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การวิจัยเรื่อง การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของการบริหารจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย 2) เพื่อระบุและวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจสายการ
บินต้นทุนต่่าของสายการบินไทยแอร์เอเชีย และ 3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การรักษาต่าแหน่ง ผู้น่า
ทางธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทยของสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยการวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลส่าคัญประกอบด้วย ผู้บริหาร
ระดับ สูง ผู้บ ริหารและพนั ก งานระดับปฎิบัติ ก ารของสายการบินไทยแอร์เอเชี ย จ่านว น 9 คน
ผู้บ ริ ห ารขององค์ ก รต่ า งๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ สายการบิ น ไทยแอร์ เอเชี ย บุ ค คลภายนอกที่
ปฏิบัติงานในธุรกิจสายการบิน และอื่นๆ จ่านวน 10 คน
ผลการวิจัยพบว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียได้ผสมผสานและเลือกใช้กลยุทธ์การจัดการ
ความได้เปรียบในการแข่งขันในมิติต่างๆ ทั้ งในมิติด้านการใช้นวัตกรรมการจัดการและการจัดการ
นวัตกรรม มิติด้านการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มิติด้านภาวะผู้น่า มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร
และมิ ติ ด้ า นความผู ก พั น ของพนั ก งาน ทั้ ง นี้ มี ค วามสามารถหลั ก ในการจั ด การต้ น ทุ น อย่ า งมี

(ข)

ประสิทธิภาพที่แตกต่างจากสายการบินอื่นๆ ซึ่ง เป็นปัจจัยที่ส่าคัญต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าอย่างชัดเจน ได้แก่ การใช้นวัตกรรมการรวมกลุ่มแบบ
โฮลดิ้ ง และมุ่ ง เน้ น การรั ก ษาระดั บ โครงสร้ า งต้ น ทุ น ให้ ต่ า ที่ สุ ด อยู่ เ สมอ นอกจากนี้ ยั ง มี
กระบวนการคัดเลือกพนักงานที่มีประสิทธิภาพ มี การปลูกฝังทัศนคติ และการสร้างวัฒนธรรม
องค์ ก รที่ เข้ ม แข็ ง รวมทั้ ง การใช้ ก ลยุ ทธ์ใ นการก่ าหนดราคาแบบพลวัต เพื่ อให้เป็นผู้น่าในการ
แข่งขันของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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The research entitled “Managing Competitive Advantages of Thai Air Asia,” aims to study
the characteristics of the competitiveness management of Thai Air Asia, to identify the competitive
advantages within the low-cost airline industry, and also looks to analyze how Thai Air Asia maintains
its leading position within Thailand’s low-cost airline industry.
This is a qualitative research study, employing an in-depth interviewing method. The key
respondents are 9 personnel from Thai Air Asia including a selection of senior executives,
management, and operational officers. In addition to this, there are an additional 10 key respondents
who are leaders of organizations related to Thai Air Asia, and are actively involved in airline business.
The results of the study indicated that Thai Air Asia are selective in its competitive
strategic management, diversifying into 5 key dimensions: Management Innovation and
Innovation Management dimension, Total Quality Management, Leadership, Organizational
Culture, and Employee Engagement.

(ง)

Thai Air Asia’s “core competency” lies mostly in its management of cost efficiency. This
factor distinguishes its competitiveness from others in the low-cost airline industry. Thai Air
Asia embraces and innovative management of the holding company and always maintains its lowcost structure. In addition, there are consistent and efficient procedures for selecting staff,
cultivating attitude and creating strong organization cultures as well as the use of dynamic pricing
strategy. All of these factors make Thai Air Asia the leader in efficiency and sustainability within
the low-cost airline business.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
นับตั้งแต่กระแสโลกาภิวั ฒน์ ก่อให้เกิดการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็น
อย่า งมาก รวมถึงการพัฒนาทางสังคม และ การพัฒนาทางวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดกิจกรรม
มากมาย ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จะเห็นได้จากประชากรในภูมิภาคอาเซียนนั้น
มีอานาจซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งประเทศต่างๆ ได้มีการแข่งขันอย่างรุนแรงในเชิงธุรกิจ
ทั้งนี้องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนในแต่ละประเทศจึงจาเป็นต้องเร่งปรับตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต เพิ่มขีดความสามารถ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งเพื่อเป็นการรักษา
ตาแหน่งของผู้นาทางธุรกิจให้ยั่งยืน
ธุรกิจการบินนั้น ถือเป็นโครงสร้างการคมนาคมของประเทศขั้นพื้นฐานที่สาคัญในการ
ประกอบธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจหลักในการ
ทารายได้เข้าสู่ประเทศในแต่ละปีเป็นจานวนมาก
ในปี พ.ศ. 2531 รัฐบาลไทยได้มีการกาหนดนโยบาย “การเปิดน่านฟ้าเสรี (Open Sky
Policy)” ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศแต่ยังคงมีข้อจากัดในการทาการบิน ได้แก่ การ
กาหนดให้มีเพียงสายการบินแห่งชาติ (สายการบินไทย) เท่านั้น ที่สามารถทาการบินในเส้นทาง
หลักๆ ด้วยการบินตรงแบบไม่จอดแวะพักที่ไหน อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินก็ยังไม่
เอื้ออานวย และไม่ให้การสนับสนุนให้เอกชนมีการใช้อากาศยานได้โดยสะดวก
จนกระทั่ ง ในปี พ.ศ.2543 รั ฐ บาลไทยได้ มี ก ารผ่ อ นปรนและลดความเข้ ม งวดของ
กฎระเบียบการบิน อีกทั้งมีนโยบายในการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจการบิน จึงได้กาหนดให้ทุก
สายการบินเอกชนที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้สามารถประกอบกิจการได้ในทุก
เส้นทางการบิน เพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย และขยายตัว
ออกไปจนเป็นศูนย์กลางการบิน ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางการบินของไทยอีก
ด้วย
ในปี พ.ศ.2559 จากการที่ ป ระเทศไทยได้ เ ข้ า สู่ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ( Asean
Economic Community: AEC) ส่งผลให้มีการเพิ่มกิจกรรมการเดินทางเพื่อธุรกิจมากขึ้น ทั้งในกลุ่ม
ธุรกิจส่วนภูมิภาค (Regional Companies) และในกลุ่มธุรกิจท้องถิ่น (Local Companies) ที่มีการเริ่ม
ขยายการลงทุนไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนมากขึ้น ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง การขยายสาขา, การร่วม
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ทุน (Joint Venture), การควบรวมกิจการ (Mergers & Acquisitions) รวมไปถึงการเกิดตลาด MICE
(Meeting, Incentives, Conventions, Exhibition)
นอกจากนี้ การเปิดตลาดการค้าเสรีของอาเซียน ยังมีการส่งเสริม สนับสนุน และอานวย
ความสะดวกในการท่องเที่ยวภายในกลุ่มอาเซียน เช่น One-VISA-ASEAN/Single VISA ของ
นักท่องเที่ยวภายในกลุ่มอาเซียน ซึ่งทาให้ปริมาณนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านและทั้งภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นมาก
อีกทั้งประเทศไทย นั้นมีความได้เปรียบด้านทาเลที่ตั้ง ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศอาเซียน
ถึง 4 ประเทศ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ราชอาณาจักร
กัมพูชา และ มาเลเซีย) ประเทศไทยจึงถือเป็นศูนย์กลางการบินที่สาคัญในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจาก
ลักษณะทางภูมิศาสตร์และเขตแดนของประเทศไทย สามารถเชื่อมต่อกับเมืองหลัก และเมืองใหญ่
อื่นๆ ได้โดยสะดวกจึงสามารถวางตาแหน่ง “ประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้าน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สมาคมขนส่ง ทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และสถาบันทางการเงิน (K-Econ
Analysis) ได้สรุปผลการประเมินสถานการณ์ปริมาณผู้โดยสารโดยสายการบินนานาชาติ จาก
ระหว่า งปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 ว่า ภายในปี พ.ศ. 2568 จะมีจานวนผู้โดยสารที่เดินทางโดย
เครื่องบินภายในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สูงถึง 2.35 พันล้านคน (อัตราการเจริญเติบโตสูง
ถึงร้อยละ 6 ต่อปี)
โดยภายในปี พ.ศ. 2565 ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสนามบินหลักของประเทศไทยทั้ง
6 แห่ง เพื่อเชื่อมต่อไปยังเมืองต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน จะมีปริมาณมากถึง 238.4 ล้านคน (อัตราการ
เจริญเติบโตสูงขึ้น ร้อยละ 9.5 ต่อปี)
นอกจากนี้ยังมีตัวเลขจากการพยากรณ์ทางการ ตลาดโลก หรือ Global Market Forecast
(GMF) ของบริษัทผลิตอากาศยานแอร์บัส (Airbus) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของโลกฝั่ง
ยุโรป ระบุว่า ระหว่าง พ.ศ. 2556-2575 อัตราการเดินทางทางอากาศจะเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 4.7 ต่อปี
โดยอากาศยานที่มีในปัจจุบันประมาณ 17,740 ลา ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 36,560 ลา ภายในปี
2575 ซึ่งภายในปีดังกล่าวภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิกจะมีอัตราการเดินทางทางอากาศเพิ่มสูงขึ้น แซง
หน้าภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยที่ปัจจุบันการเดินทาง ทางอากาศเฉลี่ยทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้น
ร้อยละ 5.5 ภูมิภาคเอเชี ย-แปซิฟิกมีความต้องการอากาศยานโดยสารใหม่สูงถึงร้อยละ 36 ส่วนใน
ภูมิภาคยุโรปมีความต้องการอากาศยานโดยสารใหม่ ร้อยละ 20 และภูมิภาคอเมริกาเหนือ ร้อยละ
19 ตามลาดับ
ส่วนด้านจากการประเมินการเติบโตของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินทั่วโลก จัดทา
โดย บริษัทผลิตอากาศยานโบอิ้ง (Boeing) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของโลกฝั่งอเมริกา
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พบว่ า เอเชี ย ใต้ เอเชี ย ตะวั นออกเฉี ย งใต้ และ จี น มีก ารเติ บโตที่ สูง โดดเด่น เมื่อ เที ย บกั บ การ
เจริญเติบโตในภูมิภาคอื่นๆ ดังนี้

ภำพที่ 1.1 การเติบโตของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินทั่วโลก
ที่มำ: The Boeing Company Current Market Outlook 2003, 2009 and 2011
ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ธุรกิจการบินในภูมิภาคอาเซียน จึงเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญและ
จาเป็นต่อการรองรับการคมนาคมระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจการบินของสายการบินต้นทุน
ต่า ถือเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชากรในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยรูปแบบ
การดาเนินงานของธุรกิ จ สายการบินต้ นทุนต่านั้นสอดคล้องกั บความต้องการนั ก ท่องเที่ย วใน
ปัจจุบัน ทั้งในด้านความสามารถในการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยว
และการกาหนดราคาโดยใช้กลไกราคา ซึ่งถือเป็นปัจจัยสาคัญในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเลือก
รูป แบบการเดิ น ทางโดยใช้ ก ารคมนาคมทางอากาศมากขึ้ น โดยเฉพาะกลุ่ มของนัก ท่ อ งเที่ ย ว
ระดับกลางและระดับล่างที่มีงบประมาณในการเดินทางที่จากัด
การดาเนินธุรกิจของสายการบินของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 นั้ น จะเห็นได้
ว่าสายการบินต่างๆ ของประเทศไทย มีผลการดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจสายการ
บินทั่วโลก ตามข้อมูลของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เมื่อพิจารณาจากรายรับ
พบว่ารายรับรวมของทุกสายการบินของไทยมีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9 โดยการเติบโตส่วนใหญ่มา
จากสายการบินต้นทุนต่าที่เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 31.5 ในขณะที่สายการบินให้บริการเต็มรูปแบบ
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เติบโตเฉลี่ย เพียงร้อยละ 6.9 จึงทาให้สายการบินต้นทุนต่ามีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น แม้สายการ
บินที่ให้บริการเต็มรูปแบบจะมีอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงกว่า แต่การเติบ โตของส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของสายการบินต้นทุนต่ากลับเพิ่มขึ้นมาก
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่าเมื่อเทียบกับ
จานวนผู้โดยสารทั้งหมดในประเทศไทย พบว่า จานวนผู้โดยสารทั้งที่เดินทางภายในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ดังนี้

ภำพที่ 1.2 สัดส่วนผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่า
ที่มำ: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (2555)
ทั้งนี้ นอกจากสายการบินต้นทุนต่าจะประสบความสาเร็จ และสามารถทารายได้จานวน
มากแล้ว ยังถือเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลดีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ในด้านต่างๆ ได้แก่
1) ส่งผลให้มีการขยายตัวของจานวนนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวระดับกลางและระดับล่างที่มีงบจากัดในการเดินทาง ซึ่งถือ
เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุด
2) ส่ ง ผลทางบวกต่ อ ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ เช่ น โรงแรม บริ ษั ท น าเที่ ย ว ร้ า นค้ า
ร้านอาหาร เป็นต้น เมื่อนักท่องเที่ยวสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ก็จะมีเงินในการใช้
จ่ายในส่วนอื่นๆ ทั้งที่พัก อาหาร ของที่ระลึก ได้มากขึ้น
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3) ส่งผลให้มีการกระจายปริมาณนักท่องเที่ยว ไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศ ด้วย
การกาหนดราคาบัตรโดยสารที่มีราคาถูก จึงเป็นการจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางโดยเครื่องบินมาก
ขึ้น และขยายเส้นทางท่องเที่ยวได้มากขึ้น
4) ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคา คุณภาพ และการบริการในภาคธุรกิจการบินและ
ภาคการขนส่งอื่นๆ เช่น รถไฟ รถประจาทาง รถรับจ้าง ซึ่งทาให้ผู้บริโภคมีทางเลือกได้มากขึ้น
5) ส่ง ผลให้นัก ท่องเที่ย วสามารถเพิ่ มความถี่ในการเดินทางมากขึ้น เมื่อนักท่องเที่ยวมี
โอกาสในการเดินทางได้บ่อยขึ้น ย่อมทาให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ มีรายได้โดยรวมมากขึ้น
รายชื่อสายการบินของประเทศไทยในปัจจุบัน (เดือนมกราคม 2561)
1) การบินไทย
(Thai Airways International)
2) ไทยสมายล์
(Thai Smile)
3) ไทยแอร์เอเชีย
(Thai Air Asia)
4) ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai Air Asia X)
5) ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air)
6) ไทยเวียตเจ็ท
(Thai Viet Jet)
7) นกสกู๊ต
(Nok Scoot)
8) นกแอร์
(Nok Air)
9) นิวเจนแอร์เวย์
(New Gen Airways)
10) บางกอกแอร์เวย์
(Bangkok Airways)
11) โอเรียนไทยแอร์ไลน์ (Orient Thai Airlines)
จากข้อมูลของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) และกรมการบินพลเรือน พบว่า
สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีส่วนแบ่งตลาดมาเป็นอันดับ 1 ของสายการบินในประเทศไทย ด้วย
สัดส่วน 28.5% โดยวัดจากจานวนผู้โดยสารทั้งหมดในปี พ.ศ. 2558 (ที่มา: บริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จากัด) และมีส่วนแบ่งตลาด 29.5% ในปี พ.ศ. 2559 (ที่มา: บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด)
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ภำพที่ 1.3 ส่วนแบ่งตลาดผู้โดยสารเส้นทางบินในประเทศไทย ปี 2559
ที่มำ: บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด (2559)
ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจการบินที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในปี พ.ศ. 2558 สายการบินไทยแอร์เอเชียมีรายได้ 2.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 16% จากปี
พ.ศ. 2557 และกาไรเป็น 6 เท่าตัว จาก กาไร 335 ล้านบาทในปี พ.ศ.2557 เป็นกาไร 1,991 ล้านบาท
ในปี พ.ศ.2558 (ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
นอกจากนี้ ผู้โดยสารของสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีจานวน 14.8 ล้านคนในปี พ.ศ. 2557
ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 22% จากปี พ.ศ. 2556 แต่การใช้จานวนผู้โดยสารเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสะท้อน
ภาพรวมธุรกิจทั้งหมด จึงต้องใช้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของธุรกิจการบิน ได้แก่
Available Seat Kilometers (ASK) คือ การนา “จานวนที่นั่งบนเครื่องบิน” ไปคูณกับ
“ระยะทางของแต่ละเที่ยวบิน” แล้วนามารวมกันตลอดทั้งปี ซึ่งสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีตัวเลข
ASK เพิ่มขึ้น 17%
ตัวอย่าง ต้นทุน (บาท) ต่อ 1 ที่นั่งที่มี ต่อ 1 กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2557 ของสายการบิน 4
แห่ง
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ภำพที่ 1.4 ต้นทุน (บาท) ต่อ 1 ที่นั่งที่มี ต่อ 1 กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2557 ของสายการบิน
4 แห่ง
ที่มำ: Banyong Pongpanich (2557)
Load Factor คือ ตัวชี้วัดว่าแต่ละเที่ยวบินที่ให้บริการแต่ละลา มีจานวนผู้โดยสารกี่คน ต่อ
จานวนที่นั่งบนเครื่องบิน ซึ่งสายการบินไทยแอร์เอเชีย สามารถทาได้ถึง 81%
Average Fare คือ อัตราค่าโดยสารโดยเฉลี่ยต่อคนต่อเที่ยวบิน ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 สายการ
บินไทยแอร์เอเชียมีค่าโดยสารโดยเฉลี่ยลดลง เนื่องจากราคาน้ามันโลกลดลง จึงไม่มีค่าธรรมเนียม
เชื้อเพลิง
ในส่วนของต้นทุนการจัดการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ปี พ.ศ. 2558 นั้น ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง เป็นสัดส่วนที่มากที่สุด คือ 36% ค่าเช่าเครื่องบิน 15% ค่าธรรมเนียมสนามบิน 12% และที่
น่าสนใจคือ ต้นทุนส่วนของพนักงาน มีเพียง 12% เท่านั้น ในขณะที่การบินไทย มีต้นทุนส่วนของ
พนักงาน 25% ของต้นทุนรวมทั้งหมด (ปีเดียวกัน)
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการตอบปัญหาการวิจัยว่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย มี
วิธีการอย่างไรในการบริหารจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
โดยข้อค้นพบที่ได้รับจะช่วยสร้างองค์ความรู้ให้เพิ่มขึ้น ทางทฤษฎีด้านการจัดการ ตลอดจนช่ วย
เสริมสร้างกรอบทฤษฎีในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อรักษา
ความเป็นผู้นาในธุรกิจการบินต้นทุนต่าอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ
และการคมนาคมของประเทศ รวมถึงการเป็นแบบอย่างการวางกลยุทธ์ด้านการจัดการองค์กรที่ ดี
และเป็นประโยชน์ต่อองค์การธุรกิจต่างๆ รวมทั้งให้ความรู้ด้านการจัดการแก่ประชาชนทั่วไป
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1.2 โจทย์วิจัย
สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีวิธีการอย่างไรในการบริหารจัดการความได้เปรียบทางการ
แข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของการบริหารจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย
2. เพื่อระบุและวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า ของ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การรักษาตาแหน่งผู้นาทางธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า ของสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทาให้ส ามารถระบุคุณลัก ษณะการบริหารจัดการความได้เปรียบในการแข่งขัน และ
ลักษณะร่วมของการบริหารจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ใน
การเป็นผู้นาของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า
2. เพื่ อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการความได้เปรียบในการ
แข่งขันของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าของประเทศไทย
3. เพื่อนาผลการวิจัยไปพัฒนาการกาหนดกลยุทธ์และนโยบายการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาในประเด็น กลยุทธ์การจัดการ
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ใน 5 มิติ ดังนี้
(1) มิติด้านนวัตกรรมการจัดการและการจัดการนวัตกรรม
(2) มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
(3) มิติด้านภาวะผู้นา
(4) มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร
(5) มิติด้านความผูกพันของพนักงาน
2. ขอบเขตด้านพื้นที่วิจัย การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะศึกษาเฉพาะ สานักงานใหญ่ของสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด (มหาชน)
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3. ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะศึกษาเฉพาะ ผู้บริหาร และพนักงาน
ระดับปฏิบัติการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย และบุคคลภายนอกสายการบินไทยแอร์เอเชียที่มี
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า ได้แก่ ผู้อานวยการบริษัทวิทยุการบิน ผู้อานวยการ
บริษัทท่าอากาศยานไทย ผู้อานวยการ ผู้จัดการ และพนักงานของสายการบินอื่นๆ ในประเทศไทย
รวมทั้ง ผู้ประกอบการเกี่ ย วกั บ การท่องเที่ย ว ตัวแทนจาหน่ายตั๋วเครื่องบิน ผู้บริหารธนาคารที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สายการบิ น ไทยแอร์ เ อเชี ย อาจารย์ ภ าควิ ช าธุ ร กิ จ การบิ น อาจารย์ ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ และข้าราชการผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่า
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ทาการศึกษาตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.
2560
1.6 นิยำมศัพท์ทั่วไป
การจัดการ หมายถึง กระบวนการทางาน หรือกิจกรรมที่บุคคลในองค์การ ร่วมกันทางาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่กาหนดไว้
ความได้เปรียบในการแข่งขัน หมายถึง สิ่งที่เป็นความสามารถพิเศษขององค์การที่มีความ
แตกต่าง โดดเด่น มีลักษณะเฉพาะ ที่คู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบได้ หรือคู่แข่งต้องใช้เวลาในการ
ปรับตัวเองมาก ก่อนที่จะลอกเลียนแบบความสามารถพิเศษนั้นได้
สายการบินต้นทุนต่าหรือสายการบินราคาประหยัด หมายถึง สายการบินที่ใช้กลยุทธ์การ
ดาเนินธุรกิจด้านการบินที่มุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนให้ต่าที่สุด ซึ่งวัดด้วยการทาให้ต้นทุนในการ
ให้บริการต่อผู้โดยสาร 1 คน ต่าที่สุด แต่จะต้องไม่กระทบต่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร มุ่งเน้น
เรื่องการใช้ประสิทธิภาพของคน และเครื่องบินให้สูงที่สุด
สายการบินไทยแอร์เอเชีย หมายถึง บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “สายการบินไทยแอร์เอเชีย”
การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย หมายถึง การรักษา
ต้นทุ น การบริก ารให้อยู่ ใ นระดับ ต่าที่สุด โดยยั งคงรั ก ษามาตรฐานสิน ค้าและการบริก าร ให้ มี
คุณภาพอย่างสม่าเสมอ ทั้งยังคงสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุนและยกระดับการบริการ โดย
ให้ความสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์ในด้านต่างๆ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง “การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ” ผู้วิจัยได้ทาการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และ
บทความที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัย และวิธีการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเป็นผู้นาด้านการจัดการต้นทุนอย่างยั่งยืนของ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเรียงลาดับการนาเสนอตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า
2.2 สายการบินไทยแอร์เอเชียกับธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า
2.3 แนวคิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantages)
2.4 แนวคิดนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม (Management Innovation and
Innovation Management)
2.5 แนวคิดทางการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM: Total Quality Management)
2.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงสถานการณ์ (Situational Leadership Theory)
2.7 ทฤษฎีวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture Theory)
2.8 แนวคิดเรื่องความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement)
2.9 งานวิจัย และบทความที่เกี่ยวข้อง
2.10 กรอบแนวคิดในการวิจัย
2.1 ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่า
Charles E. Schlumberger and Nora Weisskopf (2014) ค้นพบว่า การเข้ามาของสายการบิน
ต้นทุนต่านั้น ไม่เพียงแต่นาเสนอ บัตรโดยสารเครื่องบินในราคาถูกเท่านั้น แต่ยังมีส่วนในการเพิ่ม
รายได้ ผลักดันและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งมี
ปัจจัยคือการคมนาคม ของประเทศกาลังพัฒนาต่างๆ
ธุรกิจสายการบินต้นทุ นต่าทั่วโลกได้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการเดินทาง
และทาให้สามารถเลือกใช้การคมนาคมทางอากาศได้ในราคาที่ไม่แพงเกินกว่าความสามารถทาง
เศรษฐกิจและกาลังซื้อของประชากรส่วนใหญ่
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 สายการบิน Southwest Airline ถือเป็นสายการบินแรกที่ทาให้ “ต้นทุน
ต่า” เป็นองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ทางธุรกิจ และมีการดาเนินการตามนโยบายต้นทุนต่ามาโดย
ตลอด ส่งผลให้มีสายการบินต้นทุนต่ารายอื่นๆ ทั่วโลกก่อตั้งขึ้นมามากมายเพื่อสร้างตลาดใหม่ๆใน
ระยะเวลาเพียงไม่ถึง 20 ปี โดยเฉพาะหลังจากปี พ.ศ. 2543 จะเห็นได้ว่า ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า
มีการเจริญเติบโตอย่างชัดเจน มีสายการบินต้นทุนต่าจานวนมากถึงกว่า 128 สายการบินทั่วโลก ซึ่ง
ครอบคลุมเส้นทางบินในประเทศต่างๆ
แรกเริ่มนั้นธุรกิ จสายการบินต้นทุนต่าจะมีเฉพาะในประเทศพั ฒนาแล้ว จนกระทั่งได้
แพร่หลายมายังประเทศกาลังพัฒนาต่างๆ เช่นใน ภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคละตินอเมริกา คงเหลือ
แต่ในภูมิภาคแอฟริกาใต้ซาฮาร่า (Sub-Saharan Africa) ที่ยังไม่มีการเปิดรับธุรกิจสายการบินต้นทุน
ต่า
โดยรูปแบบและลักษณะหลักของสายการบินต้นทุนต่า ได้แก่ (1) การให้บริการขั้นพื้นฐาน
คือ การให้ความสาคัญกับการบริการหลักของการเดินทาง และกาจัดสิ่งเพิ่มเติมที่ไม่จาเป็นออกไป
เช่น น้าหนักกระเป๋า อาหาร การเลือกที่นั่ง (2) ระยะเวลาทาการบินสั้น และการทาการบินแบบ
เชื่อมต่อจุดต่อจุด ไม่มีบริการเชื่อมต่อระหว่างสายการบินให้กับผู้โดยสาร ทาให้ต้นทุนลดลง และมี
รายได้ต่อผู้โดยสารมากขึ้น เนื่องจากลดค่าใช่จ่ายในการบริการของผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง และการ
บริการเกี่ยวกับกระเป๋าสัม ภาระของผู้โดยสารเหล่านี้ (3) การใช้สนามบินรอง เนื่องจากมีอัตรา
ค่าธรรมเนียมสนามบินที่ต่ากว่าสนามบินหลัก มีช่วงเวลาทาการบินและมีการจราจรทางอากาศที่
หนาแน่นน้อยกว่าสนามบินหลัก ทาให้แต่ละเที่ยวบินไม่ต้องเสียเวลาในการรอคิวเพื่อบินขึ้นลง (4)
การใช้ประโยชน์เครื่องบินอย่างคุ้มค่า เนื่องจากระยะทางการบินสั้น สามารถเพิ่มความถี่ในการบิน
ได้มาก (5) การใช้เครื่องบินแบบเดียวในการทาการบิน เพื่อเพิ่มอานาจในการต่อรองในการซื้อ
เครื่องบิน และซื้ออะไหล่ต่างๆ ได้ในราคาต่า ด้วยการสั่งซื้อเครื่องบินหรืออะไหล่เป็นจานวนมาก
ในแต่ละครั้ง รวมทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและอุปกรณ์ อีกทั้งลดการฝึกฝนการ
ทางานของเจ้า หน้า ที่ เกี่ย วข้ อง และยั งสามารถช่วยเพิ่ มผลผลิตของนักบิ น เนื่องจากโดยทั่วไป
นักบินสามารถปฏิบัติงานได้ในเครื่องบินแบบเดียวกันเท่านั้น ดังนั้น การใช้เครื่องบินเพียงแบบ
เดียวทั้งฝูงบินทาให้ นักบินทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้ในทุกเที่ยวบิน และกับเครื่องบินทุกลา ลด
ความยุ่งยากในการจัดตารางการปฏิบัติงานของนักบิน ทาให้สามารถลดอัตราการจ้างนักบิน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายด้านวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับนักบิน (6) ให้บริการที่นั่งโดยสารระดับเดียว คือ มีเพียงชั้น
โดยสารแบบประหยัดเท่านั้น เพื่อสามารถลดช่องว่างระหว่างที่นั่ง ทาให้มีปริมาณเก้าอี้ที่นั่งของ
ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น (7) ผู้โดยสารต้องติดต่ อโดยตรงกับสายการบินทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์
เท่ า นั้ น ไม่ มี ก ารบริ ก ารผ่า นตัว แทนในการให้ บริ ก ารระบบส ารองที่ นั่ง และช าระเงิ น เพื่ อ ตั ด
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ค่าใช้จ่ายในเรื่องส่วนแบ่งจากการขาย (8) การใช้ประสิทธิภาพของพนักงานอย่างเต็มที่ จากการ
ค านวณอั ต ราส่ ว นชั่ ว โมงการท างานต่ อ จ านวนพนั ก งาน และอั ต ราส่ ว นพนั ก งานต่ อ จ านวน
ผู้โดยสารที่มีประสิทธิภาพ
ถึงแม้ว่ารูปแบบการทางานต่างๆ ของสายการบินต้นทุนต่าดังกล่าว ถือเป็นรูปแบบส่วน
ใหญ่ข องสายการบิ น ต้นทุ น ต่าสายต่า งๆ ทั่วโลก แต่ก็ ไ ม่มีรูป แบบใดรูป แบบหนึ่งตายตั วที่จ ะ
สามารถถือเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันโดยเฉพาะ
ตัวแบบทางธุรกิจทางธุรกิจของสายการบินต้นทุนต่าในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบไป
อย่ า งรวดเร็วและมี ก ารเปลี่ย นแปลงส าคัญต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการและเรื่องวิธีก าร
ปฏิบัติง าน สายการบินต้นทุนต่าหลายรายในทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา ได้ทาการผสมผสาน
(Hybridizing) ตัวแบบต่างๆ เพื่อให้สนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขันที่สูงขึ้น ราคาน้ามันที่
สูงขึ้น อีกทั้งผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต่ายังให้ความสาคัญต่อโอกาสในการเพิ่มรายได้ และ
ปริมาณการผลิตได้มากขึ้น แม้กระทั่งสายการบิน Southwest เองยังมีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบ
เก่าของสายการบินต้นทุนต่าที่เน้นใช้สนามบินรอง ไปใช้สนามบินหลักบางแห่งแทนเพื่อเป็นการ
เพิ่มปริมาณตารางการบิน
ทั้งนี้ การแข่งขันของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ามีความรุนแรงมากขึ้น มีสายการบินต้นทุน
ต่ารายใหม่ ๆ เข้ า มาในอุตสาหกรรมมากขึ้น จึ งทาให้ก ารจัดการต้นทุน เป็นเรื่องส าคัญ ทั้งการ
รวมกลุ่มเพื่อรับมือกับราคาน้ามันที่สูงขึ้น และการเลือกใช้ชนิดของเครื่องบินที่ประหยัดน้ามันและ
มีประสิทธิภาพ
Randall D. Bennett and James M. Craun (1993) กล่าวไว้ในงานวิจัยถึงปรากฏการณ์
“Southwest Effect” โดยให้ความสาคัญกับมุมมองที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า สายการบิน Southwest
มีผลต่ออุตสาหกรรมการบินอย่างมากใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ผลกระทบในการแข่งขันโดยตรงต่อ
จานวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากราคาที่ลดลง จากเส้นทางบินที่สายการบิน Southwest เปิด
ใหม่ (2) เมื่อสายการบิน Southwest เปิดทาการบิน จะส่งผลให้ราคาตั๋วเครื่องบินของสายการบินที่
ทาการบินในสนามบินใกล้เคียงลดลง (3) สายการบิน Southwest ได้แสดงถึงการเป็นผู้นาและเป็น
แบบอย่างของโมเดลของสายการบินต้นทุนต่าให้แก่สายการบินอื่นๆ
จะเห็นได้ชัดว่า สายการบินต้นทุนต่าได้ส่งผลกระทบมากมาย ไม่ใช่แค่เรื่องระดับราคาที่
ต่าลง และจานวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น แต่ยังส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก รวมถึง
การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ๆ ในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าอีกด้วย
Hill & Jones (2013) ศึกษาถึง “ความได้เปรียบทางการแข่งขันของสายการบิน Southwest”
พบว่า สายการบิน Southwest ได้ให้ความสาคัญกับการจัดการขั้นสูงอย่างชาญฉลาด ใน 3 ปัจจัย
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หลัก ซึ่งส่งผลให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างชัดเจน คือ (1) หลักการรักษา โครงสร้าง
ต้นทุน ให้อยู่ในระดับต่าที่สุด เช่น การเลือกใช้เครื่องบินพื้นฐานแบบเดียวกันทั้งหมด ลดปริมาณ
การบริการอาหาร และไม่มีอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงบนเครื่องบิน การจัดการการหมุนเวียนตาราง
บินให้ได้มากที่สุด อีกทั้งมีการคานวณการซื้อและใช้น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันความผันผวนของ
ราคา อย่างมีประสิทธิภาพ (2) มีกระบวนการเลือกพนักงานแบบกันเอง เน้นความสาคัญของทักษะ
การทางานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีในการทางาน มองโลกในแง่ดี ใช้แรงจูงใจในการทางาน โดยใช้
รูปแบบองค์กรที่มีลาดับชั้นการทางานแนวราบ กาหนดค่าเฉลี่ย จานวนพนักงานของ Southwest 94
คน ต่อจานวนเครื่องบิน 1 ลา ในขณะที่สายการบินอื่นมีค่าเฉลี่ยอยู่ ที่ พนักงาน 130 คน ต่อ
เครื่องบิน 1 ลา และค่าเฉลี่ยพนักงานของสายการบิน Southwest 1 คน ต่อการดูแลลูกค้าจานวน
25,000 คน ต่อปี ในขณะที่สายการบินอื่น พนักงาน 1 คน จะดูแลลูกค้าเพียง 1,000 คนต่อปี แต่
พนักงานให้ความเป็นมิตร และเข้าถึงง่าย ดูแลเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ โดยใช้ความสนุกสนานเป็น
กันเอง เพื่อสร้างความพึงพอใจจนกลายเป็นการจงรักภักดี (3) การใช้ระบบเส้นทางการบินแบบ
เชื่อมต่อ จุดต่อจุด (Point-to-point) และเลี่ยงการเลือกใช้สนามบินใหญ่ ที่มีความแออัดสูง เพื่อเป็น
ผู้นาในการลดต้นทุนในการจัดการ
Alamdari and Fagan (2005) กล่าวว่า สถานการณ์ของอุตสาหกรรมสายการบินต้นทุนต่า
ในปัจจุบันว่า หลายๆ สายการบินต้นทุนต่าทั่วโลกนั้น ยังคงยึดหลักกลยุทธ์การบริหารจัดการตาม
ตัวแบบธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าของสายการบิน Southwest แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วของสายการบินต้นทุนต่า จึงส่งผลให้หลายสายการบินต้องทาการปรับปรุง และพัฒนา
ตัวแบบธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าของบาง
สายการบินในทวีปอเมริกาเหนือได้เลือกใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) โดย
พยายามนาเสนอโปรแกรมสะสมไมล์การบิน เริ่มแจกเครื่องดื่มฟรี ลาดับชั้นที่นั่ง และอุปกรณ์ความ
บันเทิงบนเครื่องบิน เป็นต้น
2.2 สายการบินไทยแอร์เอเชียกับธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่า
สายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ย ก่ อ ตั้ง ขึ้น เมื่ อ 19 กั น ยายน พ.ศ. 2546 ภายใต้ความร่ว มมื อ
ระหว่าง บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย (ถือหุ้นร้อยละ
55) และ Air Asia Berhad ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย (ถือหุ้นร้อยละ 45) โดยสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย ได้นาเสนอภาพลักษณ์ใหม่ ของการเดินทางภายใต้แนวคิด “ใคร ใคร ก็บินได้” โดย
อาศัยต้นแบบแนวคิดของสายการบินต้นทุนต่าที่ประสบความสาเร็จในต่างประเทศ โดยนาเสนอ
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อัตราค่าโดยสารประหยัดที่สุดคู่กับบริการที่จาเป็นในการเดินทาง และให้บริการการเดินทางโดยชั้น
ประหยัดเพียงอย่างเดียว โดยเริ่มต้นจากการมีเครื่องบิ นจานวนเพียง 2 ลา ให้บริการเส้นทางบินเชิง
พาณิชย์ ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 เส้นทาง กรุงเทพ-หาดใหญ่
ปัจจุบัน สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia) เป็นสายการบินต้นทุนต่าที่มีการใช้
นวัตกรรมเครือข่ายการบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเครือข่ายเส้นทางบินครอบคลุม 53 เมือง
ใน 12 ประเทศในทวีปเอเชีย มีศูนย์ปฏิบัติการการบิน 6 แห่งในประเทศไทย โดยมีท่าอากาศยาน
ดอนเมือง เป็นฐานการบินหลัก และมีฐานการบินที่ภูเก็ต อู่ตะเภา หาดใหญ่ เชียงใหม่ และกระบี่
โดยมีเครื่องบินในฝูงบิน 54 ลา โดยใช้เครื่องบินแอร์บัส A320 ซึ่งมี 180 ที่นั่งต่อลา และมีพนักงาน
กว่า 15,000 คน
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ภาพที่ 2.1 จานวนเครื่องบินประจาฝูงบิน (ลา) ของสายการบินในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560
ที่มา: Center of Aviation (CAPA) (2560)
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ยังเป็นธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากสัญญาการพึ่งพิงกับ AirAsia
Berhad มาเลเซีย ในหลายๆ ด้าน จากการได้รับอนุญาตเพื่อให้ใช้ชื่อทางการค้า “Air Asia” ซึ่งทาให้
สามารถใช้ Business Model เดียวกัน จึงได้ผลประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ทั้งการร่วมใช้นวัตกรรมที่
ทันสมัย ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบซอฟท์แวร์ เว็บไซต์หลักของแอร์เอเชียในการจอง
บัตรโดยสาร การใช้ศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน นวัตกรรมด้านเครือข่ายการบิน ได้รับประโยชน์จากการ
บริการประจาท่าอากาศยานในประเทศสมาชิกกลุ่มแอร์เอเชีย อีกทั้งการรับบริการด้านการซ่อม
บารุง ชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องบิน การเช่าเครื่องบิน และการป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้ามัน
เชื้อเพลิง รวมทั้งทักษะความรู้ทางด้าน การตลาด การประกอบธุรกิจ และการบริการลูกค้า อีกด้วย
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สายการบินแอร์เอเชีย ได้รับรางวัล “World Best Low-Cost Airlines หรือ สายการบินราคาประหยัด
ที่ดีที่สุดของโลก” จาก Skytrax World Airlines Awards มาอย่างต่อเนื่องทุกปีมาเป็ นระยะเวลา 9 ปี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2560 (worldairlineawards.com , 2017)
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 Euro Money ซึ่งเป็นนิตยสารต่างประเทศชั้น
นาของโลก จะทาการจัดอับดับองค์กรต่างๆ ทั่วโลก โดยการสารวจจากนักวิเคราะห์ตลาดหุ้นชั้นนา
จานวน 93 คน ซึ่งได้รับเลือกจากบริษัทวิจัยและลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิค จานวน 214
แห่ง โดยจะเลือกบริษัทที่น่าประทับใจที่สุด โดยจะทาการประเมินจาก ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กร
ซึ่งได้แก่ การจัดการ ระบบบัญชี ความโปร่งใส ความเข้าถึงได้ และธรรมาภิบาล โดยในปี พ.ศ.
2557 และ พ.ศ. 2558 รางวัลในกลุ่มธุรกิจสายการบินนั้น Euro Money ได้จัดให้ สายการบินแอร์
เอเชีย เป็น “บริษัทที่บริหารจัดการที่ดีที่สุดในเอเชีย” อย่างต่อเนื่อง (EuroMoney, 2015)
สายการบินแอร์เอเชีย มีบทบาทโดดเด่นในการยกระดับการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้เป็นไป
อย่างโปร่งใส เนื่องจากแอร์เอเชีย มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงยังคงแสดงให้เห็นการ
ทางานที่โปร่งใส และคานึงถึงสถานภาพในการใช้จ่ายในอนาคตอยู่เสมอ
จากรางวัลต่างๆ เหล่านี้ แสดงให้เห็นถึง ศักยภาพในการดาเนินงานของแอร์เอเชีย โดยมี
ปัจจัยพื้นฐานในการบริหารจัดการด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน และกระบวนการจัดการ
ทางด้านต้นทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสายการบินราคาประหยัดภายใต้ แบรนด์แอร์
เอเชีย จึงใช้รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของ สายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia Berhad) ของ
ประเทศมาเลเซีย และปรับให้สอดคล้องกับ รูปแบบทางเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และธุรกิจการ
บินในประเทศไทย
ตัวแบบธุรกิจ (Business Model) ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย คือ สายการบินที่สามารถ
ให้บริการด้วยต้นทุนต่ากว่าสายการบินอื่นๆ ในประเทศไทย เนื่องจาก สามารถรักษาระดับต้นทุน
ให้เป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับผู้ประกอบธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ารายอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัดจาก ที่
สายการบินไทยแอร์เอเชียสามารถลดต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปรต่างๆ ได้เฉลี่ย 1 ใน 3 ของสาย
การบินปกติ
ส่วนต่า งของต้นทุ นของสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย เหล่านี้ คื อ ความได้เปรีย บทางการ
แข่งขันที่ชัดเจนในธุรกิจสายการบิน ซึ่งเครื่องมือหลักในการเป็นผู้นาในสายการบินต้นทุนต่าใน
ประเทศไทย ด้วยกลยุทธ์ และแผนการตลาดที่น่าสนใจ เช่น การให้บริการเดินทางโดยระดับชั้นบิน
เพียงชั้นเดียว การใช้ฝูงบินที่ประกอบ ด้วยเครื่องบินเพียงรุ่นเดียว การตัด ปรับลด อุปกรณ์เครื่องมือ
ที่ไม่จาเป็นและส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น การให้บริการแบบไม่มีการเชื่อมต่อ (Point to Point) มีอัตรา

16

การใช้ เครื่องบินต่อลาสูง คือ เครื่องบินจะจอดอยู่บนพื้นไม่เกิน 25 นาที อีกทั้งการประหยัดต่อ
ขนาด ทั้งในเรื่องการซื้อเครื่องบินและอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ การจ้างงาน การบารุงรักษา
การฝึกอบรม อีกทั้งมีเครือข่ายเส้นทางบินที่ครอบคลุม และมีช่องทางการจัดจาหน่ายโดยตรงกับ
ผู้โดยสารผ่านช่องทาง Electronic ต่างๆ เช่น Internet หรือ Application ใน Smartphone จึงไม่ต้อง
ขายผ่านผู้แทนจาหน่าย
การที่สายการบินไทยแอร์เอเชียใช้ แบรนด์แอร์เอเชีย ที่มีชื่อเสียงทางการค้าระดับโลก และ
การตลาดโดยรวมทั้ งภูมิภาค ทาให้ผู้บริโภคเกิ ดทัศนคติที่ดีโดยรวม ที่ส่งผลถึงทัศนคติต่อการ
บริการที่มีมาตรฐานสากล และเชื่อถือได้ และยังเป็นสายการบินที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับ ทัศนคติ
เชิงบวก ความสามารถและความพร้อมในการให้บริการของพนักงาน โดยให้พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินทาหน้าที่เป็นเหมื อนตัวแทน (Brand Ambassadors) ในชุดสีแดง และเป็นผู้มอบความ
บันเทิง (Entertainers) ซึ่งถือเป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรที่ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน โดยเฉพาะในกลุ่มนักเดินทางรุ่นใหม่ Generation Y ที่กาลังมีบทบาทในระบบ
เศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน
นอกจากนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียยังยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในการดาเนินกิจการ ให้ความสาคัญในการปฏิบัติตามกฎองค์กรการบินต่างๆ อย่างเคร่งครัด และ
ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยอย่างถูกต้อง อีกทั้งยึดหลักธรรมภิบาล ผ่านทางผู้บริหาร และ
พนักงาน โดยมุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดความ
น่าเชื่อถือและยอมรับจากนักลงทุน ก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านการเงินของสายการบินอีกด้วย
สายการบินไทยแอร์เอเชียมีรายได้หลัก ซึ่งคิดเป็น 50% ของรายได้ทั้งหมด จาก ค่าโหลด
กระเป๋า ส่วนรายได้ที่สาคัญอันดับรองลงมาคือ รายได้จากค่าธรรมเนียมการจองตั๋วเครื่องบินผ่าน
ระบบออนไลน์ (Online Processing Fee) 14% และ รายได้จากค่าบริการอื่นๆ 14% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่
มากกว่ารายได้จาก ค่าที่นั่ง ค่าสินค้าและอาหาร ค่าประกันภัย และอื่นๆ
นอกจากนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ยังมีความเป็นผู้นานวัตกรรมการประหยัดต้นทุน ด้วย
การพยายามคิดค้นนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เป็นประจาและสม่าเสมอ นวัตกรรมที่เห็น
ได้ชัดเจนจากเครื่องบิน ได้แก่ การใช้เครื่องบิน แอร์บัส แบบ A320 ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ
ปลายปีกเครื่องบิน แบบใหม่ เรียกว่า ชาร์คเล็ท ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการช่วยลดแรงลาก ที่คอย
ต้านเครื่องบินขณะทาการบิน ซึ่งจะส่งผลให้เครื่องบินประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้น เป็นต้น
จากความสาเร็จอันโดดเด่น ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ทั้งการขึ้นเป็นผู้นาทางการตลาด
ของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทย ทั้งผลงานในส่วนของผลประกอบการ และรางวัล
จากองค์กรต่างๆ ในระดับนานาชาติ จึงชี้ให้เห็นว่า สายการบินแอร์เอเชีย มีวัฒนธรรมองค์กรที่โดด
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เด่นและแข็งแกร่ง ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการความได้เปรียบในการแข่งขัน ใน
การจัดการองค์กร ทั้งในด้านวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการจัดการ การบริหารจัดการต้นทุน การบริหาร
จัดการบุคลากร และการบริหารจัดการนวัตกรรม
2.3 แนวคิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage)
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (2558) สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้ตั้งเป้าหมายในการเป็น
ผู้นาส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า ซึ่งยึดหลัก ความปลอดภัย ตรงต่อเวลา และมี
เส้นทางบินที่หลากหลาย โดยมีค่าโดยสารที่ประหยัดที่สุด รวมทั้งการขยายฝูงบิน และเพิ่มตลาด
เส้นทางบินที่มีศักยภาพใหม่ๆ เช่น ประเทศจีน อินเดีย และแถบอิ นโดจีน ทั้งนี้จะใช้กลยุทธ์การ
แข่งขันเพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการบริหารต้นทุนในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้าง
เครือข่าย และโครงสร้างที่จะส่งเสริมให้เกิดการประหยัด และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
Michael E. Porter (1990) กล่าวว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขัน เป็นการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันให้สูงกว่าคู่แข่ง โดยองค์กรต้องสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 3 ด้าน
ประกอบด้วย การเป็นผู้นาด้านต้นทุน (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation)
และการมุ่งเน้นการตลาดเฉพาะส่วน (Focus) อีกทั้ง วิธีสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้องค์กรที่ดี
ที่สุด คือ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
Jay Barney (1991) กล่าวว่า ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน คือผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ด าเนิ น การทางกลยุ ท ธ์ ที่ ส ามารถสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ เ หนื อ กว่ า คู่ แ ข่ ง โดยที่ คู่ แ ข่ ง ขั น ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการทางกลยุทธ์แบบเดียวกันได้ในช่วงเวลาเดียวกัน ด้วยเหตุนี้การได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
จะยั่ ง ยื นได้ก็ ต่อ เมื่ อคู่ แข่ ง ขั นไม่ ส ามารถลอกเลี ย นแบบผลลั พ ธ์ ผลประโยชน์ หรือ คุ ณค่ าอั น
เนื่องมาจากการใช้กลยุทธ์ที่องค์การได้กาหนด หรือสร้างขึ้นมา
ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ การสร้างความแตกต่างของสินค้า
และบริการ ด้วยการสร้าง ความเป็นเอกลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ และของกิจการ ให้ตรงกั บความ
ต้องการและการยอมรับของลูกค้า โดยมีพื้นฐานสาคัญของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
คือ ความเหนือด้านการลดต้นทุนอย่างประสิ ทธิภาพ มีนวัตกรรมการจัดการที่ดี และตอบสนองต่อ
ผู้บริโภค
องค์กรที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน จึงหมายถึง องค์กรที่มีความสามารถที่แตกต่าง
จากผู้อื่น โดยมีการปรับใช้กลยุทธ์ทางการแข่งขันที่เหมาะสมกับองค์กร เพื่อให้มีผลการดาเนินงาน
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ที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน อันนาไปสู่การเป็นผู้นาการตลาดและองค์กรอื่นไม่สามารถเลียนแบบได้ หรือ
ทาได้ไม่ดีเท่า
แนวคิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญใน
การประกอบธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงให้ประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการ
แย่งชิงส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจุบันคู่แข่งจานวนไม่น้อยเลือกที่จะใช้วิธีการตัด
ราคา ซึ่งไม่ส่งผลดีในระยะยาว ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
แต่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมา และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งทางบวก และทางลบ ดังนั้นผู้บริหารของ
กิจการควรจะพิจารณาปัจจัยหลักที่เข้ามามีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของกิจการ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของธุรกิจ (Key Success Factors) ประกอบด้วย
(1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่านั้น มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มของผู้
มีรายได้ระดับปานกลาง ที่มีค วามอ่อนไหวต่อราคาอยู่ในระดับสูง ไม่ต้องการรับบริการในส่วนที่
ไม่จาเป็นและเกิดกว่าความต้องการ ซึ่งรวมทั้งผู้โดยสารชาวไทย และชาวต่างชาติในภูมิภาคอาเซียน
โดยกลุ่มลูกค้าเหล่านี้จะเป็นผู้เดินทางที่มีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเป็นระยะเวลายาวนาน
และมีการเดินทางโดยใช้เส้นทางระยะใกล้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง เป็นกลุ่มนักเดินทางที่ต้องการประหยัด
ค่าเดินทางเพื่อไปใช้จ่ายในส่วนอื่นๆของการท่องเที่ยว
(2) ต้นทุนที่แข่งขันได้ ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า จะมุ่งเน้นให้ความสาคัญในการบริหาร
ต้นทุนเป็นหลัก โดยมีปัจจัยด้านราคาเป็นสิ่งสาคัญที่สุดเพียงอย่างเดียว ฉะนั้นราคาตั๋วโดยสารโดย
เฉลี่ยจะต้องถูกกว่าสายการบินอื่นๆ อยู่ที่ ร้อยละ 40 ซึ่งสายการบินต้นทุนต่าจะลดการบริการส่วนที่
ไม่จาเป็น และเกินกว่าความต้องการของลูกค้าลง
(3) ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของกิจการ ประกอบด้วย ความสามารถหลักขององค์กร
ความสามารถการดาเนินงาน และความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ถือเป็นจุดแข็งขององค์กร ที่จะนาไปสู่
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยมีลักษณะสาคัญ คือ มีคุณค่าในการดาเนินธุรกิจและการแข่งขัน
อย่างแท้จริง โดยอาจเป็นสินค้าที่หายาก ทดแทนไม่ได้ หรือเลียนแบบได้ยาก หรือเป็นการจาหน่าย
สินค้าและบริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง
ในส่วนของสายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งถือเป็นผู้นาทางด้านสายการบินต้นทุ นต่า จะเห็นได้
อย่างชัดเจนว่า การบริหารจัดการต้นทุนคือหัวใจในการบริหาร และเป็นความสามารถหลักของ
องค์กร โดยการเน้นนโยบายที่ใช้แต่เครื่องบินใหม่อยู่ตลอดเวลา ถือเป็นวิธีการหนึ่งในการดึงดูดใจ
ลูกค้า และสร้างความแตกต่างจากสายการบินต้นทุนต่าแห่งอื่นๆ ซึ่งนอกจากจะส่ งผลให้ลูกค้ารู้สึก
มั่ น ใจด้ า นความปลอดภั ย และประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งบิ น แล้ ว ยั ง สามารถลดต้ น ทุ น ในการ
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บารุงรักษาได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ทิศทางการเติบโตของสายการบินไทยแอร์เอเชียที่ดาเนินธุรกิจ
ภายใต้โครงสร้างใหญ่ของกลุ่มแอร์เอเชียนั้นที่ถือเป็น สายการบินของทั้งภูมิ ภาคอาเซียนและทวีป
เอเชีย ในการเป็นสายการบินหลัก ที่ครอบคลุมเส้นทางการบินที่เชื่อมต่อจุดหมายปลายทาง คือเมือง
ใหญ่ต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาค ทั้งเมืองหลวง และเมืองสาคัญทางเศรษฐกิจ หรือแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
อย่างครบถ้วน อย่างเป็นระบบเดียวกัน
Michael E. Porter (1980) กล่าวว่า เป้าหมายในการวางกลยุทธ์ในการแข่งขัน (Competitive
Strategy) คือ การหาตาแหน่งในอุตสาหกรรมที่สามารถป้องกันตนเองจากแรงผลักดัน 5 ประการ
โดยใช้การวิเคราะห์แบบจาลองผลักดัน 5 ประการ (Five Force Model) ที่บอกถึงสภาพการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรม ซึ่งความเข้มแข็งของแรงผลักดันทั้งหมดจะเป็นตัวกาหนดศักยภาพในการทากาไร
ในอุตสาหกรรม
แบบจาลองแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Forces Model Analysis) ประกอบด้วย
(1) การคุกคามของผู้เข้ามาใหม่ (Threat of New Entrants)
(2) การแข่งขันระหว่างธุรกิจที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม (Intensity of Rivalry among Existing
Competitors)
(3) อานาจการต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Buyers)
(4) การคุกคามของสินค้าหรือบริการทดแทน (Pressure from Substitute)
(5) อานาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers)

ภาพที่ 2.2 แบบจาลองแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Forces Model)
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(1) การคุกคามของผู้เข้ามาใหม่ (Threat of New Entrants) หมายถึง ผู้เข้ามาใหม่ใน
อุตสาหกรรม ทาให้กาลังการผลิตในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และมีความต้องการส่วนแบ่งตลาดและ
ทรัพยากรในการผลิต ทาให้เกิดการคุกคามต่อสถานะและความมั่นคงของผู้ที่อยู่ ในอุตสาหกรรม
เดิม โดยมีปัจจัยที่จะกระตุ้นแรงผลักดันนี้ ได้แก่
• การประหยัดโดยขนาด (Economy of Scale) การขยายตัวกาลังการผลิตสร้างกาลังความ
ประหยั ดโดยขนาด ซึ่ง จะก่ อให้เกิ ดความได้เปรีย บทางต้นทุนแก่ องค์ก ร เนื่องจากการผลิตใน
ปริมาณมากทาให้ต้นทุนของวัตถุดิบและราคาถูกลง ส่งผลให้สามารถตั้งราคาผลิตภัณฑ์ถูกลง ทา
ให้กาไรไม่เป็นที่จูงใจ ธุรกิจที่มีศักยภาพในการเป็นคู่แข่งในการเข้าสู่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
• ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) การสร้างความแตกต่าง ให้แก่
ผลิตภัณฑ์ โดยทาให้ผลิ ตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค อาจ
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ ให้เกิดในสายตาผู้บริโภค ซึ่งสามารถสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ได้
หลายมิติ ความแตกต่างและเอกลักษณ์ จะทาให้ผู้เข้ามารายใหม่ต้องใช้ความพยายามและค่าใช้จ่าย
อย่างมากเพื่อดึงลูกค้าที่มีความพอใจต่อสินค้าที่มีอยู่ในตลาดให้เปลี่ยนไปทดลองสินค้าและบริการ
นอกจากนี้การพัฒนาและนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป็นรายแรก แล้วพัฒนาให้เป็นที่พึงพอใจจะ
ก่อให้เกิด ความจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการนั้นๆ (Brand Loyalty) สาหรับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดิมที่สามารถครอบครองตลาดส่วนใหญ่ได้ ยิ่งต้องทาการพัฒนา เพื่อสร้างความประทับใจของ
ลูกค้าให้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
• ความต้องการเงินทุน (Capital Requirement) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการลงทุน สาหรับ
อุตสาหกรรมบางประเภทสูงมากโดยเฉพาะสินค้าประเภทเทคโนโลยี ที่ต้องมีการวิ จัยและพัฒนา
อย่างสม่าเสมอ และต้องใช้เงินลงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ ทาให้ผู้ที่มีเงินลงทุนไม่มากพอหรือแหล่ง
สนับสนุนทางการเงินไม่แข็งแกร่ง ไม่สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมได้
• ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ขาย (Switching Costs) ต้นทุนของผู้ซื้อที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยน ผู้ขาย
จากรายหนึ่งไปสู่อีกรายหนึ่ง ถือเป็นอุปสรรคแก่ผู้เข้ามารายใหม่
• การเข้าสู่ช่องทางการจัดจาหน่าย (Access to Distribution Channels) เป็นการหาช่อง
ทางการจัดจาหน่ายที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ถือเป็นงานสาคัญของผู้ที่เข้ามาใหม่ เนื่องจากมีผู้อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดิมครอบครองการจัดจาหน่ายนั้นอยู่ ทาให้อาจมีค่าใช้จ่ายในการเข้าสู่ช่องทางการจัด
จาหน่าย หรือต้องพยายามมองหาช่องทางการจัดจาหน่ายอื่นๆ ที่อุตสาหกรรมเดิมยังไม่ได้ ใช้ หรือ
ยังมองไม่เห็นความสาคัญ
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• ข้อเสียเปรียบทางต้นทุนที่ไม่ขึ้นอยู่กับขนาด (Cost Disadvantages Independent of Scale)
ผู้เข้าใหม่อาจมีข้อเสียเปรียบต่อผู้ที่อยู่ในตลาดเดิมที่มีปัจจัยในการดาเนินงานที่เป็นจุดแข็งและ
ส่ง เสริม ศัก ยภาพขององค์ กร และมีโอกาสเอื้ออานวยจากสิ่งแวดล้อมอื่น เช่น การเป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้สิทธิบัตร เป็นต้น รวมทั้งประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้อ ยู่ในตลาดเดิม ย่อมทาให้
เกิดความผิดพลาดน้อยลง ทราบความต้องการของตลาด และมีความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภค
• นโยบายของรัฐ (Government Policy) จะมีอิทธิพลต่อการประกอบการแข่งขันของ ธุรกิจ
ในบางอุตสาหกรรมที่ รัฐบาลมีข้อจากัดและควบคุมด้วยการให้ใบอนุญาต และจากัดแหล่งวัตถุดิบ
ที่สาคัญ ทาให้มีค่าใช้จ่ายและยากต่อการเข้า-ออกจาก อุตสาหกรรมนั้นๆ
(2) การแข่งขันระหว่างธุรกิจที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม (Intensity of Rivalry among
Existing Competitors) คือ การแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นโดยมีองค์กรหนึ่ง หรือหลาย
องค์ ก รมี ก ารริ เ ริ่ ม เปลี่ ย นแปลงการด าเนิ น งานของตน เพื่ อ ต้ องการให้ รั บ ความได้ เ ปรีย บและ
ผลประโยชน์ เหนือกว่าองค์กรอื่นๆ ในอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรอื่น และอาจทา
ให้เกิดการตอบโต้ ซึ่งสามารถพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของการแข่งขันได้ โดย
มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
• จานวนและดุลยภาพของผู้แข่งขัน (Numerous or Equality Balanced Competitors) คู่แข่ง
ที่มีอยู่มากมายในแต่ละอุตสาหกรรมมีทั้งประกอบธุรกิจรายใหญ่และ ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (SMEs) โดยที่ธุรกิจจะมีศักยภาพ และอานาจแตกต่างกัน ตั้งแต่มี อานาจมากกว่า เท่า
เทียมกัน หรือน้อยกว่า เมื่อคู่แข่งอยู่ จานวนมาก แต่ละองค์กรย่อมมีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ ออกมา
ต่อสู้แข่งขันเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้คนเอง ซึ่งทาให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
• อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม (Slow Industry Growth) นอกจากการเจริญเติบโตของ
อุ ต สาหกรรมจะเป็ น โอกาสให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ แล้ ว ยั ง เป็ น การดึ ง ดู ด ผู้ ป ระกอบการรายใหม่ เข้ า สู่
อุตสาหกรรม แต่ถ้าหากอุตสาหกรรมไม่ มีการเจริญเติบโต ธุรกิจก็จะไม่ สามารถเพิ่มยอดขายและ
กาไรได้อีก จะส่งผลให้ต้องแข่งขันเพื่อแย่งยอดขายกันเองภายในอุตสาหกรรมนั้นๆ
• ปริมาณของต้นทุนคงที่ (High Fixed of Storage Costs) ต้นทุนคงที่มีส่วนสาคัญ ที่ทาให้
ธุรกิจต้องดึงดูดให้ได้จานวนมากพอที่จะคุ้มทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มีต้นทุนคงที่สูง เช่น สาย
การบินจาเป็นต้องบินตามตารางบินเพื่อรักษาภาพลักษณ์และเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
แม้ ว่า ในบางเที่ ย วบิ นจะมี ผู้โดยสารไม่ถึงจานวนจุดคุ้มทุนก็ ตาม ทาให้ส ายการบินต้องขายตั๋ว
โดยสารราคาพิเศษ ทั้งที่ตั๋วมีราคาต่า ไม่คุ้มกับต้นทุน แต่เพื่อให้มีรายได้ในเที่ ยวบินนั้นๆ คุ้มกับ
ต้นทุนคงที่
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• ผลิตภัณฑ์ในตลาดไม่มีความแตกต่าง (Lack of Differentiation of Switch Costs) หาก
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ มีคุณสมบัติพื้นฐานที่ใกล้เคียงกันแล้ว การแข่งขันที่ธุรกิจ
นิยมทาคือ การพยายามลดต้นทุนและตั้งราคาให้ต่ากว่าคู่แข่งขัน เพราะผู้ซื้อก็จะเลือกสินค้าหรือ
บริการ ที่มีราคาต่ากว่า ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคา หรือสงครามราคา ซึ่งการตัดราคาก็จะทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้น ทาให้ส่งผลร้ายต่อองค์กร ดังนั้นธุรกิจควรใช้รูปแบบอื่นนอกเหนือจากการลด
ต้นทุน และการลดต้นทุน และการลดราคามาดึงดูดความต้องการของผู้บริโภค
• การเพิ่มกาลังการผลิต (Capacity Augmented in Large Increment) ปกติองค์กรจะเพิ่ม
ปริ ม าณการผลิ ต โดยการเพิ่ ม ก าลั ง การผลิ ต ด้ ว ยการสร้ า งโรงงานใหม่ ศู น ย์ บ ริ ก าร หรื อ ซื้ อ
เครื่องจักรใหม่ โดยองค์กรต้องบริหารกาลังการผลิตที่มีอย่างเต็ม กาลังการผลิตเพื่อลดต้นทุนต่อ
หน่วยให้ต่าที่สุด ดังนั้นเมื่อกาลังการผลิตสูงกว่าความต้องการของตลาดจึงส่งผลให้องค์กรต้องทา
การลดราคาเพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่งจะก่อให้เกิดการแข่งขันรุนแรงได้
• ความหลากหลายในกลยุทธ์ของคู่แข่งขัน (Competitors with Diverse Strategies) คู่
แข่งขันแต่ละรายก็จะมีลักษณะเฉพาะของตน เช่น วัฒนธรรมในการดาเนินงาน หรือ การวางแผน
กลยุทธ์ โดยแต่ละองค์กรจะมุมมองที่แตกต่างกันในการสรรหากลยุทธ์ที่จะมาแข่งขัน ซึ่งบางครั้ง
อาจก่อให้เกิดการท้าทายกัน ส่งผลให้การแข่งขันรุนแรง
• อุปสรรคของการออกไปสู่อุตสาหกรรมอื่ น (High Exit Barriers) เช่น องค์กรที่ใช้ความรู้
ความสามารถและเทคโนโลยี เฉพาะด้าน ทาให้ไม่สามารถขยายไปสู่ธุรกิจอื่นด้วนพื้นฐาน ความรู้
ความสามารถ และเทคโนโลยี ที่มีอยู่เดิม การเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆ จึงต้องลงทุนใหม่ทั้งหมด
และเกิดความเสี่ยงสูง
(3) อ่านาจการต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Buyers) อานาจต่อรองของผู้ซื้อ
เกิดจากลูกค้าที่เป็นบุคคลสาคัญต่อความอยู่รอดและเสถียรภาพของธุรกิจทั้งทางตรง และทางอ้อม
โดยศักยภาพในการต่อรองของผู้ซื้อมีส่วนในการผลักดันให้ผู้ขายต้องปรับราคาต่าลง และพัฒนา
คุณภาพสินค้าและบริการให้ดีขึ้น โดยผู้ซื้อจะมีอานาจการต่อรองสูง เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้
• ผู้ซื้อ ซื้อสินค้าในสัดส่วนปริมาณมาก (Large Volume Purchasers) เมื่อผู้ซื้อ ซื้อสินค้าไป
ในปริมาณมาก จะทาให้สามารถต่อรองและกาหนดเงื่อนไขกับผู้ขายได้
• ผู้ขายมีจานวนมาก (Most Sellers) ทาให้ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย
ทั้งรูปแบบคุณภาพ และราคาได้จากผู้จาหน่ายวัตถุดิบหลายราย เมื่อผู้ซื้อไม่พึงพอใจต่อผู้ขายรายใด
ก็ส ามารถเปลี่ยนไปพิ จารณาจัดซื้อจากผู้ขายรายอื่น ทาให้ผู้ซื้อมีทั้งทางเลือกและมีอานาจการ
ต่อรองมากกว่าผู้ขาย
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• ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ขายต่า (Switching Cost) ถ้าผู้ซื้อมีต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้า
หรือบริการจากคู่แข่ง ต่าก็ จะทาให้ผู้ซื้อสามารถเลือกใช้จากแหล่งใดก็ไ ด้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ซื้อมี
อานาจต่อรองมากกว่าผู้ขาย
(4) การคุกคามของสินค้าหรือบริการทดแทน (Pressure from Substitute) สินค้าและ
บริการทดแทนนั้น (Substitute Goods or Service) นอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเหมือนกันแล้ว
ธุรกิจต้องคานึงถึงสินค้าหรือบริการอื่นที่สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์และบริการนั้นได้ เพราะแม้
สินค้าทดแทนจะมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ธุรกิจนาเสนอ แต่สินค้า ทดแทนก็จะทาให้ผู้ซื้อมี
ทางเลือกอื่นในการพิจารณา ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคให้มากขึ้น
กว่ า เดิ ม อย่ า งทั น ท่ ว งที และรวดเร็ ว กว่ า คู่ แ ข่ ง ที่ มี สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารทดแทน ธุ ร กิ จ จึ ง มี ค วาม
จาเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการอย่างสม่าเสมอ ทั้งด้ านนวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อสร้างความแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา
(5) อ่านาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) อานาจการต่อรอง
ของผู้ขายวัตถุดิบ เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้ขายวัตถุดิบ จะมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การผลิตสินค้าหรือบริการ เพราะคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบและความล่าช้าของการส่งมอบ
ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความสาคัญในการวิเคราะห์อานาจการ
ต่อรองของผู้ข ายวัตถุดิบว่ามี ม ากน้อยเพีย งใด โดยปกติผู้ขายวัตถุดิบจะมีอานาจต่อรองสูงตาม
สถานการณ์ดังนี้
• ผู้ซื้อสินค้าในสัดส่วนปริมาณน้อย (Small Portion of Buyers) เมื่อยอดซื้อวัตถุดิบ และ
รายได้จากการขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ที่ซื้อในปริมาณน้อย ทาให้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นรายได้ส่วนมาก
ของผู้ขายวัตถุดิบ จึงทาให้ผู้ขายวัตถุดิบให้ความสาคัญต่างจากผู้ซื้อในปริมาณมาก
• ผู้ข ายวั ตถุดิบ มี ศั ก ยภาพในการขยายธุรกิ จแบบบูรณาการตัว ไปข้างหน้า (Forward
Integration by Suppliers) เมื่อความพร้อมด้านทรัพยากรของผู้ขาย และการเติบโตไปข้างหน้าไม่ได้
มีความซับซ้อนทาให้ผู้ขายมีการตัดสินใจขยายขอบเขตการดาเนินงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ซื้อ
เดิม เพราะนอกจากจะต้องแข่งขันกับคู่แข่งขันเดิมในตลาดแล้ว ยังต้องแข่งขันกับผู้ขายวัตถุดิบซึ่งมี
ต้นทุนที่ต่ากว่า
• ผู้ขายวัตถุดิบมีจานวนน้อยแต่จาหน่ายไปยังผู้ซื้อจานวนมาก (Dominance by a Suppliers)
ทาให้ผู้ขายวัตถุดิบมีความได้เปรียบในการต่อรอง เพราะผู้ซื้อไม่มี ทางเลือกในการซื้อวัตถุดิบมาก
นัก ขณะที่ผู้ขายสามารถขายสินค้าของตนได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ผู้ขายในบางอุตสาหกรรม
อาจจะรวมกลุ่มกันในการกาหนดได้มากขึ้น
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• ไม่มีสินค้าหรือบริการทดแทน (Non Available if Substitute Products) ถ้าวัตถุดิบนั้นมี
เอกลักษณ์เฉพาะที่มีความสาคัญต่อผู้ซื้อ และไม่สามารถหาสินค้าทดแทนได้ ผู้ขายวัตถุดิบย่อมจะ
ได้เปรียบในการต่อรอง
• ต้นทุนการเปลี่ยนผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบสูง (High Suppliers Switching Cost) ถึงแม้ผู้ซื้อจะ
สามารถเปลี่ยนไปใช้สินค้าอื่นได้ แต่ถ้าการปรับเปลี่ยนแต่ละครั้งต้องเสียค่าใช้จ่ ายทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ก็จะเป็นอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantages)
Michael E. Porter (1980) (อ้ำงถึงใน Greg&Mark, 2010) ได้เสนอกลยุทธ์ทั่วไปที่ใช้ใน
การแข่งขันเป็น 3 กลยุทธ์ ได้แก่
(1) กลยุทธ์การเป็นผู้นาในด้านต้นทุนรวม (Cost Leadership) เป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจจะต้อง
พยายามบริหารต้น ทุ นในการผลิตและในการบริหารจัด การภายในองค์ก รให้มีต้นทุนต่ากว่า คู่
แข่งขัน และให้มีต้นทุนที่ต่าที่สุด เพื่อให้เกิดความได้เปรียบ ซึ่งการที่ต้นทุนต่าลงมาเท่าใด ก็จะ
หมายถึงกาไรที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2546) กล่าวว่า ธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์นี้จะดาเนินการทุกอย่าง
เพื่อให้การผลิตสินค้าและบริการมีต้นทุนต่าที่สุด ประโยชน์คือ สามารถนาเสนอราคาที่ต่ากว่าคู่แข่ง
ในท้องตลาดได้ อีกทั้งหากเกิดความรุนแรงด้านสงครามราคา (Red Ocean) ก็ยังสามารถยืนหยัดใน
ตลาดได้ เนื่องจากมีความได้เปรียบจากต้นทุนที่ต่า ทุกวันนี้การแข่งขันไม่เพียงแต่แพร่หลาย แต่เพิ่ม
ความรุนแรงขึ้นทุกๆ ปี โดยบริษัทในอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ยังย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มี
ต้นทุนการผลิตต่า และนาสินค้าราคาถูกออกสู่ท้องตลาด
(2) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการ (Differentiation) เป็นกลยุทธ์ใน
การสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการให้แตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่ต้องการต่างไปจากเดิม ซึ่งในการสร้างความแตกต่างนี้ จะต้องเน้นที่ก ารสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้เกิดกับสินค้าและบริการด้วยเช่นกัน
Hill & Jones (2004) ระบุว่า ธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์นี้จะต้องคิดหาความแตกต่างในตัวสินค้า
ไม่ให้ซ้ากับสินค้าอื่นในตลาด หรือต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆ มานาเสนอ ทาให้สินค้าดูโดดเด่นกว่า
สินค้าคู่แข่งในตลาด สาหรับแหล่งที่มาของความแตกต่างนั้น เกิดจากความเร็ว ความน่าเชื่อถือ การ
บริ ก าร การออกแบบลั ก ษณะของสิ น ค้ า และบริ ก าร เทคโนโลยี บุ ค ลิ ก ภาพขององค์ ก ร และ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า คุณภาพ และประสิทธิภาพ นวัตกรรม และการสนองตอบลูกค้า
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(3) กลยุทธ์มุ่งเน้นที่จุดสนใจ (Focus or Niche) เป็นการนากลยุทธ์การลดต้นทุนและการ
สร้างความแตกต่างไปใช้กับตลาดเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นตลาดที่ยังมีขนาดใหญ่และมีจานวนลูกค้าไม่
มาก
Michael E.Porter (1980) กล่าวว่า กลยุทธ์มุ่งเน้นจุดสนใจ เป็นเหมือนการกาหนด
กลุ่มเป้าหมายให้เล็กลง เพื่อจะได้ทาการตลาดได้อย่างเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค การที่ธุรกิจ
เข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง จะทาให้สามารถคาดคะเนความต้องการในอนาคตของผู้บริโภคได้ ย่อม
ทาให้ขายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดพฤติกรรมการซื้อซ้า จนเกิดความภักดีต่อสินค้าและบริการ
นั้น หากธุรกิจประสบความสาเร็จกับกลุ่มเป้าหมายที่แคบลงมา ทาให้สามารถขยายกลุ่มเป้าหมาย
ต่อไปได้ในอนาคต
(1) กลยุทธ์การเป็นผู้นาด้านต้นทุนรวม (Cost Leadership) ทาได้โดยการลดต้นทุนการผลิต
หรือลดการดาเนินงานที่ไม่จาเป็น เพื่อทาให้สามารถตั้งราคาขายที่ต่ากว่าคู่แข่ง ที่สามารถทาได้
ดังนี้
• วิเคราะห์ขั้นตอนการดาเนินงานทั้งหมด แล้วหาจุดบกพร่อง หรือความสูญเปล่า (Wastes)
แล้วรีบดาเนินการปรับปรุง โดยปรับ หรือลดสิ่งที่ไม่จาเป็นออก แล้วทาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เช่น ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อน และไม่เกิดประโยชน์ หรือ ค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นต่างๆ เป็นต้น
• ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต (Productivity) โดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การ
ดาเนินงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการนาแนวคิด หรือเครื่องมือต่างๆ เช่ น
กิจกรรม 5 ส. กลุ่มกิจกรรมส่งเสริม คุณภาพ (Quality Control Cycle) การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร (TQM:Total Quality Management) การบริหารการผลิตแบบทันเวลา (JIT: Just In Time)
การบารุงรักษาเชิงป้องกันโดยส่วนรวม (TPM: Total Preventive Maintenance) รวมถึง การให้
ข้อเสนอแนะ (Suggestion) อย่างเหมาะสม และนามาประยุกต์ใช้กับ องค์กรอย่างจริงจัง
• ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสานึกในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดความคุ้มค่า
และเป็นประโยชน์สูงที่สุด
• ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกในคุณภาพ (Quality Awareness) ให้เกิดกับพนักงานทุกคน
เพื่อลดปัญหาของเสีย หรือป้องกันปัญหาลูกค้าร้องเรียน
• เปลี่ยนใช้วัตถุดิบที่มีราคาต่าลง โดยการค้นหา Suppliers รายใหม่ๆ ที่สามารถขาย สินค้า
หรือให้บริการ เช่น วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต หรือการให้บริการขนส่ง ที่มีราคา ต่ากว่าเดิม แต่ต้องไม่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ และบริการ
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(2) กลยุทธ์ด้านการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ทาได้โดยสร้างความแตกต่างของ
สินค้า หรือบริการ ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง หรือของที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ๆ
ให้กับผู้บริโภค และเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการขยายตลาด ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ดังนี้
• ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการ (Research and Development) เพื่อ
พั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี อ ยู่ ใ ห้ ดี ขึ้ น กว่ า เดิ ม หรื อ ผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารใหม่ ๆ ที่ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด
• ส่งเสริมการวิจัยตลาด (Marketing Research) เพื่อเป็นการค้นหาความต้องการใหม่ๆ ของ
ผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
• ส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์การ (Learning Organization) เพื่อส่งเสริมให้คนในหน่วยงานมี
การแลกเปลี่ย นแนวคิ ด ประสบการณ์ วิ ธีก ารท างาน หรื อเรื่ องที่เป็ น ประโยชน์ใ นการทางาน
ระหว่างกันและกัน เช่น การดาเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตการบริหารงานการบริการใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม
• พั ฒนาความสามารถให้เป็นจุดแข็ง (Strengths Point) โดยการพั ฒนา ปรับปรุง
ความสามารถที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นความสามารถที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้ ซึ่งจะ
ส่งผลทาให้สินค้าและบริการมีความแตกต่างกับคู่แข่งอย่างชัดเจน
(3) กลยุทธ์มุ่งเน้นที่จุดสนใจ (Focus or Niche) เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการที่
เฉพาะกลุ่ม ซึ่งทาให้ เกิดความชัดเจนในการเลือกใช้สินค้าและบริการ ซึ่งสามารถจาแนกได้หลาย
ประเภท ซึ่งส่วนใหญ่จะจาแนกตาม อายุ เพศ ลักษณะการใช้ชีวิต (Lifestyles) ปัจจุบันนิยมใช้
กลยุทธ์นี้ กันมากขึ้น ซึ่งสามารถเห็นได้จากโฆษณาตามสื่อต่างๆ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ดังนี้
• วิเคราะห์ความสามารถของตนเอง (Self-Analysis) เพื่อค้นหาความสามารถ หรือศักยภาพ
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และทาการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน เพื่อเลือกจุดที่เหมาะสมกับธุรกิจ
• ปรับ ปรุ ง กระบวนการให้ส อดคล้ อ งกั บสิ น ค้ า และบริ ก าร เพื่ อ ปรั บเปลี่ ย นวิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับที่ได้เลือกไว้ เช่น ปรับเปลี่ยนระบบการผลิต การขนส่ง และการบริการ
เป็นต้น
• ทาจุดสนใจให้โดดเด่น ขึ้น เพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภค ได้รับทราบถึงความแตกต่าง หรือ
จุดเด่นที่มีในสินค้าและบริการ ทาให้ผู้บริโภคนึกถึงธุรกิจของเราทันที เมื่อมีความต้องการสินค้า
และบริการในชนิดนี้เกิดขึ้น ซึ่งในการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์นั้น ควรเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับสินค้า และบริการ
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• ติดตามและประเมินผลงาน (Follow up and Evaluation) โดยการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้จากการดาเนินงาน แล้วทาการประเมินผลงานที่เกิดขึ้น แล้วปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้
เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)
สุชำติ ธำดำธำรงเวช (2007: “Leadership”) กล่าวว่า ห่วงโซ่แห่งคุณค่า หรือ เครือข่ายการ
สร้างคุณค่า เป็นการแบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการกาหนด
จุดอ่อน และ จุดแข็ง ของธุรกิจ อย่างเป็นระบบ โดยผู้บริหารจะแบ่งกิจกรรมของธุรกิจออกเป็น
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของตน
Michael E. Porter (1985) กล่าวว่าการวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain Analysis)
คือ ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้ นภายในองค์กร โดยที่
กิจกรรมเหล่านั้นสามารถลดต้นทุนให้แก่องค์กรเพื่อใช้กลยุทธ์ในการเป็นผู้นาทางด้านต้นทุน (Cost
Leadership) หรือ ช่วยในการสร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการ (Differentiation) โดยจะต้องมี
การวิเคราะห์ถึงกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ รวมทั้งความสัมพันธ์ ระหว่างกิจกรรมเหล่านี้ เพื่อศึกษาถึง
การได้เปรียบทางการแข่งขันของแต่ละองค์กร

ภาพที่ 2.3 Value Chain (การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า)
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า เป็นการวิเคราะห์ถึงโครงสร้างงานภายในองค์กร เพื่อการ
กาหนดจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร โดยแบ่งกิจกรรมภายในองค์กร ออกเป็น 2 ประเภท คือ
(1) กิจกรรมพื้นฐาน (Primary Activities) เป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับลักษณะ
ทางกายภาพของ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยอดขาย และส่ ง มอบไปยั ง ผู้ ซื้ อ และบริ ก ารภายหลั ง การขาย
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
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• การขนส่ง (Inbound Logistics) เป็นกิจกรรมในการจัดหาและนาวัตถุดิบที่เป็นปัจจัยการ
ผลิตเข้าสู่กิจการ การเก็บรักษา และการจัดปัจจัยนาเข้าประกอบด้วยหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับ
วัสดุ การคลังสินค้า ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ กาหนดตารางการเคลื่อนย้าย และการรับคืน
จากผู้ขาย การปรับปรุงกิจกรรมเหล่านี้เป็นผลต่อการลดต้นทุนและการเพิ่มปริมาณการผลิต แต่
กิจกรรมเหล่านี้สามารถจัดแบ่ง เพื่อการวิเคราะห์ภายในออกเป็นกิจกรรมพื้นฐาน
• การปฏิบัติการ (Operations) จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต้องการเปลี่ยนปัจจัยการผลิต เป็น
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Final Products) ซึ่งจะนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งมีการตอบสนองที่
รวดเร็วต่อสภาพการณ์ในตลาด
• การขนส่งขาออก (Outbound Logistics) เป็นการจัดส่งสินค้าสาเร็จรูปออกตลาด โดยการ
ปรับปรุงนี้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและระดับการให้บริการแก่ลูกค้าที่ดีขึ้น
• การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) กิจกรรมการตลาดและการขายของธุรกิจจะ
เกี่ยวข้องกับปัญหา 4 ประการ คือ ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ (Product Mix) การตั้งราคา (Pricing)
การส่งเสริมการตลาด (Promotions) และช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel of Distributions) โดยมุ่ง
ที่ส่วนของตลาดซึ่งธุรกิจควรกาหนดเป้าหมาย ตลอดจนความสลับซับซ้อนของกระบวนการผลิต
• การบริการ (Services) ผู้บริหารจะต้องให้ความสาคัญกับการให้บริการลูกค้าซึ่งถือว่าเป็น
กิจกรรมสร้างคุณค่าของธุรกิจ โดยเฉพาะในขั้นแนะนาผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้า ต้องการฝึกอบรมเพื่อให้
ลู ก ค้ า ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น ดั ง นั้ น จึ ง เกิ ด ความจ าเป็ น ในการบริ ก าร โดยพยายามให้ ก ารบริ ก ารที่
เหนือกว่าแก่ลูกค้าซึ่งเป็นจุดแข็งขององค์กร
(2) กิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) เป็นกิจกรรมต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน
กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย
• โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร (Firm Infrastructure) ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น
การเงิ น การบั ญชี กฎหมาย รั ฐบาล ระบบสารสนเทศ และการจั ดการทั่ว ไป กิ จ กรรมเหล่ า นี้
โดยทั่วไปจะสนับสนุนเครือข่ายในการสร้างคุณค่า และเป็นจุดเริ่ม ต้นที่มีกันในทุกระดับภายใน
องค์กร ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกิจกรรมโครงสร้างพื้นฐาน จะถึงว่าเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ประกอบด้วยกิจกรรมการ
สรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม พัฒนา และกาหนดค่าตอบแทนทุกระดับของพนักงาน อิทธิพลของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ มีอยู่ในทุกกิจกรรมของเครือข่าย การสร้างคุณค่า ต้ นทุนทั้งหมดของการ
บริหารทรัพยากร ไม่สามารถกาหนดในเชิงปริมาณได้ง่าย เนื่องจากปัญหาความสลับซับซ้อนซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นต้นทุนการหมุนเวีย นเข้าออกของพนักงาน และการกาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ต้นทุนหลายประการจะเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ค่าใช้จ่าย
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ต่า งๆ เกี่ ย วกั บ ทรัพ ยากรมนุษย์ มี ผลกระทบต่อตาแหน่งการแข็งขันของธุรกิ จในตลาดระหว่าง
ประเทศ การปรับปรุงระดับทักษะของพนักงาน และการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานเป็น
สิ่งสาคัญที่จะสร้างคุณค่าและลดต้นทุนการรักษาพนักงาน
• การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) เทคโนโลยีเป็นกิจกรรมในการสร้าง
คุณค่าในองค์กร ซึ่งมีผลกระทบต่อกิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ เพื่อให้เกิด
คุณค่าในการจาหน่ายสินค้าและบริการไปยังลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยี จะทานอกเหนือจากการ
วิจัยและพัฒนาแบบดั้งเดิม ความจาเป็นในการสารวจเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีระยะ
ยาว สามารถสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
• การจัดการทรัพยากร (Procurement) หมายถึง หน้าที่ให้การผลิต ซึ่งในเครือข่ายการสร้าง
คุณค่าในธุรกิจ ประกอบด้วย วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และปัจจัยการผลิตอื่นๆ ซึ่งใช้ในกระบวนการ
ผลิต ตลอดจนสินทรัพย์ถาวรต่างๆ เช่น ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ต่างๆ
แนวคิดกลยุทธ์น่านน้่าสีคราม (Blue Ocean Strategy)
Renee Mauborgne and W. Chan Kim (2005) ซึ่งเป็นผู้เริ่มแนวคิดกลยุทธ์น่านน้าสีคราม
กล่าวว่า องค์กรสามารถสร้างการเจริญเติบโตและผลกาไรในระดับสูง จากการก่อให้เกิ ดความ
ต้ อ งการในช่ อ งทางการตลาดที่ ไ ร้ ก ารแข่ ง ขั น มากกว่ า ไปแข่ ง ขั น ตั ว ต่ อ ตั ว กั บ องค์ ก รอื่ น ใน
อุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้ว
Kim and Mauborgne (2005) กลยุทธ์น่านน้าสีคราม Blue Ocean strategy เป็นกลยุทธ์ที่ช่วย
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กรที่แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ โดยมีการเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์เชิงธุรกิจไปจากเดิม กล่าวคือ มีการนาเสนอนวัตกรรมเชิงคุณค่าให้กับสินค้าและบริการที่มีอยู่
ในอุตสาหกรรมด้วยการหลีกเลี่ยงเข้าไปในการแข่งขันกับกลุ่มตลาดเดิมที่มีการลอกเลียนแบบ ต่าง
มุ่ง เน้นเอาชนะคู่ แข่ ง ด้วยการแข่ ง ขันด้านราคา ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่ างรุนแรงต่อองค์ก รหรือ
อุตสาหกรรมนั้นๆ และไม่ก่อให้เกิดกาไรและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน แต่สิ่งที่กลยุทธ์น่านน้าสี
คราม ให้ความสาคัญคือ การสร้างสินค้าและบริการให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งขัน
โดยสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าที่ยังไม่มีใครนาเสนอ หรือไม่มีการพัฒนามาก่อนในธุรกิจ สามารถ
สร้างความต้องการใหม่ให้กับผู้บริโภค ควบคู่กับการลดต้นทุน ลดพลังงาน และค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานไปพร้อมๆกัน ลักษณะดังกล่าว ทาให้การแข่งขันทางด้านราคาลดความสาคัญลง และกฎ
การแข่งขันยังไม่ได้มีการกาหนดอย่างชัดเจน เปรียบเสมือนน่านน้าใหม่ที่เงียบสงบ ปราศจากการ
แข่งขันที่รุนแรง ในเมื่อไม่มีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง ย่อมทาให้ธุรกิจมีกาไรเติบโตอย่าง
แท้จริง
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“หัวใจสาคัญของกลยุทธ์น่านน้าสีคราม (Blue Ocean Strategy) คือ การสร้างนวัตกรรมเชิง
คุณค่า (Value Innovation)” เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ยังไม่มีใครเข้ามา เป็นการ
สร้างความต้องการใหม่ ที่สาคัญคือ นวัตกรรมเชิงคุณค่ามีองค์ประกอบที่สาคัญ 2 ประการ คือ
(1) การเพิ่มคุณค่า (Higher Value) เพิ่มคุณค่าในจุดที่ผู้บริโภคยอมรับได้ ทาให้สินค้า และ
บริการมีความโดดเด่นในตลาด และสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
(2) ลดต้นทุน (Lower Cost) ธุรกิจสามารถลดต้นทุนในการดาเนินงาน

ภาพที่ 2.4 การสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่า Kim and Mauborgne (2005)
ผืนผ้าใบเชิงกลยุทธ์ (Strategy Canvas)
Kim and Mauborgne (2005) ระบุว่า ผืนผ้าใบเชิงกลยุทธ์นั้น เป็นกรอบการวิเคราะห์และ
กรอบดาเนินการ เพื่อสร้างกลยุทธ์น่านน้าสีครามที่น่าดึงดูดใจ โดยจะทาหน้าที่ 3 ประการ คือ
(1) แสดงให้เห็นภาพรวมของกลยุทธ์ในการดาเนินงานขององค์กร ชี้ให้เห็นว่าองค์การได้
ลงทุนไปตามปัจจัยการแข่งขันแล้วอย่างไร และในอนาคตควร เพิ่ม หรือ ลด การลงทุน อย่างไรบ้าง
(2) แสดงให้เห็นภาพรวมของคู่แข่ง และผู้ที่อาจจะเป็นคู่แข่งในอนาคต โดยระบุปัจจัยหรือ
องค์ ป ระกอบของสินค้ า และบริก าร ที่องค์ ก รให้ความส าคัญ และต้อ งการนาเสนอแก่ ผู้บริโภค
รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
(3) แสดงให้เห็นภาพรวมของ “คุณค่า” ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการบริโภคสินค้าและ
บริการที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมปัจจุบัน
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กรอบด่าเนินการ 4 ประการ (Four Actions Framework)
นิยมใช้ควบคู่กับ ผืนผ้าใบเชิงกลยุทธ์ (Strategy Canvas) เป็นกรอบคาถาม 4 ประการ เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่า ให้แก่องค์กร ซึ่งประกอบด้วย
(1) ปัจจัยใดที่ควรตัดออกไปได้ในธุรกิจ (Eliminate)
(2) ปัจจัยใดที่ควรลดลงให้ต่ากว่ามาตรฐานของธุรกิจ (Reduce)
(3) ปัจจัยใดที่ควรพัฒนาขึ้นมาใหม่ เพราะยังไม่มีใครนาเสนอมาก่อนในธุรกิจ (Create)
(4) ปัจจัยใดที่ควรเพิ่มคุณค่าให้สูงกว่ามาตรฐานของธุรกิจ (Raise)
การสร้างขอบเขตตลาดใหม่
Kim and Mauborgne (2005) กล่าวว่าองค์กรควรวิเคราะห์ พิจารณาถึงความเหมาะสมใน
การขยายขอบเขตตลาดใหม่ โดยใช้ 6 แนวทางการสร้างตลาดใหม่แทนการแข่งขันในตลาดเดิม
ดังนี้
(1) การมองข้ามไปยังอุตสาหกรรมทางเลือก (Alternative Industries) หมายถึง การนิยาม
ธุรกิจและอุตสาหกรรมทางเลือกใหม่
(2) การมองข้ามไปยังกลุ่มกลยุทธ์ (Strategic Group) องค์กรไม่ควรยึดติดอยู่กับในกลุ่มกล
ยุ ท ธ์เ ดิม ภายในอุ ตสาหกรรมเท่ า นั้น แต่ควรคิดนอกกรอบถึ งกลุ่ม กลยุ ท ธ์ ผู้ บริโภคใหม่ ๆ ที่ มี
ศักยภาพในการมาใช้สินค้าและบริการ
(3) การมองข้ามไปยังกลุ่มลูกโซ่ของผู้บริโภค (Buyer Group) กลุ่มลูกโซ่ของผู้บริโภค
ประกอบด้วย ผู้จ่ายเงิน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีอิทธิพลโน้มน้าวใจต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่ง
บางครั้งผู้จ่ายเงินก็ไม่ใช่ผู้ใช้สินค้าและบริการ แต่สิ่งที่องค์กรควรให้ความสาคัญและให้ความสนใจ
เป็นพิเศษคือ ใครที่เป็นผู้ตัดสินใจในการซื้อสินค้าและบริการนั้น
(4) การมองข้ามไปยังห่วงโซ่สินค้าและบริการ (Scope of Product of Service Offering)
องค์กรต้องพิจารณาห่วงโซ่ความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภคให้ครบทั้งหมดโดยรวม ทั้ง
ความต้องการ ก่อน ระหว่าง และ หลังจากให้สินค้าและบริการ
(5) การมองข้ามระหว่างประโยชน์ใช้สอย (Functional) หรืออารมณ์ความรู้สึก (Emotional)
ที่ใช้ในการดึงดูดผู้บริโภค สินค้าและบริการบางประเภทอาจสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคด้วย
การสร้างความคุ้มค่าจากประโยชน์ใช้สอย ในขณะที่สินค้าและบริการบางประเภทตอบสนองคุณค่า
ทางอารมณ์ นั้น การสร้างความแตกต่างจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจุดสนใจเพื่อสร้างขอบเขต
ตลาดขึ้นมาใหม่
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(6) การมองข้ามกาลเวลาและประเมินแนวโน้มในอนาคต (Trends) องค์กรควรศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อร่วมสร้างและพัฒนาฐานลูกค้าใหม่ แทนที่จะเป็นผู้ตามในการแข่งขัน
2.4 แนวคิดเรื่องนวัตกรรมการจัดการและการจัดการนวัตกรรม (Management Innovation and
Innovation Management)
พันธุ์อำจ ไชยรัตน์ (2547) ได้กล่าวถึงความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ไว้ว่า
นวัตกรรม คือ การนาแนวคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อ
ทาให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ รวมทั้งความหมายในเชิงแคบของนวัตกรรม คือ ผลผลิตของ
ความสาเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับพลวัตของกิจกรรมของสังคม ในขณะที่
ความหมายในเชิงกว้าง หมายถึงแนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งต่างๆ ที่ใหม่ต่อตัวปัจเจก หรือ
หน่วยที่รับเอาสิ่งเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ การรวมเอากิจกรรมที่นาไปสู่การแสวงหาความสาเร็จใน
เชิงพาณิชย์ การสร้างตลาดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการและการบริการใหม่ การทาให้สิ่งที่
แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวให้กลายมาเป็นโอกาส และ
นาไปสู่แนวคิดใหม่ ที่ทาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (2550) ได้ทาการ
สารวจผู้บริหารระดับสูงขององค์การที่มีนวัตกรรม โดยสรุปพบว่า ผู้บ ริหารระดับสูงมีความเชื่อมั่น
ว่า นวัตกรรมจะนาไปสู่การสร้างความมั่นคงทางการตลาด หรือการสร้างตลาดใหม่ รวมทั้งบริษัท
ต่างๆ จะเห็นความสาคัญต่อการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
David Smith (2006) ได้กาหนดให้ มีการจาแนกประเภทของนวัตกรรม ใน 4 ลักษณะ
ประกอบด้วย
(1) การจาแนกตามเป้าหมาย (The Target of Innovation) ซึ่งแบ่งออกเป็น
• นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) คือ การพัฒนาและนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่
ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี หรือวิธีการใช้ รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพดียิ่ งขึ้น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ถือเป็นผลิตผลขององค์กร โดยอาจอยู่ในรูปแบบ
ของสินค้ า ซึ่ง จะเกี่ ย วข้ องกั บ ระบบ และส่วนประกอบ โดยมีตัวแปรหลัก ส าคัญในการพั ฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มี 2 ตัวแปร คือ 1) โอกาสทางด้านเทคโนโลยี หมายถึง องค์ความรู้ทางด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ และกระบวนการที่ จ ะท าให้ ส ามารถพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้น 2) ความต้องการของตลาด หมายถึง ความต้องการของผู้บริโภค ที่มีความ
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ต้องการในผลิตภัณฑ์ใหม่ และพร้อมที่จะซื้อ ส่งผลให้ผู้เป็นเจ้าของนวัตกรรมได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจหรือสังคม
• นวัตกรรมด้า นการบริการ (Services Innovation) จะใช้การพัฒนาและนาเสนอแบบ
เดียวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แต่จะเป็นนวัตกรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่จะเป็นรูปแบบของการ
บริการ เช่น การเปลี่ยนแปลงของการเงิน การธนาคาร หรือ โปรโมชั่นของเครือข่ายในการสื่อสาร
เป็นต้น
• นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) หมายถึง การประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ
หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิต และการทางานโดยรวมมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ทั้งในด้านเครื่องมือ
ในกระบวนการผลิต การจัดจาหน่ าย หรือรูปแบบการจัดการภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะ
นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ ให้ถึงผู้บริโภค อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรมี
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน นวัตกรรมกระบวนการส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้น การควบคุมคุณภาพ
และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรม หรือ
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
(2) จาแนกตามระดับของการเปลี่ยนแปลง (The Degree of Change) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น
• นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (Radical Innovation) เป็นนวัตกรรมที่มีระดับความใหม่
ในลักษณะที่มีความแตกต่างไปจากกรรมวิธีและแนวคิดเดิมไปอย่างสิ้นเชิง เป็นการออกแบบและ
ใช้แนวคิดใหม่ทั้งหมดในการพัฒนานวัตกรรม เกิดเป็นต้นแบบใหม่ รวมถึง แนวคิด การออกแบบ
และรายละเอียดของโครงสร้าง และองค์ประกอบของนวัตกรรมนั้น จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการ
เป็นผู้นาตลาดของธุรกิจ และสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาด มากที่สุด
• นวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
จานวนมาก โดยมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเชี่ยวชาญขององค์กร ด้านเทคโนโลยี
แบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทีละเล็กน้อย โดยจะพัฒนาจากพื้นฐานแนวคิด
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่มีอยู่เดิมขององค์กร
(3) การจาแนกตามขอบเขตของผลกระทบ (The Area of Impact)
• นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เป็นนวัตกรรมที่มีพื้นฐานหรือ
ขอบเขตของการพั ฒ นามาจากเทคโนโลยี ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี บ ทบาทและความส าคั ญ ต่ อ หลายๆ
อุตสาหกรรม ทั้ ง นี้เนื่องจากเทคโนโลยี ทาให้นวัตกรรมมีก ารพัฒนาสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้เป็นอย่างดี และยังเป็นแรงผลักดัน
ส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของประชากร
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• นวัตกรรมทางการบริหาร (Administrative Innovation) เป็นเรื่องของการคิดค้นและ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการตลอดจนกระบวนการจัดการองค์กรใหม่ ที่ส่งผลให้ระบบการทางาน
การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการให้บริการขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(4) การจาแนกตามกระบวนการที่ทาให้เกิดนวัตกรรม (Process of Innovation)
• การผลักดันด้วยเทคโนโลยี (Technology Push) เกิดนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการลงทุนและ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• การดึงด้วยความต้องการของผู้บริโภค (Demand Pull) เป็นการพิจารณาจากปัญหาและ
ความต้องการของผู้บริโภคเป็ นหลัก แล้วนามาสร้างและพั ฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค
• การผสมผสานทั้งด้านเทคโนโลยี และความต้องการของผู้บริโภค (Coupling) เป็นการ
สร้ า งนวั ต กรรมโดยค านึ ง ถึ ง ทั้ ง ความต้ อ งการของผู้ บ ริโ ภคและเทคโนโลยี ที่ มี อ ยู่ เพื่ อ พั ฒ นา
นวัต กรรมให้ เป็ น ที่ ต้อ งการของผู้บ ริโภค ภายใต้ก ารพั ฒ นาและยกระดับเทคโนโลยี ที่มี อยู่ ไ ป
พร้อมๆ กัน
ความสามารถทางนวัตกรรมระดับองค์กร (Organizational Innovation)
Max McKeown (2008) ระบุว่า นวัตกรรมองค์กร หมายถึง องค์กรที่มีการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนการทางความคิดเพื่อก่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่แตกต่าง และเป็นประโยชน์
Michael E.Porter (1990) นิยามไว้ว่า องค์กรที่จะสามารถรักษาความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน (Competitive Advantage) โดยอาศัยผลของนวัตกรรม องค์กรนั้นจะต้องเข้าใจในนวัตกรรม
ในภาพกว้าง ซึ่งรวมถึง การสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีการใหม่ และการให้เทคโนโลยีใหม่
Gary Hamel (2007) กล่าวว่า นวัตกรรมทางการจัดการ เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
ต่อระบบกระบวนการจัดการขององค์กรที่จะช่วยนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ
พสุ เดชะรินทร์ (2550) กล่าวว่า องค์กรใดก็ตามที่มีนวัตกรรมทางการจัดการ องค์กรนั้นจะ
มีพื้นฐานที่ดีสาหรับความสาเร็จต่อไปในอนาคต เพราะการบริหารจัดการที่ดี ถือเป็นรากฐานของ
ทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นสินค้าหรือบริการใหม่ การตลาดรูปแบบใหม่ หรือกลยุทธ์แบบใหม่ๆ
ลักขณำ ลีละยุทธโยธิน (2549) กล่าวว่า นวัตกรรม คือการทาสิ่งใหม่ หรือของใหม่ ที่
สามารถสร้างความพึ ง พอใจให้แก่ ลูก ค้า ไม่ว่าจะเป็นการออกสินค้าใหม่ เพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อสามารถขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น

35

นวัตกรรม คือส่วนสาคัญของกระบวนการทางธุรกิจ (Innovation as a Core Business
Process) เปรียบเสมือนหัวใจของกระบวนการทางธุรกิจ ที่แสดงถึงความคิดริเริ่ม ประกอบกับการ
นาความคิดริเริ่มเหล่านั้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งกระบวนการทางนวัตกรรมนี้เอง จะเป็นส่วน
สาคัญที่ทาให้องค์กรสามารถดารงอยู่และเจริญเติบโตต่อไปได้ โดยมีส่วนประกอบที่สาคัญ คือ
• การค้นหา (Searching) เป็นการสารวจสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อ
ตรวจจับสัญญาณของโอกาสและอุปสรรค สาหรับการไปสู่จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
• การเลือกสรร (Selecting) เป็นการตัดสินใจเลือกสัญญาณที่สารวจพบแบบนั้น เพื่อจะ
นาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ทั้งนี้ การเลือกสรรจาเป็นต้องมีความสอดคล้อง
กับหลักกลยุทธ์ขององค์กรด้วย
• การนาไปปฏิบัติ (Implementing) เป็นการแปลงสัญญาณที่มีศักยภาพไปสู่การสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ และนาสิ่งเหล่านั้นออกไปเผยแพร่สู่ตลาด ทั้งภายในและภายนอกองค์ กร ด้วยผลของการ
ดาเนินขั้นตอนที่สาคัญ 4 ประการ คือ
(1) การรับ (Acquiring) คือ ขั้นตอนของการนาองค์ความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็น
นวัตกรรมขึ้ น เช่ น การสร้า งสรรค์สิ่งใหม่จากกระบวนการทางการวิจัยและพั ฒนา การทาวิจัย
ทางการตลาด การได้รับองค์ความรู้จากแหล่งอื่นๆ โดยการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี หรือการค้นคว้า
ร่วมกันในเครือพันธมิตร
(2) การปฏิบัติ (Executing) คือ การนาโครงการดังกล่าว มาปฏิบัติงาน ภายใต้สภาพของ
ความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยทักษะของการแก้ปัญหา
(3) การนาเสนอ (Launching) คือ การนานวัตกรรมที่ได้ออกสู่ตลาด โดยอาศัยการจัดการ
อย่ างเป็นระบบ เพื่ อให้นวัตกรรมนั้นสามารถเป็นที่ย อมรับจากตลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่วงแรกของการนาออกสู่ตลาด
(4) การรักษาสภาพ (Sustaining) คือ การรักษาสถานภาพยอมรับจากตลาด ให้เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ต่อไป และคงอยู่ให้นานที่สุด เท่าที่จะเป็น ไปได้ ในขณะเดียวกันอาจต้องนานวัตกรรม
นั้นๆ กลับมาทาการปรับปรุง แก้ไข ในแนวความคิด หรือทาการเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น (Re-innovation)
เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่ถูกพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น
• การเรียนรู้ (Learning) เป็นสิ่งจาเป็นที่องค์กรควรที่จะศึกษา และเรียนรู้ในขั้นตอนต่างๆ
ของกระบวนการทางนวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดเป็น องค์ความรู้พื้นฐาน ที่แข็งแกร่ง และสามารถ
นาไปใช้พัฒนาวิธีการสาหรับจัดการกับกระบวนการทางนวัตกรรมเหล่านั้น ให้มีประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น
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Gibbons, A. (1997) กล่าวว่า องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) หมายถึง
การนาแนวคิดใหม่เข้ามาสู่องค์กร เกิดจากการนาความรู้ทักษะ และความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์มา
ผสมผสานกับความสามารถทางด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ เพื่อสร้างให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ทางด้านการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมหรือการนาเสนอรูปแบบธุรกิจ
ใหม่ๆ ที่มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น
การมอบประโยชน์ท างด้า นการประหยั ดเวลา การเพิ่ มความสะดวกสบาย รวมถึงการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น
การพัฒนาองค์กรให้มีลักษณะเป็น องค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริงนั้น ผู้ประกอบการ
ต้องมีความรู้และความเข้าใจคุณลักษณะขององค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) คือ
ต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือของบุคลากรในทุกระดับขององค์กร ดังนั้นองค์กรที่จัดว่ามีลักษณะเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม ควรประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) มีการกาหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ชัดเจน ที่สามารถพัฒนา
องค์กรให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
(2) ผู้บริหารควรมุ่งเน้นและผลักดัน ให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร ด้วยการ
เล็งเห็นคุณค่าของนวัตกรรมเป็นสาคัญ และต้องมีบุคลากรที่สามารถ ทาหน้าที่ตามบทบาทต่างๆ
(3) การให้ความสาคัญกับการสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในที่ทางาน ที่เอื้อต่อ
กระบวนการแห่งการสร้างสรรค์
(4) ผู้นาองค์กรต้องสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และ
มีความเชื่อมโยงกับปัจจัยภายนอกองค์กร
นวัตกรรมกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ลักขณำ ลีละยุทธโยธิน (2549) นวัตกรรมมีความสาคัญต่อการประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก
เพราะจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ขยายฐาน
ของธุรกิจ สร้างการเติบโตในระยะยาว และทาให้ลูกค้ามีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น และยังช่วยในการ
ทาผลกาไรให้ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ บริษัทที่มีการสร้างนวัตกรรมอยู่เสมอ จะช่วยเสริมให้บริษัทมี
ภาพลักษณ์ที่ทันสมัย สร้างความสนใจแก่คู่ค้า พนักงานเองก็จะมีความตื่นตัวอยู่เสมอ เพราะต้อง
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง สิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ทางอ้อม และยังช่วย
ดึงดูดให้คนเก่งๆ อยากเข้ามาทางานด้วย
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องค์กรมากมายประสบความสาเร็จและอยู่รอดได้เพราะการสร้างนวัตกรรม ที่สร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กร การที่องค์กรสามารถรวบรวมความรู้ ทักษะทางเทคโนโลยี
และประสบการณ์ต่างๆ ในการสร้างสรรค์และนาเสนอสิ่งแปลกใหม่ ในสินค้าและบริการ รวมถึง
ด้า นการส่ ง มอบให้ถึ ง ลู ก ค้ า ด้ว ย ซึ่งไม่เ พี ย งแต่จะส่ง ผลดีระดับ องค์ก รเท่ านั้ น แต่ยั งส่ งผลกั บ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตตามไปด้วย
นวัตกรรมก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ได้มีหลักฐานทางการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า
การออกสินค้าใหม่จะช่วยให้องค์กรสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ นอกจากนี้สาหรับ
สินค้าที่ถึงจุดอิ่มตัว และสามารถครองตลาดได้แล้ว การเน้นการแข่งขันที่ราคาถูกเพียงอย่างเดียว
อาจไม่เพียงพอ จะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ นอกจากด้านราคา ในขณะเดียวกันการพัฒนาสินค้าใหม่
ก็ถือเป็ นความสามารถที่ ท้ า ทายองค์ก รเพราะสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ย นไป ได้ส ร้างโอกาสและ
กฎเกณฑ์มากมาย อีกทั้งกฎหมายอาจเปิดช่องทางใหม่ๆ หรือปิดกั้นการพัฒนานวัตกรรม เช่น ความ
ต้องการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น
แนวทางการศึกษานวัตกรรมการจัดการ
องค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) คือ องค์กรที่มีขีดความสามารถ ในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านต่างๆ โดยมีการบริหารจัดการระบบ และทรัพยากรต่างๆ ในองค์กร
รวมทั้งให้การส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างนวัต กรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า
และความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
นวัตกรรมเชิงคุณค่า (Value Innovation)
Leavy (2005) นวัตกรรมที่ปราศจากคุณค่า ที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยี มักมองข้ามสิ่งที่
ผู้บริโภคยอมรับ และยินดีจ่าย แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
Yang and Yang (2011) ในการดาเนินธุรกิจนั้น หากองค์กรพิจารณา “คุณค่าที่มอบให้”
ผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว และมองข้ามความสาคัญของ “คุณค่าที่ได้รับ” จากการลงทุน แม้ว่าองค์กร
จะมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่งขัน และสร้างความประทับใจให้ผู้บริโภค แต่
อาจใช้เวลายาวนานในการคืนทุนหรือประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากองค์กรต้องมีต้นทุน
และค่าใช้จ่ายสูงเกิ นความจาเป็นในการดาเนินงาน ดังนั้น องค์กรต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของคุณค่าที่มอบให้ผู้บริโภค และคุณค่าที่ได้รับจากการลงทุนธุรกิจ
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Gupta and Lehman (2005) ระบุว่า คุณค่าที่ผู้บริโภคต้องการ สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท
ดังนี้
(1) คุณค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) เป็นคุณค่าทางการเงินที่ผู้บริโภคได้ รับจากการ
บริโภคสินค้าและบริการโดยเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆ
(2) คุณค่าทางอรรถประโยชน์ (Functional Value) หมายถึงการที่สินค้าและบริการใหม่
สามารถตอบสนองในเชิงประโยชน์ใช้สอยมากกว่าสินค้าที่มีอยู่ในตลาดอย่างชัดเจน โดยช่ วยแก้ไข
จุดอ่อน พัฒนาจุดแข็งของผลิตภัณฑ์เดิม
(3) คุณค่าทางจิตใจ (Psychological Value) หมายถึงคุณค่าและความรู้สึก ทางด้านจิตใจที่
ผู้บริโภคได้รับจากสินค้าและบริการที่จับต้องไม่ได้ เช่น ตราสินค้า ภาพลักษณ์ และกระแสนิยม
ความต้องการด้านสังคม
Geddie et al. (2005) กล่าวว่าในการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่านั้น องค์กรจาเป็นต้องเข้าใจ
พฤติกรรมการใช้ชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ และความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ซึ่งข้อมูล
เกี่ ย วกั บ ผู้ บ ริ โ ภคดั ง กล่ า ว สามารถเข้ า ถึ ง โดยการพู ด คุ ย กั บ ผู้ บ ริ โ ภคด้ ว ยตนเอง หรื อ สั ง เกต
พฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคหลังจากใช้บริการผ่าน
สื่ออินเตอร์เน็ต การแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภคจากสื่อสังคมออนไลน์ ก็เป็นอีกช่องทางที่ช่วย
ให้เข้าใจพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่ซ่อนเร้นในใจอย่างแท้จริง
Lo et al. (2010) ให้ความเห็นว่าองค์กรจาเป็นต้องพิจารณา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อ
นามาประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป็นการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่า ด้วยวิธีการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การประชุมทุกเช้า (Morning Brief) ระหว่าง
ผู้บริหารสูงสุด และหัวหน้าแผนก เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานทุกวัน การพูดคุย
กับ พนัก งานส่วนหน้า หรือตัวแทนการตลาดที่ใกล้ชิดกั บผู้บริโภค ผู้ผลิตสินค้า หุ้นส่วนธุรกิ จ
รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมู ลกับพันธมิตรที่อยู่ในสมาคมวิชาชีพต่างๆ และหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น
องค์กรที่ดาเนินธุรกิจ มีความจาเป็นต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ซึ่ง
ไม่ใช่ในความหมายของการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ แต่ผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องสามารถเพิ่ม
และต่อยอดคุณค่า ให้ผู้บริโภคจานวนมากได้ จึงถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางธุรกิ จ
ไปจากเดิม อย่ างสิ้นเชิ ง ทั้ งนี้หากสินค้าและบริการมีการเพิ่มคุณค่าแต่ขาดนวัตกรรม ความคิด
สร้างสรรค์ แม้ว่าสามารถทาให้คุณค่าเดิมดีขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่ทาให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์โดด
เด่นในตลาดได้ ส่งผลให้คู่แข่งรายอื่นๆ เข้าร่วมแข่งขันได้ง่าย ซึ่งนามาสู่การแข่งขันด้านราคา
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นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation) ถือเป็นสิ่งที่มีความสาคัญในการนาพา
องค์กรไปสู่ความสาเร็จไม่แพ้นวัตกรรมในด้านอื่นๆ แนวคิดในด้านบริหารจัดการที่แตกต่างจาก
แนวทางบริหารจัดการแบบเดิม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการบริหารจัดการขององค์ กร โดย
เน้นการปรับปรุงกระบวนการในการบริหารจัดการภายในองค์กร
Gary Harmel (2006) ตัวอย่างของนวัตกรรมทางการจัดการที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในยุคปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด เช่น
• Industry Consortium ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของกิจการขนาดเล็ ก เพื่อเพิ่มอานาจการต่อรอง
กับตลาดที่มีขนาดใหญ่
• Radical Decentralization เป็นการขยายความในขั้นตอนการกระจายอานาจในการบริหาร
เพื่อสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่น และมีความสามารถในการแข่งขันสูง
• Brand Management คือ การบริหารตราสินค้า เพื่อสร้างคุณค่า สร้างความแตกต่า ง และ
ความพึงพอใจในคุณภาพของตราสินค้า
• Leadership Development เป็นการพัฒนาภาวะผู้นา ให้มีทักษะความเป็นผู้นา เพื่อพัฒนา
ตนเองและพัฒนาผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
• Employee-Driven Problem Solving การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่
พนักงาน
• Cost Accounting and Variance analysis จัดให้มีการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนและการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ
• Revenue Management การจัดการรายได้ เพื่อเป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้า โดยใช้ข้อมูลจาก
พฤติกรรมของผู้บริโภค
นอกจากนี้ Gary Hamel ได้ระบุว่า ไม่ใช่นวัตกรรมทางการจัดการทุกประเภทจะสามารถ
นาไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ทั้งหมด แต่ยิ่งมีนวัตกรรมจานวนมากขึ้น ก็มีโอกาสที่จะมี
นวัตกรรมทางการจัดการที่ประสบความสาเร็จได้มากขึ้น
นวัตกรรมการรวมกลุ่มทางธุรกิจ
Michael E.Porter (1990) ได้ให้คาจากัดความเรื่อง เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) เป็นแนวคิด
ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ว่าคือ กลุ่มธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องมารวมตัว
ดาเนิน กิ จ การอยู่ ใ นพื้ นที่ ใ กล้เ คี ย งกั นโดยมีค วามร่ วมมือ และเกื้ อ หนุ นกั น มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ
เชื่ อมโยงและสนับ สนุนส่ง เสริมกิ จการซึ่งกันและกั นอย่างครบวงจร โดยมี ความเชื่อมโยงของ
ผู้ ป ระกอบการทางธุ ร กิ จ ตั้ ง แต่ ต้ น จนจบกระบวนการด าเนิ น งานและความเชื่ อ มโยงกั บ
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อุต สาหกรรมสนั บ สนุ น ต่ า งๆ รวมทั้ ง ธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร สถาบั น การศึ ก ษา วิ จั ย สมาคมต่ า งๆ
ตลอดจนภาครัฐ เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันคือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
หัวใจของการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) คือการสร้างความร่วมมือบนพื้นฐานของ
การแข่ ง ขั น โดยผู้เกี่ ย วข้ องในเครื อข่ายวิส าหกิ จนั้นจะต้อ งมีก ารก าหนดทิศทางและเป้าหมาย
รวมทั้งกลยุทธ์ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน รวมทั้งต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร
ความรู้ ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ระหว่างกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่ายวิสาหกิจ
ทั้งในด้านการลดต้นทุนต่างๆ และการร่วมกันลงทุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น
การพั ฒนาบุค ลากร คุณภาพ ในการทางานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อัน
นาไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ขององค์กร
นวัตกรรมการจัดการรายได้ (Revenue Management Innovation)
การจัด การรายได้ คื อการใช้ข้ อมู ล พื้ น ฐาน ความเข้าใจและพฤติ ก รรมของลูก ค้ า และ
ลักษณะของสินค้าและบริการ รวมกับองค์ความรู้ต่างๆ ในเรื่องการตลาดและการจัดจาหน่าย และ
การวิเคราะห์ทางสถิติ ส่งผลให้สามารถพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร
Robert G. Cross (1995) ได้กล่าวว่าการตัดลดต้นทุนเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอในการ
เพิ่ ม รายได้ให้แก่ องค์ ก ร การใช้ หลัก การจัดการรายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นสามารถเพิ่ มขีด
ความสามารถให้องค์กรสร้างรายได้เป็นอย่างมาก โดยการนาเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค ในเวลาที่ถูกต้อง และเสนอขายในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้การกาหนดราคานั้น
ต้องสะท้อนความต้องการของตลาด ไม่ใช่การกาหนดราคาแบบสะท้อนต้นทุน โดยมุ่งเน้นที่ราคา
ขายที่เลือกเก็บสินค้าและบริการไว้ขายให้กับลูกค้าให้ได้ราคาดีที่สุด หรือหาโอกาสในการขายให้
ในราคาที่ดีที่สุด โดยอยู่พื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ของตลาดอย่างแท้จริง ไม่ใช่
การคาดเดา รวมทั้งต้องมีการประเมินโอกาสในการสร้างรายได้ของสินค้าและบริการที่มีอยู่อย่าง
สม่าเสมอตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา
วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยำ (2555) กลยุทธ์ราคา แบบ Dynamic Pricing Strategy เป็น
กลยุทธ์ที่ช่วยให้องค์กรสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้า และเลือกใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมของผู้บริโภค
ในแต่ละส่วนของตลาด มากาหนดราคาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
โดยธุรกิจการบินได้นากลยุทธ์ราคามาประยุกต์ใช้ โดยการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น กลุ่มนักท่องเที่ยว ที่มี
การวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และทาการเปรียบเทียบราคาของสายการบินเป็นหลัก กับกลุ่มนัก
ธุรกิจที่มักจะซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าไม่นาน และไม่ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องราคามากนัก ธุรกิจ
การบินจึงสามารถทาการกาหนดให้ราคาตั๋วเครื่องบินที่ทาการซื้อในวันที่ใกล้กับวันเดินทางนั้นมี
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ราคาแพงกว่า ราคาตั๋วเครื่องบินที่ซื้อล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน การกาหนดราคาตั๋วโดยสารที่มี วัน
เดินทางในช่วงฤดูกาลที่เป็นที่ นิยมให้มีราคาแพงกว่าวันเดินทางที่อยู่ใ นฤดูกาลที่ไ ม่เป็นที่นิย ม
รวมทั้งเส้นทางการบินที่เป็นที่นิยมให้มีราคาแพงกว่าเส้นทางการบินอื่นๆ โดยใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีส ารสนเทศ “Cookie” ช่วยในการเก็บข้อมูลที่ผู้บริโภคค้นหาราคาตั๋วเครื่องบินใน
Website ไปทาการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง
นวัตกรรมการบริหารตราสินค้า (Branding Innovation)
ตราสินค้า (Branding) ในปัจจุบันไม่เพียงแต่เป็นการสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดเท่านั้น แต่
ยังเป็นการสร้างส่วนแบ่งทางอารมณ์ และจิตใจของผู้บริโ ภค โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภค
เข้าใจในสินค้าและบริการ ไว้วางใจ จงรักภักดี และคาดหวังได้ทั้งในด้านอรรถประโยชน์ อารมณ์
และความรู้สึก ส่งผลให้ช่วยลดระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการจากตัวเลือก
ต่างๆ ในตลาด
Corporate Branding การสร้างตราสินค้าที่ เป็นสัญลักษณ์ขององค์กร สามารถช่วยเพิ่ม
คุณค่าให้กับการนาเสนอสินค้าและบริการของธุรกิจได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในระยะยาว
และเลื อ กใช้ ก ลยุ ท ธ์ ที่ เ หมาะสม และผู้ บ ริ ห ารมี ค วามเข้ า ในว่ า ตราสิ นค้ า นั้ น ไม่ ไ ด้เ ป็ น เรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องกับการตลาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ต่อผู้ลงทุน สื่อ
และคู่แข่ง อีกด้วย
Emotional Branding การให้ความสนใจในเรื่องอารมณ์ของผู้บริโภคในการสร้างตราสินค้า
เนื่องจากในบางครั้งผู้บริโภคไม่ได้ตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการด้วยหลักเหตุผล แต่
อาจเกิดขึ้นจากอารมณ์และความรู้สึก ดังนั้นองค์กรจึงต้องให้ความสาคัญในการวางตาแหน่งของ
ตราสินค้าให้มีความผสมผสานกันทั้งด้านอารมณ์และด้านเหตุผล
Digital Branding คือ การนาเสนอตราสินค้าผ่า นสื่อและเทคโนโลยีดิจิตัลต่างๆ ทั้งการ
นาเสนอผ่าน Website Smartphone Email และ โทรทัศน์ โดยทาการวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายที่นิยมใช้สื่อออนไลน์เป็นหลัก องค์กรต้องสร้างกาหนดจุดยืนอย่างระมัดระวังไม่ให้
ขัดแย้งกับความเป็นไปได้ในอนาคต และสร้างภาพพจน์ให้ผู้บริโภคสามารถจดจาสร้างความเชื่อมั่น
ในคุณภาพและไว้ วางใจสินค้า และบริการที่จะได้รับ โดยสร้างความเชื่อมโยงในเรื่องของราคา
ความสะดวกสบาย และให้ความสาคัญกับการสื่อสารแบบ 2 ทางเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์และสามารถ
นามาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคได้ต่อไป
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การจัดการนวัตกรรม (Management Innovation)
White and Bruton (2007) กล่าวว่า คุณลักษณะขององค์กรที่มีการจัดการนวัตกรรม ได้แก่
• องค์กรมีการจัดสรรงบประมาณในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
• องค์กรมีความคาดหวัง และเป้าหมาย ที่มีความเป็นไปได้
• องค์กรที่มีการกาหนดทิศทางของการทางาน และการติดตามผล
• องค์กรที่มีการพิจารณาตรวจสอบ และประเมินผลโดยผู้ตรวจสอบภายนอกองค์กร
• องค์กรที่มีการสนับสนุนบรรยากาศในการทางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
Dundon (2002) ได้สรุปคุณลักษณะของการจัดการนวัตกรรมขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ดังนี้
• มีการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างนวัตกรรม
• ยอมรับและยินดีกับวิธีการ และแนวคิดใหม่ๆ
• กาหนดกฎของการแข่งขัน และการท้าทายคู่แข่ง
• มุ่งให้ความสาคัญกับความต้องการของลูกค้าในอนาคต
• มอบอานาจในการควบคุมกระบวนการซื้อให้แก่ลูกค้า
• มีกระบวนการจ้างงานที่สนับสนุนนวัตกรรม
• มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นจุดแข็งในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
• สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการค้นหา พัฒนา และนาความคิดไปปฏิบัติ
• ให้รางวัลกับความพยายามในการสร้างนวัตกรรม
2.5 แนวคิดเรื่องการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)
Joseph M. Juran (1989) กล่าวว่า คุณภาพหมายถึงความเหมาะสมกับการใช้งาน (Fitness
for use) ที่ มุ่ ง เน้นความสมดุล ระหว่างคุณลัก ษณะของผลิตภัณฑ์ และการที่ผลิตภัณฑ์ ไ ม่มี
ข้อบกพร่อง โดยใช้แนวทางการปรับปรุงคุณภาพบนพื้นฐานของ Juran’s Principle ซึ่งได้แก่ การใช้
ที ม งานในการแก้ ปั ญ หาต่ า งๆ โดยแยกโครงการในการวางแผนเรื่ อ งคุ ณ ภาพ ซึ่ ง น าไปสู่ ก าร
ปรับปรุงคุณภาพ และการนาไปปฏิบัติ
Noriaki Kano (2010) กล่าวว่า การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ไม่ได้เป็นเพียงการ
บริหาร ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่จะนาพาองค์กรไปทิศทางที่ต้องการ แต่ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับองค์กรในทุกๆ ด้านด้วย ก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ พัฒนาตลาดใหม่ๆ
รวมถึงการให้ความร่วมมือระหว่างบริษัทต่างๆ ที่เป็นพันธมิตร
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Kaoru Ishikawa (1985) กล่าวว่า การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรนั้น เป็นระบบที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพ รั ก ษาระดั บ คุ ณ ภาพ และปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ขึ้ น ด้ ว ยแรง
สนับ สนุนในการท างานเป็ นทีม ของบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อให้ไ ด้ผลผลิตและบริก ารที่มี
คุณภาพในระดับต้นทุนต่า และผู้ใช้บริการพึงพอใจ
Deming Prize Guide (2003) กล่าวว่า การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ถือเป็นชุดของ
กิ จ กรรมที่ มี วิ ธี ก ารอย่ า งเป็ น ระบบที่ ด าเนิ น การทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถผลิตสินค้าและบริการ ที่ตอบสนองความพึง
พอใจของลูกค้า ด้วยระดับคุณภาพของสินค้าในเวลา และราคาที่เหมาะสม
Goetseh and Davis (1994) มองว่าการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เป็นการบริหารงานที่
เน้นคุณภาพบริการ โดยใช้หลักการที่เน้นผู้ใช้บริการเป็นหลัก คานึงถึงความมีคุณภาพที่ใช้หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ บุคลากรมีความยึดมั่น ผูกพันกับองค์กร มีการทางานเป็นทีมและมีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับ การควบคุณภาพ เปิดโอกาสให้
บุคลากรปฏิบัติ งานอย่างอิสระ มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วม และมีการ
เสริมสร้างพลังอานาจให้แก่บุคลากกรได้ทางานอย่างอิสระ
เอกวีณำ ธำตรีอดิเรก (2548) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เป็นการบริหารโดยบุคลากร
ทุกคน ทุกระดับ เริ่มตั้งแต่กระบวนการบริหารในทุกๆ ขั้นตอน และทุกๆ กิจกรรมต้องมีคุณภาพ
ซึ่งโดยมีหลักการมุ่งเน้นที่ผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการพึงพอใจ มีการประเมินอย่างมีระบบ และ
โปร่งใส รวมทั้งมีการประเมินย้อนกลับ ทั้งตัวผู้บริหารและตัวของผู้ปฏิบัติงาน เน้นให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน มีการทางานเป็นทีม และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สร้างความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน มีการฝึกอบรมและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอยู่
ตลอดเวลา มี การสร้างบรรยากาศในการทางาน มีความร่วมมือในทุก ระดับ ยอมรับบุคคลที่มี
ผลงาน มีก ารสร้างขวัญกาลังใจตลอดจนรางวั ลเพื่อให้บุคลากรทุกคนเกิดความมุ่งมั่นอย่างเต็ม
ศักยภาพ ร่วมกันทาให้องค์กรประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
Joseph M. Juran (1986) ระบุว่า เนื่องจากคุณภาพนั้นไม่สามารถจะเกิดขึ้นเองได้ถ้าไม่มี
การวางแผน จึงต้องมีการวางแผนงานด้านคุณภาพสาหรับผู้บริหาร โดยใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการ
คุณภาพ: Strategic Quality Management ซึ่งประกอบด้วย 3 กระบวนการที่ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วม
ที่เป็นเอกลักษณ์ของพนักงานในระดับต่างๆ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ โดยผู้บริหารสูงจะมองถึงกล
ยุทธ์ขององค์กร ส่วนผู้บริหารระดับกลางจะมีมุมมองด้านการดาเนินงานอย่างมีคุณภาพ ในขณะที่
พนักงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพ
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หลักของการควบคุมคุณภาพ (Principles of Quality Control) คือ
(1) ผู้บริหารมีหน้าที่ในการสร้างการควบคุมคุณภาพ
(2) สร้างนโยบายด้านคุณภาพสาหรับการบริหารจัดการ
(3) กาหนดเป้าหมายและกรอบเวลาให้ชัดเจนในการบริหารจัดการ
(4) จัดสรรทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
Joseph M. Juran (1989) องค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนินการวางแผนกลยุทธ์ของ
องค์ ก ร คื อ การก าหนดกลุ่ม ลูก ค้ าเป้าหมาย และความต้องการของลูก ค้า โดยดาเนินการสร้าง
เป้าหมายคุณภาพที่ดีที่สุด และสร้างเครื่องประเมินผลคุณภาพ และวางแผนความสามารถในการ
ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขในการดาเนินงาน การผลิ ตอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาส่วนแบ่งทางการตลาด กาหนดราคาคุณภาพ และลดอัตราการผิดพลาดโดยรวม
ทฤษฎีการบริหารคุณภาพ The Juran Trilogy of Quality (ไตรศาสตร์ด้านคุณภาพของจู
ราน) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของระบบการบริหารคุณภาพซึ่งได้แก่ การวางแผนคุณภาพ การ
ประกันคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพโดย ดังนี้

ภาพที่ 2.5 The Juran Trilogy of Quality (1989)
Dean and Brown (1994) ระบุถึง 3 หลักการสาคัญของการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม
(Total Quality Management: TQM) ไว้ดังนี้
1. การมุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer Focus) เป้าหมายสาคัญที่สุดคือการสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้า โดยองค์กรมีหน้าที่ในแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กร ออกแบบและส่งมอบผลิตภัณฑ์
ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยพยายามลดต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการดาเนินงานภายใน
องค์กร
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2. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) องค์กรต้องมีความมุ่งมั่นในการ
สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการวางแผน การดาเนินงาน การจัดหาปัจจัยนาเข้า (Input) และการ
ประเมินผล (Output) มีการตรวจสอบผลการดาเนินงาน ปรับปรุงแก้ไข และป้องกัน โดยเชื่อว่า
คุณภาพเป็นถือเป้าหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
3. การทางานเป็นทีม (Teamwork) การทางานเป็นทีมจะนามาซึ่งผลประโยชน์ที่บุคคลเพียง
คนเดียวไม่สามารถทาได้ โดยกระบวนการมุ่งเน้นที่ลูกค้า และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะสามารถ
ประสบความสาเร็จถ้าผ่านความร่วมมือกันทั่วทั้งองค์กร
Evans, J.R. and Lindsay, (1999) ระบุว่า หลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร คือ
• การให้ความสาคัญกับลูกค้า (Customer Oriented) ทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก ให้
มีความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า
โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ ในขณะเดียวกัน องค์กรที่มีการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร จะต้องยึดคุณภาพ
ในการบริหารจัดการเป็นหลัก ซึ่งคุณภาพในที่นี้ หมายถึง คุณภาพของสินค้าหรือบริการที่สามารถ
สร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ โดยลูกค้าจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าสินค้า
หรือบริการมีคุณภาพหรือไม่
• การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน (Employees Involvement) คือองค์กรให้ความสาคัญ
กับกิจกรรมทุกอย่างภายในองค์กร โดยการแบ่งกลุ่มและร่วมมือกัน และสามารถนากระบวนการ
ทางานมาตัดทอนให้เป็นงานและกระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน ซึ่งแต่ละงานนั้ นจะต้องเชื่อมโยงกัน
ด้วยคุณภาพ โดยองค์กรจะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ ภายใต้การเอาใจใส่
ของผู้บริหาร
• การพัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) การที่จะให้ลูกค้ามี
ความพึ งพอใจได้นั้น ต้องมีก ารปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอยู่เสมอ ต้องมีการพั ฒนาทั้ง
ผลิตภัณฑ์และขั้นตอนในการผลิตอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบารุงรักษา หรือการปรับปรุงขั้นตอนย่อยใน
กระบวนการทางานของพนักงานระดับล่าง ดังนั้นพนักงานทุกคนจึงมีบทบาทในการปรับปรุง
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยช่วยกันคิดค้นวิธีการทางานที่ได้ผลมากกว่าที่เป็นอยู่ อาจนาวิธีการทาง
สถิติมาใช้ในการควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านคุณภาพลงในระยะ
ยาว
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ภาพที่ 2.6 หลักกำรของกำรบริหำรคุณภำพทั่วทั้งองค์กรและปัจจัยสนับสนุน
ปัจจัยที่สนับสนุนการด่าเนินงานตามหลักการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
(1) ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ การบริหารและจัดการซึ่งมีความจาเป็นต่อการประสบความสาเร็จ
ขององค์กร โดยปัจจัยพื้นฐานที่เป็นหัวใจของการดาเนินกิจกรรมการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
ได้แก่ ภาวะผู้นา แผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารกระบวนการ และการบริหาร
ข้อมูล
(2) การปฏิบัติ ได้แก่ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบการบริหารเพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมาย เช่น การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรม การสร้างสิ่งสนับสนุนให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ เป็น
ต้น
(3) เครื่องมือและวิธีการ รวมถึง เทคนิคต่างๆ การเก็บข้อมูล วิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์
ผล การตรวจสอบ ประเมินผล ติดตาม และค้นหาปัญหา
แนวคิดของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
Noriaki Kano, (1996) ได้พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร โดยใช้แนวคิด
“บ้านแห่งคุณภาพของคาโน”
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ภาพที่ 2.7 บ้านแห่งคุณภาพของคาโน
ที่มา: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
แนวคิดของระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรตามแนวคิดของคาโน สามารถจาแนกเป็น 3
ส่วน ดังนี้คือ
(1) ส่วนฐานของบ้าน เปรียบเสมือนสิ่งที่องค์กรจะต้องเตรียมความพร้อมภายในองค์กร
ก่อนการปฏิบัติตามแนวทางของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร พื้นฐานที่องค์กรต้องพิจารณา
และดาเนินการให้เกิดความพร้อม ได้แก่ พนักงานทุกคนขององค์กรต้องมีความสามารถรับรู้ เป็น
อิสระจากแรงกดดันทางการเมืองภายในองค์กร และองค์กรต้องมีเทคโนโลยีสาหรับการผลิตสินค้า
และบริการที่เหมาะสม อีกทั้งต้องสร้างแรงจูงใจ และแรงผลักดันให้เกิดความต้องการเข้าสู่ระบบ
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
(2) ส่วนตัวบ้าน เป็นส่วนที่แสดงถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของความรู้ หลักการ
วิธีการ และเครื่องมือ ที่ใช้ในการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มีการศึกษาตนเอง สามารถจาแนกได้
3 ส่วน

48

เสาต้นที่ 1 การเสริมสร้างความรู้ และแนวคิดของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM
Concepts) 7 ประการ ให้แก่พนักงานทุกคน
I. การให้ความสาคัญกับความต้องการของลูกค้า ในการกาหนดทิศทางและเป้าหมายด้าน
คุณภาพของผลผลิต
II. หน่วยงานต่อไปคือลูกค้า จาแนกลูกค้าเป็น 2 พวก คือ ลูกค้าภายใน ได้แก่ หน่วยงาน
ต่อไปที่รับช่วงงาน และลูกค้าภายนอก ได้แก่ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่รวมถึงผู้ซื้อ ผู้ถือหุ้น
และสังคม
III. คิดและทาอย่างมีระบบโดยใช้วงจร PDCA ในการวางแผนการปฏิบัติ ตรวจสอบ แก้ ไข
หรือจัดทาเป็นมาตรฐาน
IV. บริหารงานโดยใช้ข้อเท็จจริง ได้แก่ การใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาปัญหา
พิสูจน์ปัญหา สร้างแนวทางในการแก้ปัญหา และเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา โดยใช้
ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
V. เน้นกระบวนการ จากความเชื่อที่ว่า กระบวนการที่ สามารถควบคุมได้ และมีความ
น่าเชื่อถือ จะส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้มีคุณภาพน่าเชื่อถือเช่นกัน
VI. จัดทามาตรฐานของการทางาน เมื่อได้วิธีการดาเนินงานที่ดีตามความต้องการของลูกค้า
และสามารถควบคุมได้ ต้องมีการจัดทามาตรฐานเพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติซ้าที่ดี
VII. การป้องกันการเกิดปัญหาซ้า องค์กรต้องมีการแก้ปัญหาที่สาเหตุที่แท้จริง
เสาต้นที่ 2 การให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องมือ และเทคนิคที่ใช้ในการ
บริหารคุณภาพทั้งองค์กร
I. เครื่องมือเพื่อการควบคุมคุณภาพ
II. เครื่องมือเพื่อการบริหารและวางแผน
III. เทคนิควิธีการอื่นๆ เพื่อการบริหารคุณภาพ
เสาต้นที่ 3 การเตรียมความพร้อมในเรื่องของแนวทางการบริหาร และดาเนินการตาม
แนวคิดของระบบบริหารคุณภาพทั้งองค์กร ที่ประกอบด้วยกิจกรรมการบริหาร และดาเนินงาน
I. การบริหารนโยบาย ได้แก่ กิจกรรมขององค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายตามมาตรการที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับนโยบายคุณภาพขององค์กร จะเป็นเป้าหมายระยะยาวของ
องค์กร ที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตอบสนองทางสังคม
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a. การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป้ า หมายที่ ส ามารถวั ด ได้ เ ป็ น ตั ว เลข น ามาท าแบบ
แผนปฏิบัติการและกาหนดจุดควบคุมตามขั้นตอนของการวางแผน
b. กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติโดยการฝึกอบรมและให้ปฏิบัติ
c. ตรวจผลและหาสาเหตุโดยพนักงานผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารระดับสูง
d. แก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดซ้า รวบรวมประเมินปัญหา และอุปสรรคที่สาคัญเพื่อ
นามากาหนดเป็นนโยบายในปีต่อไป
II. การบริห ารงานประจ าวั น ได้แ ก่ การดาเนิ นการกั บงานประจาที่เ ป็นกิ จวั ตรของ
หน่วยงาน ตามมาตรฐานที่ ก าหนดอย่ างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนแก้ ไ ขปัญหา และ
ปรั บ ปรุ ง งานบางส่ ว น โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เ พื่ อ การบริ ห ารงานประจ าวั น คื อ วงจร PDCA
(Demimg,1986) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
Plan กาหนดขั้นตอนและวิธีการควบคุมการทางานตามมาตรฐานที่กาหนด
Do การลงมือปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนด
Check ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน
Act ทบทวนผลการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน
วิเคราะห์สาเหตุและป้องกันการเกิดปัญหาซ้า

ภาพที่ 2.8 แผนภาพการบริหารนโยบายและการบริหารงานประจาวัน
III. การบริหารข้ามสายงาน เป็นการดาเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีเป้าหมาย
เฉพาะเรื่อง เพื่อแก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
IV. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ ได้แก่ กิจกรรมที่กลุ่มพนักงานดาเนินงานเพื่อให้งานตาม
นโยบายบรรลุเป้าหมายได้ บนหลักการของการคิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น โดยใช้เทคนิค
กลุ่มควบคุมคุณภาพ (QCC) ให้เป็นการส่งเสริมคุณภาพให้กลุ่มพนักงานสามารถแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเองได้ และต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุน แนะนา และให้ความรู้
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(3) ส่วนหลังคา เปรียบเสมือนเป้าหมาย และนโยบายขององค์กรที่จะต้องมุ่งไปสู่ความพึง
พอใจของลูกค้า และ ความประทับใจของลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร
Evans, J.R. and Lindsay (1999) การปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ที่
ประสบความสาเร็จของประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยปัจจัย 5 ประการ ดังนี้
1) เน้นเรื่องคุณภาพโดยการขยายหรือเพิ่มการวิเคราะห์ตลาด การออกแบบ และการบริการ
ลูกค้ามากกว่ามุ่งที่การผลิตสินค้าอย่างเดียว
2) เน้นเรื่องคุณภาพโดยผู้บริหารเข้าถึงการดาเนินงานของทุกส่วนงาน
3) คุณภาพ เป็นการตอบสนองของบุคคล และกลุ่มคนไม่ใช่เพียงบางคนหรือบางกลุ่ม
4) คุณภาพที่แบ่งจากมุมมองของลูกค้ามี 2 ชนิด ได้แก่ ความพึงพอใจ และ แรงจูงใจ
5) ลูกค้าคนแรกของการผลิต คือ บุคคลหรือแผนกต่อไปในกระบวนการผลิต
การน่าการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) สู่ภาคปฏิบัติ
ยำเบ็น เรืองจรูญศรี (2556) องค์กรที่มีคุณภาพ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเนื่องจาก
คุณภาพเป็นพลวัต ดังนั้นในการประเมินรูปธรรมขององค์การที่มีคุณภาพนั้น สามารถพิจารณาได้
ตามเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลคุณภาพ (Malcolm Baldrige Quality Award: MBQA) ดังนี้
(1) ภาวะผู้นา (Leadership)
(2) ข้อมูลสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ(Information and Analysis)
(3) การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ (Strategic Quality Planning)
(4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development and Management)
(5) การจัดกระบวนการคุณภาพ (Management of Process Quality)
(6) คุณภาพและผลการดาเนินงาน (Quality and Operation Results)
ในขณะที่การนาการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดผลอย่าง
คุ้มค่านั้น ต้องมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนการนาการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. การคัดเลือก และแต่ง ตั้งผู้รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพขององค์ก ร โดยผู้บริหาร
ระดับสูง ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปภายในองค์กร และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องสามารถทางาน
เต็มเวลา มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ไขปัญหา
2. การวางแผนปฏิบัติ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย
และกลยุทธ์ด้านคุณภาพ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกาหนดแผนระยะสั้น แผนระยะปานกลาง และ
แผนระยะยาวขององค์กร โดยมีการกาหนดเวลา มีการสื่อสารให้เข้าใจทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างความ
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เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร จะต้องมีการพัฒนาผู้นา และสร้างทีมงาน
อบรมความรู้ และทักษะในการบริหารคุณภาพ รวมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมการจัดการคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร ให้ความสาคัญกับการจัดระบบเอกสาร การปรับโครงสร้างระบบงาน รวมถึงการเปลี่ยน
ระบบประเมินผล และการให้รางวัล โดยให้ความสาคัญกับผลงานเป็นหลัก
3. การดาเนินงาน นาแผนไปปฏิบัติอย่ างเป็นระบบ ให้ส อดคล้ องตามแผนแม่บทจาก
ผู้บริหาร และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่ วนร่วม หาสาเหตุของปัญหา และแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ
4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ แก้ไข องค์กรต้องไม่หยุดความพอใจกับความสาเร็จ
เดิ ม แต่ ต้ อ งมุ่ ง มั่ น และมี ก ารปรั บ ปรุ ง อยู่ ต ลอดเวลา และหาแนวทางการปฏิ บัติ ง านให้ บ รรลุ
เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด
5. ส่ง เสริม และรัก ษา ปรัชญา และวัฒนธรรมองค์ก รในการจัดการคุณภาพแบบทั่วทั้ง
องค์กร ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง
2.6 ทฤษฎีภาวะผู้น่า (Leadership Theory)
Fiedler (1971) กล่าวว่า ภาวะผู้นา หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้นาเพื่อทาให้กลุ่มประสบ
ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ความสาเร็จของกลุ่มเป็นเครื่องบ่งชี้ประสิทธิภาพของการเป็น
ผู้นา
Hersey and Blanchard (1982) ทฤษฎีภาวะผู้นา เรียกอีกอย่างว่า ทฤษฎีวงจรชีวิต มีแนวคิด
พื้นฐานที่สาคั ญ คือ สถานการณ์ที่ต่างกัน ย่ อมต้องการแบบอย่างผู้นาที่ต่างกัน การเป็นผู้นาที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลได้ นั้ น จ าเป็ น ที่ ผู้ น าจะต้ อ งปรั บ แบบภาวะผู้ น าของตนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ เหล่านั้น
กระบวนการที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมของบุคคลที่พยายามให้บรรลุเป้าหมายในสถานการณ์
หนึ่ง ผู้นาที่มีประสิทธิภาพ โดยการผสมผสานพฤติกรรม 2 ด้าน เข้าด้วยกัน คือ
(1) พฤติกรรมมุ่งงาน (Task Behavior) คือ ผู้นาที่กาหนดรายละเอียด บทบาทหน้าที่ และ
ขอบเขตของงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะบอกให้รู้ว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องทาอะไร อย่างไร ที่
ไหน และเสร็จเมื่อไร
(2) พฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์ (Relationship Behavior) คือผู้นาที่พยายามรักษาความ
สัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้โอกาสในการติดต่อได้สะดวก ให้ความเป็นกันเอง และให้
การสนับสนุน ช่วยเหลือ เกื้อกูล ต่อผู้ตาม

52

Fred E. Fiedler (1994) ได้พัฒนาทฤษฎีความเป็นผู้นาตามสถานการณ์ โดยมีกรอบแนวคิด
ว่า ลักษณะของภาวะผู้นาที่ดีนั้นจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสอดคล้องระหว่างรูปแบบของ
ผู้นาและความจาเป็นของสถานการณ์นั้นๆ

ภาพที่ 2.9 Fiedler’s Contingency Theory of Leadership1994
Fiedler แบ่งผู้นาออกเป็น 2 แบบ คือ “มุ่งงาน” และ “มุ่งความสัมพันธ์ ” โดยการใช้
แบบสอบถาม (Least Preferred Co-worker Questionnaire: LPC) ให้แก่พนักงานเป็นผู้ประเมิน
เพื่อนร่วมงานด้วยกันว่ามีรูปแบบการบริหารงานอย่างไร ซึ่งเชื่อว่ารูปแบบในการบริหารงานของ
ผู้นาจะไม่ ส ามารถเปลี่ย นแปลงได้ ไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ย นไปอย่ างไร โดยสถานการณ์จะ
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ
(1) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นากับผู้ปฏิบัติงาน (Leader-Member Relation) หมายถึง ถ้าทั้ง
สองฝ่ า ยมี ค วามเชื่ อ มั่ น ไว้วางใจกั น ถื อว่าความสัมพั น ธ์ดี หากเป็นในทางตรงข้าม ถือว่ าเป็ น
ความสัมพันธ์ที่ไม่ดี
(2) โครงสร้างของงาน (Task Structure) หมายถึง ถ้าองค์กรนั้นมีการจัดโครงสร้างที่
ชัดเจน ถือว่ามีความแน่นอนสูง แต่หากไม่ชัดเจน ถือว่ามีความแน่นอนต่า
(3) อานาจหน้าที่ตามตาแหน่งของผู้นา (Position Power) หมายถึง ถ้ามีอานาจในการให้
รางวัล หรือ ลงโทษ เต็มที่ ถือว่าผู้นามีอานาจที่แข็งแกร่ง แต่หากผู้นาไม่สามารถจัดการกับผู้ตามได้
เต็มที่นั้น จะถือว่าอ่อนแอ
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Robert House (1971) ได้กล่าวว่า ผู้นาควรสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการเพิ่ม
ค่าตอบแทนที่มีคุณค่า เป็นรางวัลที่พนักงานสามารถทางานได้สาเร็ จตามเป้าหมาย และควรช่วยให้
หนทางสู่ความสาเร็จนี้ง่ายต่อพนักงานเพียงพอที่จะพยายามปฏิบัติงาน โดยผู้นามีหน้าที่ในการช่วย
ลดอุปสรรคและแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังควรเพิ่มโอกาสให้พนักงานพึงพอใจกับความสาเร็จ และพึง
พอใจในตัวผู้นา
Robert House (1974) ได้พัฒนาทฤษฎีผู้นาตามสถานการณ์ เรียกว่า “House’s Path-Goal
Theory” หรื อ ทฤษฎี วิ ถี ท างและเป้ า หมาย มี ส าระส าคั ญ คื อ ผู้ น ามี ห น้ า ที่ จ ะต้ อ งช่ ว ยให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
ทฤษฎีนี้เชื่อว่า พฤติกรรมของผู้ นาจะได้รับการยอมรับจากพนักงานมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับว่า
ผู้นาคนนั้นนาทางให้พนักงานไปสู่ความสาเร็จได้ดีเพียงใด มีการสอนงาน แนะแนวทาง สนับสนุน
และให้รางวัล มากน้อยเพียงใด และพฤติกรรมของผู้นาสามารถยืดหยุ่น หรือเปลี่ยนรูปแบบได้
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยแบ่งพฤติกรรมของผู้นาเป็น 4 แบบ คือ
(1) ผู้นาแบบบงการ (Directive Leadership) เป็นผู้นาที่จะบอกพนักงานว่า ผู้นาคาดหวัง
อะไรจากพนักงาน ผู้นาจะกาหนดวิธีการทางาน รายละเอียดของงาน ตารางการทางาน ตลอดจน
มาตรฐานการทาให้งานให้แก่พนักงาน เป็นผู้นาประเภทเน้นงาน
(2) ผู้นาที่ให้การสนับสนุน (Supportive Leadership) เป็นผู้นาที่มุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดี
ให้แก่พนักงาน รวมถึงสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีแก่พนักงาน เป็นผู้นาที่เน้น
ด้านความสัมพันธ์
(3) ผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) เป็นผู้นาที่ให้พนักงานมีส่วนร่วม โดย
จะเสนอความคิด ให้คาปรึกษา และให้โอกาสพนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
(4) ผู้นาที่มุ่งความสาเร็จ (Achievement-Orient Leadership) เป็นผู้นาที่กาหนดเป้าหมายที่
ชัดเจน และท้าทายแก่พนักงาน มุ่งความสาเร็จเป็นสาคัญ ตลอดจนมีการปรับปรุงการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง เน้นผลงานที่สูงกว่ามาตรฐาน และสร้างความเชื่อมั่นว่าพนักงานจะทางานได้สาเร็จตาม
เป้าหมายที่กาหนด
2.7 ทฤษฎีวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture Theory)
Danison (1990) ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์กรว่า วัฒนธรรมองค์กร คือค่านิยม
ความเชื่อ และหลักการพื้นฐาน ซึ่งทาหน้าที่ในฐานะที่เป็นรากฐานของระบบการจัดการองค์กร และ
กลุ่ม ของการปฏิบั ติและพฤติก รรมการจัดการ ซึ่งขยายและเสริมแรงหลัก การพื้ นฐานเหล่านั้น
หลักการและการปฏิบัติทั้งหลายดารงอยู่ก็เพราะว่ามีความหมายต่อสมาชิกองค์กร เป็นภาพตัวแทน
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ยุทธศาสตร์สาหรับการอยู่รอดขององค์กร ซึ่งดาเนินการได้ดีในอดีต และสมาชิกองค์กรเชื่อว่าจะ
ดาเนินการได้ดีต่อไปในอนาคต
Cameron and Ettingtion (1988) ระบุว่าวัฒนธรรมองค์กรนั้น เป็นชุดของค่านิยม ความเชื่อ
และฐานคติที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะขององค์กร และสมาชิกภายในองค์กรที่มีความทนทานต่อการ
เปลี่ยนแปลง
Schien (2004) กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์กรนั้น เป็นแบบแผนของฐานคติพื้นฐานร่วม ซึ่ง
ได้รับการเรียนรู้จากองค์กรในฐานะที่เป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาของการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สิ่งแวดล้อมภายนอกและการบูรณาการสิ่งที่อยู่ภายในองค์กร เมื่อแบบแผนของฐานคติ สามารถ
ดาเนินไปได้อย่ า งดี จนกระทั่ ง ได้รับพิ จารณาว่ามีความสมเหตุส มผล แบบแผนนี้จึงได้รับการ
ถ่ายทอดให้แก่สมาชิกใหม่ขององค์กร ในฐานะที่เป็นแนวทางที่ถูกต้องสาหรับการรับรู้ การคิด และ
ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเหล่านั้น
พิชำย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กร ทาหน้าที่ในฐานะที่เป็นกลไก
ในการสร้างแนวทางเพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก และ
สร้างการบูรณาการระหว่างองค์ประกอบภายในองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรมีเสถียรภาพ สามารถอยู่
รอดและเติบโตต่อไปได้
Hellriegel, Slocum, and Woodman (1995) กล่าวว่าความสาคัญของวัฒนธรรมองค์กร คือ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรช่วยส่งเสริมความผูกพันของสมาชิก
ในองค์กร มีความรู้สึกร่วมภายใต้ปรัชญา และค่านิยมที่ทุกคนยอมรับ และพยายามปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายในที่สุด วัฒนธรรมองค์กรเป็นการกาหนดมาตรฐานของพฤติกรรมในการควบคุมสมาชิก
ในองค์ ก ร ให้ มี พ ฤติ ก รรมและการปฏิ บั ติ ใ นแนวทางที่ พึ ง ปรารถนา วั ฒ นธรรมองค์ ก รจะมี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และการผลิตโดยตรง
Denison, Cho and Young (2000) ได้ใช้แนวทางในการศึกษาเชิงปริม าณ เพื่อชี้ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรและประสิทธิผล โดยให้ความสาคัญกับค่านิยมและความ
เชื่อขององค์กร ที่สามารถก่อให้เกิดกลุ่มของแนวทางปฏิบัติของการจัดการ หรือนโยบายและการ
ปฏิบัติเชิงรูปธรรมขององค์กร ส่งผลต่อการมีหรือไม่มีประสิทธิผลขององค์กร โดยมีลักษณะของ
วัฒนธรรม 4 ประเภท และนาเสนอตัวแบบคุณลักษณะทั้ง 12 มิติ
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ภาพที่ 2.10 ประเภทวัฒนธรรมองค์กรของ Danison
ที่มา: Cho and Young (2000)
1) ด้านวัฒนธรรมส่วนร่วม (Involvement Culture) เป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะที่องค์กรมุ่ง
เสริม สร้างพลัง อานาจในการบริหารให้แก่ บุคลากรในทุกระดับ บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างกว้างขวาง มีการใช้โครงสร้างไม่เป็นทางการควบคุมการ
ปฏิบั ติง านมากกว่า ใช้ โครงสร้า งที่เป็นทางการ มีการทางานเป็นทีม ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
สมาชิ ก เป็ นแบบแผนหลัก ที่ องค์ ก รใช้ใ นการขับเคลื่อนงาน และมีก ารพั ฒนาสมรรถภาพของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมส่วนร่วม ได้แก่
• การเสริมสร้างอานาจ หมายถึง การที่องค์กรกระจายอานาจในการตัดสินใจ และการ
ทางานแก่บุคลากร ให้มีการบริการจัดการด้วยตนเอง มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารในการทางานอย่าง
กว้า งขวาง ผู้บ ริหารและบุ ค ลากรมีความผูก พั นกับงาน และรู้สึก ว่าพวกเขาเป็นเจ้าขององค์ก ร
บุคลากรทุกระดับมีความเชื่อว่าตนเองมีส่วนต่อการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่องานของพวกเขา และ
มีการวางแผนองค์กรโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร
• การทางานเป็นทีม หมายถึง การที่องค์กรสนับสนุนให้มีความร่วมมือกันทางาน ระหว่าง
สายงานที่ต่างกัน บุคลากรทางานเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของทีม มีการใช้ทีมงานเป็นกลไกในการ
ปฏิบัติงานมากกว่าการสั่งการตามสายการบังคับบัญชา รวมทั้ งมีการจัดระบบงานเพื่อให้บุคลากร
สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างงานที่ตนเองทากับเป้าหมายขององค์กร
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• การพัฒนาสมรรถภาพบุคลากร หมายถึง การมอบหมายอานาจหน้าที่เพื่อให้บุคลากร
สามารถดาเนินการได้ด้วยตนเอง มีการปรับปรุงสมรรถภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการลงทุน
เพื่ อ สร้ า งทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านแก่ บุค ลากร สมรรถภาพของบุ คลากรได้รั บ การมองว่ า เป็ น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร หรือทาให้องค์กรมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน
2) ด้านวัฒนธรรมเอกภาพ (Consistency Culture) เป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการมี
วั ฒ นธรรมที่ เ ข้ ม แข็ ง ซึ่ ง มี ค วามคงเส้ น คงวาสู ง มี ก ารประสานงานที่ ดี และมี บู ร ณาการที่ ดี
พฤติกรรมมีรากฐานจากกลุ่มของค่านิยมแกนกลาง ผู้นาและผู้ตามมีทักษะในการสร้าง และบรรลุถึง
ข้ อตกลง แม้ ว่า จะมี ทั ศ นะที่ แ ตกต่า งกั น ความคงเส้ นคงวาเป็น แหล่ง พลังที่ มีพ ลัง ในการสร้า ง
เสถียรภาพและการบูรณาการภายในซึ่งเป็นผลมาจากการมีแบบแผนทางจิตใจร่วมกัน และมีระดับ
ของการยอมรับสูง องค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมเอกภาพ คือ
• ค่านิยมแกนกลาง แสดงออกมาโดยการที่ผู้บริหารปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองสอน หรือบอก
ผู้อื่น มีกลุ่มค่านิยมที่มีความชัดเจนและคงเส้นคงวาที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ หากบุคลากรละเมิด
หรือละเลยค่านิยมแกนกลาง จะได้รับการมองว่าเป็นการสร้างปัญหาแก่องค์กร และมีจรรยาบรรณที่
เป็นแนวทางสาหรับการปฏิบัติแก่บุคลากรอย่างชัดเจนว่าสิ่งใดผิด หรือ สิ่งใดถูก
• การตกลงร่วม แสดงออกโดยการที่บุคลากรสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ง่าย เมื่อมี
ความเห็นที่แตกต่างกัน แม้จะเป็นประเด็นปัญหามากน้อยเพียงใดก็ตาม บุคลากรในองค์กรสามารถ
ร่วมกันกาหนดข้อตกลงที่ชัดเจนว่าแนวทางการปฏิบัติใดที่ถูกต้อง และแนวทางใดเป็นสิ่งที่ไ ม่
ถูกต้อง
• ความร่วมมือและการประสานบูรณาการ แสดงออกโดยที่องค์กรการมีวิธีการปฏิบัติงานที่
คงเส้นคงวา และสามารถทานายได้ บุคลากรจากฝ่ายหรือสายงานที่แตกต่างกัน มีทัศนะหรือมุมมอง
ต่อประเด็นการทางานเหมือนกัน
3) ด้านวัฒนธรรมการปรับตัว (Adaptability Culture) จากการที่องค์กรต้องเผชิญหน้ากับ
สิ่ง แวดล้อมภายนอก ดัง นั้ นการปรับตัว ขององค์ก รเพื่ อให้ส อดคล้ องกั บการเปลี่ย นแปลงของ
สิ่งแวดล้อมภายนอกจึง เป็นสิ่ง ที่หลีกเลี่ยงยาก การปรับตัวขององค์กร ถูก ผลัก ดันจากผู้บริโภค
ความเสี่ยง การเรียนรู้จากความผิดพลาด และมีความสามารถ ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์การ
เปลี่ยนแปลง องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงระบบอย่ างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปรับปรุงความสามารถ
โดยรวมในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค องค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมการปรับตัว
ได้แก่
• การสร้างความเปลี่ยนแปลง มีลักษณะสาคัญ คือ การมีวิธีการทางานที่ยืดหยุ่นและง่ายต่อ
การเปลี่ยนแปลง มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม มีการนาวิธีการทางานใหม่ๆ
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มาใช้ หรื อ มี ก ารปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารท างานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยฝ่ า ยต่ า งๆ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างดี
• การเน้นผู้รับบริการ มีลักษณะสาคัญ คือ มีการนาข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ มาใช้เป็น
ข้อมู ล เพื่ อการตัดสินใจ ในการปรับปรุงการทางาน บุคลากรมีความเข้าใจลึก ซึ้งเกี่ ย วกั บความ
ต้องการ และความจาเป็นของผู้รับบริการ รวมทั้งมีการสนับสนุนให้บุคลากรติดต่อกับผู้รับบริการ
โดยตรง
• การเรี ย นรู้ข ององค์ ก ร มี ลัก ษณะส าคัญ คื อ มี ก ารสนับ สนุน ให้ รางวั ล แก่ ผู้ที่ ส ร้ า ง
นวัตกรรมและกล้าเสี่ยงที่ จะนาวิธีการใหม่ๆ มาใช้ ให้ความสาคัญกั บการสรุปบทเรีย น ในการ
ทางานเพื่อสร้างการเรียนรู้
4) ด้านวัฒนธรรมพันธกิจ (Mission Culture) เป็นวัฒนธรรมที่องค์กรมีสานึ กชัดเจน
เกี่ยวกับเป้าหมาย และทิศทางซึ่งนาไปสู่การกาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
การแสดงวิสัยทัศน์ที่องค์กรต้องการเป็นในอนาคต เมื่อพันธกิจขององค์กรเปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในด้านอื่นๆ ของวัฒนธรรมองค์กร ด้วยองค์ประกอบด้านวัฒนธรรม
พันธกิจ ดังนี้
• ทิศทางยุท ธศาสตร์และความมุ่ง มั่น มีลักษณะสาคัญคือ การที่องค์กรมีเป้าหมาย และ
ทิศทางระยะยาว พันธกิจมีความชัดเจน และบุคลากรเข้าใจความหมายตรงกัน และใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติ รวมทั้งมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
• เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ มีลักษณะที่สาคัญ คือ องค์กรมีก ารตกลงร่วมกันในการ
กาหนดเป้าหมาย ผู้กาหนดเป้าหมายที่มีความสามารถ จะกาหนดตัวชี้วัดอย่างชัดเจน และมีการ
กาหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์ที่กาหนด รวมทั้งบุคลากรมีความเข้าใจว่ามีสิ่งใดที่ควร
ดาเนินการเพื่อสร้างความสาเร็จในระยะยาว
• วิสัยทัศน์ มีลักษณะที่สาคัญ คือ องค์กรมีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ที่แสดงให้เห็นว่า องค์กร
ควรเป็ นอย่า งไรในอนาคต ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร รวมทั้ง
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายในระยะสั้น และระยะยาว
Cameron and Quinn (1999) ได้ให้ความสาคัญกับ “ตัวแบบการแข่งขันของค่านิยม” (The
Competing Values Model) ซึ่งเป็นตัวแบบการศึกษาวัฒนธรรมองค์กร ที่มีจุดแข็งหลายประการ
เพราะเป็นตัวแบบที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง โดยประกอบด้วย มิติทางวัฒนธรรมเป็นหลัก ที่
ได้รับการพิสูจน์ในทางวิชาการแล้วว่ามีผลต่อความสาเร็จขององค์กร เป็นตัวแบบที่มีความเที่ยงตรง
ใช้เวลาในการวินิจฉัย และสร้างยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงที่ใช้เวลาไม่นานจนเกินไป เป็นตัว
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แบบที่ทีมงานในองค์กรสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่จาเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอก ทาให้ทราบถึง หลักเกณฑ์ และสามารถระบุประสิทธิผลขององค์กร

ภาพที่ 2.11 รูปตัวแบบการแข่งขันของค่านิยม
ที่มา: Cameron and Quinn, 1999
วัฒนธรรมองค์กร สามารถจาแนกได้เป็น 4 ประเภท คือ
(1) วัฒนธรรมสายบังคับบัญชา (The Hierarchy Culture) ให้ความสาคัญภายในองค์กร
การบูรณาการ การควบคุม และเสถียรภาพ ภายในองค์กร
(2) วัฒนธรรมการตลาด (The Market Culture) ให้ความสาคัญของความแตกต่าง การ
ควบคุม และเสถียรภาพ ภายนอกองค์กร
(3) วัฒนธรรมสัมพันธ์เกื้อกูล (The Clan Culture) ให้ความสาคัญกับการบูรณาการ ความ
ยืดหยุ่น และการจัดการตนเอง
(4) วัฒนธรรมการปรับเปลี่ยน (The Adhocracy Culture) ให้ความสาคัญของความแตกต่าง
ความยืดหยุ่น และการจัดการตนเอง ภายนอกองค์กร
2.8 แนวคิดเรื่องความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement)
Smith et al. (1983) ให้ความเห็นว่าความผูกพันต่อองค์กร สามารถส่งผลในแง่ที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร คือ สมาชิกจะทุ่มเททางานเพื่อองค์กรยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นพฤติกรรมนอกเหนือ
บทบาทหน้าที่ ที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งเขายินดีกระทาเพื่อองค์กร โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ
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ปริยำภรณ์ อัครดำรงชัย (2541) ระบุว่าความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความจงรักภักดีที่จะ
คงอยู่ ความภาคภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท ยอมรับว่าวัตถุประสงค์
และ จุดมุ่งหมายขององค์กรเพื่อความก้าวหน้าและผลประโยชน์ขององค์กร
Buchanan (1974) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กร คือ ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ความ
ผูกพันที่มีเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรและการปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเอง เพื่อให้บรรลุ
เป้ า หมายและค่ า นิ ย มขององค์ ก รซึ่ ง มี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร จะประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบ 3
ประการ คือ
(1) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร (Identifications) โดยการเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน
ยอมรับในค่านิยมและวัตถุประสงค์ขององค์กร และถือเสมือนว่าเป็นของตนเช่นกัน
(2) การเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กร (Involvement) คือ การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์กร ตามบทบาทของตนอย่างเต็มที่
(3) ความจงรักภักดีต่อองค์กร (Loyalty) คือ ความรู้สึกรักและผูกพันต่อองค์กร
Allen and Meyer (1990) สรุปว่า ความผูกพันต่อองค์กรนั้นประกอบด้วยโครงสร้าง 3
ลักษณะ
(1) ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม (Normative Commitment) ความผูกพันที่
เกิดขึ้นจาก วัฒนธรรม ค่านิยม และบรรทัดฐานของสังคม โดยแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มี
ให้กับองค์กร
(2) ความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective Commitment) ความผูก พันที่เกิดขึ้นจาก
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร และรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
(3) ความผูกพันแบบต่อเนื่อง (Continuance Commitment) ความผูกพันที่เกิดจากการคิด
คานวณ โดยมี พื้นฐานจากทางเลือกและผลตอบแทนที่ไ ด้รับจากองค์ก ร โดยจะแสดงออกทาง
พฤติกรรมการทางานกับองค์กรต่อไป หรือเปลี่ยนแปลงไปยังองค์กรอื่น
Harter, Schmidt and Hayes (2002) ระบุว่า พนักงานที่รู้สึกผูกพันกับองค์กร จะมีลักษณะ
ดังนี้
• ทางานกับองค์กรด้วยความทุ่มเท และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
• มีผลงานดีอย่างสม่าเสมอ และมีแรงจูงใจในการทางานอย่างมากมาย
• ถ้าองค์กรมีพนักงานจานวนมากที่รู้สึกผูกพันกับองค์กร จะมีผลต่อกาไรขององค์กร
• จะเป็นคนสร้างบรรยากาศในการทางานที่ดีและสร้างพลังให้กับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ
• ทาตัวเป็นตัวแทนขององค์กรที่มักจะพูดถึงสิ่งที่ดีขององค์กร ให้กับบุคคลภายนอกได้รับรู้
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Steers and Porter (1979) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กร (Organizational Commitment)
เป็นขั้นตอนที่บุคคลตัดสินที่จะมีความผูกพันที่ลึกซึ้งกับองค์กร โดยความผู กพันต่อองค์กรจะเน้นที่
ขอบเขตของความรู้สึกของบุคคลที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเป้าหมายขององค์กร ค่านิยมในการเป็น
สมาชิกในองค์กร และความตั้งใจที่จะทางานหนักเพื่อความสาเร็จโดยรวมของเป้าหมายขององค์กร
หรือความเป็นสมาชิกองค์กร ทั้งนี้พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์ก รในระดับสูง จะมีการขาดงาน
และการลาออกจากงานในระดับต่า มีความโน้มเอียงที่จะมีส่วนร่วมกับองค์กร ส่วนพนักงานที่มี
ความผู้พันต่อองค์กรในระดับต่า จะนาผลการปฏิบัติงานในระดับต่า และความโน้มเอียงที่จะถอย
ห่างจากองค์กร มีการขาดงาน และลาออกจากงานสูง
Mowday, Steers and Porter (1982) ได้สรุปว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรนั้น มี
องค์ประกอบ 4 อย่าง คือ
(1) ลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ ระยะเวลาในการทางานในองค์กร ระดับการศึกษา และ
ความต้องการประสบความสาเร็จ
(2) ลักษณะของงาน และบทบทในการปฏิบัติงาน งานที่ทามีคุณค่า และมีบ ทบาทที่
สอดคล้องกับตนเอง
(3) โครงสร้างองค์กร มีลักษณะที่เป็นระบบแบบกระจายอานาจ และกาหนดหน้าที่ในการ
ทางานชัดเจน โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
(4) ประสบการณ์ในการทางาน จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่พนักงานพบในระหว่างการทางาน
Hewitt and Associates (2004) ความผูกพันต่อเป้าหมายในการทางาน ไม่ใช่เป็นการวัดแค่
ความพึงพอใจของพนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการประเมินพนักงาน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
อารมณ์ ความรู้สึก ที่เกิดขึ้นของบุคลากรที่มีความสามารถสูงด้วย โดยปกติแล้วพบว่า พฤติกรรม
หลักๆ ของคนที่มีความสามารถสูง จะมีพฤติกรรมที่แสดงออก 3 ลักษณะ คือ
(1) Stay บุคลากรที่มีความสามารถสูง จะมีความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งต่อความสาเร็จ
และ ต้องการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
(2) Say บุคลากรที่มีความสามารถสูง จะปรารถนาที่จะอุทิศตนในการทางาน และมอง
องค์กรในทางบวก จะพูดถึงองค์กรในทางสร้างสรรค์เสมอ
(3) Strive บุคลากรที่มีความสามารถสูง จะมีความต้องการที่จะสร้างผลงานและให้บริการ
แก่ผู้บริโภคมากกว่าที่คาดหวังไว้
สุรัสวดี สุวรรณเวช (2557) ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรนั้น สามารถวัดผลได้โดย
การสารวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร หรือหน่วยงานในหัวข้อต่างๆ ความผูกพันมี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อผลของงานที่ปรากฏ เพราะถ้าพนักงานมีความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ ก็จะ
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นาไปสู่การทางานที่มีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้าม ถ้าพนักงานไม่มีความพึงพอใจในงานที่ทา
ผลเสี ย ก็ จ ะเกิ ดขึ้ น ในหน่ ว ยงานนั้ น ความพึ ง พอใจในการปฏิ บัติ งานของพนั ก งาน สภาพการ
ปฏิบัติงาน เงินเดือนและสวัส ดิก าร โอกาสความก้ าวหน้า ความสัมพันธ์กั บเพื่ อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา นโยบายและการบริหารงาน การได้รับการยอมรับ รู้สึกประสบความสาเร็จ และ
สภาพทางสังคม ย่อมมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคำกุล (2549) กล่าวว่า ความผูกพันของพนักงาน คือ การเสริมสร้างให้
บุคลากรภายในองค์กรให้มีระดับความเป็นเจ้าของ หรือความมีส่วนร่วมในองค์กรให้สูงขึ้น เพื่อให้
องค์ ก รประสบความส าเร็ จ ตามเป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ในเรื่ อ งของความผู ก พั น ของพนั ก งานนั้ น
ประกอบด้วยหลายๆ ปัจจัยที่ทาให้เกิดความผูกพัน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลักๆ ประกอบด้วย
• เป้าหมายขององค์กร พนักงานทุกคนย่อมต้องการที่จะทางานให้ประสบความสาเร็จ
ดังนั้น หากทราบว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ทาให้ประสบความสาเร็จ มีส่วนทาให้องค์กร
เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมทาให้เกิดความภาคภูมิใจและอยากอยู่ในองค์กร และมีความผูกพัน
กับองค์กรในระยะยาว
• ผลตอบแทน พนักงานทุกคนย่อมทางานเพื่อนาผลตอบแทน เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ
ต่างๆ ไปจับจ่ายใช้สอยตามความต้องการของตนเอง การที่พนักงานพึงพอใจกับผลตอบแทนที่
ได้รับ รู้สึกเหมาะสมกับผลงาน ย่อมทาให้พนักงานพร้อมที่จะอยู่กับองค์กรในระยะยาว
• หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน บรรยากาศในสถานที่ทางาน และผู้คนที่แวดล้อมใน
สถานที่ทางานที่ดี มีความสุข จะทาให้พนักงานพร้อมที่จะใช้เวลาในส่วนใหญ่ในองค์กร
• พนักงานที่ดี คือพนักงานที่พ ร้อมปรับตัวในการรับงานตามที่ไ ด้รับมอบหมาย หาก
พนักงานผู้ใดได้รับมอบหมายภารกิจในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบ ไม่ถนัด ย่อมไม่พึงพอใจในงานที่ทา
และส่งผลให้องค์กรไม่เกิดการพัฒนา
Katharine Esty and Mindy Gewirtz (2008) ได้สร้าง Employee Engagement Model เพื่อ
เป็นต้นแบบในการเพิ่มความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยมีปัจจัยหลักคือการสร้างวัฒนธรรม
ของการมีส่วนร่วมของพนักงานดังนี้
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ภาพที่ 2.12 Employee Engagement Model
ที่มา: Katharine Esty and Mindy Gewirtz (2008)
2.9 งานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้อง
Kee Mun, Wong and Ghazali (2011) ทาการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจที่มีต่อแบรนด์ ใน
อุตสาหกรรมการบินประเทศมาเลเซีย : ศึกษาเปรียบเทียบ ระหว่าง สายการบินมาเลเซีย กับ สายการ
บินแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นการวิจัยความแตกต่างของความพึงพอใจที่มีต่อ สายการบินมาเลเซีย ที่เป็นสาย
การบินแบบให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service) กับสายการบินแอร์เอเชีย ที่เป็น สายการบินต้นทุน
ต่า โดยใช้แบบสอบถามเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร ใน 7 มิติ ได้แก่ (1)
การเข้าถึงจับต้องได้ (2) ราคา (3) การบริการหลัก (4) ชื่อเสียง (5) การเผยแพร่ข้อมูล (6) การบอก
ต่อ (word-of-mouth) (7) พนักงาน โดยส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่พึงพอใจในทุกมิติของ
ทั้งสองสายการบิน สายการบินแอร์เอเชียได้รับความพึงพอใจมากกว่าในเรื่องราคา การเผยแพร่
ข้อมูล และการบอกต่อ ในขณะที่สายการบินมาเลเซีย ได้รับความพึงพอใจในเรื่อง การเข้าถึงจับต้อง
ได้ในการให้บริการ ชื่อเสียงของสายการบิน และพนักงาน
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James A. Kling and Ken A. Smith (1995) ทาการศึกษาวิจัย เพื่อระบุกลุ่มกลยุทธ์ใน
อุตสาหกรรมการบินของสหรัฐอเมริกา โดยใช้เครื่องมือ Porter Model ได้แก่ กลยุทธ์ในการแข่งขัน
ขั้นพื้นฐานของ คือ (1) การเป็นผู้นาทางด้านราคา (Cost Leadership) (2) การสร้างความแตกต่าง
(Differentiation) และ (3) การเน้นความสาคัญ (Focus) รวมทั้งข้อมูลและวิธีการของสายการบิน
หลักในสหรัฐอเมริกา 9 สาย ได้แก่ American Airlines, Delta Airlines, United Airlines, America
West Airlines, Southwest Airlines, US Airways, Northwest Airlines, Continental Airlines, และ
TWA โดยใช้ข้อมูลในด้านต้นทุนจากสถาบันการบิน และวิเคราะห์ การสร้างความแตกต่างและการ
ใช้ต้นทุน รวมทั้งการวิเคราะห์จากผลกาไร ของแต่ละสายการบิน โดยผลการวิจัยพบว่า American
Airlines, Delta Airlines และ United Airlines เป็นกลุ่มสายการบินที่ประสบความสาเร็จ ในกลยุทธ์
การแข่งขันด้าน การสร้างความแตกต่างของคุณภาพการให้บริการ ส่วน American West Airlines
เป็นสายการบินที่ประสบความสาเร็จในด้านการเป็นผู้นาทางด้านต้นทุน ส่วน Southwest Airlines
มุ่งเน้น (Focus) กลยุทธ์การเป็นสายการบินต้นทุนต่า อย่างมีประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตอย่าง
ต่อ เนื่ อง และรั ก ษาความเป็ นตั วของตัว เองในการแข่ งขั นกั บสายการบิน อื่น ๆ อย่ า งแข็ง แกร่ ง
ในขณะที่ US Airways, Northwest Airlines, Continental Airlines, และ TWA เป็นกลุ่มสายการบิน
ที่ติดอยู่ตรงกลางของธุรกิจ คือ ได้รับความกดดันในหลายๆด้าน ความสามารถในการบริหารยังไม่
เป็นที่ประจักษ์ ผลประกอบการไม่เป็นที่น่าพอใจ ขาดความสามารถในการมุ่งเน้น (Focus) ที่ชัดเจน
ยังไม่สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังไม่มีความสามารถในการแข่งขัน
ทิพวรรณ กุลวรำนนท์ (2556) ศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการรับ
บริการของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย พบว่า วัตถุประสงค์ของผู้โดยสารสายการบินต้นทุน
ต่าส่วนใหญ่คือการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว โดยกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ให้ความสาคัญกับ สภาพ
ของเครื่องบิน มาเป็นอันดับหนึ่ง โดยผู้โดยสายจะให้ความสาคัญกับ จานวนเที่ยวบินที่เพียงพอต่อ
ความต้องการ ความตรงต่อเวลา การบริการที่มีคุณภาพ และชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือของสายการบิน
รองลงมาตามลาดับ นอกจากนี้ ผู้โดยสารยังให้ความสาคัญกับราคา ช่องทางการจัดจาหน่ายตั๋ว
โดยสารของสายการบินไทยแอร์เอเชียที่สะดวก และมีหลากหลายช่องทาง รวมทั้งการส่งเสริม
การตลาดโดย การโฆษณาผ่า นสื่อต่างๆ การจัดโปรโมชั่น การอานวยความสะดวกและการให้
คาแนะนาของพนักงานภาคพื้น การดูแลของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และประสบการณ์และ
ความชานาญของนักบิน ส่วนในด้านกระบวนการให้บริการนั้น ระบบการจองบัตรที่สะดวก ไม่
ซับซ้อน สามารถตรวจสอบเที่ยวบินและที่นั่งได้ง่าย ขั้นตอบการเช็คอิน และการตรวจสอบเอกสาร
ที่สะดวกรวดเร็ว ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย ทั้งสิ้น
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อติเทพ กำแพงเสรี (2556) ได้ทาการศึกษาปัจจัยความสาเร็จต่อการให้บริการสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย พบว่า ผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีความพึงพอใจต่อสายการบินไทยแอร์
เอเชีย โดยแบ่ ง ออกเป็ น ปั จจัย ด้านความพึงพอใจในภาพลัก ษณ์ ปัจจัยความพึ งพอใจด้านส่วน
ประสมทางการตลาด ปัจจัยความพึงพอใจด้านความภักดี โดยสรุปได้ ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย
เป็นสายการบินต้นทุนต่าที่ให้บริการแก่ผู้โดยสาร ซึ่งตั้งราคาตั๋วโดยสารที่เหมาะสมกับผู้โดยสารที่
มีความต้องการสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในการเดินทางเป็นหลัก ส่วนในด้านปัญหาสาคัญ
ที่พบ คือ การประชาสัมพันธ์ที่ง่ายต่อความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของราคาตั๋วโดยสาร
วัช ร มำนุพี รพั นธุ์ (2553) ทาการวิจัย เรื่อง ระดับความพึ งพอใจต่อปัจจัย ทางการตลาด
บริการของผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า นักท่องเที่ยวชาว
ไทยจานวน 200 คน มีความพึงพอใจปัจจัยด้านราคาในระดับมากที่สุ ด ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ด้านการให้บริการ และด้านกายภาพ
ต่างๆ ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีระดับความพึงพอใจต่าที่สุด
Saha & Theingi (2009) ได้ค้นพบว่าความสัมพันธ์ของตัวแปร ซึ่งได้ แก่ ความพึงพอใจ
คุณภาพการบริการ และพฤติกรรมของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทย
นั้นสอดคล้องกับความเชื่อมั่นที่มีต่อสายการบินต้นทุนต่า โดยความเชื่อมั่นในตารางการบินที่ตรง
ต่อเวลานั้น มีผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสายการบินมากที่สุด และส่ง ผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้โดยสารหลังการใช้บริการ ในการบอกต่อผู้อื่น
และการกลับมาใช้บริการซ้า
สุ ว รรณิ น คณำนุ วั ฒ น์ (2557) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การบริ ห ารจั ด การกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของบริ ษั ท การบิน ไทยจากั ด (มหาชน) โดยการสั ม ภาษณ์ เ ชิง ลึ ก
ผู้บริหารระดับสูง 48 คน ผู้โดยสารการบินไทย 90 คน และ แบบสอบถามผู้บริหารระดับกลาง 250
คน สถิติที่ ใ ช้ วิ เคราะห์ ข้ อมู ล ได้แ ก่ จ านวน ร้ อยละ ค่า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารจัดการกลยุทธ์ มี 15 ประเด็นสาคัญ
สาหรับผู้บริหารระดับสู ง และ 4 ประเด็นสาหรับผู้โดยสาร 2) มี 16 ประเด็น เป็นองค์ประกอบ
สาคัญสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ 80.835%, (p<.05) และ 3) แนวทางที่เหมาะสมในการ
พั ฒนาการบริหารจัดการกลยุ ท ธ์ เป็นไปตาม 8-Synthesized Model คือ (1) การจั ดทาแผน
ความก้าวหน้าในอาชีพ และแผนการสืบทอดตาแหน่งอย่างชัดเจน (2) การจัดทากฎเกณฑ์การได้มา
ซึ่งผู้บริหารระดับสูง โปร่งใส ที่ภาคการเมืองไม่อาจแทรกแซงได้ (3) สร้างพันธมิตรกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและแสวงหาโอกาสจากการเป็น AEC (4) จัดทาและพัฒนาระบบ ICT ครบวงจร (5)
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ โครงสร้างการเจริญเติบโตของหน่วยงานที่สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ
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(6) จัดตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียและนาผลมาปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น (7) จัดทา
โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะพนักงาน และ (8) สรรหาผู้เชี่ยวชาญทาง
การเงินและจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความสมดุลย์ระหว่างรายรับและ
รายจ่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
อริยะ ฝึกฝน (2557) งานวิจัยเรื่อง “ความสาเร็จของธุรกิจสายการบิน ต้องบริหารต้นทุนให้
เหนือคู่แข่ง” ตั้งแต่นโยบายเปิดเสรีทางการบินขยายตัวมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงใน
อุตสาหกรรมการบิน ทาให้เกิดการแบ่งระดับของบริการ เพื่อสร้างทางเลือกที่ชัดเจนให้กับผู้บริโภค
เกิดสายการบินต้นทุนต่า ซึ่งตรงข้ามกับสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ จากการวิจัย พบว่า สิ่งที่
เป็นข้อแตกต่างหลักระหว่างสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ กับสายการบินต้นทุนต่า ไม่ได้อยู่ที่
เครื่องบินแต่อยู่ที่แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิ จ โดยการบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหาร
ต้นทุนอย่างเข้มงวด ซึ่งใช้กลยุทธ์ต้นทุนต่อหน่วยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ การบริหารลดต้นทุน
สินทรัพย์ และการบริหารต้นทุนการดาเนินงาน จากการวิเคราะห์พบว่า การบริหารต้นทุนสินทรัพย์
ที่สายการบินต้นทุนต่านามาใช้นั้น มีหลักการคือ ซื้อให้ถูก ใช้ให้คุ้ม และซ่อมให้ประหยัด
สมจินตนำ คุ้มภัย (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์ก รที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลขององค์กร กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย พบว่ารัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลสูง
มีวัฒนธรรมองค์การเชิงประสิทธิผลมากกว่ารัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลปานกลางบางวัฒนธรรม
ได้แก่ (1) ให้ความสาคัญแก่ภาวะผู้นา (2) จัดองค์กรสอดคล้องกับสภาพแวดล้อ ม (3) มีมาตรฐาน
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และพบว่า รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลสูงและปานกลาง มี
วัฒนธรรมเชิงประสิทธิผลทุกลักษณะ มากกว่ารัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลต่า ประกอบด้วย (1) มุ่ง
ผลส าเร็ จ (2)มุ่ ง เน้นลู ก ค้ า (3) สร้า งนวัตกรรม (4) ให้ค วามส าคั ญแก่ ภาวะผู้ นา (5) จั ดองค์ก ร
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม (6) ทางานเป็นทีม (7) จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
(8) ลดการควบคุม (9) มีมาตรฐานจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม (10) มีการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ สรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์กร มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล ขององค์กรที่เป็นรั ฐวิสาหกิจทาง
การเงินในประเทศไทย เนื่องจาก องค์กร ที่มีประสิทธิผลสูง มีวัฒนธรรมองค์มากกว่าองค์กรที่มี
ประสิทธิผลปานกลาง และ ต่า ตามลาดับ
สำโรจน์ มณีรัตน์, มติชน (2554) ได้สรุปบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของ คุณธรรศพลฐ์ แบเล
เว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เรื่อง วัฒนธรรมการสอนงานของสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย ว่า ผู้นาองค์กรได้กาหนดพันธสัญญาให้กับพนักงานทุกคนว่าพนักงานทุกคน
ต้องปากท้องอิ่ม ได้รับเงินเดือน สวัสดิการ โบนัส และผลตอบแทนพิเศษอย่างเป็นธรรม เพื่อเป็น
การขับเคลื่อนคนและเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนต้องทางานหนักขึ้น เนื่องจากสายการบิน
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ไทยแอร์เอเชีย เป็นองค์กรธุรกิจที่เคลื่อนไหวเร็ว โดยที่พนักงานทุกคนจะมีความอยากมาทางานใน
ทุกๆวัน และรับรายงานในเรื่องต่างๆ ของพนักงานผ่าน Social Network ได้ทุกๆ ช่องทาง ส่วนใคร
ที่ไม่อยากทางานหนักก็ให้ลาออกไป
นอกจากนี้ องค์กรยังเน้นการคัดเลือกพนักงานส่วนใหญ่ที่ไม่เคยผ่านงานสายการบินอื่นๆ
มาก่อน เพราะไม่ต้องการให้เรื่องวัฒนธรรมองค์กรติดตัวมา เนื่องจากเห็นว่า ทัศนคติขององค์กร
เป็นเรื่องสาคัญ อีกทั้งการสร้างคนขึ้นใหม่เองจะตอบสนองการเป็นสายการบินต้นทุนต่าได้มากกว่า
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ให้ความสาคัญในการปลูกฝังค่านิยมในองค์กรให้ทุกคนกล้าคิด
กล้าทา และมีความอยากในการทางาน จึงจาเป็นต้องรับคนที่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กร และสร้าง
วัฒนธรรมการสอนงานให้ภายหลัง โดยหัวหน้าจะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา
ในลักษณะ Teamwork ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ฝ่ายบุคคลของไทยแอร์เอเชีย ไม่เพียงแต่ทาหน้าที่พัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเท่านั้น แต่ต้องเป็นฝ่ายที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของพนักงานในทุกๆ เรื่อง
เนื่องจากธุรกิจสายการบิน เป็นธุรกิจที่ไม่สามารถผิดพลาดได้ พนักงานจึงเกิดความเครียด
ไทยแอร์เอเชีย จึงมีการจัดงานรื่นเริงบ่อยมาก เพื่อให้พนักงานได้ระบาย ปลดปล่อยความเครียดที่อยู่
ในใจ นอกจากนี้ ผู้นายังมีหน้าที่ สอนงาน และสอนการใช้ชีวิต ควบคู่กันไป เพราะเชื่อว่า ทุกคน
ย่อมมีโอกาสผิดพลาด เพียงแต่ต้องรู้สาเหตุและแก้ไข จากนั้นความผิดพลาดทุกอย่างจะสามารถ
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
สรุปได้ว่า วัฒนธรรมการสอนงานของ สายการบินไทยแอร์เอเชีย นั้นคือ
(1) ต้องเลือกทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
(2) ต้องปลดกรอบความคิดของพนักงานให้มีอิสรเสรีอย่างเต็มที่
(3) ต้องใช้การสื่อสารทุกช่องทางภายในองค์กรแบบครบวงจร
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2557) ระบุว่า บทบาทของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า ได้เข้ามาเปลี่ยน
รูปแบบการเดินทางของกลุ่มผู้มีรายได้ระดับปานกลาง มีการให้บริการในระดับราคาที่ต่าลง ส่งผล
ให้การเดินทางโดยขึ้นเครื่องบินมีก ารแข่งขันสูงมากขึ้น ผู้เดินทางที่มีรายได้ระดับปานกลาง มี
งบประมาณการใช้ จ่า ยในด้านต่างๆ ค่อนข้างจากั ด และมีความอ่อนไหวต่อราคา ถือเป็นตลาด
ผู้บ ริโ ภคขนาดใหญ่ ที่ มี ศั ก ยภาพมาก และผู้ บริโ ภคกลุ่มนี้ มัก ท าธุรกรรมต่างๆ ของตนเองเพื่ อ
ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะสื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งถือเป็นสื่อที่เข้าถึงได้อย่างเฉพาะเจาะจง
ผู้จัดกำรออนไลน์ (2558) รายงานว่าการเติบโตของสายการบินต้นทุนต่าในอาเซียนรวดเร็ว
ในช่วง ทศวรรษที่ผ่านมา แม้จะดูชะลอตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่เติบโตเต็มที่ แต่ในภาพรวม
โอกาสทางธุรกิจของสายการบินต้นทุนต่า ยังจัดอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ว่าจะพ้นยุคของการเติบโตแบบ
ก้าวกระโดดไปแล้ว ความเป็นไปของสายการบินต้นทุนต่า แม้จะดาเนินไปท่ามกลางข่าวสารเชิง
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บวก และภายใต้การเติบโตที่น่าสนใจ แต่บรรดาผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต่าในอาเซียน
มิได้อยู่ในหลักการของการสร้างผลกาไร หากดาเนินกลยุทธ์ที่เน้นหนักไปในมิติของการสร้างการ
เติบโตทางยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาด และปิดกั้นโอกาสการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการรายอื่นเป็นสาคัญ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ ในด้านหนึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในช่วง
ขณะหนึ่ง หากแต่เมื่อประเมินในระยะยาวแล้ว ย่อมไม่ให้เกิดผลดีที่ยั่งยืนต่ออุตสาหกรรมการบิน
โดยองค์รวม ตลาดการบินอาเซียน ยังคงเป็นตลาดที่อุดมด้วยศักยภาพการเติบโต แต่ภายใต้การ
แข่งขันที่หนักหน่วงรุนแรง สายการบินแต่ละแห่งจาเป็นต้องมียุทธศาสตร์และกระบวนการบริหาร
ต้นทุนการบินที่ชัดเจน ขั้นตอนการปรับปรุงและปรับเปลี่ยน อาจนาไปปฏิบัติได้ยาก เพราะ การ
การปรับ ทั ศ นคติก ารให้บ ริก ารนั้นเกี่ ย ววัฒนธรรมองค์ก รทั้งระบบ การบริหารต้นทุนอย่ างมมี
ประสิทธิภาพของแต่ละสายการบิน และการแสวงหาพันธมิตรในระดับที่กว้างขวางออกไป จึงเป็น
ส่วนหนึ่งของปัจจัยที่ช่วยให้อยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นได้
Positionmag.com (2008) นาเสนอข่าวในหั วข้อ “แอร์เอเชียยังบินได้ ” ซึ่งได้กล่าวว่า
เครือข่ายการบินของแอร์เอเชีย ที่มีในประเทศไทย มาเลเชีย และอินโดนิเซีย นั้นสร้างความแตกต่าง
ให้ สายการบินไทยแอร์เอเชียมี “ความได้เปรียบทางการแข่งขัน” เหนือคู่แข่งสายการบินต้นทุนต่า
ในประเทศ เพราะเป็นการ Positioning การเป็นเครือข่ายสายการบินต้นทุนต่าในภูมิภาคนี้ ทาให้
สามารถผนึกกาลังลดค่าใช้จ่าย และสร้างแบรนด์ร่วมกันได้มากกว่า ซึ่งจะแตกต่างจาก สายการบิน
นกแอร์ ที่แม้ จะเป็นบริษัท ลูกของการบินไทย แต่ สายการบินนกแอร์อยู่ใ นสภาพของ Fighting
Band ของการบินไทยเท่านั้น ซึ่งการให้ ความสาคัญแตกต่างไปจากเครือข่ายสายการบินแอร์เอเชีย
ยิ่ ง เมื่ อต้องต่อกรกั บ ราคาน้ามั น เครือข่ายของแอร์เอเชีย จะสามารถสร้างอานาจต่อรองและได้
ส่วนลดมากขึ้นในการซื้อน้ามันล่วงหน้า และเมื่อเศรษฐกิจในประเทศตกต่า และกาลังซื้อหดหาย
ไทยแอร์เอเชียยังมีเที่ยวบินต่างประเทศของแอร์เอเชียมาเลเชีย และอินโดนิเซีย ส่งต่อผู้โดยสารมา
ให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อชดเชยรายได้จากประเทศที่หายไป เส้นทางการบินกว่า 200 เส้นทาง จึงเป็น
ปัจจัยที่เหนือคู่แข่ง อีกทั้งความเป็นเครือข่ายยังเกื้อหนุนให้ลูกค้าทั่วโลกจดจาแบรนด์ได้ โดยใช้
งบประมาณน้อยกว่า
Liu Chen and Liu (2006) ศึกษาเรื่อง มองผ่านเลนส์ของวัฒนธรรมองค์กร โดยเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมองค์กรระหว่างองค์การที่รัฐเป็นเจ้าของกับองค์กรที่ร่วมทุนกับต่างชาติในประเทศจีน ซึ่ง
รวบรวมข้อมูลจากพนักงานจานวน 781 คน และใช้การวิเคราะห์ปัจจัยจาแนก วัฒนธรรม องค์กร
ออกเป็น 4 มิติ คือ (1) มีส่วนร่วม (2) ทางานเป็นทีม (3) การอานวยการ (4) การประชุม ผลการวิจัย
พบว่าวัฒนธรรมองค์กรจานวน 3 มิติ ที่มีร่วมการมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญกับ
พนักงานในองค์กรที่รัฐเป็นเจ้าของ มากกว่าพนักงานองค์กรที่ร่วมทุนกับต่างประเทศ งานวิจัยนี้
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สรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์กรที่องค์กรหนึ่งให้คุณค่า อาจใช้ไม่ได้ผลกับองค์กรอื่นๆ แต่วัฒนธรรม
องค์กร มีผลต่อความสาเร็จขององค์กร
2.10 กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 2.13 กรอบแนวคิดการวิจัย
ค่าอธิบาย กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัย เรื่อง “การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ”
ผู้วิจัยได้ทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นปัจจัยทั้ง 5 มิติ ที่นาไปสู่ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยได้กาหนดตัวแปรในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ดังนี้
ความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ของสายการบิ น ไทยแอร์ เ อเชี ย หมายถึ ง รู ป แบบการ
ด าเนิ น งานของสายการบิ น ไทยแอร์ เ อเชี ย โดยระบุ ปั จ จั ย ที่ จ าเป็ น ในการด าเนิ น งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เครื่องมือการจัดการความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยพิจารณาจาก การ
บริหารจัดการต้นทุนภายในองค์กรที่แข็งแกร่ง ในมุมมองทางทฤษฎีการจัดการต่างๆ ดังนี้
(1) การใช้นวัตกรรมการจัดการและกลยุทธ์ที่เลือกใช้เพื่อรักษาระดับต้นทุนของสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย
(2) หลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรของสายการบินแอร์เอเชีย

69

(3) ภาวะผู้นาของผู้บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย
(4) วัฒนธรรมองค์กรของสายการบินไทยแอร์เอชีย
(5) ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อสายการบินไทยแอร์เอเชีย

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “การจัดการความได้เปรี ยบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย” มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของการบริ หารจัดการความได้เปรี ยบในการแข่งขันของสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย
(2) เพื่อระบุและวิเคราะห์ความได้เปรี ยบในการแข่งขันในธุ รกิ จสายการบินต้นทุนต่าของ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย
(3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การรักษาตาแหน่งผูน้ าทางธุ รกิจสายการบินต้นทุนต่าของสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเริ่ มจากการสร้างกรอบ
แนวคิดการวิจยั เพื่อวางแนวทางในการทางานเบื้องต้น โดยผูว้ จิ ยั ให้ความสาคัญกับการศึกษาเฉพาะ
กลยุทธ์ทางการจัดการต้นทุนจากมิติต่างๆ ด้านการจัดการภายในองค์กรเป็ นหลัก เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน และความลึ กซึ้ งในกระบวนการได้มาซึ่ งข้อมูล ผูว้ ิจยั จะให้วิธีสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth
Interview) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informant) บุคคลที่เกี่ ยวข้อง และเป็ นผูม้ ี ประสบการณ์
ทางตรง เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานภายในสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย ทั้งเจ้าหน้าที่ระดับบริ หาร และ
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตั ิการ
นอกจากการสั ม ภาษณ์ ท างลึ ก กับ ผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล ส าคัญแล้ว ผูว้ ิ จยั ได้ท าการศึ ก ษาทบทวน
วรรณกรรมต่างๆ หาข้อมูล ความรู ้ การวิเคราะห์เอกสาร งานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึ ง แนวคิด
ทฤษฎี ต่างๆ ที่มีความเกี่ ยวข้องกับ การจัดการความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ในธุ รกิ จสายการบิน
ต้นทุนต่ า และ ประวัติความเป็ นมา โดยเฉพาะการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่ มุ่งเน้นการเป็ นผูน้ า
ด้านต้นทุน รวมทั้งกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
เป็ นการลดต้นทุน ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ทั้งนี้ การศึกษาทั้งหมดนี้ จะมีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยการตีความซึ่ งอาศัยหลักเหตุและผล
(Interpretation Method) รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่จาเป็ นสาหรับการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อให้ขอ้ ค้นพบที่
ได้ ตรงกับความจริ ง และมีความน่าเชื่ อถือ ซึ่ งจะนาไปสู่ การสังเคราะห์ขอ้ มูล และข้อเสนอแนะใน
การศึกษา เพื่อนาไปประยุกต์ใช้กบั การจัดการเชิงกลยุทธ์ของสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เพื่อพัฒนา
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ไปสู่ การเป็ นผูน้ าทางการจัดการความได้เปรี ยบในการแข่งขันในธุ รกิจสายการบินต้นทุนต่า อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพต่อไปในอนาคต
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดรายละเอียดของระเบียบวิธีวจิ ยั ในการศึกษา ตามลาดับ ดังนี้
3.1 รู ปแบบและขั้นตอนในการวิจยั
3.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการวิจยั
3.3 วิธีการวิจยั และเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การตรวจสอบ และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 รู ปแบบและขั้นตอนในกำรวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ซึ่ งเป็ นการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ แบบไม่มีการทดลอง
เป็ นการวิจยั แบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้เนื้ อหาเชิ งลึ ก มีความน่ าเชื่ อถื อ และมีเหตุผล เพื่อนาผล
การศึกษา ไปประยุกต์ใช้กบั การบริ หารจัดการต้นทุน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลาดับต่อไป
ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบเครื่ องมือโดยใช้ การวิจยั ประยุกต์ เพื่ อมาปรับใช้ วางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุ งองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ซึ่ งการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพนี้ จะอาศัยคุณลักษณะสาคัญ
ของการวิจยั เชิงคุณภาพตามแนวคิดของ M. Patton (1990) บางส่ วนมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
เชิงลึกที่มีคุณภาพตรงกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจยั มากที่สุด ครอบคลุมหลักการในการบริ หาร
จัดการองค์กรได้อย่างครบถ้วน โดยแบ่งการวิจยั เป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลด้านทฤษฎี โดยการค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร
ดุ ษฎี นิพนธ์ วิทยานิ พนธ์ รวมทั้ง รายงานการวิจยั ข่าว บทสัมภาษณ์ และข้อมูล ทางอิ นเตอร์ เน็ ต
รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกขององค์กร โดยจะทาการรวบรวมข้อมูลในระดับทุติย
ภูมิ (Secondary Data) เพื่อนาไปสู่ กรอบแนวคิดในการวิจยั
ขั้นตอนที่ 2 ด้านข้อมูลจากบุคคล โดยทาการศึกษาการจัดการ และกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
การจัดการต้นทุน ของสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย โดยการเก็บข้อมูลการวิจยั ภาคสนามจากกลุ่ ม
ตัวอย่างในการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ เพื่อให้ทราบถึ งคุ ณลักษณะทางการจัดการความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันของสายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ย ในเรื่ องของการสร้ างความได้เปรี ยบในการแข่ง ขัน ตาม
กรอบแนวคิดการวิจยั คือ มิ ติด้านนวัตกรรมการจัดการ และ การจัดการนวัตกรรม (Innovation
Management and Management Innovation) มิติดา้ นการจัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กร (Total Quality
Management: TQM) มิติดา้ นภาวะผูน้ า (Leadership) มิติดา้ นวัฒนธรรมองค์กร (Organization
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Culture) และ มิติดา้ นความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) โดยมีแนวทางในการวิจยั
คือ
การสั ง เกตการณ์ แ บบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (Non-Participant Observation) เพื่ อ ศึ ก ษา
สภาพแวดล้อม บุคลากร และการทางาน ภายในสายการบินไทยแอร์เอเชีย
การสัมภาษณ์แบบรายบุคคล (Interview) โดยผูว้ ิจยั จะให้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ที่เป็ นลักษณะของการสื่ อสารแบบสองทาง ระหว่างผูว้ ิจยั กับผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยจะทาการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริ หาร พนัก งานระดับ ปฏิ บตั ิ ก าร ผูท้ ี่ มี ค วามเกี่ ย วข้อง กับ สายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ย รวมถึ ง
บุคคลภายนอกที่ปฏิบตั ิงานในองค์กรต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จการบิน และพนักงานสายการบิน
อื่นๆ นักวิชาการ รวมทั้งผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า
3.2 ผู้ให้ ข้อมูลสำคัญในกำรวิจัย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กสาหรับการศึ กษาวิจยั ในครั้ งนี้ มี จานวน 19 คน
โดยแบ่งผูใ้ ห้สัมภาษณ์ออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผูบ้ ริ หาร อดี ตผูบ้ ริ หาร และพนักงานระดับปฏิ บตั ิการของสายการบินไทยแอร์
เอเชีย จานวน 9 คน
1) คุณธรรศพลฐ์
แบเลเว็ลด์
ประธานเจ้ากรรมการบริ หาร
2) คุณสันติสุข
คล่องใช้ยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
3) คุณณัฐพล
บรรพกาญจน์ อดีตผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและจัดจาหน่าย
สายการบินไทยแอร์เอเชีย และอดีตผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายขายและจัดจาหน่ายสายการบินไทยสมายล์
4) คุณพงษ์นริ นทร์
อนุรักษ์ลาวัณย์ อดีตผูจ้ ดั การฝ่ ายการพาณิ ชย์และรายได้พิเศษ
5) คุณณัฐพล
ศิริอุปถัมภ์
อดีตผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุ รกิจสายการบินไทย
แอร์ เอเชี ย และอดี ต ผูจ้ ัดการฝ่ ายพัฒนาธุ รกิ จ
สายการบินบางกอกแอร์เวย์
6) คุณบุญรักษ์
สวัสดิ์อนุภาพ วิศวกรการบิน
7) คุณธันวา
จาปาภา
นักบิน
8) คุณวรวรรณ
เอื้อจารุ พร
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
9) คุณกมลรัตน์
สิ ริฤกษ์สกุล พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการการบิน

73

กลุ่ม ที่ 2 บุ คคลภายนอกสายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ย เช่ น นักวิชาการที่ มี ความรู ้ เรื่ องการ
บริ หารองค์การเกี่ ยวกับธุ รกิ จการบิน ผูบ้ ริ หารองค์กรที่มีความเกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จการบิน อาจารย์
ด้านธุ รกิ จการบิน อาจารย์ดา้ นการประชาสัมพันธ์ พนักงานสายการบินอื่นๆ และ ผูโ้ ดยสารที่ใช้
บริ การของสายการบินต้นทุนต่า จานวน 10 คน
1) คุณวที
อรรถกมล
นักวิชาการ ระดับผูอ้ านวยการบริ ษทั วิทยุการ
บินแห่งประเทศไทย จากัด
2) ร้อยเอกรชฏ
แย้มศรี บวั
ผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (AOT)
3) คุณอนุพงษ์
เกรี ยงไกรลิปิกร ผูก้ ่อตั้งและผูบ้ ริ หารบริ ษทั เสิ ร์ชเอ็นจินอ็อปที
ไมเซชัน่ เวป Traveligo
4) คุณแพรมาศ
เจริ ญพงศ์
รองประธานบริ หารฝ่ ายบัตรเครดิต
ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ (ประเทศไทย)
5) คุณพิชพงษ์
พงษ์ชีพ
ผูบ้ ริ หารและผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั เกาะกูด พาราไดซ์ บีช จากัด
6) อาจารย์เพชรแท้ อยูส่ กุล
อาจารย์พิเศษวิชาธุ รกิจการบิน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7) ดร.ธีรดา
จงกลรัตนาภรณ์ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
และอาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์
8) กัปตันชญาน์ทตั
ชูตระกูล
นักบินสายการบินนกแอร์
9) คุณสุ ชยา
วิษณุวงศ์
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินสายการบินไทย
10) คุณกันต์ฤทัย
แสงศรี จิราภัทร ข้าราชการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบตั ิการ
จังหวัดอุดรธานี ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า
3.3 วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Method) ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้แนวทาง
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview Guideline) ซึ่ งจะทาหน้าที่ ตั้งแต่การลงพื้นที่ภาคสนาม
เพื่อทาการสังเกตการณ์ เป็ นการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม (Non-Participant Observation) เพื่อเก็บ
ข้อมูล และนามาสู่ กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประกอบกับ งานวิจยั และข้อมูลเอกสารซึ่ ง
ได้แก่ เอกสาร ตารา บทความ วารสาร และสื่ ออิเลคทรอนิ กส์ ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับประเด็นในการ

74

วิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดข้อคาถาม ให้มีความครอบคลุมมากที่สุด โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมู ลนั้นใช้ก ารบันทึ กเสี ย งการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ที่ มีป ระเด็นคาถามเกี่ ย วกับการบริ หารจัดการ
ต้น ทุ น และกลยุท ธ์ ใ นการแข่ ง ขันด้า นต้น ทุ น จากผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล ส าคัญ อี ก ทั้ง จะมี ก ารตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้อ มู ล ซึ่ งได้ แ ก่ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ แบบสมาร์ ท โฟน เครื่ อง
บันทึกเสี ยง คอมพิวเตอร์ สมุด ปากกา เอกสารและคาถามประกอบการสัมภาษณ์ จากการทบทวน
วรรณกรรมและจากค าแนะน าของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาหลัก และอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาร่ ว ม รวมทั้ง
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริ หารการจัดการองค์กร เป็ นผูท้ าการตรวจสอบเนื้ อหา
แก้ไข และปรับปรุ ง เพื่อให้ชุดแบบสัมภาษณ์ มีความถูกต้อง มีประสิ ทธิ ภาพ สมบูรณ์ ตรงประเด็น
และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง
การน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จากการศึ ก ษาค้น คว้า ในเบื้ อ งต้น มาท าการประมวล และสรุ ป สิ่ ง ที่
เกี่ ยวข้องเพื่อทาการกาหนดขอบเขตในการวิจยั เพื่อใช้สัมภาษณ์ แบบเชิ งลึ ก แล้วจึงนาโครงร่ าง
คาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ มากาหนดรู ปแบบคาถามที่ตอ้ งการคาตอบที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้มีการ
สนทนาตอบข้อซักถามอย่างเป็ นระบบ โดยจะเป็ นการซักถามประเด็นหลักที่ผวู ้ ิจยั กาหนดไว้เพียง
ไม่กี่ขอ้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์ และการติดตามซักถามเพิม่ เติม เพื่อให้เกิดความชัดเจน
และได้สาระสาคัญที่ผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลเหล่ านี้ มาประมวลผล ทาการสรุ ปข้อมูล และนาเสนอใน
งานวิจยั (Huberman and Miles, 1994)
ในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากผูบ้ ริ หาร พนักงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสายงานธุ รกิจการบิน
และผูท้ รงคุณวุฒิในธุ รกิ จการบิน ผูว้ ิจยั จะทาการสัมภาษณ์โดยใช้ชุดคาถามแบบปลายเปิ ด เพื่อให้
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์สามารถเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในธุ รกิจ
สายการบินต้นทุนต่ า โดยผูว้ ิจยั จะทาการส่ งแบบสัมภาษณ์ให้กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักล่วงหน้า เพื่อเป็ น
การเตรี ยมการก่ อนสัมภาษณ์ เพื่อให้ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ สามารถให้ขอ้ มูลที่ เป็ นประโยชน์ และแสดง
ความคิดเห็น พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ
ดังนั้น การใช้เครื่ องมื อหลักในเก็ บข้อมู ล จะใช้ก ารสัมภาษณ์ เชิ งลึ กแบบกึ่ งโครงสร้ า ง
(Semi-structure interview) เป็ นการซักถามอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ได้เรื่ องที่ตอ้ งการอย่างถูกต้อง
และตรงประเด็น โดยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะสามารถอธิ บายข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และ
จากข้อมูลจากสื่ อต่างๆ ให้ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ การสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้ าง
นั้น ยังเป็ นการสัมภาษณ์ที่มีการวางแผนการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็ นขั้นตอน ทาให้ทราบว่า
ผูว้ จิ ยั ต้องการซักถามในประเด็นใดบ้าง มีการตั้งคาถามแบบกาหนดประเด็นและข้อคาถามที่ชดั เจน
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียด ครอบคลุม และตรงประเด็น แต่ท้ งั นี้ในการสัมภาษณ์ ยังสามารถเพิ่มเติม
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คาถาม หรื อปรั บเปลี่ ยน เพื่อให้เกิ ดความชัดเจนในคาตอบที่ ได้รับจากผูใ้ ห้สัมภาษณ์ และผูว้ ิจยั
สามารถควบคุมทิศทางของโครงสร้างเนื้อหา ให้อยูใ่ นกรอบแนวคิดการวิจยั อย่างเหมาะสม
วิธี ก ารสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก กับ ผูใ้ ห้ข ้อมู ล หลัก เป็ นวิธี ก ารที่ ผูส้ ั ม ภาษณ์ และผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์
สามารถโต้ตอบ และอธิ บายให้เกิ ดความชัดเจน ผูส้ ัมภาษณ์ สามารถซักถามเพิ่มเติมจนเกิ ดความ
เข้าใจชัดเจน เพื่อให้ได้ขอ้ มูล ที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ ผสู ้ ัมภาษณ์ ยงั มีโอกาสสังเกตกริ ยาท่าทาง และ
สิ่ งแวดล้อมบริ บทต่างๆ ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ประกอบกับการตีความ เพื่อทาความเข้าใจความหมาย
และการให้ความหมาย ตลอดจนการอธิ บายปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ อันเป็ นวัตถุประสงค์ในการได้มา
ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) (นิสา ชูโต, 2551)
ทั้งนี้ เป้ าหมายหลักของการวิจยั ในครั้ งนี้ ไม่ได้อยู่ที่คาถามจากแบบสัมภาษณ์ เพียงอย่าง
เดี ยวเท่านั้น แต่จะรวมถึ งข้อมูลที่อาจได้มานอกเหนื อจากประเด็นคาถามที่กาหนดไว้ คือ การเปิ ด
โอกาสให้ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ สามารถแสดงความคิ ดเห็ นเพิ่มเติ มในประเด็นอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องได้โดย
อิสระ ซึ่ งอาจเป็ นประเด็นที่ไม่ได้มีการกาหนดไว้ล่วงหน้า จึงนับเป็ นวิธีการที่ดีที่สุดในการสารวจ
ข้อมูล เพื่อให้ได้มุมมองที่ครบถ้วน รอบด้าน และมีมิติเชิ งลึ กของข้อมูล ซึ่ งอาจนาไปสู่ การค้นพบ
ใหม่ๆ ในกระบวนการวิจยั
3.4 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Method) โดยจะแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง
คือ
(1) การเก็บรวบรวมข้อมูลทางเอกสารที่ ผวู ้ ิจยั นามาใช้ในการศึ กษาวิจยั (Documentary
Research) ซึ่งจะประกอบด้วย ข้อมูลจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม เอกสาร รายงาน ผลการ
ดาเนินงาน บทความ ข่าวสารทางวิชาการ และข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่ องการ
จัดการความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุ รกิ จสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย ตลอดจนรายงานการ
ประชุ มต่างๆ ของหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องในธุ รกิ จสายการบินต้นทุ นต่ า ซึ่ งสามารถทาให้ทราบถึ ง
ปั จจัย และบริ บทที่มีผลต่อแนวทางการจัดการความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในธุ รกิ จสายการบิน
ต้นทุนต่า ซึ่ งทั้งหมดนี้จะเป็ นการค้นคว้าข้อมูลแบบทุติยภูมิ
(2) การเก็ บ ข้อมู ล จากการสั ม ภาษณ์ น้ ี เ ป็ นการเก็ บ ข้อมู ล แบบปฐมภู มิ โดยใช้วิธี ก าร
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก โดยก่อนการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั จะทาการอธิ บาย
รายละเอียดของการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลเข้าใจถึงความต้องการและวัตถุประสงค์ของการ
สัมภาษณ์ โดยจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ระหว่าง หนึ่งถึงสองชัว่ โมง และเมื่อทาการสัมภาษณ์เสร็ จ
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ในแต่ละครั้ง ผูว้ จิ ยั จะทาการถอดเสี ยงจากการสนทนาในวันเดียวกันเพื่อให้การบันทึกข้อมูลมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์
ผูว้ ิจยั จะเริ่ มจากการประสาน นัดหมายวันเพื่อทาการสัมภาษณ์ ทั้งรู ปแบบที่เป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ โดยทาการยืนยันการนัดหมายก่อน และทาการเตรี ยมข้อมูลในการสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์ เครื่ องมือบันทึกเสี ยง และโทรศัพท์มือถื อสมาร์ ทโฟน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
เหล่านี้ มีระยะเวลาการดาเนินการ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
3.5 กำรตรวจสอบและกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั จะทาการตรวจสอบข้อมูลโดยแบ่งข้อมูลที่รวบรวมมาได้ โดยการคัดกรอง จัดกลุ่ม
เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับจากเอกสารต่างๆ เช่น งานวิจยั วรรณกรรม เอกสารทางราชการ รายงาน
ประจาปี บทความ ข่าวสาร และข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต ข้อมูลจากการสังเกตโดยไม่มีส่วนร่ วม และ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิ งลึกจากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ที่ได้จดบันทึก อัดเสี ยง มาถอดความ โดย
ผูว้ ิจยั จะทาการจัดหมวดหมู่ อย่างเป็ นระบบ และสร้ างข้อสรุ ปย่อยเป็ นชุ ด แล้วจึ งนามาวิเคราะห์
และสังเคราะห์
การตรวจสอบข้อมูล ผูว้ ิจยั เลื อกใช้วิธีตรวจสอบความน่ าเชื่ อถือของข้อมูล โดยใช้วิธี การ
ตรวจสอบแบบสามเส้า (Investigator Triangulation) โดยการนาข้อมูลไปให้ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ อ่าน
หรื อ กลับ ไปสอบถามผูใ้ ห้ข ้อมู ล ซ้ า อี ก เพื่ อให้ไ ด้ข ้อมู ล ที่ ตรงกับ ความเป็ นจริ ง และใช้วิธี ก าร
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Methodological Triangulation) (Denizen, 1970) โดยแบ่งเป็ น การ
ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory
Triangulation) และการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามจุดมุ่งหมาย และกรอบแนวคิด
ของการวิจยั โดยนาเข้าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมเอกสาร และข้อมูลภาคสนาม ที่ได้จากการ
สังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ เพื่อมาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสร้างข้อสรุ ป โดยการวิเคราะห์แบบ
อุปนัย (Analytic Induction) โดยการตีความ สร้ างข้อสรุ ปจากข้อมูล ที่เป็ นรู ปธรรม และจาก
ปรากฏการณ์ ที่มองเห็น และการวิเคราะห์โดยการจาแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) โดย
การจาแนกข้อมูลเป็ นออกเป็ นชนิ ดหรื อประเภท (Typologies) ตามเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นต่อเนื่ องกัน
ไป โดยการใช้แนวคิด และทฤษฎี เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์และจาแนก (สุ ภางค์ จันทวานิ ช ,
2547)
ผูว้ ิจยั จะนาความรู ้ ทางทฤษฎี งานวิจยั วรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อง มาพิจารณาประกอบการ
วิเคราะห์และตีความ เขียนอย่างผสมผสานเข้าด้วยกันในลักษณะอ้างอิง และระบุเชิ งอรรถ โดยนา
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คาตอบที่ตรงประเด็นกับคาถาม มาสรุ ปผล โดยแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูล และกาหนดสาระสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับการวิจยั จากนั้นจึงดาเนินการสรุ ปข้อมูลและสาระสาคัญจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบ ความเหมือน และความแตกต่างของความคิด และความคิดเห็ นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
เมื่อเขียนงานวิจยั เสร็ จสิ้ น ก็นากลับไปให้ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ และคณาจารย์ผทู ้ รงคุ ณวุฒิ ได้พิจารณา
ตีความ ตรวจสอบความหมายที่ถูกต้อง และแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการสื่ อสาร และเพื่อเป็ น
การรับรองความน่าเชื่ อถือของข้อมูล จากนั้นผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการแก้ไขให้เป็ นงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
เพื่อให้องค์กรสามารถนาไปปรับใช้เป็ นแนวคิดแก่สายการบินไทยแอร์ เอเชี ย และพัฒนาสู่ การเป็ น
ผูน้ าทางการจัดการความได้เปรี ยบในการแข่งขันในธุ รกิจสายการบินต้นทุนต่าอย่างยัง่ ยืน

บทที่ 4
ผลการวิจยั
ผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง “การจัดการความได้เปรี ยบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์
เอเชี ย” เป็ นการวิจยั ประเภท การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยเป็ นการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากเอกสาร บทความ บทสัมภาษณ์ งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ตั้งแต่ในอดี ตถึ งปั จจุบนั และเพื่อให้เกิ ด
ความลึกซึ้ งในการได้มาซึ่ งข้อมูล ผูว้ ิจยั จึงได้ดาเนิ นการวิจยั จึงได้ใช้เทคนิ คในการวิจยั โดยวิธีการ
สังเกต และการสัมภาษณ์เชิ งลึก จากผูม้ ีความเกี่ยวข้องกับสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย และธุ รกิจสาย
การบินต้นทุนต่าที่มีความรู้ความสามารถ รับรู้และเข้าใจการทางานของสายการบินต้นทุนต่าเป็ น
อย่างดี รวมถึงผูโ้ ดยสาร และนักวิชากร โดยผูว้ จิ ยั จะทาการรวมรวมบทสัมภาษณ์และทาการตีความ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้หลักเหตุผล และเทคนิ คต่างๆ ที่จาเป็ นสาหรับการวิจยั เชิ งคุณภาพ เพื่อให้ได้
ข้อค้นพบที่ตรงกับความเป็ นจริ ง และเชื่อถือได้
ผูว้ จิ ยั จะนาเสนอผลการศึกษาวิจยั เรื่ องการจัดการความได้เปรี ยบในการแข่งขันของสายการ
บินไทยแอร์ เอเชีย โดยแบ่งการนาเสนอผลการวิจยั ตามลาดับของวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
(1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของการบริ หารจัดการความได้เปรี ยบในการแข่งขันของสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย
(2) เพื่อระบุและวิเคราะห์ความได้เปรี ยบในการแข่งขันในธุ รกิจสายการบินต้นทุนต่าของ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย
(3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การรักษาตาแหน่งผูน้ าทางธุ รกิ จสายการบินต้นทุนต่ าของสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย
ทั้งนี้ งานวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น ผูว้ จิ ยั ได้ใช้คาถามในการสัมภาษณ์ซ่ ึ ง
มุ่งเน้นให้เห็นมุมมองด้านกลยุทธ์การจัดการความได้เปรี ยบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์
เอเชีย โดยแบ่งเป็ นมิติต่างๆ ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั คือ
- มิติดา้ นนวัตกรรมการจัดการและการจัดการนวัตกรรม
- มิติดา้ นการจัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กร
- มิติดา้ นภาวะผูน้ า
- มิติดา้ นวัฒนธรรมองค์กร
- มิติดา้ นความผูกพันของพนักงาน
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ผลการสัมภาษณ์ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ เป็ นบุ คลากรของ บริ ษทั ไทยแอร์ เชี ย จากัด (มหาชน)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 9 คน ตั้งแต่ระดับผูบ้ ริ หาร และระดับปฏิ บตั ิการ สามารถสรุ ปได้
ดังนี้
4.1 คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหารสายการบินไทยแอร์ เอเชีย
คุณธรรศพลฐ์ ในฐานะของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEO: Chief Executive Officer) ของ
สายการบินไทยแอร์ เอเชี ย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกลยุทธ์การดาเนินงานของสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย
ในปั จจุบนั (พ.ศ. 2560) ที่เป็ นสายการบินต้นทุ นต่ าอันดับหนึ่ งของประเทศไทย และเพิ่งได้รับ
รางวัล World’s Best Low Cost Carrier ติดต่อกันถึง 9 ปี จาก SKYTRAX และมีผลการดาเนินงานที่
ประสบความสาเร็ จอย่างต่อเนื่ อง โดยมีอตั ราการเพิ่มจานวนเครื่ องบิน (Aircraft Growth Rate) 20%
รวม 54 ลา คิดเป็ น และมีอตั ราการเจริ ญเติบโตของจานวนผูโ้ ดยสาร (Passenger Growth Rate) ถึง
25% นับเป็ นจานวนผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การของสายการบินไทยแอร์ เอเชียรวม 94 ล้านคน และจะ
เห็ นได้อย่างชัดเจนว่า กลุ่มลูกค้าที่เป็ นผูโ้ ดยสารของสายการบินไทยแอร์ เอเชี ยนั้นกว่า 80% เป็ น
นักท่องเที่ยว โดย 20% ของผูโ้ ดยสารในทุกเที่ยวบินจะเป็ นผูโ้ ดยสารที่เคยขึ้นเครื่ องบินครั้งแรก
(First time flyer)
ในฐานะของผูบ้ ริ หารของสายการบินไทยแอร์ เอเชี ยนั้น คุณธรรศพลฐ์มองว่าปั จจุบนั ธุ รกิจ
สายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทยยังไม่ถือว่ามีการแข่งขันที่รุนแรง เนื่ องจากสายการบินไทยแอร์
เอเชียยังสามารถกาหนดต้นทุนในการจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และยังคงรักษาความเป็ นผูน้ า
ในการกาหนดราคาตัว๋ โดยสารในเกือบทุกเส้นทางบิน
ปัจจุบนั สายการบินไทยแอร์ เอเชียมีจุดศูนย์รวมการบิน (Hubs) 6 แห่ ง ได้แก่ ท่าอากาศยาน
ดอนเมืองกรุ งเทพ, หาดใหญ่, เชี ยงใหม่, กระบี่, อู่ตะเภา และภูเก็ต ทั้งนี้ มีเส้นทางการบินซึ่ งบินไป
ยังจุดหมายปลายทาง 53 แห่ ง ใน 12 ประเทศ อีกทั้งมีอตั ราที่นงั่ ของผูโ้ ดยสารต่อเครื่ องบินหนึ่ งลา
(Load Factor) 85% โดยในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ.2560 นี้ มีผโู ้ ดยสารทั้งหมดจานวน 4,930,000
คน เพิ่ ม ขึ้ นจากปี ที่ พ.ศ.2559 ถึ ง 14% ส่ ง ผลให้มี รายได้ 8,734,000,000 บาท ถื อเป็ นก าไรก่ อ น
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อม และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA: Earning Before Interest Tax Depreciaton and
Amortization) 2,214,000,000 บาท ซึ่ งนับเป็ นรายได้ต่อปริ มาณการผลิ ตผูโ้ ดยสารในระดับคงที่
เท่ากับปี พ.ศ. 2559 (RASK: Revenue Available Seat-Kilometers) อยูท่ ี่ 1.53 บาท ต่อที่นงั่ ต่อ
กิ โลเมตร โดยในปี พ.ศ. 2560 สายการบินไทยแอร์ เอเชี ยได้มีการปรับอัตราเงิ นเดื อนของนักบิน
และวิศ วกรการบิ นขึ้ น 5% เพื่ อเป็ นการป้ องกันการซื้ อตัวจากสายการบิ นคู่ แข่ ง รายอื่ นๆ แต่ ย งั
สามารถรักษาต้นทุนในการจัดการส่ วนอื่นๆ ได้อย่างดีและมีประสิ ทธิ ภาพ ยกตัวอย่างเช่น เรื่ องค่า
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น้ ามัน ที่กลุ่มแอร์ เอเชียมีกลยุทธ์ในการประกันความเสี่ ยงเรื่ องการทารายการซื้ อน้ ามัน (Group’s Oil
Hedging Strategy) และมีการกาหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเงิ นรายได้ในอัตราส่ วน 37% ที่เป็ นเงิน
สกุลต่างประเทศ มาเป็ นเงินไทยบาทในทุกคืน เพื่อลดความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
นอกจากนี้ ในส่ วนของราคาเฉลี่ยของตัว๋ เครื่ องบินโดยสาร (Average Fares Headwind) ได้
ลดลงจากปี พ.ศ.2559 จาก 1,574 บาทต่อผูโ้ ดยสาร 1 คน มาเหลือ 1,460 บาท ต่อผูโ้ ดยสาร 1 คนใน
ปี พ.ศ.2560 เนื่องจากสายการบินไทยแอร์ เอเชียเลือกที่จะกาหนดราคาขายอย่างสมเหตุสมผล แต่ยงั
อยูใ่ นระดับราคาที่ต่า เพื่อให้สามารถแข่งขันเรื่ องราคาตัว๋ โดยสารกับสายการบินต้นทุนต่ารายอื่นๆ
ที่เข้ามาแย่งชิ งส่ วนแบ่งตลาด ทั้งนี้ สายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ยเองยังถื อว่าสามารถทากาไรได้ใน
ระดับ ที่ น่า พอใจ และยังสามารถรั กษาตาแหน่ งผูน้ าทางราคาต่ออุ ตสาหกรรมธุ รกิ จสายการบิ น
ต้นทุนต่าของประเทศไทยได้อย่างดี เห็นได้จากส่ วนแบ่งตลาดของสายการบินต้นทุนต่าในประเทศ
ไทยตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2560 ซึ่ งสายการบินไทยแอร์ เอเชียยังเป็ นอันดับ 1
ที่มีส่วนแบ่งตลาดถึง 30.5% ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559
กลยุทธ์ทางการจัดการที่สาคัญที่สุดของสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย คื อ การรักษาระดับ
ต้นทุนต่างๆ ให้อยูใ่ นระดับต่าที่สุดและคงที่ โดยเน้นเรื่ องการจัดการด้านราคาน้ ามันซึ่ งเป็ นต้นทุนที่
มีอตั ราส่ วนมากที่สุด (คิดเป็ น 31% ของต้นทุนในการจัดการทั้งหมด) เป็ นหลัก
ในส่ วนของเครื่ องบินนั้น สายการบินไทยแอร์ เอเชีย มีแผนในการรับเครื่ องบินลาใหม่ 5 ลา
ต่อปี และได้เลือกใช้เครื่ องบิน Airbus A320 NEO ที่มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น และสามารถลดการใช้ปริ มาณน้ ามันเมื่อบินในเส้นทางระยะไกล ซึ่ งทาให้ประหยัดน้ ามัน
ได้มากถึง 15%
สายการบินไทยแอร์ เอเชี ยได้มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการให้ทนั สมัย โดยมีแผนใน
การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการจัดการทั้งหมดเป็ น Digital Airline ทั้งภายในองค์กรเอง ที่จะเลิกใช้การ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างแผนกโดยใช้เอกสารในรู ปแบบกระดาษทั้งหมด โดยจะเปลี่ยนเป็ นการทางาน
ผ่านทาง Online ใช้ Application ในการทางาน ติดต่อสื่ อสาร ตรวจสอบ และประเมินผลภายใน
องค์กร นอกจากนี้ จะทาการจาหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน และติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าในทุกๆ เรื่ อง โดยใช้
การสื่ อสารผ่าน Application และลูกค้าสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย
ผ่านทาง Live Chat แทนที่การโทรศัพท์ผา่ นระบบ Call Center ซึ่ งตอบโจทย์การใช้สมาร์ ทโฟนใน
ปั จจุบนั เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ ว และเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รายได้ของส่ วนประกอบหรื อรายได้พิเศษที่ไม่ได้มาจากการขายตัว๋ (Ancillary Revenue)
คือ รายได้หลักที่มีสัดส่ วนที่มากที่สุดของสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย คือ 1,575,000,000 บาทในไตร
มาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2560 ซึ่ งประกอบด้วย ค่าน้ าหนักกระเป๋ า 53% ค่าดาเนิ นการ (Processing Fees) 13%
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ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม และสิ นค้าที่ระลึกที่จาหน่ายบนเครื่ องบิน 8% ค่าเลือกที่นงั่ (Assigned Seat) 6%
ค่าเชื่ อมต่อเส้นทางบิน (Connecting Flight Fees) 4% ค่าประกันภัยการเดินทาง 1% โดยจะทาการ
ส่ ง เสริ ม การขายต่ า งๆ ทั้ง ในเรื่ องอาหาร เครื่ องดื่ ม สิ นค้า การซื้ อประกันภัย และการเชื่ อมต่ อ
เส้ นทางบินที่ รวดเร็ ว สะดวกสบาย เช่ น การชักชวนให้ไปเที่ยวเกาะสมุ ย โดยใช้เส้ นทางบิ นที่ มี
จุดหมายที่จงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชี ยจะสามารถทารายได้จากค่านายหน้า
จากการขายการให้บริ การรถตูร้ ับส่ งไปยังท่าเรื อ และจาหน่ายตัว๋ เรื อเฟอรี่ ไปยังเกาะสมุย เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยัง มี ก ารเสนอบริ ก ารเสริ ม “Red Carpet” ในราคา 800-1,200 บาท ซึ่ ง
ประกอบด้วย การได้รับ บริ ก ารเช็ ค อิ นก่ อน ขึ้ น เครื่ องบิ นก่ อน และได้รับ กระเป๋ าเดิ นทางก่ อ น
รวมทั้งสายการบินไทยแอร์ เอเชียได้ทาการจัดจ้างการบริ การภายนอกของ ห้องรับรองพิเศษภายใน
สนามบิ น เพื่อให้ผูโ้ ดยสารสามารถใช้บ ริ ก ารพัก ผ่อนระหว่า งรอขึ้ นเครื่ องได้ ซึ่ งนอกจาก การ
ให้บริ การนี้ไม่มีตน้ ทุนเพิ่มแล้ว ยังได้ค่านายหน้าจากบริ ษทั ห้องรับรองพิเศษอีกด้วย
แนวทางของสายการบินไทยแอร์ เอเชี ยในการรักษาตาแหน่งผูน้ าของสายการบินต้นทุนต่า
ในประเทศไทยที่สาคัญคือ การรักษาระดับต้นทุนให้ต่าที่สุดอยูเ่ สมอ โดยเน้นการหารายได้และทา
กาไรจากการสังเกตุสภาพการแข่งขันในตลาด เมื่อมีโอกาสที่สามารถเพิ่มราคาตัว๋ โดยสารได้ ก็จะ
ส่ งผลให้มีรายได้มากขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินไทยแอร์ เอเชียยังมีเป้ าหมายในการพัฒนากลยุทธ์ทางการบริ หาร
จัดการเพื่อให้รายได้มากขึ้นในอัตรา 25% ต่อปี โดยต้องการเพิ่มการใช้ประโยชน์จากชัว่ โมงการบิน
ให้มากที่สุด (Utilization) จากปัจจุบนั คือ 11.7 ชัว่ โมง ต่อวัน ให้สามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง 13.5 ชัว่ โมง
ต่อวันอีกด้วย
แผนการดาเนิ นงานในอนาคตของสายการบินไทยแอร์ เอเชี ยนั้น ได้มีการเตรี ยมพร้ อมเพื่อ
รองรับ การเจริ ญเติบโตของธุ รกิจการบินในประเทศไทยได้อย่างทันท่วงที โดยมุ่งให้ความสนใจกับ
สนามบินอู่ตะเภา ที่รัฐบาลกาลังมีการพัฒนาให้เป็ นศูนย์กลางการบินใหญ่ทางภาคตะวันออก มีการ
สร้ างรถไฟความเร็ วสู งเพื่อเชื่ อมต่อ 3 สนามบินหลัก ได้แก่ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุ วรรณ
ภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา อีกทั้งยังได้รับการกาหนดให้เป็ นเขตพิเศษตามโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :EEC) ซึ่ งสายการบินไทยแอร์ เอเชียได้เสนอ
ให้มีก ารสร้ า งอาคารผูโ้ ดยสายส าหรั บสายการบินต้นทุ นต่ า (Low Cost Airline Terminal)
โดยเฉพาะ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน และภูมิภาคอาเซี ยนที่มีเป็ นจานวนมาก รวมทั้ง
การสนับสนุ นให้มีการสร้างศูนย์ซ่อมบารุ งอากาศยาน เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการนาเครื่ องบิน
ไปซ่อมบารุ งในต่างประเทศ
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โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor:EEC) นั้น มี
อุตสาหกรรมเป้ าหมายเพื่อเป็ นกลไกขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 10 อุตสาหกรรมได้แก่ 1)
อุ ตสาหกรรมยานยนตร์ 2) อุ ตสาหกรรมอิ เลคทรอนิ ก ส์ 3) อุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ย ว 4)
อุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหาร 5) อุตสาหกรรมเชื้ อเพลิ งชี วภาพ 6) อุตสาหกรรมการเกษตร 7)
อุตสาหกรรมการผลิตหุ่ นยนตร์ เพื่ออุตสาหกรรม 8) อุตสาหกรรมการแพทย์ 9) อุตสาหกรรมดิจิทลั
10) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
โดยอุ ตสาหกรรมการบิ นและโลจิ ส ติ ก ส์ น้ ันจะรวมถึ ง การสร้ างศู นย์ก ลางโลจิ ส ติ ก ส์
(Logistic Center) การสร้ างอาคารผูโ้ ดยสารสาหรับสายการบินต้นทุนต่า (Low Cost Airline
Terminal) การสร้างศูนย์กลางการส่ งสิ นค้าทางอากาศ (Air Cargo) การบริ การซ่ อมบารุ งอากาศยาน
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้ นส่ วนอากาศยาน การพัฒนาธุ รกิจ Time-sensitive product และ การสร้าง
สถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการบินโดยเฉพาะ
นอกจากการให้ความสาคัญทางธุ รกิ จแล้ว สายการบินไทยแอร์ เอเชี ยได้แสดงความตั้งใจ
พัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน โดยให้ความร่ วมมือลงนาม MOU กับโครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ
(United Nations Development Programme:UNDP) อีกทั้งให้การสนับสนุ นและพัฒนา 4 มิติ เพื่อ
สังคมไทยควบคู่กบั การทาธุ รกิจไปด้วย ซึ่ งจะให้การสนับสนุ นและพัฒนาในด้านการกีฬา เช่น การ
สนับสนุ นเครื่ องบินในการรับ ส่ งนักกี ฬาไทย ด้านศาสนาและศิ ลปวัฒนธรรม ด้านเยาวชนและ
การศึกษา เช่ น การจัดกิ จกรรมนาเยาวชนจากพื้นที่ราบสู งทางภาคเหนื อให้ได้ไปเที่ยวทะเลทาง
ภาคใต้ ด้านสุ ขภาพและคุณภาพชีวติ ของคนไทย เช่น การให้เครื่ องบินแก่แพทย์อาสา และให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อการผ่าตัวและช่วยชีวติ อีกด้วย
ก้าวต่อไปของสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย คุณธรรศพลฐ์ ได้ต้ งั เป้ าหมายให้เป็ นบริ ษทั ในฝัน
ของคนรุ่ นใหม่ เนื่ องจากสายการบินไทยแอร์ เอเชี ยมีความพร้ อมที่จะเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ และสร้ าง
ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบั ทุกคน อีกทั้งยังเป็ นองค์กรที่ให้การยอมรับความแตกต่าง และเปิ ดกว้าง
ทางความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานได้เป็ นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่
สายการบินไทยแอร์ เอเชียมองว่าพนักงานทุกคนมีความสาคัญในแต่ละบทบาทหน้าที่ และ
มีส่วนร่ วมในการร่ วมมือกันทางานเป็ นทีมเวิร์ค และยังส่ งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็ นส่ วน
หนึ่งขององค์กรชั้นนาที่ขบั เคลื่อน ดูแลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมได้เป็ นอย่างดีไปพร้อมกัน
กับการเติบโตทางธุ รกิ จที่มนั่ คงและยัง่ ยืน และพร้อมก้าวไปข้างหน้าพร้ อมกันกับสายการบินไทย
แอร์เอเชีย
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4.2 ผลการสั มภาษณ์ ผ้ บู ริหารและบุคลากรของสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย
1. คุณสั นติสุข คล่องใช้ ยา
ข้ อมูล
นวัตกรรมการจัดการ
และการจัดการนวัตกรรม
การจัดการคุณภาพ
ทัว่ ทั้งองค์ กร
ภาวะผู้นา
วัฒนธรรมองค์กร
ความผูกพันของพนักงาน

การนา Business Model จาก Air Asia Berhad มาใช้การตั้งราคาตัว๋ โดยสาร
โดยวิธี Dynamic Pricing มีแผนกการจัดการรายได้เพื่อสารวจราคาของคู่แข่ง
การติดตั้งตู ้ Self-Boarding Pass การติดตั้งตู ้ Self-Bag Tagging การบริ หารตรา
สิ นค้า โดยใช้ ณเดชน์ เป็ นตัวแทน
การประเมิน KPI มีการกาหนดเครื่ องมือชี้วดั การดาเนินงานและประเมินผล ทั้ง
ในเรื่ องยอดขาย มาตรฐานการทางาน เรื่ องส่ วนแบ่งทางการตลาด และราคา
น้ ามัน
การกระจายอานาจ โครงสร้างองค์กรไม่ซับซ้อน Open Door Policy ไม่มี
ความลับในองค์กร
ทัศนคติเรื่ องการเป็ นสายการบินต้นทุนต่า เชื่อว่าคนที่มีทศั นคติที่ดีจะสามารถ
ฝึ กฝนได้ ความเท่าเทียมกัน พนักงานทุกคนคือ All Stars
จัดตั้ง Internal Branding Program เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานรักองค์กร พร้อม
ช่วยเหลือ และปกป้ ององค์กร จัดตั้งและสนับสนุน กิจกรรม และสมาคมกีฬา
ต่างๆ

2. คุณณัฐพล บรรพกาญจน์
ข้ อมูล
นวัตกรรมการจัดการ
และการจัดการนวัตกรรม
การจัดการคุณภาพ
ทัว่ ทั้งองค์ กร
ภาวะผู้นา
วัฒนธรรมองค์กร
ความผูกพันของพนักงาน

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
ผลการสั มภาษณ์

อดีตผู้จัดการฝ่ ายขายและจัดจาหน่ าย
ผลการสั มภาษณ์

ใช้ฐานข้อ มู ลลู กค้าในการพัฒนาผลิ ต ภัณฑ์ การตั้งราคาตัว๋ โดยสารโดยวิธี
Dynamic Pricing การขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากตัว๋ โดยสาร
เน้นการปกป้ องตลาดมากกว่าการช่วงชิงผูโ้ ดยสาร ใช้โปรแกรม Axapta ใน
ด้านจัดการการเงิน ใช้โปรแกรม New Skies ในการจัดการการขาย
Standard Operation Procedures (SOP) มุ่งส่ งเสริ มด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ให้แก่พนักงาน หลักสู ตรข้อพึงปฏิบตั ิของพนักงาน หลักสู ตรการป้ องกันและ
ปราบปรามคอรัปชัน่
การบังคับบัญชาแบบแนวราบ การใช้ระบบควบคุมการทางาน
มุ่งเน้นผลประโยชน์ท างธุ รกิ จ แข่งขันสร้ างผลงาน ให้ค วามสาคัญกับ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แข่งขันสร้างผลงานมากกว่าความผูกพันแบบครอบครัว
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3. คุณพงษ์ นรินทร์ อนุรักษ์ ลาวัณย์
ข้ อมูล
นวัตกรรมการจัดการ
และการจัดการนวัตกรรม
การจัดการคุณภาพ
ทัว่ ทั้งองค์ กร
ภาวะผู้นา
วัฒนธรรมองค์กร
ความผูกพันของพนักงาน

เน้นภาพลักษณ์ขององค์กร ความสัมพันธ์ทางอารมณ์ เข้าใจความต้องการของ
ลูกค้าจากภูมิลาเนา การส่ งเสริ มการขาย โปรโมชัน่ 0 บาท จัดตั้งที มงานเพื่อ
ดูแลสื่ อออนไลน์ใน Facebook Pantip
พิจารณาการดาเนินงานของแต่ละแผนก ให้ความสาคัญต่อประสิ ทธิภาพในการ
ทางานเพื่อพัฒนา พัฒนาด้านสวัสดิการพนักงานอย่างสม่าเสมอ
จัดหลักสูตรการป้ องกันความเสี ยหายจากสื่ อออนไลน์
ทัศ นคติ เ รื่ อ งการเป็ นสายการบิ นต้นทุ นต่ า การทางานเป็ นที ม จุ ด มุ่ง หมาย
เดียวกันคือการบริ การ
จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อยูเ่ สมอ ให้ความสาคัญกับครอบครัวของพนักงาน

4. คุณณัฐพล ศิริอุปถัมภ์
ข้ อมูล
นวัตกรรมการจัดการ
และการจัดการนวัตกรรม
การจัดการคุณภาพ
ทัว่ ทั้งองค์ กร
ภาวะผู้นา
วัฒนธรรมองค์กร
ความผูกพันของพนักงาน

อดีตผู้จัดการฝ่ ายการพาณิชย์
ผลการสั มภาษณ์

อดีตผู้จัดการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ผลการสั มภาษณ์

ระบบการจองตัว๋ โดยใช้ Web Base เพื่อจัดเรี ยงราคา การจัดการส่ วนรายได้
เสริ ม (Ancillary)
มีระบบ แบบแผน วิธีการในการทางาน มีมาตรฐานในการทางาน
สายการบังคับบัญชาไม่มีลาดับชั้นมากนัก ผูน้ ามีภาพลักษณ์ที่ทนั สมัย
องค์กรของคนรุ่ นใหม่ พนักงานมีบุคลิก คิดเร็ ว ทาเร็ ว กันเองและสนุกสนาน
พนักงานมีช่วงอายุใกล้เคียงกัน ทาให้เข้าใจกันได้ง่าย
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5. คุณบุญรักษ์ สวัสดิ์อนุภาพ
ข้ อมูล
นวัตกรรมการจัดการ
และการจัดการนวัตกรรม
การจัดการคุณภาพ
ทัว่ ทั้งองค์ กร
ภาวะผู้นา
วัฒนธรรมองค์กร
ความผูกพันของพนักงาน

6. คุณธันวา จาปาภา
ข้ อมูล
นวัตกรรมการจัดการ
และการจัดการนวัตกรรม
การจัดการคุณภาพ
ทัว่ ทั้งองค์ กร
ภาวะผู้นา
วัฒนธรรมองค์กร
ความผูกพันของพนักงาน

วิศวกรซ่ อมบารุ งอากาศยาน
ผลการสั มภาษณ์

วิธีการจัดซื้ ออะไหล่และอุปกรณ์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรั กษา จัดให้มี
หลักสู ตรการฝึ กทานายอันตรายล่วงหน้า การคาดการณ์และวิเคราะห์อนั ตราย
ในการปฎิบตั ิงาน และหาทางป้ องกันที่ถูกต้อง (Kiken Yoshi Traning:KYT)
AMOS Operating System: ระบบการบริ หารจัดการเรื่ อง วิศวกรรมการซ่อม
บารุ งอากาศยานและการขนส่ ง หลักสู ตรสาหรับวิศวกรรมการบิน เช่น Basic
Digital Avionics Basic Gas Turbing, Airframe, and Electronic
มีนโยบายไม่รอให้เกิดปั ญหาก่อนจึงค่อยหาทางแก้ไข จัดให้แบบสถานการณ์
จาลองเพื่อวางแผนรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิ น
ให้ความสาคัญต่อการรักษาระดับต้นทุนแต่ยงั คงรักษาไว้ซ่ ึ งความปลอดภัยใน
ทุกๆด้าน อย่างมีประสิ ทธิภาพ
พนักงานทุกคนร่ วมมือกันปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัดเพื่อผลกาไรของ
บริ ษทั ที่ส่งผลต่อโบนัส ความรู ้สึกเท่าเทียมกันที่ได้รับสวัสดิการที่เท่าเทียมกัน

นักบิน
ผลการสั มภาษณ์
เครื่ องบินทุกลามีเทคโนโลยีทนั สมัย มีระบบเตือนภัย และระบบนาร่ องในการ
ลงจอดที่ แ ม่ น ย า การก าหนดกระบวนการท างานที่ ใ ห้ พ นัก งานท าหน้า ที่
มากกว่า 1 อย่าง เพื่อเป็ นการดึ งความรู ้ความสามารถของพนักงานมาใช้อย่าง
เต็มที่และลดต้นทุน
ความร่ วมมือกับ Canadian Aviation Electronic เพื่อทาการอบรม ฝึ กฝน นักบิน
ให้มีมาตรฐานอยูเ่ สมอหลักสู ตรสาหรับนักบิน เช่น Meteorogical Pilot Trasit
Check, Flight Operation
ผูน้ ามีคุณธรรม ผูบ้ ริ หารให้การส่งเสริ มและทาความเข้าใจกับพนักงานให้
ตระหนักถึงปั ญหามากกว่าการบังคับ
ทุกคนเป็ นไม้อ่อนที่ดดั ได้ ไม่เป็ นไม่แข็งดัดยาก ทัศนคติที่ดีต่อการทางาน และ
พร้อมเรี ยนรู ้
We are not company but family
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7. คุณกมลรัตน์ สิ ริฤกษ์ สกุล
ข้ อมูล
นวัตกรรมการจัดการ
และการจัดการนวัตกรรม
การจัดการคุณภาพ
ทัว่ ทั้งองค์ กร
ภาวะผู้นา
วัฒนธรรมองค์กร
ความผูกพันของพนักงาน

ใช้ระบบ Navitech สาหรับวางแผนการบิน ใช้ระบบ Merlot สาหรับจัดตาราง
การบินของลูกเรื อ ให้ความสาคัญกับการรักษาระดับต้นทุนให้ต่าที่สุด
มีการฝึ กอบรมที มผูช้ ่วยเหลือพิเศษเพื่อเตรี ยมความพร้อมในกรณี ฉุกเฉิ นต่อ
ผูโ้ ดยสารและญาติ ทั้งกายภาพและจิตใจ
มีนโยบายชัดเจน มีการตรวจสอบข้อเท็จจริ งของปั ญหา
All for one, one for all
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด จากกิจกรรมร่ วมกันสม่าเสมอ

8. คุณวรวรรณ เอือ้ จารุ พร
ข้ อมูล
นวัตกรรมการจัดการ
และการจัดการนวัตกรรม
การจัดการคุณภาพ
ทัว่ ทั้งองค์ กร
ภาวะผู้นา
วัฒนธรรมองค์กร
ความผูกพันของพนักงาน

พนักงานฝ่ ายปฏิบัติการการบิน
ผลการสั มภาษณ์

พนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
ผลการสั มภาษณ์

การเพิ่มรายได้จากการขายอาหาร เครื่ องดื่ม และของที่ระลึกบนเที่ยวบิน ไม่มี
In-flight entertainment แต่มีลูกเรื อ เป็ น Entertainer จัดให้มี Fun Team เพื่อให้
ความบันเทิงแก่ผโู ้ ดยสาร การให้บริ การ Care Flight/Surprise survive
Standard Operation Procedures (SOP) Air Asia Academy หลักสู ตรพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบิน เช่น Airline Business, Civil Aviation Regulation Thai
Announcement
ผูน้ ามีการแก้ไขปั ญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
พนักงานคือตัวแทนของบริ ษทั ความร่ วมมือในการทางานคือสิ่ งสาคัญ
ทุกคนเสมือนครอบครัว สนิทสนม และสามัคคี

ผลการสัมภาษณ์ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นบุคลากรภายนอกที่มีความเกี่ ยวข้องกับสายการบิน
ต้นทุนต่า จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 12 คน โดยมีท้ งั นักวิชาการ พนักงานของสายการบิน
อื่ นๆ ผูบ้ ริ หารของธุ รกิ จการท่ องเที่ ยว ผูบ้ ริ หารธนาคาร และข้าราชการผูใ้ ช้บริ การสายการบิ น
ต้นทุนต่า โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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4.3 ผลการสั มภาษณ์ บุคคลภายนอกสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย
1. คุณวที อรรถกมล
นักวิชาการระดับผู้อานวยการ
ข้ อมูล
นวัตกรรมการจัดการ
และการจัดการนวัตกรรม
การจัดการคุณภาพ
ทัว่ ทั้งองค์ กร
ภาวะผู้นา
วัฒนธรรมองค์กร
ความผูกพันของพนักงาน

บริษัท วิทยุการบินแห่ งประเทศไทย จากัด
ผลการสั มภาษณ์

การใช้ Model ของธุรกิ จสายการบินต้นทุนต่ า มุ่งเน้นการจัดการต้นทุน การ
บริ หารงานที่ทนั สมัยเป็ นสากล
การปฏิ บตั ิตามมาตรฐานสมาชิกในการกากับดูแลความปลอดภัยด้านการบิ น
จากหน่วยงาน Universal Safety Oversight Audit Program (USOAP) การ
ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการตรวจสอบคุ ณภาพทางการบิ น International Civil
Aviation Organization (ICAO)
ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับการจัดการที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริ มาณทรัพยากร
ทางสมองสาคัญที่สุดต่อองค์กร
องค์กรมีภาพลักษณ์ของพนักงานที่คล่องแคล่ว ว่องไว กระฉับกระเฉง ปฏิบตั ิ
ตามเป้ าหมาย และกฎระเบียบขององค์กรอย่างเคร่ งครัด
พนักงานรักองค์กร

2. ร้ อยเอกรชฏ แย้มศรีบัว
ผู้อานวยการฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด
ข้ อมูล
ผลการสั มภาษณ์
นวัตกรรมการจัดการ
และการจัดการนวัตกรรม
การจัดการคุณภาพ
ทัว่ ทั้งองค์ กร
ภาวะผู้นา
วัฒนธรรมองค์กร
ความผูกพันของพนักงาน

การใช้ Model ของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า การติดตั้งตู ้ Self-Boarding Pass
ระบบ Ticketless การสื่ อสารผ่านสังคมออนไลน์ การเชื่อมต่อการเดินทางกับ
เรื อ รถ และที่พกั การขายตัว๋ ที่ร้านสะดวกซื้อ 7-11
Air Asia Academy มีมาตรฐานระดับสากล
ผูน้ ามีการกาหนดภารกิจ ค่านิ ยมองค์กร และกรอบแนวคิดที่ชดั เจน ส่ งผลให้
พนักงานทางานภายใต้กรอบเดียวกัน
การคัดเลื อกพนักงานที่ มีความเหมาะสมกับองค์กร การปลูกฝั งทัศนคติ ของ
องค์กรอย่างเข้มข้น
มีการจัดให้มีแผนกพัฒนาบุคคลเพื่อรับเรื่ องราวร้องทุกข์ (People Department)
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3. คุณอนุพงษ์ เกรียงไกรลิปิกร
ผู้ก่อตั้งและผู้บริ หาร
ข้ อมูล
นวัตกรรมการจัดการ
และการจัดการนวัตกรรม
การจัดการคุณภาพ
ทัว่ ทั้งองค์ กร
ภาวะผู้นา
วัฒนธรรมองค์กร

บริษัท เสิ ร์ชเอ็นจินอ็อปทีไมเซชั่น จากัด
ผลการสั มภาษณ์

การพัฒนาระบบการจองตัว๋ โดยสารออนไลน์ การพัฒนาระบบการชาระเงิ น
ระหว่า งบริ ษ ัท กับ ตัว แทน การพัฒ นาระบบการซื้ อ ขายที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
กลยุทธ์การเสนอราคาตัว๋ โดยสารที่ต่าที่สุด
รู ปแบบการทางานที่ เป็ นระบบ และมี ประสิ ทธิ ภาพ มีความสามารถในการ
แก้ไขปั ญหา และจัดการต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้เป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ
ผูบ้ ริ หารมีลกั ษณะความเป็ นผูน้ า สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ วและชาญ
ฉลาด ปกป้ องและดูแลบุคลากรขององค์กรได้เป็ นอย่างดี
วัฒนธรรมองค์กรที่ ทนั สมัย เป็ นสากล พนักงานเข้าใจเรื่ องการจัดการต้นทุน
เพื่อให้ได้ผลกาไรให้ได้มากที่สุด

ความผูกพันของพนักงาน

4. คุณแพรมาศ เจริ ญพงศ์
รองประธานฝ่ ายบริหารบัตรเครดิต
ข้ อมูล
นวัตกรรมการจัดการ
และการจัดการนวัตกรรม
การจัดการคุณภาพ
ทัว่ ทั้งองค์ กร
ภาวะผู้นา
วัฒนธรรมองค์กร
ความผูกพันของพนักงาน

ธนาคาร ซิตแี้ บงก์ (ประเทศไทย)
ผลการสั มภาษณ์

การใช้ Model ของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า การบริ หารจัดการต้นทุน กลยุทธ์
ทางการตลาดและการส่งเสริ มการขาย การบริ หารจัดการราคาที่เข้มงวด
การทางานที่มีมาตรฐานสากล ทางานเป็ นระบบชัดเจน
ผูบ้ ริ หารจัดการแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีแนวทางการปฏิบตั ิงานที่
ชัดเจน
การวิธีการทางานเป็ นระบบ รวดเร็ ว พนักงานมีบุคลิกภาพคล่องแคล่ว เข้าถึง
ง่าย เป็ นกันเอง
พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร องค์กรให้ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ดี
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5. คุณพิชพงษ์ พงษ์ ชีพ
ผู้จัดการทัว่ ไป
ข้ อมูล
นวัตกรรมการจัดการ
และการจัดการนวัตกรรม
การจัดการคุณภาพ
ทัว่ ทั้งองค์ กร
ภาวะผู้นา
วัฒนธรรมองค์กร
ความผูกพันของพนักงาน

บริษัท เกาะกูดพาราไดซ์ บีช จากัด
ผลการสั มภาษณ์
การจัดการเรื่ องต้นทุนที่ส่งผลต่อการกาหนดราคาตัว๋ โดยสาร การทาโปรโมชัน่
ที่ทนั สมัยและน่ าสนใจอยู่เสมอ การจัดการเรื่ องเส้นทางการบิ นและจุดหมาย
การบิน การพัฒนาเทคโนโลยีในการจองตัว๋ ที่ทนั สมัย
พนักงานมี ความรู ้ ความเข้าใจกับระบบ และการใช้เครื่ องมื อ ต่างๆ ได้อย่า ง
คล่องแคล่วและมีประสิ ทธิภาพ
ผูบ้ ริ หารมีความคิดสร้างสรรค์ ผูบ้ ริ หารสามารถควบคุมสถานการณ์และแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ ว
พนักงานมีทศั นคติที่ชดั เจนต่อธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า
พนักงานมีความเชื่อมัน่ ในองค์กร รักและจงรักภักดีต่อองค์กร และมีความสุ ข
ในการทางาน

6. อาจารย์ เพชรแท้ อยู่สกุล
อาจารย์ พเิ ศษภาควิชาธุรกิจการบิน
ข้ อมูล
นวัตกรรมการจัดการ
และการจัดการนวัตกรรม
การจัดการคุณภาพ
ทัว่ ทั้งองค์ กร
ภาวะผู้นา
วัฒนธรรมองค์กร
ความผูกพันของพนักงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ผลการสั มภาษณ์

การจัดการเรื่ องราคาตัว๋ โดยสารที่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
เป็ นองค์กรมุ่งเน้นการจัดการคุ ณภาพจนเป็ นสัญลักษณ์ของสายการบิ นไทย
แอร์เอเชีย
ผูบ้ ริ หารแสดงความรับผิดชอบต่อปั ญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีตามมาตรฐาน
ของสายการบิน
พนักงานมีทศั นคติที่ชดั เจนต่อธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า
พนักงานมีส่วนร่ วมกับองค์กรได้เป็ นอย่างดี
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7. อาจารย์ ดร.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์
อาจารย์ภาควิชาการประชาสั มพันธ์
ข้ อมูล
นวัตกรรมการจัดการ
และการจัดการนวัตกรรม
การจัดการคุณภาพ
ทัว่ ทั้งองค์ กร
ภาวะผู้นา
วัฒนธรรมองค์กร
ความผูกพันของพนักงาน

การพัฒนารู ป แบบสิ นค้าและบริ ก ารใหม่ ๆ อยู่เสมอ มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์
วิธีการ และเนื้ อหาในการสื่ อสาร เพื่อดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่าง
ต่อเนื่อง
การบริ หารจัดการองค์กรได้เป็ นอย่างดี รักษาความเป็ นมืออาชีพ
ผูบ้ ริ หารสะท้อนความเป็ นผูน้ าได้เป็ นอย่างดีในยามวิกฤติ มีการตีความปั ญหา
จัดการปั ญหาอย่างเป็ นขั้นตอนถูกต้องและชัดเจน
เป็ นองค์กรที่สามารถก้าวข้ามผ่านวัฒนธรรมความเป็ นองค์กรของชาติใดชาติ
หนึ่ง
พนัก งานมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการท างาน ซึ่ ง บ่ ง บอกถึ ง ความจงรั กภักดี
มีทศั นคติที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงาน

8. กัปตันชญาน์ ทตั ชู ตระกูล
นักบิน
ข้ อมูล
นวัตกรรมการจัดการ
และการจัดการนวัตกรรม
การจัดการคุณภาพ
ทัว่ ทั้งองค์ กร
ภาวะผู้นา
วัฒนธรรมองค์กร
ความผูกพันของพนักงาน

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ผลการสั มภาษณ์

สายการบินนกแอร์
ผลการสั มภาษณ์

การสื่ อสารองค์กรที่เข้าถึงผูบ้ ริ โภค การบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ
ภาพลักษณ์การควบคุมคุณภาพองค์กรที่มีประสิ ทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล
องค์ ก รที่ ส่ ง เสริ มการท างานที่ ร วดเร็ ว ผู ้บ ริ หารมี วิ สั ย ทั ศ น์ ชั ด เจน มี
ประสบการณ์สูง มีความเป็ นมืออาชีพ และเข้าถึงพนักงานได้เป็ นอย่างดี
หัวใจหลักของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
พนักงานมีความสามัคคี เข้มแข็ง ร่ วมมือร่ วมใจกันในการปฏิบตั ิงาน
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9. คุณสุ ชยา วิษณุวงศ์
พนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
ข้ อมูล
นวัตกรรมการจัดการ
และการจัดการนวัตกรรม
การจัดการคุณภาพ
ทัว่ ทั้งองค์ กร
ภาวะผู้นา
วัฒนธรรมองค์กร
ความผูกพันของพนักงาน

สายการบินไทย
ผลการสั มภาษณ์

การใช้ Model ของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า รู ปแบบการสื่ อสารและโฆษณา
ที่ทนั สมัยเข้าถึงผูบ้ ริ โภค
องค์กรมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
โครงสร้างองค์กรไม่ซบั ซ้อน กระชับ
บุคลิกภาพที่เป็ นกันเอง ทันสมัย ความเสมอภาคในทุกตาแหน่งงาน สวัสดิการ
ที่เท่าเทียม
พนักงานมีความรักองค์กร พนักงานมีความสามัคคี

10. คุณกันต์ ฤทัย แสงศรีจิราภัทร
ข้ าราชการ นักสั งคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ จังหวัดอุดรธานี
ข้ อมูล
ผลการสั มภาษณ์
นวัตกรรมการจัดการ
และการจัดการนวัตกรรม
การจัดการคุณภาพ
ทัว่ ทั้งองค์ กร
ภาวะผู้นา
วัฒนธรรมองค์กร
ความผูกพันของพนักงาน

การตั้งราคาที่สมเหตุสมผล ถูกและดี
มาตรฐานในการทางานเรื่ องความปลอดภัย ความสามารถในการแก้ปัญหา
รวดเร็ ว รับฟังปั ญหาของผูใ้ ช้บริ การ และให้ขอ้ มูลชัดเจน
ผูบ้ ริ หารมีความรู ้ความสามารถสูง จัดการปั ญหาได้รวดเร็ ว
องค์กรทันสมัย รวดเร็ ว พนักงานมีความกระตือรื อร้น คล่องแคล่ว ว่องไว
พนักงานมีความรักองค์กร

4.4 สรุ ปผลการสั มภาษณ์ เรื่ องการจัดการความได้ เปรี ยบในการแข่ งขันของสายการบินไทยแอร์
เอเชี ย จาก ผู้บริหาร พนักงาน ของสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย และบุคลากรภายนอกสายการบินไทย
แอร์ เอเชี ยทีม่ ีความเกีย่ วข้ องกับธุรกิจสายการบินต้ นทุนต่า
มิติด้านนวัตกรรมการจัดการและการจัดการนวัตกรรม
นวัตกรรมเชิ งคุณค่า (Value Innovation) โดยยึดหลักกลยุทธ์น่านน้ าสี คราม (Blue Ocean
Strategy) คือ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่สนองคุณค่าต่อผูบ้ ริ โภคทางอรรถประโยชน์ เช่น ความสะดวก
ความรวดเร็ ว และความประหยัด เพื่อเพิ่มคุ ณค่าให้สินค้าและบริ การให้ตอบสนองความต้องการ
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ของผูบ้ ริ โภค และยังสามารถลดต้นทุนในการดาเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งคุ ณค่าต่อ
พนักงานภายในองค์กร เช่น การสร้างความสัมพันธ์ และความยุติธรรม
นวัตกรรมการรวมกลุ่ ม (Consortium Innovation) การรวมกลุ่มกับแอร์ เอเชี ย Air Asia
Berhad เพื่อเพิ่มอานาจการต่อรองจากผูผ้ ลิ ตในการจัดซื้ อเครื่ องบิ น อะไหล่ และอุ ปกรณ์ ต่างๆ
ภายในองค์กร รวมถึ งการใช้ศูนย์อบรม และเทคโนโลยีเดี ยวกัน เพื่อเป็ นการประหยัดโดยขนาด
(Economy of Scale)
นวัตกรรมการบริ หารตราสิ นค้า (Brand Management Innovation) เน้นความสัมพันธ์ทาง
อารมณ์ กบั ผูบ้ ริ โภค และสร้ างสรรค์เนื้ อหาในการดึ งดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างต่อเนื่ อง
และการรักษามาตรฐานของแอร์ เอเชี ย โดยมีการทาโปรโมชัน่ ตัว๋ โดยสารราคา 0 บาท อยูส่ ม่าเสมอ
เพื่อให้เป็ นเอกลักษณ์ของสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย รวมทั้งการจัดตั้งทีมงานเพื่อดูแลสื่ อออนไลน์
ต่างๆ โดยเฉพาะ อีกทั้งการเลือกใช้ ณเดชน์ คูกิมิยะ เป็ นตัวแทนของสายการบินไทยแอร์ เอเชี ยเพื่อ
ลบทัศนคติทางลบของผูบ้ ริ โภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็ นต้น
นวัตกรรมการจัดการรายได้ (Revenue Management Innovation) ใช้วิธีการตั้งราคาแบบ
Dynamic Pricing ซึ่ งกาหนดราคาจากข้อมูลของผูบ้ ริ โภค มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านราคา
น้ า มัน และการเปลี่ ย นแปลงของอัตราแลกเปลี่ ย นอย่า งเป็ นระบบ รวมทั้ง การมุ่ ง เน้น การขาย
ผลิตภัณฑ์นอกเหนื อจากตัว๋ โดยสาร (Ancillary) และยังมีระบบการชาระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ที่
สะดวกต่ อผูบ้ ริ โภค และมี นโยบายที่ ชัดเจนในการไม่ ใ ห้ส่ วนลด หรื อ ส่ วนแบ่ ง ทางการค้า แก่
ตัวแทนจาหน่าย ธนาคาร หรื อ บัตรเครดิตต่างๆ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technology Innovation) การเลือกใช้เทคโนโลยีทางอากาศยาน
ที่ทนั สมัย การเริ่ มใช้เครื่ องบิ นแบบ Airbus A320 NEO ซึ่ งมีเทคโนโลยีในการลดเสี ยง และ
ประหยัดน้ ามันมากขึ้น รวมทั้งมีการใช้อุปกรณ์และตูอ้ ตั โนมัติต่างๆ เช่น ตูเ้ ช็คอินอัตโนมัติ ตูพ้ ิมพ์
บัตรโดยสารอัตโนมัติ และตูพ้ ิมพ์ป้ายติดกระเป๋ าอัตโนมัติ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีการใช้โปรแกรม
ต่ า งๆ เพื่ อ บริ ห ารจัดการในการท างานในแต่ ล ะแผนกให้ เป็ นระบบอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เช่ น
โปรแกรม Axapta ในการจัดการทางการเงิน โปรแกรม New Skies ในการจัดการด้านการขาย
โปรแกรม Web Base ในการจัดเรี ยงราคาตัว๋ และการจัดการการจองตัว๋ โปรแกรม AMOS ในการ
จัดการวิศวกรรมซ่ อมบารุ งอากาศยานและการขนส่ งทางอากาศ โปรแกรม Navitech ในการวาง
แผนการบิน และ โปรแกรม Merlot ในการจัดการตารางบินของลูกเรื อ เป็ นต้น และสายการบินไทย
แอร์ เอเชียยังมีการพัฒนาเป็ น Digital Airline มีการยกเลิกการใช้กระดาษเป็ นเอกสารต่างๆ ในการ
ติดต่อสื่ อสาร โดยใช้รูปแบบ Online และ Application ภายในองค์กรแทน รวมทั้งให้ผบู ้ ริ โภคมีการ
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จองตัว๋ ผ่าน Application และติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสายการบินไทยแอร์ เอเชี ยผ่าน Live Chat เป็ น
ต้น
มิติด้านการควบคุมคุณภาพทัว่ ทั้งองค์ กร
มีการวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ (Strategic Quality Planning) ในการดาเนินงาน โดยนา
แผนไปปฏิ บตั ิ อย่างเป็ นมาตรฐานและเป็ นระบบ ซึ่ งสอดคล้องตามเป้ าหมายแม่บทของผูบ้ ริ หาร
และเปิ ดโอกาสให้พนักงานมี ส่วนร่ วมในการแสดงความคิ ดเห็ น หาสาเหตุ ของปั ญหา และร่ วม
แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
มีการดาเนินงานตามหลักบริ หารจัดการคุณภาพ ในการให้ความสาคัญต่อลูกค้า การมีส่วน
ร่ วมของพนักงาน และการพัฒนาปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง และใช้หลักการบริ หารงานวงจร PDCA ซึ่ ง
ได้แก่ การกาหนดขั้นตอนและวิธีควบคุ มการทางานตามมาตรฐาน (Plan) การปฏิบตั ิงาน ตาม
มาตรฐานที่กาหนด (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงาน (Check) และการทบทวน แก้ไข ปรับปรุ ง
วิเคราะห์หาสาเหตุ และหาวิธีการป้ องกันเมื่อเกิดปั ญหา (Act)
มีสถาบัน Air Asia Academy ที่มีมาตรฐานการประเมินตามกฎของโครงการ Universal
Safety Oversight Audit Programme: USOAP) ที่มีหน้าที่ในการกากับดูแลความปลอดภัย ด้านการ
บิน เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการศึกษา ฝึ กอบรม และพัฒนาความรู ้ อย่างต่อเนื่อง แล ะ มี ก า ร ก า ห น ด
มาตรฐานการทางานในทุกกระบวนการทางาน (Standard of Procedure: SOP) พร้อมกับการใช้
ตัวชี้ วดั ผลการปฏิ บตั ิงาน (Key Performance Indicators: KPI) ทั้งในด้านภาวะผูน้ า ด้านข้อมูล
สารสนเทศ ด้านการวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งมีการกาหนด
รู ปแบบการทางานของพนักงานให้มีหน้าที่ในกระบวนการทางานมากกว่า 1 หน้าที่
มีการจัดตั้งแผนก People Development ให้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบพนักงานทุกคน ใน
สายการบินไทยแอร์ เอเชี ย โดยมี ระบบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล และแก้ไขปั ญหา
รวมทั้งสนับสนุ นส่ งเสริ มความก้าวหน้าในตาแหน่ งหน้าที่ของพนักงานและรับเรื่ องราวร้ องทุกข์
เพื่อช่วยลดความเครี ยดให้พนักงาน อีกทั้งมีการพัฒนาให้มี Internal Branding Program เพื่อปลูกฝัง
ทัศนคติที่ดี และจงรักภักดีต่อองค์กร อีกด้วย
มีหลักสู ตรการป้ องกันและปราบปรามการคอรัปชัน่ ภายในองค์กร หลักสู ตรจรรยาบรรณ
ทางธุ รกิจ และหลักสู ตรการฝึ กทานายอันตรายล่วงหน้า พร้อมทั้งวิธีการเตรี ยมพร้อมและรับมือกับ
ปัญหา (Kiken Yoshi Training :KYT) เป็ นต้น
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มิติด้านภาวะผู้นา
มีโครงสร้างองค์กรแบบแนวราบ ทาให้มีลาดับชั้นในการทางานไม่ซบั ซ้อน โดยเน้นระบบ
เป็ นเครื่ องมือควบคุมรู ปแบบและวิธีการทางาน โดยพนักงานในองค์กรสามารถติดต่อสื่ อสารกันได้
ผ่าน Application และSocial Network
มีรูปแบบการทางานแบบ Teamwork โดยหัวหน้าต้องเป็ นผูส้ อนงานและมีส่วนร่ วมในการ
ช่วยเหลือผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ผูบ้ ริ หารของสายการบินไทยแอร์ เอเชี ยมีบุคลิ ก ลักษณะของความเป็ นผูน้ าในอุดมคติ มี
ความทันสมัย เข้าถึ งได้ง่าย และเป็ นกันเอง อีกทั้งเป็ นตัวแทนของความฉลาด มีความมัน่ ใจ และ
น่ า เชื่ อ ถื อ โดยถื อเป็ นส่ ว นผสมของผูน้ าตามสถานการณ์ ที่ ผูบ้ ริ ห ารค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสม
สอดคล้องของความจาเป็ นในแต่ละสถานการณ์ ซึ่ งได้แก่ การเป็ นผูน้ าแบบบงการ ที่มีวสิ ัยทัศน์และ
นโยบาย เป้ าหมายในการทางานที่ชดั เจน การเป็ นผูน้ าที่ให้การสนับสนุน ที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์กบั
พนักงาน อีกทั้งมีความยุติธรรมและให้สวัสดิการที่เหมาะสม การเป็ นผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม คือ มีการ
เปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็น ติดต่อสื่ อสารกับผูบ้ ริ หารได้ง่าย เช่ น
นโยบายการไม่มีประตูก้ นั ห้องทางาน (Open Door Policy) และการเป็ นผูน้ าที่มุ่งความสาเร็ จ มุ่งมัน่
ในการรักษาความเป็ นผูน้ าทางธุ รกิจในอุตสาหกรรมสายการบินต้นทุนต่า
มิติด้านวัฒนธรรมองค์ กร
สายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ยใช้ตวั แบบของวัฒนธรรมการปรั บเปลี่ ยนของค่ านิ ย มในการ
แข่งขันเรื่ องวัฒนธรรมองค์กรที่ อยู่บนรากฐานของความเชี่ ยวชาญในการเปลี่ ยนแปลง โดยมี สิ่ง
เชื่ อมโยงองค์ก รคื อ การสร้ า งนวัตกรรม และการเป็ นผูน้ าในยุท ธศาสตร์ ระยะยาว รวมทั้งการ
แสวงหาทรัพยากรใหม่ๆ ซึ่ งเป้ าหมายในความสาเร็ จขององค์กรคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง
และการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์
ให้ความสาคัญกับทัศนคติต่อการเป็ นสายการบินต้นทุนต่าที่ไม่มีกลุ่มสหภาพแรงงาน และ
ส่ งเสริ มให้พนักงานทุกคนรับรู ้ ถึงจุดมุ่งหมายเดี ยวกัน โดยพยายามคัดเลื อกพนักงานที่ไม่เคยผ่าน
งานจากสายการบินอื่นๆ มาก่อน เพื่อหลี กเลี่ ยงวัฒนธรรมองค์กรเก่าที่ติดตัวมา โดยเชื่ อมัน่ ว่าการ
สร้ างทัศนคติ ใหม่ๆ ให้คนที่ เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรของสายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ย ซึ่ งมี
บุคลิ กคล่องแคล่ว ทันสมัย ยอมรั บการเปลี่ ยนแปลง กฎระเบียบ และปรับตัวง่าย จะสามารถช่ วย
ปลดกรอบความคิดให้มีอิสรเสรี อย่างเต็มที่ แล้วจึงสร้างวัฒนธรรมการสอนงานทีหลัง
พนักงานทุกคนมีความเท่าเทียมกัน โดยมีชื่อเรี ยกทุกคนว่าเป็ น All Stars ที่ถือเป็ นดาวที่
ส่ องสว่างทุกดวง
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พนักงานทุกคนพร้อมที่จะทางานหนักอย่างเต็มความสามารถ เพราะเข้าใจว่าการทางานมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ที่ สุ ด จะสามารถลดต้น ทุ น ให้ ต่ า ที่ สุ ด ท าให้ เ กิ ด ก าไรมากที่ สุ ด จะส่ ง ผลต่ อ
ค่าตอบแทนและโบนัสที่สูงขึ้น
เนื่ องจากสายการบินไทยแอร์ เอเชี ยเป็ นธุ รกิ จที่เคลื่อนไหวเร็ ว และไม่สามารถผิดพลาดได้
พนักงานจึงเกิดความเครี ยดในการทางาน สายการบินไทยแอร์ เอเชียจึงจัดให้มีงานสังสรรค์ รื่ นเริ ง
อยู่อย่างสม่ าเสมอ เพื่อลดความเครี ยด และสร้ างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ให้มีกาลังใจในการ
ทางานอย่างเต็มที่ต่อไป
มิติด้านความผูกพันของพนักงาน
พนัก งานของสายการบินไทยแอร์ เอเชี ยมี ความเป็ นอันหนึ่ ง อันเดี ยวกันกับ องค์ก ร มอง
องค์กรเป็ นเหมือนครอบครัว มีความจงรักภักดี ต่อองค์กร มีความภาคภูมิในในองค์กร และเต็มใจ
ปฏิ บตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่ งพนักงานทุกคนยอมรับ เข้าใจในระบบการทางานเพื่อรักษา
ระดับต้นทุนให้ต่าที่สุด
พนัก งานส่ ว นใหญ่ มี ช่ ว งอายุ ที่ ใ กล้เ คี ย งกัน ส่ ง ผลให้ พ นัก งานมี ท ัศ นคติ แ ละรู ป แบบ
ความคิด ที่ไปในทิศทางเดียวกัน ทาให้สามารถอยูร่ ่ วมกันได้ง่าย
มีการใช้ Employee Engagement Model คือ มุ่งเน้นผลป้ อนกลับจากการทางาน พนักงาน
เชื่อมัน่ ในเรื่ องภาวะผูน้ า มีการสนับสนุนเรื่ องการพัฒนาตาแหน่งหน้าที่การงาน โดยพนักงานเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเพื่อมุ่งมัน่ สู่ ความสาเร็ จ และพนักงานสามารถมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใน
การปรับปรุ ง แก้ไข ปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
สายการบินไทยแอร์ เอเชียจัดให้มีสวัสดิการที่ดี แก่พนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค เท่าเทียม
กันในทุกตาแหน่งงาน รวมทั้งมีสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสารองเลี้ยงชี พ การทาประกันอุบตั ิเหตุ
การทาประกันสังคม มีการมอบของขวัญวันครบรอบการทางาน ของขวัญวันแต่งงาน และการให้ตวั๋
เครื่ องบินแก่พนักงานและครอบครัวในทุกปี รวมถึ งการให้การสนับสนุ นด้านการศึกษา การกี ฬา
และการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรอย่างสม่าเสมอ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ”
(Competitive Advantages Management of Thai Air Asia) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของการบริหารจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย เพื่อระบุและวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขัน และการรักษาตาแหน่งผู้นา
ทางธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ในอุตสาหกรรมการบินของประเทศ
ไทย ในมิติด้านการจัดการนวัตกรรมและนวัตกรรมการจัดการ มิติด้านการควบคุมคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร มิติด้านภาวะผู้นา มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร และมิติด้านความผูกพันของพนักงาน โดย
คาตอบของการวิจัยได้นาเสนอในบทนี้ ซึ่งมีการนาเสนอตามลาดับขั้นดังต่อไปนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย พบว่า การบริหารจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบิน
ไทยแอร์ เ อเชี ย นั้ น มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ชั ด เจนคื อ การสร้ า งความสามารถหลั ก ขององค์ ก ร (Core
Competency) อันโดดเด่น โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพที่แตกต่างจาก
สายการบินอื่นๆ โดยปัจจัยที่ถือเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าของ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้แก่ การให้ความสาคัญกับการคิดค้น สนับสนุน และพัฒนานวัตกรรม
ทางการจัดการต่างๆ นอกเหนือจากตัวแบบทางธุรกิจ (Business Model) แบบเดิมๆ ของสายการบิน
ต้นทุนต่าทั่วไป โดยผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดาเนินงานที่ชัดเจนและทันสมัยเพื่อให้
สายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริง โดยมีการจัดตั้งฝ่ายนวัตกรรมเชิง
พาณิชย์และเทคโนโลยีขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความแตกต่างในการประกอบธุรกิจสาย
การบินต้นทุนต่าให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด และมุ่งเน้นการรักษาระดับต้นทุนให้อยู่ในระดับต่าที่สุด
และยังสามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ อีกทั้งเพื่อเป็นเครื่องมือในการชี้วัดความเป็นผู้นาในเรื่อง
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การให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่ างมีประสิทธิภาพและ
ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
สายการบิ น ไทยแอร์ เ อเชี ย ยั ง มี รู ป แบบองค์ ก รของการรวมกลุ่ ม แบบโฮลดิ้ ง (Holding
Company) ซึ่งส่งผลให้สามารถลดต้นทุนโดยรวมเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องชื่อทางการค้า ตัวแบบ
ทางธุรกิจ (Business Model) การร่วมใช้นวัตกรรมต่างๆ ทั้งในด้านระบบการจัดการ ด้านเครือข่าย
การบิน การฝึกอบรมพนักงาน การซ่อมบารุง การป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงิน รวมถึงอานาจใน
การต่อรองกับผู้ผลิตปัจจัยต่างๆ ที่จาเป็นต่อธุรกิจการบิน ซึ่งล้วนแต่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างด้าน
ต้นทุนจากสายการบินต้นทุนต่ารายอื่นๆ ในประเทศไทยอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญในกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้น
การปลูกฝังทัศนคติเรื่องต้นทุน ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่เข้มแข็ง ในขณะเดียวกัน ก็มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อกาหนดมาตรฐานและคุณภาพในการทางาน
ทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งการติดตาม ประเมินผลการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย มี การใช้กลยุทธ์ในการกาหนดราคาแบบ Dynamic Pricing และ
มีการจัดตั้งแผนกตรวจสอบข้อมูลและเปรียบเทียบราคาตั๋วโดยสารของสายการบินอื่นๆ ในตลาด
แบบ Real-time โดยเฉพาะ เพื่อรักษาความเป็นผู้นาในการแข่งขันทางด้านราคาอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน รวมทั้งยังให้ความสาคัญกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริโภค เข้าใจ รับรู้ถึง
ภาพลักษณ์ รูปแบบองค์กร และข้อมูลที่สายการบินไทยแอร์เอเชียต้องการสื่อสารอย่างถูกต้องและ
สม่าเสมอ
จะเห็นได้ว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้น ให้ความสาคัญกับเรื่องฐานข้อมู ลของผู้โดยสาร
เป็นหลัก และเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ความสามารถของตนเอง โดยไม่มุ่งเน้นการแข่งขันกับสาย
การบินคู่แข่ง แต่จะทาการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และทาการแก้ไขปรับปรุง พัฒนา สร้างสรรค์
ทั้งทางด้านเทคโนโลยี สินค้าและบริการ และนวัตกรรมทางด้านการจัดการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า สายการบิ น ไทยแอร์ เ อเชี ย มี ค วามสามารถหลั ก ( Core
Competency) อันโดดเด่นในการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพที่แตกต่างจากสายการบินอื่นๆ
ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า
อย่างชัดเจน ได้แก่ การใช้นวัตกรรมการรวมกลุ่มแบบโฮลดิ้ง (Holding) และมุ่งเน้นการรักษาระดับ
โครงสร้างต้นทุนให้ต่าที่สุดอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการคัดเลือกพนักงานที่ มีประสิทธิภาพ
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มีการปลูกฝังทัศนคติ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง รวมทั้งการใช้กลยุทธ์ในการกาหนด
ราคาแบบ Real-time เพื่อให้เป็นผู้นาในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ทั้งนี้สามารถอธิบายทางวิชาการเพิ่มเติมได้ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียได้ใช้หลักการของ
Porter’s Generic Strategies ทั้ง 3 ด้าน เพื่อเป็นการสร้างกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน และเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factors) ที่สาคัญของสายการบินไทยแอร์
เอเชีย ได้แก่ การเป็นผู้นาทางด้านต้นทุน (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่างของสินค้าและ
บริการ (Differentiation) และการมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม (Focus)
จะเห็นได้ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียได้เลือกใช้และผสมผสานกลยุทธ์การจัดการความ
ได้เปรียบในการแข่งขันหลากหลายกลยุทธ์ (Competitive with Diverse Strategies) ทั้งในมิติด้าน
นวัตกรรมทางการจัดการและการจัดการนวัตกรรม มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มิติด้าน
ภาวะผู้นา มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร และมิติด้านความผูกพันของพนักงาน โดยไม่ใช้วิธีการต่อสู้กับ
คู่แข่ งขั น แต่มุ่ งเน้นการพั ฒนาและสร้างสรรค์ก ลยุ ทธ์ก ารจัดการความได้เปรีย บในการแข่งขัน
เพื่อให้องค์กรเป็นผู้นาทางด้านต้นทุน (Cost Leadership) มีความแตกต่างในสินค้าและบริการ
(Differentiation) และเลือกเน้นเฉพาะกลุ่ม (Focus) ที่มีประสิทธิภาพ ในการประกอบธุรกิจสายการ
บินต้นทุนต่าในประเทศไทยในมิติต่างๆ ของการจัดการองค์กร ดังนี้
มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ถือได้ว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization)
ตามทฤษฎีของ Gibbons A. (1997) เนื่องจากได้ใช้วิธีการบริหารจัดการโดยนาประสบการณ์ ความรู้
ทักษะ และแนวคิดใหม่ๆ มาผสมผสานกับความสามารถทางด้านการบริหารจัดการเพื่ อสร้างให้เกิด
ความได้เปรีย บในการแข่ ง ขั น โดยมุ่ง เน้ นในการสนองความต้ องการของผู้ บริโ ภค และสร้า ง
ประโยชน์ด้านความสะดวกสบาย ประหยัด และมีคุณภาพ โดยมีการเลือกใช้นวัตกรรมการจัดการ
ต่างๆ ดังนี้
1) นวัตกรรมการจัดการเชิงคุณค่า (Value Innovation)
สายการบินไทยแอร์เอเชียเริ่มต้นแนวคิดขององค์กรด้วยการใช้นวัตกรรมเชิงคุณค่า (Value
Innovation) ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญของกลยุทธ์น่านน้าสีคราม (Blue Ocean Strategy) เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพทางการแข่งขันในการแสดงหาโอกาสทางธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทย ตาม
หลักของกรอบแนวคิดเรื่องนวัต กรรมเชิงคุณค่าของ Kim and Mauborgne (2005) ที่มุ่งเน้นการเพิ่ม
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คุณค่า (Higher Value) ที่โดดเด่นให้ผู้บริโภคยอมรับและสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่าง
แท้จริง และสามารถลดต้นทุน (Lower Cost) ในการดาเนินงานให้ได้มากที่สุด
2) นวัตกรรมการรวมกลุ่มแบบโฮลดิ้ง (Holding Company Innovation)
สายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จาก สัญญาการพึ่งพิงในรูปแบบของ
บริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) กับ AirAsia Berhad บริษัทแม่จากมาเลเซียที่ถือหุ้นร่วมกับสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย โดยได้รับอนุญาตเพื่อให้ใช้ชื่อทางการค้า “Air Asia” ซึ่งทาให้สามารถใช้
Business Model เดียวกัน ส่งผลให้ได้ผลประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ทั้งการร่วมใช้นวัตกรรมที่
ทันสมัย ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบซอฟท์แวร์ เว็บไซต์หลักของแอร์เอเชียในการจอง
บัตรโดยสาร การใช้ศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน นวัตกรรมด้านเครือข่ายการบิน ได้รับประโยชน์จากการ
บริการประจาท่าอากาศยานในประเทศสมาชิกกลุ่มแอร์เอเชีย อีกทั้งการรับบริการด้านการซ่อม
บารุง ชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องบิน การเช่าเครื่องบิน และการป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้ามัน
เชื้อเพลิง รวมทั้งทักษะความรู้ทางด้าน การตลาด การประกอบธุรกิจ และการบริการลูกค้า ทั้งนี้ยัง
เพิ่มอานาจการต่อรองกับผู้ผลิตปัจจัยต่างๆ (Bargaining Power of Buyers) เช่น เครื่องบิน อะไหล่
และอุปกรณ์ต่างๆ
จะเห็นได้ว่า การรวมกลุ่มแบบโฮลดิ้งนี้ สืบเนื่องมาจากแนวคิดความสัมพันธ์ข้ามธุรกิจที่มี
ต่อกัน (Interrelationship Across Businesses) โดยใช้ศึกษาองค์กรที่แบ่งธุรกิจเป็นหน่วยธุรกิจย่อย
ตามแนวคิดของ Michael Porter (1990) ที่แบ่งความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจซึ่งได้แก่ ความสัมพันธ์ที่
จับต้องได้ (Tangible Interrelationship) ซึ่งมีการใช้ทรัพยากร และมีกิจกรรมบางอย่างร่วมกันของ
ธุรกิจ ในเครือ เช่น วัสดุอุปกรณ์ การใช้ช่องทางการจาหน่าย การใช้เทคโนโลยี และการส่งเสริมการ
ขาย ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนในการดาเนินธุรกิจทั้งของบริษัทแม่และธุรกิจในเครือ รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Interrelationship) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารและการแบ่งปันความรู้ระหว่างกันของแต่ละธุรกิจ เช่น ข้อมูลลูกค้า และการเกื้อหนุนกันใน
บางกิจกรรม เป็นต้น
3) นวัตกรรมการบริหารตราสินค้า (Brand Management Innovation)
สายการบิ น ไทยแอร์ เ อเชี ย มี ก ารสร้ า งตราสิ น ค้ า ให้ เ ป็ น ที่ รั บ รู้ จดจ า และยอมรั บ ทาง
การตลาด โดยมุ่งเน้นการสร้างและการขยายฐานผู้ใช้บริการ โดยใช้รูปแบบของการสร้างตราสินค้า
ตามแนวคิดของ นัทธมน ภูมิไชย (2557) คือ การบริหารตราสินค้าองค์กร (Corporate Branding)
ภายใต้คาขวัญ “ใครๆ ก็บินได้ Everyone Can Fly” และสร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
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อย่างต่อเนื่องจนเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกใช้ การทาโปรโมชั่น “0” บาท นั้นได้รับ
ความสนใจจากผู้ บ ริ โ ภคเป็ น อย่ า งมาก นอกจากนี้ ยั ง ใช้ ก ารบริ ห ารตราสิ น ค้ า ทางอารมณ์
(Emotional Branding) ซึ่งได้แก่ การใช้ดารา ณเดชน์ คูกิมิยะ เป็นตัวแทนของตราสินค้าเพื่อสื่อสาร
กับผู้บริโภคถึงความอ่อนน้อม อบอุ่นและเป็นกันเอง และการใช้การบริหารตราสินค้าแบบสัมผัสได้
(Live Branding) ที่เน้นปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับกลุ่มผู้บริโภค ในรูปแบบการจัดงานและกิจกรรม
ต่า งๆ จะเห็นได้จากสัญลักษณ์ตามสถานที่ส าคัญ สถานที่ท่องเที่ย วต่างๆ Kidzania และ การ
สนับสนุนด้านกีฬา เป็นต้น
4) นวัตกรรมการจัดการรายได้ (Revenue Management Innovation)
สายการบินไทยแอร์เอเชียนั้นได้ให้ความสาคัญกับการใช้หลักการจัดการรายได้เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้กลยุทธ์การตั้งราคาตั๋ว
โดยสารแบบ Dynamic Pricing Strategy ดังที่ Robert G. Cross (1995) ที่ได้กล่าวว่าการตัดลด
ต้ น ทุ น เพี ย งอย่ า งเดี ย วนั้ น ไม่ เ พี ย งพอในการเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ แ ก่ อ งค์ ก ร แต่ ก ารก าหนดราคาที่ มี
ประสิทธิภาพนั้น ต้องสะท้อนความต้องการของตลาด ไม่ใช่การกาหนดราคาแบบสะท้อนต้นทุน
โดยมุ่งเน้นที่ ราคาขายที่เลือกเก็บสินค้นและบริการไว้ขายให้กับลูกค้าให้ได้ราคาดีที่สุด หรือหา
โอกาสในการขายให้ในราคาที่ดีที่สุดโดยอยู่พื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ของตลาด
อย่างแท้จริง และไม่ใช้การคาดเดา รวมทั้งต้องมีการประเมินโอกาสในการสร้างรายได้ของสินค้า
และบริก ารที่ มี อยู่ อย่ า งสม่ าเสมอ ตามสถานการณ์ที่เ ปลี่ย นแปลงไปอยู่ ตลอดเวลา เพื่ อให้ก าร
นาเสนอสินค้าและบริการตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในเวลาที่ถูกต้อง และเสนอขายในราคา
ที่เหมาะสม
5) นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technology Innovation)
สายการบินไทยแอร์เอเชียมีการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ที่ทันสมัย เพื่อ
สร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และเพิ่มขีดความสามารถใน
การจั ด ระบบและความสะดวกสบาย รวดเร็ ว ในการให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ โ ดยสาร ทั้ ง ในเรื่ อ งของ
เทคโนโลยีอากาศยาน ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และปลอดภัย เช่ น การติดตั้งอุปกรณ์ Sharklets ที่
ปลายปีก เครื่องบินทุ กลาเป็ นพิเศษ เพื่อให้ลดแรงลากของลมที่คอยต้านขณะทาการบิน เพื่ อให้
ประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้นและการสั่งเครื่องบินรุ่นใหม่ Airbus 320 Neo ที่สามารถลดความดัง
ของเสียงเครื่องยนต์ และประหยัดน้ามันเพิ่มขึ้นถึง 15% ส่วนในภาคพื้นนั้น ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์
อานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการเช็คอินของผู้โดยสาร
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เช่น ตู้พิมพ์ตั๋วโดยสารอัตโนมัติ และป้ายติดกระเป๋าอัตโนมัติ รวมทั้งการใช้ Application ผ่าน
สมาร์ทโฟนในการจัดการตั๋วโดยสาร เช็คอิน และอื่นๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
นอกจากนี้ยังมีการนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้าน
การจัดการต่า งๆ ที่ มี ป ระสิท ธิภ าพสูงมาใช้ใ นการทางานอย่ างเป็นระบบ ทั้งโปรแกรมในการ
รวบรวมข้อมูลของลูกค้า มาช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค และช่วยพยากรณ์ความ
ต้องการสินค้า และบริก าร โดยการใช้สมการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนในการก าหนดราคาตั๋ว
โดยสาร ให้มีราคาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ตามหลักของการจัดการรายได้แบบ
Dynamic Pricing มีการใช้โปรแกรม Axapta ในการจัดการด้านการเงิน โปรแกรม New Skies ใน
การจัดการด้านการขาย อีกทั้งระบบการจองตั๋วโดยสารแบบ Web Base เพื่อช่วยในการจัดเรียงราคา
ตั๋วโดยสาร การใช้ AMOS Operating System เป็นระบบบริหารจัดการเรื่องวิศ วกรรมการซ่อมบารุง
อากาศยานและการขนส่งทางอากาศ การใช้ระบบ Navitech ในการวางแผนการบิน การใช้ระบบ
Merlot ในการจัดตารางการบินของลูกเรือ เป็นต้น
การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)
จะเห็นได้ว่าสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีคุณลักษณะการจัดการนวัตกรรมการจัดการต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามคากล่าวของ White and Bruton (2007) ที่ได้กล่าวว่า คุณลักษณะของ
องค์กรที่มีการจัดการนวัตกรรม คือ องค์กรมีการจัดสรรงบประมาณในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ อย่างเพียงพอและสม่าเสมอ และเป็นองค์กรที่มีความคาดหวัง และเป้าหมาย ที่มีความเป็นไป
ได้ เป็นองค์กรที่มีการกาหนดทิศทางของการทางาน ติดตามผล และมีการพิจารณาตรวจสอบ และ
ประเมินผลโดยผู้ตรวจสอบภายนอกองค์กร รวมทั้งยังเป็นองค์กรที่มีการสนับสนุนบรรยากาศใน
การทางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียนั้นมี
เป้าหมายในการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการจัดการ และมีก ารจัดสรรงบประมาณในการ
คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าอย่างเพียงพอ อีกทั้ง
ยังให้ความสาคัญกับเรื่องฐานข้อมูลลูกค้า และข้อมูลข่าวสารอยู่อย่างสม่าเสมอ เพื่อนาเสนอรูปแบบ
ของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าในแบบใหม่ๆ ที่มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ และตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคเป็นสาคัญ ทั้ งคุณภาพของการให้บริการ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย
การประหยัดเวลา รวมถึงรูปแบบการนาเสนอที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะสายการบินไทยแอร์
เอเชี ย ยั ง เน้นการให้ค วามรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายขององค์ก ร มีก ารอบรมให้ความรู้ ปลูก ฝัง
ทัศนคติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แก่พนัก งานให้ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษา
ระดับของต้นทุน ที่เป็นปัจจัยหลักซึ่งส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจสายการบิน
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ต้นทุนต่าอย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการจัดตั้ง Personal Department เพื่อมุ่งเน้นการดูแลและให้
ความรู้ ความเข้าใจ เปิดโอกาสให้พนั กงานได้แสดงความคิดเห็น ปรึกษา และเสนอแนะ ระบบ
วิธีการทางาน กลยุทธ์ นวัตกรรมต่างๆ รวมทั้งมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์อยู่ตลอด มีการกาหนดการ
ให้ผลตอบแทน ของขวัญ และสวัสดิการที่ยุติธรรม และเพียงพอ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในที่ ทางานที่เอื้อต่อกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการ
กาหนดให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานในการติดตามผล และประเมินผลของการใช้นวัตกรรม
การจัดการด้านต่างๆ โดยเลือกที่จะคิดค้นและส่งเสริมนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ในขณะที่สามารถ
ลดทอนและตัดนวัตกรรมใดที่ไม่มีประโยชน์ต่อองค์กรออกไป
มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
สายการบิ น ไทยแอร์ เ อเชี ย ได้ มี ก ารจั ด การควบคุ ม คุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ดังทฤษฎีการบริหารคุณภาพ ตามแนวคิดของ The Juran Trilogy of Quality (ไตร
ศาสตร์ด้านคุณภาพของจูราน) ของ Joseph M. Juran (1989) ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
ระบบการบริหารคุณภาพ กับการวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) การควบคุมคุณภาพ (Quality
Control) และการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียยังได้มี
การวางแผนคุณภาพแบบทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management:TQM) ตาม 3 หลักการสาคัญ
ของการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของ Dean and Bowen (1994) ซึ่งได้แก่ (1) การมุ่งเน้นที่
ลูกค้า (Customer Focus) โดยมีเป้าหมายสาคัญที่สุดคือการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ในขณะ
ที่ผู้บริหารมีหน้าที่ในแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กร และทาการออกแบบและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่
มีความน่าเชื่อถือ โดยพยายามลดต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการดาเนินงานภายใน
องค์กร รวมทั้งจัดให้มี (2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ซึ่งสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการวางแผน การดาเนินงาน การ
จัดหาปัจจัยนาเข้า (Input) และการประเมินผล (Output) มีการตรวจสอบผลการดาเนินงาน ปรับปรุง
แก้ ไ ข และป้ อ งกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รโดยเชื่ อ ว่ า คุ ณ ภาพเป็ น ถื อ เป้ า หมายที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคให้สมบูรณ์ที่สุด และยังมี (3) การทางานเป็นทีม (Teamwork) และการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน (Employees Involvement) ซึ่งผู้บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชียเชื่อว่าการทางานเป็น
ทีมจะนามาซึ่งผลประโยชน์ที่บุคคลเพียงคนเดียวไม่สามารถทาได้ โดยให้มีกระบวนการทางานที่
มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้า และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะสามารถประสบความสาเร็จ
ถ้าผ่านความร่วมมือกันทั่วทั้งองค์กร
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โดยหลักการสาคัญทั้ง 3 อย่างนี้ จะเห็นได้ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียมีการดาเนินงาน
ตาม หลักบริหารจัดการคุณภาพ ในการให้ความสาคัญต่อลูกค้า มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน
และการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการบริหารงานวงจรของ PDCA Demimg (1986)
ซึ่งได้แก่ การกาหนดขั้นตอน และวิธีควบคุมการทางานตามมาตรฐาน (Plan) การปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐานที่กาหนด (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) และการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
วิเคราะห์หาสาเหตุ และหาวิธีการป้องกันเมื่อเกิดปัญหา (Act)
ยิ่งไปกว่านั้น จากข้อมูลของ IATA พบกว่าค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทางทรัพยากรบุคคล
ของสายการบินไทยแอร์เอเชียเท่ากับร้อยละ 26 หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของค่าใช้จ่ายทั้ง หมด เพราะเชื่อ
ว่าการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ดาเนินงานได้ ทั้ง นี้ พนักงานของสายการบินไทยแอร์เอเชีย สามารถร่วมใช้สถาบัน Air Asia
Academy เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา อบรม ให้ความรู้ ที่มีมาตรฐานตามการประเมินตามกฎ
ของโครงการ Universal Safety Oversight Audit Programme: USOAP ที่มีหน้าที่ในการกากับดูแล
ความปลอดภัย ด้า นการบิ น เพื่ อเป็ นศูนย์ ก ลางในการศึก ษา ฝึก อบรม และพั ฒ นาความรู้ อย่ า ง
ต่อเนื่อง และมีการกาหนดมาตรฐานการทางานในทุกกระบวนการทางาน (Standard of Procedure:
SOP) พร้อมกับการใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPI) ทั้งในด้าน
ภาวะผู้นา ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านการวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษ ย์ อีก ทั้ ง มี ก ารก าหนดรูป แบบการทางานของพนัก งานให้ มีหน้ าที่ใ นกระบวนการท างาน
มากกว่า 1 หน้าที่ เพื่อเป็นสถาบันในการให้ความรู้ อบรม พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทุกแผนกให้ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยมีการพัฒนา
หลักสูตร และวิชาต่างๆ ที่จาเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
อีกทั้งสายการบินไทยแอร์เอเชียยังจัดให้มีหน่วยงาน People Development เพื่อรับผิดชอบ
บุคลากรในบริษัท เพื่อให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ แก้ไข องค์กรต้องไม่หยุด
ความพอใจกั บ ความส าเร็จเดิม แต่ต้องมุ่งมั่น และมีก ารปรับปรุงอยู่ เสมอ และหาแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิ ทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด และมีการสนับสนุน
ส่งเสริมความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ในการทางานของพนักงานทุกคน อีกทั้งยังมีหน้าที่รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของพนักงานในทุกเรื่อง เพื่อลดความเครียดให้กับพนักงาน และจัดให้มีงานเลี้ยง
สังสรรค์อยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร
นอกจากนี้ ยั ง ให้ค วามส าคัญด้ านการวางแผนคุณภาพเชิงกลยุ ทธ์ (Strategic Quality
Planning) โดยจัดให้มีการดาเนินงานและนาแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สอดคล้องตามแผน
แม่บทจากผู้บริหาร และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม หาสาเหตุของปัญหา และแก้ไข
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ปั ญ หาอย่ า งเป็ น ระบบ อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารส่ ง เสริ ม และรั ก ษา วิ สั ย ทั ศ น์ และ วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่
แข็งแกร่งของสายการบินต้นทุนต่า แก่พนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการจัดการ
คุณภาพแบบทั่วทั้งองค์กรโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสาร รวมทั้งมีประสิทธิ ภาพใน
การทางาน และการรักษาระดับต้นทุนให้ต่าที่สุด ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมีการกาหนดให้มี
Standard Operation Process เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันในการกาหนดทุกภาระงานภายในสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดกระบวนการคุณภาพ (Management of
Process Quality) และรักษาคุณภาพและผลการดาเนินงาน (Quality and Operation Results)
ทั้งนี้ปัจจุบัน ยังมีการพัฒนาให้มี Internal Branding Program เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดี และ
จงรั ก ภั ก ดี ต่ อ องค์ ก ร และมี ห ลั ก สู ต รการป้ อ งกั น และปราบปรามการคอรัป ชั่ น ภายในองค์ ก ร
หลักสูตรจรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักสูตรการฝึกทานายอันตรายล่วงหน้า พร้อมทั้งวิธีการ
เตรียมพร้อมและรับมือกับปัญหา (Kiken Yoshi Training: KYT) เป็นต้น
สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีการวางแผนปฏิบัติ ผู้บริหารและพนักงาน ทางานร่วมกันเป็น
Teamwork ทั้ งในการมี ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัย ทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย และกลยุ ทธ์ด้าน
คุณภาพ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกาหนดแผนระยะสั้น แผนระยะปานกลาง และแผนระยะยาวของ
องค์กร โดยมีการกาหนดเวลา มีการสื่อสารให้เข้าใจทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร จะต้องมี การพัฒนาผู้นา และสร้างทีมงาน อบรมความรู้ และ
ทั ก ษะในการบริ ห ารคุ ณ ภาพ รวมทั้ ง ปลู ก ฝั ง วั ฒ นธรรมการจั ด การคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร ให้
ความส าคั ญ กั บ การจั ด ระบบเอกสาร การปรั บ โครงสร้ างระบบงาน รวมถึง การเปลี่ ย นระบบ
ประเมินผล และการให้รางวัล โดยให้ความสาคัญกับผลงานเป็นหลัก
มิติด้านภาวะผู้นา
ด้านภาวะผู้นา (Leadership) ที่แข็งแกร่งนั้น สายการบินไทยแอร์เอเชียจัดให้มีการคัดเลือก
และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพขององค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการยอมรับ
มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถสูง รวมทั้ง มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ไขปัญหาได้
อย่างชาญฉลาด และรวดเร็ว
จะเห็นได้ว่าผู้บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้นมีพฤติกรรมที่ผสมผสานลักษณะ
ของผู้นาทั้ง 4 แบบจากทฤษฎีผู้นาตามสถานการณ์ของ Robert House (1974) เรื่อง “House’s PathGoal Theory” ซึ่งได้แก่ (1) ผู้นาแบบบงการ (Directive Leadership) ซึ่งเน้นงาน มีการแสดง
วิสัยทัศน์ และมีนโยบายที่ชัดเจนแก่บุคลากรในเรื่องมาตรฐานการทางานจาก Air Asia Berhad ว่า
สายการบิ นไทยแอร์เอเชี ย นั้นให้ความสาคัญกั บทรัพ ยากรทางสมองและการจัดการองค์กรที่มี
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คุณภาพมากกว่าปริมาณ (2) ผู้นาที่ให้การสนับสนุน (Supportive Leadership) มุ่งเน้นความสัมพันธ์
มุ่งสร้า งความเป็นอยู่ที่ดีใ ห้แก่พ นักงาน โดยให้สวัสดิการที่น่าพอใจแก่พนัก งานทุกระดับอย่าง
ยุติธรรม (3) ผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) ผู้บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
มีการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่ วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ปรึกษา และมีส่วนร่วม
เห็ น ได้ จ ากการสร้ า งห้ อ งท างานของผู้ บ ริ ห ารให้ ไ ม่ มี ป ระตู และพนั ก งานทุ ก คนสามารถ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ บ ริ ห ารได้ ทุ ก ช่ อ งทาง (4) ผู้ น าที่ มุ่ ง ความส าเร็ จ ( Achievement-Orient
Leadership) ผู้บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชียมี การกาหนดเป้าหมายความสาเร็จที่ชัดเจนใน
การเป็นผู้นาในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าของประเทศไทย และกาหนดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่
เข้มข้น รวมทั้งให้ความสาคัญกับการปรับปรุง พัฒนาการทางาน และสร้างความเชื่อมั่นแก่พนักงาน
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จากทฤษฎีความเป็นผู้นาตามสถานการณ์ของ Fred E. Fiedler (1994) ที่มีกรอบแนวคิดว่า
ผู้นาที่ดีจะสามารถคานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องระหว่างรูปแบบของผู้นาและความจาเป็น
ของสถานการณ์นั้นๆ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้ บริหาร
ของสายการบิ น ไทยแอร์ เ อเชี ย พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารมี ลั ก ษณะการเป็ น ผู้ น าที่ มุ่ ง ความส าเร็ จ
(Achievement-Orient Leadership) ที่โดดเด่นที่สุด ทั้งวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการทางาน และ
ความมุ่งมั่นในความสาเร็จในการบริหารองค์กรให้เป็นผู้นาในอุตสาหกรรมสายการบินต้นทุนต่าใน
ประเทศไทยและไม่เกรงกลัวต่อคู่แข่งรายอื่นๆ เห็นได้ชัดจากรางวัลต่างๆ ที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง อีก
ทั้งจะเห็นได้ว่า เมื่อเกิดเรื่องราวเหตุการณ์ ปัญหา หรือข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นกับสายการบินไทย
แอร์เอเชีย จะพบว่าผู้บ ริหารมีการรับมือต่อปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี แก้ไขปัญหาได้
รวดเร็ว ชาญฉลาดเป็นไปตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีนโยบายว่าจะไม่รอให้เกิด
ปัญหาก่อนจึงค่อยหาทางแก้ไข อีกทั้งยังมีการฝึกซ้อมการแก้ไขปัญหาโดยใช้สถานการณ์จาลองอยู่
อย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ จะเห็ นได้ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชี ย มีโครงสร้างองค์ก รในรู ปแบบการ
กระจายอานาจ (Decentralization) ตามองค์ประกอบหลักของ Andrew Turton (1976) เรื่องการ
กระจายอานาจ ได้แก่ การเป็ นองค์ ก รรู ปแบบนิ ติบุค คล ที่มี อานาจอิส ระในการบริ หารงาน มี
งบประมาณที่ เ พี ย งพอเป็ น ของตนเอง โดยสมาชิ ก ในองค์ ก รมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนและ
ปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้สายการบินไทยแอร์เอเชียสามารถขยายความในขั้นตอนการกระจายอานาจ
ในการบริหาร
ทั้งนี้สายการบินไทยแอร์เอเชีย ถือเป็น Adaptive Organization ที่มีโครงสร้างองค์กรที่
ยืดหยุ่ น สามารถลดขั้ นตอนการตัดสินใจ สามารถเพิ่ มช่องทางในการกระจายความรู้ ให้คนใน
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องค์กรอย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นการทางานแบบ Teamwork เพื่อเป็นการลดอุปสรรคและข้อจากัด กีด
ขวางระหว่างแผนกภายในองค์กร อีกทั้งมีการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ช่วยกันทางาน โดยใช้
บุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถที่หลากหลาย จึงส่งผลให้มีความสามารถในการปรับตัว ลด
ต้นทุน และแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร
ผู้บริหารของสายการบิ นไทยแอร์เอเชียได้ก าหนดพั นธสัญญาให้กับพนัก งานทุกคนว่า
พนักงานทุกคนต้องปากท้องอิ่ม ได้รับเงินเดือน สวัสดิการ โบนัส และผลตอบแทนพิเศษอย่างเป็น
ธรรม เพื่ อเป็ นการขั บ เคลื่ อนคนและเพื่ อนาไปสู่ก ารเปลี่ย นแปลงที่ทุก คนต้องทางานหนัก ขึ้ น
เนื่องจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย เป็นองค์กรธุรกิจที่เคลื่อนไหวเร็ว โดยที่พนักงานทุกคนจะมี
ความอยากมาทางานในทุกๆวัน และรับรายงานในเรื่องต่างๆ ของพนักงานผ่าน Social Network ได้
ทุกๆ ช่องทาง ส่วนใครที่ไม่อยากทางานหนักก็ให้ลาออกไป
นอกจากนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชียยังเน้นการคัดเลือกพนักงานส่วนใหญ่ที่ไม่เคยผ่าน
งานสายการบินอื่นๆ มาก่อนเนื่องจากไม่ต้องการให้เรื่องวัฒนธรรมองค์กรติดตัวมา เนื่องจากเห็นว่า
ทัศนคติขององค์กรเป็นเรื่องสาคัญ อีกทั้งการสร้างคนขึ้นใหม่เองจะตอบสนองการเป็นสายการบิน
ต้นทุนต่าได้มากกว่า ยิ่งไปกว่านั้น ยังให้ความสาคัญในการปลูกฝังค่านิยมในองค์กรให้ทุกคนกล้า
คิด กล้าทา และมีความอยากในการทางาน จึงจาเป็นต้องรับคนที่เหมาะกับวั ฒนธรรมองค์กร และ
สร้ า งวั ฒ นธรรมการสอนงานให้ ภ ายหลั ง โดยหั ว หน้ า จะต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการช่ ว ยเหลื อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ในลักษณะ Teamwork ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ฝ่ายบุคคลของไทยแอร์เอเชีย ไม่เพียงแต่
ทาหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคลเท่านั้น แต่ต้องเป็นฝ่ายที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของพนักงานในทุกๆ
เรื่อง
จะเห็นได้ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้มีการประยุกต์การทางานให้มีลักษณะตามทฤษฎี
ของ Denison, Cho and Young (2000) ซึ่งได้กล่าวถึงลักษณะของวัฒนธรรมทั้ง 4 ประเภท ได้แก่
(1) ด้านวัฒนธรรมส่วนรวม (Involvement Culture) คือ มีรูปแบบการทางานเป็นทีมโดยไม่เน้น
โครงสร้างที่เป็นทางการ มีการกระจายอานาจในการตัดสินใจ และมีการปรับปรุงสมรรถภาพของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง (2) ด้านวัฒนธรรมเอกภาพ (Consistency Culture) คือ การมีวัฒนธรรม
องค์กรที่เข้มแข็ง มีการประสานงานกันได้ดี โดยมีค่านิยมแกนกลาง และผู้บริหารมีการแสดงออก
และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างชัดเจน (3) วัฒนธรรมการปรับตัว (Adaptability Culture) คือ องค์กรมี
การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากสายการบินไทยแอร์เชียนั้นให้ความสาคัญกับฐานข้อมูลของลูกค้าเป็นอย่าง
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มากเพื่อนามาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญต่อภาพลักษณ์องค์กรอยู่เสมอ และรองรับ
เทคโนโลยีการสื่อสาร โดนจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารในหลักสูตร “การป้องกันความ
เสียหายจากสื่อออนไลน์” อีกด้วย (4) วัฒนธรรมพันธกิจ (Mission Culture) จะเห็นได้จาก สายการ
บินไทยแอร์เอเชียมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเป็นสายการบินต้นทุนต่าอย่างชัดเจน และมี
วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นหลัก
ทั้งนี้ ตัวแบบการแข่งขันของค่านิยมเรื่องวัฒนธรรมองค์กรของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ตามแนวคิดของ Cameron and Quinn(1999) นั้นจัดอยู่ในประเภทวัฒนธรรมการปรับเปลี่ย น
(Adhocracy Culture) ซึ่งจะอยู่บนรากฐานของความเชี่ยวชาญ และการเปลี่ยนแปลง โดยกระจาย
อานาจไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน และมีผู้นาที่กล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ และมีวิสัยทัศน์ ซึ่งสายการบินไทยแอร์
เอเชียเองก็มองว่าสิ่งที่เชื่อมโยงองค์กร คือ การสร้างนวัตกรรม การเป็นผู้นาระดับแนวหน้าโดยเน้น
ถึงยุทธศาสตร์ในระยะยาว ที่ส่งผลให้องค์กรเจริญก้าวหน้า รวมทั้งการแสวงหาทรัพยากรใหม่ๆ
และความส าเร็ จ ขององค์ ก รคื อ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ แ ตกต่ า ง และการสนั บ สนุ น ความคิ ด
สร้างสรรค์ เป็นต้น
มิติด้านความผูกพันของพนักงาน
จากการสัมภาษณ์พนักงาน และอดีตพนักงานของสายการบินไทยแอร์เอเชีย สามารถเห็น
ได้อย่ า งชั ดเจนว่ า พนัก งานมี ค วามรู้สึก ผูก พั นต่อองค์ก ร และมีทัศนคติต่อองค์ก รในแง่ดี โดย
พนักงานมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกั น โดยมีเป้าหมายและมีค่านิยมภายในองค์กรที่ชัดเจนและ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของ Buchanan (1974) กล่าวคือ
พนักงานมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร (Identifications) มององค์กรเป็นเหมือนครอบครัว
ญาติพี่น้อง ทาให้เต็มใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ยอมรับในค่านิยมการรักษาระดับต้นทุน
และวัตถุประสงค์ขององค์กรที่จะเป็นผู้นาในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า และถือเสมือนว่าเป็นของ
ตนเพราะถ้าองค์กรมีกาไร พนักงานก็จะได้รับโบนัสเพิ่มขึ้น ทั้งนี้พนักงานยังสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในองค์กร (Involvement) ในทุกๆ ด้าน โดยสามารถเสนอแนะ ร้องเรียน ข้อคิดเห็นต่างๆ ได้
เสมอ จะเห็นได้ว่า พนักงานของสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีความจงรักภักดีต่อองค์กร (Loyalty) มี
ความรู้สึกภาคภูมิใจ รักและผูกพันต่อองค์กรอย่างเห็นได้ชัด และสอดคล้องกับ ทฤษฎี Organization
Commitment ของ Steers and Porter (1979) ที่บุคคลตัดสินที่จะมีความผูกพันที่ลึกซึ้งกับองค์กร
โดยความผูกพันต่อองค์ กรจะเน้นที่ขอบเขตของความรู้สึกของบุคคลที่เป็นอันหนึ่งอันเดีย วกั บ
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เป้าหมายขององค์กร และมีความตั้งใจที่จะทางานหนักเพื่อความสาเร็จโดยรวมของเป้าหมายของ
องค์กร
ทั้งนี้ด้านความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้ นประกอบด้วย
โครงสร้าง 3 ลักษณะ ของ Allen and Meyer (1990) ซึ่งได้แก่ (1) ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐาน
ทางสังคม (Normative Commitment) ความผูกพันที่เกิดขึ้นจาก วัฒนธรรม ค่านิยม และบรรทัดฐาน
ของสังคมปัจจุบัน ตอบโจทย์พนักงานที่ส่วนใหญ่เป็นคนใน Generation Y ที่มีความทันสมัยในยุค
Digital (2) ความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective Commitment) ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากความรู้สึก
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร และรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร จากการกาหนดให้ทุกคน
เป็นดาว (All Stars) ที่มีความสามารถในการฉายแสงสว่างเท่าเทียมกันทุกคน ให้พนักงานมีหน้าที่
เป็ นเหมื อ นตัวแทนของสายการบินไทยแอร์เอเชีย (3) ความผูก พั นแบบต่อ เนื่อง (Continuance
Commitment) ซึ่ง เป็ น ความผู ก พั น ที่เ กิ ดจากการคิด ค านวณ โดยมีพื้ นฐานจากทางเลื อ กและ
ผลตอบแทนที่ได้รับจากองค์กร โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีการกาหนดผลตอบแทน โบนัส
ของขวัญ ของรางวัล ที่เหมาะสมและดึงดูดใจพนักงาน อย่างเป็นธรรม ต่อเนื่อง และสม่าเสมอ
นอกเหนือจากนี้ ในมุมมองเรื่องความผูกพันของพนักงานสายการบินไทยแอร์เอเชีย กับ
ต้นแบบในการเพิ่มความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement Model) ของ
Katharine Esty and Mindy Gewirtz (2008) นั้น จะพบว่าปัจจัยหลักคือการสร้างวัฒนธรรมของการ
มีส่วนร่วมของพนักงานคือ ผลป้อนกลับทั้งสองด้าน (Two-way feedback) ความเชื่อมั่นในภาวะ
ผู้นา (Trust in leadership) การพัฒนาด้านตาแหน่งหน้าที่การงาน (Career Development) และ
พนัก งานของสายการบิ น ไทยแอร์เ อเชีย มีความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ ของตนในการประสบ
ความสาเร็จ (Employees understand their role in success) อีกทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Shared
decision making) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ จะส่งผลให้สายการบินไทยแอร์เอเชียมีประสิทธิภาพ สามารถ
เพิ่มผลผลิตในการทางาน และเพิ่มผลกาไรได้อย่างมาก
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญใน
เรื่อง การเป็นผู้นาด้า นต้นทุน(Cost Leadership) การสร้า งความแตกต่างในสินค้าและบริการ
(Differentiation) และ การมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม (Focus) ซึ่งการนาองค์ประกอบเหล่านี้มาใช้ในองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนั้น จาเป็นต้องผสมผสานและพัฒนาด้าน
การจัดการในทุกมิติ ทั้งมิติด้านนวัตกรรมการจัดการ มิ ติด้านการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มิติ
ด้านภาวะผู้นา มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร และมิติด้านความผูกพันของพนักงาน โดยเฉพาะด้านการ
จัดการต้นทุนที่ถือเป็นปัจจัยหลักเพื่อให้องค์กรมีผลกาไร รวมทั้งการพัฒนากลยุทธ์ในด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว
และมี ป ระสิท ธิ ภาพมากที่ สุด โดยต้ องมี ก ารก าหนดมาตรฐานการทางาน การตรวจสอบและ
ประเมินผล ซึ่งจะสามารถส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
จากงานวิจัยเรื่อง การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
นั้นค้นพบว่า ในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพนั้น ยังคงสามารถ
ยึดหลักทฤษฎีเรื่องกลยุทธ์การจัดการของ Michael E. Porter ในเรื่องของ ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
(Key Success Factors) ซึ่งได้แก่ การเป็นผู้นาทางด้านต้นทุน (Cost Leadership) การสร้างความ
แตกต่าง (Differentiation) และ การมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม (Focus) เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรม (Innovative Organization) ตามทฤษฎีของ Gibbons A. (1997)
จะเห็นได้ว่า นวัตกรรมต่างๆ ที่องค์ก รแห่งนวัตกรรมควรพั ฒ นาได้แก่ นวัตกรรมการ
บริหารตราสินค้ า (Brand Management Innovation) นวัตกรรมการจัดการรายได้ (Revenue
Management Innovation) ในเรื่องการคานวณราคาแบบ Dynamic Pricing กับอุตสาหกรรมสายการ
บินต้นทุนต่า และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (Technology Innovation) ในด้านสารสนเทศ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ มาช่วยในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
ในด้านการควบบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้น ยังสามารถนาทฤษฎีการบริหาร
คุณภาพ The Juran Trilogy of Quality (ไตรศาสตร์ด้านคุณภาพของจูราน) ของ Joseph M. Juran
(1989) มาประยุกต์ใช้ในเรื่องการวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) การควบคุมคุณภาพ (Quality
Control) และการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) อีกทั้งยังสามารถใช้หลักการบริหารงาน
วงจร PDCA ของ Demimg (1986) ซึ่งได้แก่ การกาหนดขั้นตอน และวิธีควบคุมการทางานตาม
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มาตรฐาน (Plan) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนด (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
(Check) และการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง วิเคราะห์หาสาเหตุ และหาวิธีการป้องกันเมื่อเกิดปัญหา
(Act)
ปัจจุบัน ทฤษฎีเรื่องภาวะผู้นาขององค์กรแห่งนวัตกรรมนั้น สามารถผสมผสานคุณลักษณะ
ของผู้นาที่มีประสิทธิภาพจากทฤษฎีผู้นาตามสถานการณ์ของ Robert House (1974) เรื่อง “House’s
Path-Goal Theory” ซึ่งได้แก่ (1) ผู้นาแบบบงการ (Directive Leadership) (2) ผู้นาที่ให้การ
สนับสนุน (Supportive Leadership) (3) ผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) (4) ผู้นาที่
มุ่งความสาเร็จ (Achievement-Orient Leadership) โดยนามาเลือกใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเหมาะสม ไม่จาเป็นต้องใช้เพียงคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
นอกจากนี้ องค์กรควรนาวัฒนธรรมการปรับเปลี่ยน (Adhocracy Culture) มาใช้เพื่อให้สอดคล้อง
กับองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยการนาทฤษฎีของ Denison, Cho and Young (2000) เรื่องวัฒนธรรม
องค์ก รมาประยุ กต์และผสมผสานให้มีลัก ษณะที่เหมาะสม ได้แก่ (1) ด้านวัฒนธรรมส่วนรวม
(Involvement Culture) (2) ด้านวัฒนธรรมเอกภาพ (Consistancy Culture) (3) วัฒนธรรมการ
ปรับตัว (Adaptability Culture) (4) วัฒนธรรมพันธกิจ (Mission Culture)
ในเรื่องความผูกพันของพนักงานนั้น องค์กรสามารถนาทฤษฎี ของ Allen and Meyer
(1990) ซึ่งได้แก่ (1) ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม (Normative Commitment) (2) ความ
ผูก พั นด้า นความรู้สึก (Affective Commitment) (3) ความผูก พั นแบบต่อเนื่อง (Continuance
Commitment มาเลือกใช้และผสมผสานเพื่อให้ตรงกับความต้องการของพนักงานในสถานการณ์
นั้น ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การ
ศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการความได้เปรียบในการแข่งขั นของสายการบิน
ต้นทุนต่ารายอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย ว่ามีปัจจัยใดที่มีคุณลักษณะเฉพาะ
หรือปัจจัยใดที่มีคุณลักษณะร่วมที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมสายการบิน
ต้นทุนต่า อีกทั้งควรเพิ่มการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อประกอบการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ส่งผลด้านมาตรฐานทางสถิติ และควรเพิ่มจานวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งบุคลากรภายในองค์กร และ
บุคคลภายนอก รวมทั้งผู้ใช้บริการสายการบินต้น ทุนต่าให้มีจานวนมากขึ้น เพื่อความหลากหลาย
ทางความคิดเห็น และมีโอกาสในการค้นหาปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ข้อเสนอแนะสาหรับสายการบินไทยแอร์เอเชีย
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ควรให้ความสาคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพ และมาตรฐาน
เรื่ อ งการก ากั บ ดู แ ลความปลอดภั ย ด้ า นการบิ น เพื่ อ แข่ ง ขั น กั บ สายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ ารายอื่ น ๆ
โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่าของประเทศเพื่อนบ้านของไทยซึ่งถือว่ามีศักยภาพและมาตรฐานสูง
กว่า เช่น ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศมาเลเซีย รวมทั้งคู่แข่งใหม่อย่างสายการบินเวียดเจ็ทของ
ประเทศเวียดนาม ที่มีการเซ็น สัญญาสั่งซื้อเครื่องบิน Airbus A320 จานวน 100 ลา และ เครื่องบิน
Boeing 737 จานวน 100 ลาในปี พ.ศ.2560
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ควรให้ความสาคัญและพิจารณาเรื่องการเลือกใช้สนามบิน และ
ศูนย์กลางการบิน เนื่องจากปัจจุบันสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพู ชา ได้ทา
การสร้างสนามบินที่ได้มาตรฐานโลก และมีการวางแผนจัดการเพื่อเป็นศูนย์กลางการบินแห่งใหม่
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ควรให้ความสาคัญต่อเรื่องมาตรฐานและกฎเกณฑ์ด้านความ
ปลอดภัยในการบินของนักบินอย่างเคร่งครัด เนื่องจากสภาพการแข่ง ขันที่รุนแรงของธุรกิจสายการ
บินต้นทุนต่าในประเทศไทย ทาให้เกิดการเร่งผลิตจานวนนักบิน รวมทั้งความเครียดจากชั่วโมงการ
ทางานที่เพิ่มมากขึ้นของนักบิน
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ควรตระหนักและสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อรัฐบาล และกลุ่ม
อิทธิพล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่ อสร้างความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นในทุกด้าน ทั้ง
ในด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศของประเทศไทย และ
ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจในอนาคต

บรรณานุกรม
กมลรัตน์ สิริฤกษ์สกุล. พนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบิน. สายการบินไทยแอร์เอเชีย. สัมภาษณ์.
21 ตุลาคม 2560.
กันต์ฤทัย แสงศรีจิราภัทร. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ. สถานพินิจจังหวัดอุดรธานี. สัมภาษณ์.
1 พฤศจิกายน 2560.
ชญาน์ทัต ชูตระกูล. กัปตัน. สายการบินนกแอร์. สัมภาษณ์. 14 ตุลาคม 2560.
ชัชวาล เสนะวงศ์. (2557, 11 มิถุนายน). ธุรกิจการบิน-บินสูงอย่างยั่งยืน.ประชาชาติธุรกิจออนไลน์.
สืบค้นจาก http://.www.prachachat.net/news.detail. php?newsid=1402458196
ณัฐพล บรรพกาญจน์. อดีตผู้จัดการฝ่ายขายและจัดจาหน่าย. สายการบินไทยแอร์เอเชีย.สัมภาษณ์.
16 ตุลาคม 2560.
ณัฐพล ศิริอุปถัมภ์. อดีตผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ. สายการบินไทยแอร์เอเชีย. สัมภาษณ์. 30 ตุลาคม
2560.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.(2560).บริษัทเอเชียเอวิเอชั่นจากัด(มหาชน). สืบค้นจาก
http://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol+AAV&language=th&country=TH
ทิพวรรณ กุลวรานนท์.(2556).ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการบริการของสายการบินไทย
แอร์เอเชียเส้นทางหาดใหญ่กรุงเทพ.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ. (2546). การจัดการการตลาด. กรุงเทพฯ: เพียร์สันเอ็ดดูเคชั่น
อินโดไชน่า.
ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์. ประธานกรรมการบริหาร. สายการบินไทยแอร์เอเชีย. สัมภาษณ์. 15
พฤศจิกายน 2560.
ธันวา จาปาภา. นักบินอาวุโส.สายการบินไทยแอร์เอเชีย. สัมภาษณ์. 21 ตุลาคม 2560.
ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์. รองคณบดี. คณะนิเทศศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สัมภาษณ์.
7 พฤศจิกายน 2560.
นัทธมน ภูมิไชย. (2557, 10 เมษายน). Eco-Branding: กลยุทธ์เพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน. สืบค้นจาก
http://.www.sme.go.th/upload/mod_download/branding
นิสา ชูโต. (2540). การวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: พี.เอ็น.การพิมพ์.
บุญรักษ์ สวัสดิ์อนุภาพ. วิศวกรการบิน. สายการบินไทยแอร์เอเชีย. สัมภาษณ์. 17 ตุลาคม 2560.

114

ปรียาภรณ์ อัครดารงชัย.(2541).ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนคาทอลิก
จังหวัดจันทบุรี.วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการศึกษา.บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา.
พงษ์นรินทร์ อนุรักษ์ลาวัณย์. อดีตผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์และรายได้พิเศษ. สายการบินไทยแอร์
เอเชีย. สัมภาษณ์. 13 ตุลาคม 2560.
พสุ เดชะรินทร์. (2550). องค์การแห่งการเรียนรู้และวัฒนธรรมองค์การ. ผู้จัดการรายสัปดาห์. ฉบับ
ที่ 1064.
พันธุ์อาจ ชัยรัตน์. (2547). การจัดการนวัตกรรมสาหรับผู้บริหาร. กรุงเทพฯ: สานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ.
พิชพงษ์ พงษ์ชีพ. ผู้จัดการทั่วไป. บริษัทเกาะกูดพาราไดซ์บีชจากัด. สัมภาษณ์. 5 พฤศจิกายน 2560.
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. (2552). องค์การและการบริหารจัดการ. นนทบุรี: ซิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์.
พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล. (2549). ความผูกพันของพนักงาน(Employee Engagement). สืบค้นจาก
http://www.impressionconsult.com/wed/index.php/article/26-employeeengagement.html.
เพชรแท้ อยู่สกุล. อาจารย์พิเศษวิชาธุรกิจการบิน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. สัมภาษณ์. 19 ตุลาคม
2560
แพรมาศ เจริญพงศ์. รองประธานฝ่ายบัตรเครดิต. ธนาคารซิตี้แบงก์. สัมภาษณ์. 2 พฤศจิกายน 2560.
ฝ่ายสื่อสารองค์กร. (2560). ข้อมูลองค์กร. สายการบินไทยแอร์เอเชีย. สืบค้นจาก
http://www.airasia.com/my/en/about-us/corporate-profile.page
ฝ่ายสื่อสารองค์กร. (2560). นักลงทุนสัมพันธ์. สายการบินไทยแอร์เอเชีย. สืบค้นจาก
http://www.airasia.com/my/en/about-us/investor-relations-main.page
ยาเบ็น เรืองจรูญศรี. (2555). ภาวะผู้นากับการทางานเป็นทีม. สืบค้นจาก www.kroobannok.com
รชฏ แย้มศรีบัว. ผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ. บริษัทท่าอากาศยานไทย. สัมภาษณ์.
29 ตุลาคม 2560.
ลักขณา ลีละยุทธโยธิน. (2549). การจัดการนวัตกรรมในธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ.
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. เข้าถึงได้จาก www.nia.or.th
วรวรรณ เอื้อจารุพร. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน. สายการบินไทยแอร์เอเชีย. สัมภาษณ์. 17
ตุลาคม 2560.
วัชร มานุพีรพันธ์.(2553).ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยทางการตลาดของผู้ใช้บริการสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียของนักท่องเที่ยวชาวไทย.วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

115

วที อรรถกมล. นักวิชาการระดับผู้อานวยการ. บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจากัด. สัมภาษณ์.
19 ตุลาคม 2560.
สมจินตนา คุ้มภัย. (2553). การเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อประสิทธิผลองค์การ:
กรณีศึกษา รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
สันติสุข คล่องใช้ยา. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร.สายการบินไทยแอร์เอเชีย. สัมภาษณ์. 21
พฤศจิกายน 2560.
สาโรจน์ มณีรัตน์.(2554).คิดอย่างนักบริหาร.หนังสือพิมพ์มติชน.ปีที่17.ฉบับที่ 275.
สุชยา วิษณุวงศ์. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน. สายการบินไทย. สัมภาษณ์. 2 พฤศจิกายน 2560.
สุชาติ ธาดาดารงเวช. (2007). Leadership. คณะเศรษฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
สุภางค์ จันทวานิช. (2547). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สุรัสวดี สุวรรณเวช. (2549). การสร้างรูปแบบความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร. ภาคนิพนธ์วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
สุวรรณิน คณานุวัฒน์. (2550). การบริหารจัดการกลยุทธ์เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของบริษัทการบินไทยจากัด (มหาชน). วารสารสมาคมนักวิจัย.ปีที่19.ฉบับที่2
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ.(2550).ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นจาก
http://www.nia.or.th/spring/index/php?page=faq
วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา. (2555, 12 เมษายน). กลยุทธ์ราคาแบบ Dynamic Pricing
Strategy.Logistics Max. สืบค้นจาก http://www.freightmaxad.com
อนุพงษ์ เกรียงไกรลิปิกร. ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร. บริษัทเสิร์ชเอ็นจินอ็อปทีไมเซชั่น. สัมภาษณ์. 20
ตุลาคม 2560.
อติเทพ กาแพงเสรี.(2557).ปัจจัยความสาเร็จต่อการให้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย.
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
อริยะ ฝึกฝน. (2557). ความสาเร็จของธุรกิจสายการบิน ต้องบริหารต้นทุนให้เหนือคู่แข่ง. ผู้จัดการ
ออนไลน์. สืบค้นจาก http://.www.manager.co.th
เอกวีณา ธาตรีอดิเรก. (2548). การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ตามความคิดเห็นของ
พนักงานบริษัททีโอทีจากัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, มหาวิทยาลัยบูรพา.

116

Alamdari,F.and Fagan,S. (2005). Impact of the Adherence to the original low-cost model on the
Profitability of low cost airlines. Transport Reviews.
Allen, N.J. and Meyer, J.P.(1990).The measurement and antecedents of affective, continuance
and normative commitment to the organization, Journal of Occupational Psychology.
Barney, Jay B.(1991). Firm Resource and Sustained Competitive Advantage. Journal of
Management.
Bennett,Randall D.,and James M. Craun.(1993). U.S. Department of Transportation, The Airline
Deregulation Evolution Continues: The Southwest Effect. Office of Aviation Analysis,
U.S. Department of Transportation.
Box, Thomas.M. (2007). South West Airlines: Pittsburg State University & Kent Byus, Texas
A&M University.
Buchanan, B. (1974). Building Organizational Commitment: The Socialization of Managers in
Work Organizations. Administrative Science Quarterly.
Cameron, K.S.,and Ettington, D.R. (1988). The Conceptual Foundations of Organizational
Culture. In J.C. Smart (Ed.), Higher Education: Handbook of Theory and Research: New
York.
Charles.E.Schlumberger.,and Nora Weisskopf. (2014). Ready to Takeoff?: The Potential for
Low-Cost Carriers in Developing Countries. International Bank Reconstruction and
Development, The World Bank.
Cross, Robert G. (1995). An Introduction to Revenue Management. In Handbook of Airline
Economics, New York.
Dean.J., Bowen D. (1994). Management Theory and Total Quality: Improving Research and
Practice through Theory Development. Academy of Management Review.
Denison, Daniel R. (1990). Corporate Culture and Organization Effectiveness. New York: John
Wiley & Son.
Denison,D.R.,Cho, H.J.,and Young,J.(2000). Diagnosing Organizational Culture: Validating a
Model and Method. International Institute for Management Development, Lausanne.
Denizen N.K.(1970). The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods.
Chicago: Aldine.

117

Dundon, Elaine.(2002). The Seeds of Innovation: Cultivating the Synergy that Fosters New Ideas.
American Management Association.New York.
Esty,Katharine,and Gewirtz, Mindy.(2008). Creating a Culture of Employee Engagement.
Retrieved from http://www.boston.com/jobs/nehra/062308.html.
Evans, J.R., Lindsay, W.M. (1999). The Management and Control of Quality: South-Western
College Publishing, Cincinnati, OH.
Fiedler, Fred E. (1971). A Theory of Leadership Effectiveness. New York: McGraw-Hill.
Fieldler, Fred E., Martin M., Chemers. (1994). Improving Leadership Effectiveness: The Leader
Match Concept. New York: Wiley.
Geddie, M.W., DeFranco, A.L.and Geddie, M.F.(2005). A Comparison of Relationship Marketing
and Guanxi: Its Implications for the Hospitality Industry. International Journal of
Contemporary Hospitality Management.
Gibbons, A. (1997). Innovation and the Developing of Knowledge Production, University of
Sussex, London. UK.
Goetsch, D.L., and Davis, S. (1994). Introduction to Total Quality:Quality, Productivity,
Competitiveness. Englewood. Cliff, NJ, USA.
Gupta, S. and Lehmann, D.R. (2005). Managing Customers as Investments: The Strategic Value
of Customers in the Long Run. NJ, USA.
Hamel, Gary. (2007). The Future of Management. Harvard Business School, 2007 Press.
Harter, James K. (2002). Business-Unit-Level Relationship Between Employee Satisfaction,
Employee Engagement, and Business Outcomes: A Meta-Analysis. Journal of Applied
Psychology.
Hellriegel, D., J.W. Slocum, Jr. and R.W. Woodman. (1995). Organizational Behavior:
Minneapolis: West Publishing.
Hersey, P.& Blanchard, K.H. (1982). Life Cycle Theory of Leadership. Training and
Development Journal.
Hill, C.W.L., &Jones, G.R. (2004). Strategic Management: An Integrated Approach. Boston:
Houghton Mifflin.
House, Robert J., and Mitchell, T.R. (1974). Path-Goal Theory of Leadership. Journal of
Contemporary Business.

118

Huberman, A.M., and Miles,M.B.(1994). Qualitative Data Analysis. An Expanded Sourcebook.
Sage Publication.
Ishikawa, Kaoru. (1985). What is Total Quality Control? The Japanese Way. Englewood Cliffs,
NJ: Prentice-Hall, Inc.
Juran, J. M. (1989). Juran on Quality by Design: The New Steps for Planning Quality into Goods
and Service. New York: Juran Institute.
Kano, Noriaki.(2010).Guide to TQM in Service Industries. Tokyo:Asean Productivity
Organization.
Keemun, Wong, and Ghazali, Musa.(2011).Branding Satisfaction in the Airline Industry: A
Comparative Study of Malaysia Airline and Air Asia. African Journal of Business
Management.
Kim S. Cameron, Robert, E.Quinn. (1999). Diagnosing and Changing Organizational Culture.
Based on the Competing Values Framework: CA: Jossey-Bass.
Kim, W.C. and Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy: From Theory to Practice. California
Management Review.
Kling,A.James,and Smith, A.Ken.(1995). Identifying Strategic Groups in the U.S.Airline
Industry: An Application of the Porter Model. Transportation Journal, Vol.35. Penn State
University Press.
Leavy, B. (2005). Value Pioneering-How to Discover Your Own “Blue Ocean”:interview with
W.Chan Kim and Renee Mauborgne. Strategy&Leadership.
Liu,S.Chen,G.,and Liu,Q.(2006). Through the Lenses of Organizational Culture: A Comparison
of State-Owned Enterprises and Joint Venture in China. China Media Research.
Lo, A.S., Stalcup, L.D. and Lee, A. (2010). Customer Relationship Management for Hotels.
International Journal of Contemporary Hospitality Management.
McKeown, Max.(2008). The Truth About Innovation. London, UK: Prentice Hall.
Mowday,R.T.,Steers, R.M.,and Porter, L.W.(1979).The Measurement of Organizational
Commitment. Journal of Vocational Behavior and Research Method.
Patton, M.Q.(1990).Qualitative Evaluation (2nd Edition). Sage Publications Inc.
Porter M.E. (1979). How Competitive Forces shape Strategy. Harvard Business Review. Vol.57

119

Porter, M. (1980). Competitive Strategy: Techniques for analyzing industries and competitors,
New York: The Free International Business Research January, 2010 Press.
Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. London: The Free Press.
Saha, C.Gour, and Theingi.(2009).Service Quality, Satisfaction, and Behavioral Intentions: A
study of low-cost airline carriers in Thailand. Managing Service Quality: An
International Journal. Vol.9.
Skytrax.(2017). The 2017 World Airline Awards are announced. Retrieved from
http://www.airlinequality.com/news/2017-world-airline-award-announced/.
Smith, C.A., Organ, D.W., Near, J.P. (1983). Organizational Citizenship Behavior: Its Nature and
Antecedents, Journal of Applied Psychology.
Smith, David. (2006). Exploring Innovation, London: McGraw-Hill.
The W.Edwards Deming Institute.(2003). Deming Prize. Retrieved from
http://www.deming.org/demingprize/demingprize.html
White, Margaret A. and Bruton, Garry D. (2007). The Management of Technology and
Innovation: A Strategic Approach. Toronto.
Yang, C. C. and Yang, K.J. (2011). An Intregrated Model of Value Creation Based on the Refined
Kano’s Model and the Blue Ocean Strategy. Total Quality Management.

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ค

แบบสัมภาษณ์ และบทสัมภาษณ์
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก
บุคลากรของสายการบินไทยแอร์เอเชีย และ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า่
ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์
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ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์
ข้อคาถามในการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย
งานวิจัย หัวข้อเรื่อง “การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย”
1. จากความส่าเร็จของสายการบินแอร์เอเชีย ในการเป็นผู้น่าในกลุ่มอุตสาหกรรมสายการ
บินต้นทุนต่่า ที่ได้รับรางวัลต่างๆ มากมายอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานถึง 9 ปี
อยากทราบว่ า ในทั ศ นะของท่ า น ท่ า นคิ ด ว่ า ปั จ จั ย ในความส่ า เร็ จ ทางธุ ร กิ จ ( Key
Success Factor) ของสายการบินไทยแอร์เอเชียคืออะไร กรุณาระบุปัจจัย 4-5 ประการ
ที่ท่าให้สายการบินไทยแอร์เอเชียสามารถสร้างและรักษาความสามารถในการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมสายการบินต้นทุนต่่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ในทัศนะของท่าน เหตุใดสายการบินไทยแอร์เอเชียจึงสามารถจัดการต้นทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าสายการบินต้นทุนต่่ารายอื่นๆ
3. สายการบินไทยแอร์เอเชียมีความสามารถในการจัดการภายในองค์กรในด้านต่างๆ
ต่ อ ไปนี้ อย่ า งไรจึ ง ส่ ง ผลให้ ส ายการบิ น ไทยแอร์ เ อเชี ย มี ก ารบริ ห ารงานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสบความส่าเร็จ
a. ด้านนวัตกรรมการจัดการและการจัดการนวัตกรรม
b. ด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
c. ด้านภาวะผู้น่า
d. ด้านวัฒนธรรมองค์กร
e. ด้านความผูกพันของพนักงาน
4. จากเรื่องราวปัญหาต่างๆ ของสายการบินไทยแอร์เอเชียที่เกิดขึ้น ในฐานะผู้บริหาร
ท่านมีวิธีในการรับมือ จัดการและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
5. ท่านมีทัศนะและมุมมองต่อธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าอย่างไร ในตลาดการแข่งขัน
ระดับภูมิภาค และระดับโลก ในปัจจุบัน และอนาคต
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6. ท่านคิดว่าอะไร คือความท้าทาย และจุดอ่อน ของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย
มีจุดไหนที่ต้องปรับปรุง และต้องปรับตัว เพื่อรักษาความเป็นผู้น่าทางธุรกิจสายการ
บินต้นทุนต่่าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเรื่อง “การจัดการความได้เปรียบใน
การแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย”
ข้อคาถามในการสัมภาษณ์ พนักงานสายการบินไทยแอร์เอเชีย
งานวิจัย หัวข้อเรื่อง “การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย”
1. จากความส่าเร็จของสายการบินแอร์เอเชีย ในการเป็นผู้น่าในกลุ่มอุตสาหกรรมสายการบิน
ต้นทุนต่่า ที่ได้รับรางวัลต่างๆ มากมายอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานถึง 9 ปี อยาก
ทราบว่าในทัศนะของท่าน ท่านคิดว่าปัจจัยในความส่าเร็จทางธุรกิจ (Key Success Factor)
ของสายการบินไทยแอร์เอเชียคืออะไร กรุณาระบุปัจจัย 4-5 ประการ ที่ท่าให้สายการบิน
ไทยแอร์เอเชียสามารถสร้างและรักษาความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมสายการ
บินต้นทุนต่่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ในทั ศ นะของท่า นเหตุใ ดสายการบินไทยแอร์เอเชีย จึงสามารถจัดการต้นทุนได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มากกว่าสายการบินต้นทุนต่่ารายอื่นๆ
3. สายการบินไทยแอร์เอเชียมีความสามารถในการจัดการภายในองค์กรในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
อย่างไร จึงส่งผลให้สายการบินไทยแอร์เอเชียมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสบความส่าเร็จ
a. ด้านนวัตกรรมการจัดการและการจัดการนวัตกรรม
b. ด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
c. ด้านภาวะผู้น่า
d. ด้านวัฒนธรรมองค์กร
e. ด้านความผูกพันของพนักงาน
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4. จากเรื่องราวปัญหาต่างๆ ของสายการบินไทยแอร์เอเชียที่เกิดขึ้น ท่านคิดว่าผู้บริหารมีวิธีใน
การรับมือ จัดการและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร
5. ท่านมีทัศนะและมุมมองต่อธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าอย่างไร ในตลาดการแข่งขันระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก ในปัจจุบัน และอนาคต
6. ท่านคิดว่าอะไร คือความท้าทาย และจุดอ่อน ของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย มี
จุดไหนที่ ต้องปรับปรุง และต้องปรับตัว เพื่ อรัก ษาความเป็นผู้น่าทางธุรกิ จสายการบิน
ต้นทุนต่่าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเรื่อง “การจัดการความได้เปรียบในการ
แข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย”
ข้อคาถามในการสัมภาษณ์ บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน
งานวิจัย หัวข้อเรื่อง “การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย”
1. ในมุมมองของท่าน ท่านมีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับ ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศ
ไทย และท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย
2. องค์กรของท่ าน มีความเกี่ยวข้องด้านใดกับสายการบินไทยแอร์เอเชียหรือไม่ ทั้งความ
เกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อม
3. อยากทราบว่าในทัศนะของท่าน ท่านคิดว่า ปัจจัยในความส่าเร็จทางธุรกิจ (Key Success
Factor) ของสายการบินไทยแอร์เอเชียคืออะไร ปัจจัยใดที่ท่าให้สายการบินไทยแอร์เอเชีย
สามารถสร้างและรักษาความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมสายการบิ นต้นทุนต่่า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ในมุมมองของท่านสายการบินไทยแอร์เอเชียมีความสามารถในการจัดการภายในองค์กร
ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ อย่างไร
a. ด้านนวัตกรรมการจัดการและการจัดการนวัตกรรม

124

b. ด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
c. ด้านภาวะผู้น่า
d. ด้านวัฒนธรรมองค์กร
e. ด้านความผูกพันของพนักงาน
5. จากเรื่องราวปัญหาต่างๆ ของสายการบินไทยแอร์เอเชียที่เกิดขึ้น ท่านคิดว่าผู้บริหารมีวิธีใน
การรับมือ จัดการและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน
6. ท่านมีทัศนะและมุมมองต่อธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าอย่างไร ในตลาดการแข่งขันระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก ในปัจจุบัน และอนาคต
7. ท่านคิดว่าอะไร คือความท้าทาย และจุดอ่อน ของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย
ท่านคิดว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียควรปรับปรุงเรื่องใด เพื่อให้เป็นผู้น่าทางธุรกิจสายการ
บินต้นทุนต่่าอย่างยั่งยืน
8. ในฐานะที่ท่านอยู่ในองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับสายการบินต้นทุนต่่า ท่านมีทัศนะ และ
ความคิดเห็นอย่างไรกับ การบริหารจัดการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
9. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเรื่ อง “การจัดการความได้เปรียบในการ
แข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย”
ข้อคาถามในการสัมภาษณ์ พนักงานสายการบินอื่น
งานวิจัย หัวข้อเรื่อง “การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย”
1. ในมุมมองของท่าน ท่านมีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับ ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศ
ไทย และท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย
2. อยากทราบว่าในทัศนะของท่าน ท่านคิดว่า ปัจจัยในความส่าเร็จทางธุรกิจ (Key Success
Factor) ของสายการบินไทยแอร์เอเชียคืออะไร ปั จจัยใดที่ท่าให้สายการบินไทยแอร์เอเชีย
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สามารถสร้างและรักษาความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมสายการบินต้นทุนต่่า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ในมุมมองของท่านสายการบินไทยแอร์เอเชียมีความสามารถในการจัดการภายในองค์กร
ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ อย่างไร
a. ด้านนวัตกรรมการจัดการและการจัดการนวัตกรรม
b. ด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
c. ด้านภาวะผู้น่า
d. ด้านวัฒนธรรมองค์กร
e. ด้านความผูกพันของพนักงาน
4. จากเรื่องราวปัญหาต่างๆ ของสายการบินไทยแอร์เอเชียที่เกิดขึ้น ท่านคิดว่าผู้บริหารมีวิธีใน
การรับมือ จัดการและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน
5. ท่านมีทัศนะและมุมมองต่อธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าอย่างไร ในตลาดการแข่งขันระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก ในปัจจุบัน และอนาคต
6. ท่านคิดว่าอะไร คือความท้าทาย และจุดอ่อน ของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย
ท่านคิดว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียควรปรับปรุงเรื่องใด เพื่อให้เป็นผู้น่าทางธุรกิจสายการ
บินต้นทุนต่่าอย่างยั่งยืน
7. เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง การบริหารจัดการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย กับ องค์กรของ
ท่าน ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเรื่อง “การจัดการความได้เปรียบในการ
แข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย”
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ข้อคาถามในการสัมภาษณ์ ผู้ใช้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
งานวิจัย หัวข้อเรื่อง “การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย”
1. ในมุมมองของท่าน ท่านมีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับ ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศ
ไทย และท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย
2. อยากทราบว่าในทัศนะของท่าน ท่านคิดว่าปัจจัยในความส่าเร็จทางธุรกิจ (Key Success
Factor) ของสายการบินไทยแอร์เอเชียคืออะไร ปั จจัยใดที่ท่าให้สายการบินไทยแอร์เอเชีย
สามารถสร้างและรักษาความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมสายการบินต้นทุนต่่า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ในมุมมองของท่านสายการบินไทยแอร์เอเชียมีความสามารถในการจัดการภายในองค์กร
ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ อย่างไร
a. ด้านนวัตกรรมการจัดการและการจัดการนวัตกรรม
b. ด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
c. ด้านภาวะผู้น่า
d. ด้านวัฒนธรรมองค์กร
e. ด้านความผูกพันของพนักงาน
4. จากเรื่องราวปัญหาต่างๆ ของสายการบินไทยแอร์เอเชียที่เกิดขึ้น ท่านคิดว่าผู้บริหารมีวิธีใน
การรับมือ จัดการและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน
5. ท่านมีทัศนะและมุมมองต่อธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าอย่างไร ในตลาดการแข่งขันระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก ในปัจจุบัน และอนาคต
6. ท่านคิดว่าอะไร คือความท้าทาย และจุดอ่อน ของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย
ท่านคิดว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียควรปรับปรุงเรื่องใด เพื่อให้เป็นผู้น่าทางธุรกิจสายการ
บินต้นทุนต่่าอย่างยั่งยืน
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7. ในฐานะที่ ท่ า นเป็ น ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่่ า ท่ า นมี ทั ศ นะ ความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะ อย่างไรกับ การบริหารจัดการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเรื่อง “การจัดการความได้เปรียบในการ
แข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย”
บทสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
1. คุณสันติสุข คล่องใช้ยา ผู้อ่านวยการฝ่ายการพาณิชย์และรายได้พิเศษ
คุณสันติสุขให้ทัศนะเกี่ยวกับธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าในปัจจุบันว่ามีการตลาดที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียยังถือเป็นผู้น่าในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศ
ไทย และในฐานะของผู้อ่านวยการฝ่ายการพาณิชย์และรายได้พิเศษ ถือว่า ผลก่าไรของสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียที่ผ่านมา ถือว่าเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก
ปัจจัยในความส่าเร็จทางธุรกิจของสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้น ได้แก่ การยึดหลัก Model
ของสายการบิ นต้นทุ นต่่าที่ พิสูจน์แล้วว่าสามารถน่ามาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ความส่าเร็จ ได้แก่ ประเภทของเครื่องบิน การให้บริการเชื่อมต่อจุดหมายปลายทางแบบจุดต่อจุด
การหารายได้นอกเหนือจากตั๋วโดยสาร เป็นต้น ทั้งนี้ยังมุ่งเน้นการรักษาระดับต้นทุนให้ต่าที่สุด
และมี ก ารจัดระบบการใช้ ง านเครื่อ งบินให้ มีประสิ ทธิภาพ และคุ้ มค่าที่สุ ด โดยมองว่า เวลาที่
เครื่องบิ นอยู่ บ นอากาศ ถือเป็ นรายได้ ในขณะที่เครื่องบินจอด ถือเป็นต้นทุน นอกจากนี้ยั งให้
ความส่าคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร และเครื่องหมายการค้าเป็นหลัก
มิติด้านนวัตกรรมการจัดการและการจัดการนวัตกรรม สายการบินไทยแอร์เอเชียมีการใช้
นวัตกรรมการจัดการเรื่องการเชื่อมต่อจุดหมายการบิน โดยมุ่งเน้นเส้นทางบินที่หลากหลาย และ
จุดหมายการบินที่ผู้โดยสารมีความต้องการสูง รวมทั้ งการจัดตั้งศูนย์กลางการบินในจังหวัดต่างๆ
นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร และเชื่อมต่อการบินจากศูนย์กลางการบิน โดยไม่จ่าเป็นต้องแวะ
เปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ ยังมีการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อการจัดการเรื่องการซื้อตั๋วโดยสาร ตลอดจน
การเช็คอิน และการโหลดกระเป๋าเดินทาง เช่น เครื่องพิมพ์ตั๋วเครื่องบินอัตโนมัติ( Self-boarding
pass) เครื่องพิมพ์ป้ายติดกระเป๋าเดินทางอัตโนมัติ (Self-bag tagging) เพื่อลดการท่างานของ
พนักงาน และเพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้โดยสาร เป็นต้น
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สายการบินไทยแอร์เอเชีย ยังมีการจัดตั้งแผนกเพื่อจัดการรายได้ (Revenue Management
Department) ขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อท่าหน้าที่ตรวจสอบราคาตั๋วโดยสารของสายการบินอื่นๆ ในทุกๆ
วัน เพื่อเป็นการวางแผนการตั้งราคาขายตลอดเวลา รวมทั้งใช้กลยุทธ์การตั้งราคาแบบ Dynamic
Pricing ในการก่าหนดราคาตั๋วโดยสารเป็นหลัก เช่น การตั้งราคาตั๋วโดยสารท่าการจองล่วงหน้าต่่า
กว่าราคาตั๋วโดยสารที่ท่าการจองใกล้กับวันเดินทาง หรือ การตั้งราคาตั๋วโดยสารในเส้นทางบินที่
เป็นที่นิยมในราคาสูงกว่า เส้นทางบินที่ไม่เป็นที่นิยม เป็นต้น
ทั้งนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้ให้ความส่าคัญกับการสร้างนวัตกรรมการจัดการด้าน
การบริหารตราสินค้า (Branding) เนื่องจากภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นมีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค
เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้น สายการบินไทยแอร์เอเชียนั้นมีภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อผู้บริโภคในภาคใต้ แต่กลับมีภาพลักษณ์ทางลบต่ อผู้บริโภคในภาคอีสาน ซึ่งเห็นได้จากข้อมูล
การร้องเรียนเรื่องความไม่ประทับใจต่อพนักงานที่เร่งรีบ เคร่งเครียด และไม่เป็นมิตร ดังนั้นสาย
การบินไทยแอร์เอเชียจึงได้เลือกใช้ ณเดชน์ คูกิมิยะ นักแสดงซึ่งเป็นตัวแทนของชาวอีสานอันเป็นที่
รัก มีภาพลักษณ์ที่น่ารัก สดใส และเป็นกันเอง มาท่าการโฆษณาในต่าแหน่งพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนทัศนคติทางลบ และเพื่อสร้าง
ความประทับใจแก่ผู้โดยสาร ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ที่มีต่อชาวอีสานได้เป็นอย่าง
มาก อีกทั้งยังส่งผลให้ยอดขายในภาคอีสานเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชียได้เลือกน่าวิธีการที่ดี
และมาตรฐาน (Benchmarking) ของแอร์เอเชียมาใช้ โดยก่าหนดเครื่องมือที่ใช้วัดผลการด่าเนินงาน
หรือประเมินผลการด่าเนินงานในด้านต่างๆ (KPI) ทั้งในเรื่อง ยอดขาย มาตรฐานการท่างาน ส่วน
แบ่งการตลาด รวมทั้งการจัดการเรื่องน้่ามัน เป็นต้น
มิติด้านภาวะผู้น่า สายการบินไทยแอร์เอเชียมุ่งเน้นความเป็นองค์กรที่เปิดเผย ไม่มีความลับ
จึงมี Open Door Policy ที่ห้องท่างานทุกห้องจะไม่มีประตู รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรที่ไม่ซั บซ้อน
เพื่อเป็นการกระจายอ่านาจในการตัดสินใจ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นภายในองค์กรพนักงานสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเข้าใจและแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชียได้ให้ความส่าคัญกับวัฒนธรรมองค์กร
ตั้งแต่เริ่มคัดเลือกพนักงานเข้ามาท่างาน โดยมุ่งเน้นทัศนคติที่ดีต่อสายการบินต้นทุนต่่า ที่พนักงาน
ทุกคนต้องมีระเบียบวินัย และยึดมั่นหลัก การของสายการบินต้นทุนต่่าที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเป็นมีความเป็น All Stars และให้ความเท่าเทียมกันในทุกต่าแหน่งงาน
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ทั้งนี้ยังให้ความส่าคัญต่อครอบครัวของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและวัฒนธรรม
ของพนักงานคนไทย
มิติด้านความผูกพันของพนักงาน สายการบินไทยแอร์เอเชียให้ความส่าคัญกับพนักงานเป็น
อย่างมาก ในปัจจุบันมีการจัดตั้ง Internal Branding Program เพื่อส่งเสริมให้พนักงานภายในองค์กร
มีความรักในองค์กร และพร้อมช่วยเหลือ ปกป้ององค์กร ส่งผลให้เพิ่มคุณค่าและการสื่อสารภายใน
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังมีการจัดตั้งสมาคมกีฬา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของพนักงาน
เช่น สมาคมแบดมินตัน สมาคมบาสเกตบอล สมาคมฟุตบอล โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย จะให้
การสนับสนุนเรื่องชุดกีฬา และเครื่องมือกีฬา ที่มีสัญลักษณ์แอร์เอเชีย เป็นต้น
2. คุณณัฐพล บรรพกาญจน์ อดีตผู้อ่านวยการฝ่ายขาย และจัดจ่าหน่ายสายการบินไทยสมายล์
และอดีตผู้อ่านวยการฝ่ายขายและจัดจ่าหน่าย สายการบินไทยแอร์เอเชีย
ในฐานะที่คุณณัฐพล อยู่ในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่ามาเป็นระยะเวลานาน ได้อธิบายว่า
ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าของประเทศไทยนั้น แท้จริงแล้วมีลักษณะการท่าธุรกิจที่แตกต่างกันไป
เช่น สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จะเน้นเรื่องนโยบายด้านราคา ในขณะที่สายการบินนกแอร์ จะเน้น
เรื่องความแตกต่างด้านการให้บริการ ส่วนสายการบินไทยเวียดเจ๊ท นั้นจะมีรูปแบบเดียวกันกับสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย ส่วนสายการบินไทยสมายล์นั้น ในครั้งแรกที่จัดตั้งขึ้นมาได้วางต่าแหน่งใน
ตลาดเป็นสายการบินต้นทุนต่่า และได้มีการปรับตัวเป็น สายการบินในรูปแบบ Full service ใน
ภายหลัง ท่าให้ผู้โดยสารเกิดความสับสน และติดภาพของสายการบินต้นทุนต่่า
ส่าหรับ สายการบินไทยแอร์เอเชียนั้น ใช้ความมีชื่อเสียงของ Air Asia ที่มีอยู่ก่อนแล้ว
รวมถึง การเป็นสายการบินต้นทุนต่่าเจ้าแรกของประเทศไทย ท่าให้มีการสั่งสมชื่อเสียง มาเป็น
ระยะเวลายาวนาน และการเป็นเอกชนเต็มรูปแบบ ท่าให้มีการปรับตัวได้รวดเร็ว ประกอบกับการ
ใช้งบประมาณในการโฆษณาค่อนข้างสูง โดยลักษณะการด่าเนินธุรกิจในปัจจุบันจะมุ่งเน้นในการ
ปกป้องตลาด มากกว่าจะท่าการช่วงชิงผู้โดยสารจาก สายการบินต้นทุนต่่ารายอื่นๆ และเพิ่มการ
สร้างความแตกต่าง เช่น บริการเสริมพิเศษในด้านต่างๆ รวมถึงการเชื่อมต่อเที่ยวบินกับสายการบิน
แอร์เอเชียในเครือทั้งหมด
มิ ติ ด้ า นนวั ต กรรมการจั ด การ และการจั ด การนวั ต กรรม สายการบิ นไทยแอร์ เ อเชี ย มี
นวัตกรรมการจัดการที่ได้รับการพัฒนามาแล้วเป็นอย่างดีจาก Air Asia Berhad รวมถึงมีบุคลากรที่
ได้รับการถ่ายทอดด้านการจัดการนวัตกรรมของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีระเบียบแบบแผน
เป็นรูปแบบเดียวกัน และมีความสม่่าเสมอ โดยให้ความส่าคัญกับระบบฐานข้อมูลลูกค้าที่มีจ่านวน
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มาก และสามารถติดต่อสื่อสารทางการตลาดกับลูกค้าได้ทั่วถึง รวมถึงยังใช้ระบบฐานข้อมูลลูกค้า
ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
(Revenue Management) อีกทั้งยังมีระบบการวางนโยบาย ราคาบัตรโดยสาร ที่มีความรวดเร็วใน
การปรับตัวให้เหมาะสมกับตลาดอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปกป้องตลาดจากสายการบินต้นทุนต่่าที่
เป็นคู่แข่งรายอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย จะไม่ใช้นโยบายการต่อสู้
ด้านราคา (Price War) ในการปกป้องตลาด แต่เลือกที่จะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์มากกว่า ท่าให้
นโยบายด้านราคาไม่เสียสมดุล และยังคงมีส่วนต่างของรายได้กับต้นทุนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และ
สามารถสร้างก่าไรได้
มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร สารการบินไทยแอร์เอเชีย มีการจัดการคุณภาพ
องค์กรอยู่ในระดับที่ดีมาก เนื่องจากมีมาตรฐาน Standard Operation Procedures (SOP) ในทุกภาระ
งานเป็นตัวก่าหนด ท่าให้ทั้งองค์กร มีการควมคุมคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการท่างานเป็น
ระดับเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และได้รับการปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ สายการบินไทย
แอร์เอเชียมีความสามารถในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเมื่อ
มีปัญหาเกิดขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถลงมือปฏิบัติการได้โดยทันที โดยไม่ต้องรอค่าสั่ ง
จากผู้บริหาร ท่าให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มิติด้านภาวะผู้น่า ภาวะผู้น่าของสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีค่อนข้างสูง เนื่องจากนโยบาย
การด่าเนินธุรกิจนั้น ได้รับการสั่งการมาจาก Air Asia Berhad เป็นหลัก ในลักษณะการบังคับบัญชา
และค่อนข้างไปในแนวราบตามที่ได้รับค่าสั่งมา จึงท่าให้ไม่ก่อให้เกิดการบังคับบัญชาแบบปิรามิด
และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ส่งผลให้ผู้น่าสูงสุดจะมีภาวะผู้น่าสูงมาก การกระจายอ่านาจไม่
กว้างขวางนัก และเน้นใช้ระบบเป็นผู้ควบคุมการท่างานเป็นหลัก
มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชี ย มีวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกสร้างขึ้นจาก
Air Asia Berhad ดังนั้นจึงเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ด้านธุรกิจเป็นหลัก โดย
จะมีการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร และมีการเสริมสร้างให้ก่าลังใจแก่บุคลากรโดย
ให้ในรูปแบบของ เงิน และสวัสดิการต่างๆ เพื่ อเป็นการเพิ่มแรงผลักดันในการท่างาน ยึดหลักการ
ท่ามากได้มาก ท่าน้อยได้น้อย และถ้าหากไม่มีประโยชน์กับองค์กร ก็จะไม่สามารถอยู่ในองค์กรได้
มิติด้านความผูกพันของพนักงาน จากวัฒนธรรมขององค์กร ที่เห็นว่าการท่ามากได้มาก ท่าน้อยได้
น้อย ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งมุ่งเน้นในทางธุรกิจ ท่าให้พนักงานไม่เกิดความผูกพันมาก
นัก จึงเกิดการแข่งขันในการสร้างผลงานมากกว่าความผูกพันแบบเพื่อนหรือครอบครัว
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3. คุณพงษ์นรินทร์ อนุรักษ์ลาวัณย์ อดีตผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์
คุณพงษ์นรินทร์ได้ให้ทัศนะต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อสายการบินไทยแอร์เอเชียว่า
ในปัจจุบันสายการบินต้นทุนต่่ายังคงเป็นตลาดที่สามารถเติบโตได้เรื่อยๆ ตามความต้องการของ
ผู้บริโภคที่นับวันจะมีมากขึ้น โดยอนาคตแนวโน้มเรื่องราคาตั๋วโดยสารนั้น ยังขึ้นอยู่กับหลายปั จจัย
และต้องเพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยรูปแบบการแข่งขันในอนาคตนั้นจะเป็นเรื่องเส้นทางใน
การบิ น หากสายการบิ นใดสามารถตอบรับความต้องการของผู้บริโภคได้ดีที่สุด และสามารถ
ควบคุมต้นทุนได้มากที่สุด จะส่งผลต่อยอดขายได้ มีโอกาสเติบโตทั้งในระดับภูมิภาค และระดับ
โลกได้อย่างแน่นอน
มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม สายการบินไทยแอร์เอเชียมีการ
คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการจัดการต่างๆ อย่างสม่่าเสมอ และต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน และเน้นว่า
ทุกการจัดการและพัฒนา ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ จะเห็นได้จากนวัตกรรมด้ าน
การส่งเสริมการขายรูปแบบใหม่ๆ เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าใน
ประเทศไทยสูงมาก จึงต้องท่าความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ว่าเหตุผลอันดับแรกในการเลือก
ซื้อบริการ คือ ราคา ดังนั้นการท่าการตลาดด้วยการส่ารองที่นั่งล่วงหน้า เพื่อให้ได้ราคาถู ก จึงเป็น
จุดขายที่สามารถน่าไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น โปรโมชั่น 0 บาท ซึ่งได้รับการตอบ
รับจากลูก ค้าคนไทยในทิศทางที่ ดีมากๆ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องภาพลักษณ์ขององค์กรให้สามารถเข้าถึงกับคนทุกระดับ ซึ่งถือเป็ นปัจจัยแห่ง
ความส่าเร็จของสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยการเลือกใช้ ณเดชน์ คูกิมิยะ เป็น Presenter ในการ
โฆษณาที่มีความสัมพันธ์ทางอารมณ์ต่อกลุ่มลูกค้าที่มีการใช้บริการ จากภูมิล่าเนา และเส้นทางการ
บิน เป็นหลัก
มิ ติ ด้ า นการจั ด การคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร สายการบิ น ไทยแอร์ เอเชี ย จะพิ จ ารณา
ความสามารถในการด่าเนินงานของตนเอง ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และมีส่วนใดถือว่า
เหนือกว่าคู่แข่งในตลาด จากนั้นจึงมาลงทุนเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้นอีก รวมทั้งมีการ
พัฒนาด้านสวัสดิการของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น อย่างสม่่าเสมอ
มิติด้านภาวะผู้น่า ผู้บริหารมีการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น และเมื่อมีเรื่องราวปัญหาต่างๆ ผู้บริหารจะมีส่วนร่วมในการตอบค่าถามกับสื่อ อย่าง
ใกล้ชิ ด ทั้ งนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชียให้ความส่าคัญต่อภาพลักษณ์ขององค์ก รเป็นอย่างมาก
ดังนัน้ จึงมีการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการป้องกันความเสียหายจากสื่อออนไลน์
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มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร และ มิติด้านความผูกพันของพนักงาน เนื่องด้วยสายการบินไทย
แอร์เอเชียมีจุดมุ่งหมายที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า และเห็นว่าจุดเริ่มต้นของการบริการที่ดีนั้น
เริ่มจากพนักงาน ดังนั้น สายการบินไทยแอร์เอเชียจึงให้ความส่าคัญต่อพนักงานทุกระดับอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทและสามารถน่าไปส่งต่อการบริการที่ดีแก่ลูกค้า จะ
เห็นได้จากการส่ง เสริ ม ให้ค นที่ ท่ างานต่า งแผนกกั น มีก ารท่ างานร่ว มกั บเป็นที ม และจั ดให้ มี
กิจกรรมภายในร่วมกันอย่างสม่่าเสมอ
4. คุณณัฐพล ศิริอุปถัมภ์ อดีตผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ และอดีต
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สายการบินไทยแอร์เอเชีย
คุณณัฐพล มองว่าสายการบินต้นทุนได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ด้า นกลไกราคา และส่ง ผลกระทบโดยตรงกับตลาดสายการบินโดยรวมอย่ างเห็นได้ชัด ท่าให้
ผู้บริโภคมีตัวเลือก และสามารถเข้าถึงการเดินทางโดยเครื่องบินได้ง่ายขึ้น จึงส่งผลให้ สายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย เป็นสายการบินต้นทุนต่่าเจ้าแรกที่เข้ามาท่าตลาด และมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ท่าให้
ประสบความส่าเร็จอย่างมากในประเทศไทย ซึ่งในฝั่งของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ นั้นจะไม่
สามารถก่าหนดต่าแหน่งของตนเองซึ่งเป็น Boutique Airline ได้ชัดเจนนัก
มิ ติด้า นนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม สายการบินไทยแอร์เอเชีย ให้
ความส่าคัญต่อนวัตกรรมการจัดการต่างๆ นอกเหนือจากแนวคิดของสายการบินต้นทุนต่่าที่สามารถ
รักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะเป็นผู้บุกเบิก และมีชื่อเสียงที่ติดตลาด รวมถึงเครือข่าย
เส้นทางการบินที่เชื่อมโยงกันแล้ว ยังมีการจัดการระบบการจองที่มาจาก Web Base โดยรูปแบบ
การเรียงราคา และเงื่อนไขของตั๋วโดยสาร ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังมีนวัตกรรม
การจัดการส่วนงานรายได้เสริมอื่นๆ (Ancillary) ที่แตกต่างจากสายการบินเต็มรูปแบบทั่วไปอย่าง
ชัดเจน ซึ่งรายได้เสริมเหล่านี้ยังถือเป็นรายได้จ่านวนมากแก่บริษัทอีกด้วย
มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มีระบบแบบแผนเรื่องวิธีการท่างานที่ชัดเจน และ
ให้ความส่าคัญกับการสร้างมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความส่าคัญกับพนักงานทุกคนได้
เป็นอย่างดี เข้าใจถึงแนวคิดของคนรุ่นใหม่ และยอมรับได้กับการเข้าออกของพนักงานในปัจจุบัน
มิติด้านภาวะผู้น่า ผู้น่ามีภาพลักษณ์ที่เหมาะสมกับการท่างานที่ทันสมัย แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นสายการบินต้นทุนต่่าที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงสายการบังคับบัญชาที่ไม่แบ่งเป็นล่าดับ
ขั้นมากนัก ส่งผลให้ไม่มีการเมืองในองค์กร และจากการเข้ามาถือหุ้นของบริษัทคิงพาวเวอร์ ก็ถือ
เป็นการสนับสนุนการบริหารงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีก
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มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร และมิติด้านความผูกพันของพนักงาน เป็นองค์กรที่ทันสมัยของคนรุ่น
ใหม่อย่างแท้จริง ทุกคนมีบุคลิกภาพที่คิดเร็ว ท่าเร็ว บุคลากรมีช่วงอายุที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ท่า
ให้อยู่ร่วมกันด้วยความกันเองสนุกสนาน
5. คุณบุญรักษ์ สวัสดิ์อนุภาพ วิศวกรซ่อมบ่ารุงอากาศยาน
คุณบุญรักษ์ ได้ให้ข้อมูลของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ในมุมมองของพนักงานที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินโดยตรง ซึ่งมองว่า สายการบินไทยแอร์
เอเชียนั้น เป็นสายการบินต้นทุนต่่า แต่มีประสิทธิภาพของพนักงาน และระบบการบริหารจัดการ
องค์กร ไม่ได้ต่าตามไปด้วย
มิ ติ ด้ า นนวั ต กรรมการจั ด การ และการจั ด การนวั ต กรรม สายการบิ นไทยแอร์ เ อเชี ย มี
นวัตกรรมในการจัดการเรื่องต้นทุนของเครื่องบิน ซึ่งถือเป็นปัจจัยส่าคัญที่สุดในการให้บริการอย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากที่สายการบินแอร์เอเชียจะไม่เลือกซื้ออะไหล่ ชิ้นส่วนต่างๆ
มาเก็บไว้ล่วงหน้า ถ้ายังไม่ถึงเวลาจ่าเป็น เนื่องจากการเก็บรักษาอะไหล่ของเครื่องบินนั้น ต้องมีการ
บ่ารุงรักษาและมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสูง
มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ถึงแม้สายการบินไทยแอร์เอเชีย จะเป็นสายการบิน
ต้นทุนต่่า แต่ประสิทธิภาพการท่างานของพนักงานทุกคนอยู่ในระดับดีมาก เห็นได้จากสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียได้จัดให้มีสถาบัน Air Asia Academy เพื่อให้วิศวกรการบิน ได้ทบทวนความรู้ และ
เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมการบินเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและสม่่าเสมอ เพราะพนักงานมี
ประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานตามที่ได้ก่าหนด
ไว้ และยังคงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ อยู่เสมอ
นอกจากนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียยังมีข้อก่าหนดตามมาตรฐานให้มีการตรวจสอบและ
ซ่อมบ่ารุง เมื่อเครื่องบินท่าการบินครบก่าหนดตามจ่านวนรอบการบินขึ้นลง หรือใช้ท่าการบินครบ
จ่านวนชั่วโมง ซึ่งการตรวจสอบและซ่อมบ่ารุงจะมีระดับขั้นของการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นตาม
ระยะเวลา เช่น แบ่งเป็น ACheck, BCheck, CCheck และ DCheck ตามคู่มือการซ่อมบ่ารุง ของ
เครื่องบินแต่ละรุ่น ซึ่งในการเข้าซ่อมบ่ารุงใหญ่ระดับ CCheck หรือ DCheck นั้น จะมีการ ถอด
ชิ้ น ส่ ว นต่ า งๆ ของเครื่ อ งบิ น มาตรวจสอบอย่ า งละเอี ย ด และมี ก ารเปลี่ ย นอะไหล่ ต่ า งๆ ตาม
ก่าหนดเวลาอย่างเคร่งครัด แม้ว่าอะไหล่ชิ้นนั้นจะยังไม่เสียหาย หรือมีสภาพดีอยู่ก็ตาม เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยสูงสุด
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มิติด้านภาวะผู้น่า ผู้บริหารมีการรับมือต่อปัญหาเป็นอย่างดีและมีประสิท ธิภาพ เพราะทาง
สายการบินแอร์เอเชียจะมีนโยบายว่า จะไม่รอให้เกิดปัญหาก่อน จึงค่อยหาทางแก้ไข แต่จะมีการ
วางแผนในการรับ มือกั บปัญหาต่างๆ รวมถึงมีการฝึก ซ้อมการแก้ไ ขปัญหา โดยใช้ส ถานการณ์
จ่าลองขึ้นมา จากเรื่องราวปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นกับสายการบินไทยแอร์เอเชียจึงผ่านไปได้ด้วยดี
มิ ติด้ า นวัฒ นธรรมองค์ ก ร สายการบิน ไทยแอร์ เอเชี ย ได้ปลู ก ฝั งให้พ นัก งานทุ ก คนให้
ความส่าคัญต่อการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จ่าเป็น แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยใน
ทุกๆ ด้าน รวมถึงประสิทธิภาพต่างๆ ต้องไม่ลดลง อีกทั้งสิ่งที่พนักงานทุกคนร่วมมือกัน ปฏิบัติตาม
นโยบายอย่างเคร่งครัด จะส่งผลต่อโบนัส ที่พนักงานจะได้รับ
มิติด้านความผูกพันของพนักงาน เนื่องจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย ให้การดูแลพนักงาน
และเอาใจใส่พนักงานทุกคน ทุกแผนก ทางด้านสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานและครอบครัว เป็น
อย่ า งดี และพนัก งานทุ ก คนจะได้สิทธิ เท่าเทีย มกั นทั้งองค์ก ร โดยไม่มีก ารแบ่งระดับ จึงท่าให้
พนักงานทุกคน รับรู้ได้ถึงความยุติธรรมที่บริษัทมีให้
6. คุณธันวา จ่าปาภา นักบิน
คุณธันวา เป็นนักบินและยังเป็นตัวแทน (Presenter) ของสายการบินไทยแอร์เอเชียในการ
น่า เสนอสื่อต่า งๆ ขององค์ ก ร ได้ก ล่าวว่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย เป็นสายการบินที่เน้นให้
ความส่าคัญของคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยมุ่งให้ความส่าคัญเต็มที่ต่อทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานความปลอดภัยของผู้โดยสาร ถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนสูงก็ ตาม เพราะมีวิธีคิดที่ชัดเจนว่า
บริษัทพร้อมลงทุนเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร แต่พร้อมประหยัดเพื่อลดต้นทุนของบริษัท
มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม มีการคิดค้นรูปแบบการจัดการ
และวิธีก ารท่ า งานให้มี ป ระสิท ธิ ภาพ และส่ งผลต่อ การรัก ษาระดับ ต้น ทุนขององค์ ก ร เช่น ถ้ า
เปรียบเทียบลักษณะรูปแบบการท่างานของนักบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย กับสายการบินบาง
แห่ง จะเห็นว่า มีหน้าที่ ในกระบวนการท่างานมากกว่า ซึ่งจะส่งผลให้นักบินสบายน้อยกว่า แต่
ส่งเสริมให้นักบินต้องปรับตัว และดึงความสามารถในการท่างานให้มีประสิทธิภาพสูงออกมาใช้
งาน เพื่อประโยชน์สูงสุด ท่าให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อเป็นผู้ช่วยของ
นักบิน ซึ่งผลก่าไรที่บริษัทจะได้รับ ก็จะกลับมาเป็นสวัสดิการที่ดีขึ้นให้แก่พนักงานในทุกๆ ปี
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มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีการพัฒนาและให้
ความรู้แก่ พนักงานทุ กสายงานอย่างสม่่าเสมอ รวมทั้งมีการประเมินผล ปรับปรุง ระบบในการ
ท่า งานในทุ กๆ แผนกโดยผู้ตรวจสอบภายในอยู่ตลอดเวลา ท่าให้สามารถแก้ ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าถูกจับผิด และมีการพัฒนาระบบต่างๆ
ภายในองค์กรอยู่อย่างต่อเนื่อง ในงานของนักบิน สายการบินไทยแอร์เอเชียได้ร่วมมือกับบริษัท
Canadian Aviation Electronics Ltd. (CAE) ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องฝึกบินจ่าลอง และเป็นผู้น่าใน
เทคโนโลยี ด้านการบิ น เพื่อจัดตั้ง ศูนย์ ฝึก อบรมการบิน Asian Aviation Academy ที่ ก รุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อรองรับการฝึกบินของนักบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย ให้มี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ในการปฏิบัติการของเครื่องบินนั้น หัวใจส่าคัญคือ ความปลอดภัยสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การท่าการบิน การจัดตารางบิน การใช้งาน การบ่ารุงรักษาและซ่อมบ่ารุงนั้น ทุกๆ อย่างจะต้อง
เป็นไปตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่ได้ก่าหนดขึ้นจากบริษัทผู้ผลิตอากาศยาน ผู้ผลิต
อะไหล่ต่างๆ รวมทั้งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานก่ากับดูแลด้านการบินทั้งของ
ประเทศผู้ผลิตอากาศยาน เช่น องค์การด้านความปลอดภัยด้านการบิ นของสหภาพยุโรป (EASA)
ส่านักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ (CAAT) ซึ่งทั้งหมดก็จะมีการก่ากับดูแลจากองค์กร
ระหว่างประเทศอย่างองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) อีกด้วย
ส่ า หรั บ การใช้ ง านเครื่ อ งบิ น และการซ่ อ มบ่ า รุ ง นั้ น สายการบิ น ไทยแอร์ เ อเชี ย ให้
ความส่าคัญ ในทุกขั้นตอน โดยเมื่อเครื่องเข้าจอดที่สนามบิน นักบิน หรือวิศวกรอากาศยาน จะเดิน
ตรวจสอบรอบๆ เครื่องบินก่อน เพื่อดูความเรียบร้อย และสังเกตความผิดปกติก่อนออกไปท่าการ
บินเที่ยวถัดไป จากนั้นเมื่อท่าการบินเสร็จในแต่ละวัน จะมีการตรวจสอบและซ่อมบ่ารุงประจ่าวัน
ที่ฐานการบินของเครื่องบินล่านั้น
มิติด้านภาวะผู้น่า “ผู้น่ามีคุณธรรม ผู้ตามก็เลื่อมใส ผู้น่ามีน้่าใจ ผู้ตามก็มีใจ” ส่วนในด้าน
คุณสมบัติของผู้บริหารที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีต่อหน่วยงานของนักบินนั้น สังเกตได้จาก
หลังการแก้ไขปัญหา โดยพบว่า ปัญหานั้นๆ ลดลงอย่างมีนัยส่าคัญ อันเนื่ องมาจากการส่งเสริมและ
ท่าความเข้าใจกับพนักงานให้ตระหนักถึงปัญหา มากกว่าการบังคับ หรือตั้งกฎเกณฑ์โดยปราศจาก
ความเข้าใจ
มิติด้านความผูกพันของพนักงาน มีการสร้างบรรยากาศภายในองค์กรในแบบครอบครัว
ไม่ใช่รูปแบบบริษัท “We are not company but family”
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มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร บุคลากรของสายการบินไทยแอร์เอเชียทุกคนยอมรับ และภูมิใจ
ในการเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่า และพนักงานทุกคนมีทัศนคติต่อการท่างานที่
พร้อมเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่จะท่าให้บริษัทมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จะเห็นได้ว่า พนักงาน
ของสายการบินไทยแอร์เอเชียจะไม่มีลักษณะของการเป็น “ไม้แข็ง(ดัดยาก)” และพนักงานร่วมงาน
กันแบบครอบครัว ไม่แบ่งระดับความเป็นเจ้านายกั บลูกจ้าง อีกทั้งบริษัทยั งมีการสนับสนุนให้
พนัก งานมี ค วามสุข ในการท่า งาน เพราะเชื่อมั่นว่า ถ้าพนัก งานทุกคนท่างานได้เต็มที่ บริษั ทก็
สามารถพัฒนาต่อไปเป็นอย่างดีเช่นกัน
7. คุณกมลรัตน์ สิริฤกษ์สกุล พนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบิน
คุณกมลรัตน์ ได้แสดงความมั่นใจว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียนั้น สามารถด่าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะความสามารถของผู้บริหารที่มีนโยบายชัดเจน แข็งแกร่ง รวมทั้งข้อ
ได้เปรียบในการจ่าหน่ายตั๋วโดยสารได้ในราคาถูก ซึ่งเป็นผลจากการประหยัดต้นทุนของทุกๆ ฝ่าย
ในองค์กร
มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม สายการบินไทยแอร์เอเชียเล็งเห็น
ถึงความปลอดภัย และความทันสมัยของเทคโนโลยีการบิน ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์หลักในการให้บริการ
จึงมีการเลือกซื้อเครื่องบิ นใหม่ ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ก้ าวหน้าอยู่ตลอด อีกทั้งมีก ารท่าการตลาดใน
รูปแบบที่ทั นสมัย น่า สนใจ ซึ่งสามารถดึงดูด ผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่รู้จัก และเป็นที่
ยอมรับของคนไทย
มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มีการจัดการคุณภาพขององค์กรในทุกๆ ฝ่าย โดย
มุ่งเน้นให้ความส่าคัญกับการลดต้นทุนให้มากที่สุด
มิติด้านภาวะผู้น่า ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการท่างาน มีการน่าเสนอนโยบายที่ชัดเจน มี
การตรวจสอบข้อเท็จจริงของปัญหา เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น และพยายามหาทางแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด
และเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย
มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร และ มิติด้านความผูกพันของพนักงาน สายการบินไทยแอร์เอเชีย
ได้ปลูกฝังและเน้นย้่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ภายใต้สโลแกน “All for one, one for all” ซึ่ง
ก่อให้เกิดความสามัคคีในองค์กร อีกทั้งยังมีการส่งเสริมพนักงานที่ท่างานมาเป็นระยะเวลานาน ให้
สามารถเติบโตในต่าแหน่งที่สูงขึ้น มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น
นอกจากนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีการส่งเสริ มสวัสดิการให้กับพนักงานทุกคนเป็น
อย่างดี ทั้งตั๋วโดยสาร การรักษาพยาบาล วันลาพักร้อน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการ
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ท่างาน รวมทั้ง มีการจัดงานสังสรรค์ประจ่าปี เพื่อให้ผู้บริหารได้พบปะกับพนักงานทุกคน รวมทั้ง
ให้พนักงานได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมองค์กรซึ่งสามารถสร้างความผูกพันต่อองค์กรได้ดี
8. คุณวรวรรณ เอื้อจารุพร พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
คุณวรวรรณ ท่างานต่าแหน่งพนักงานต้อนรับบินเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
มาเป็นระยะเวลา 6 ปี ซึ่งมีความพึงพอใจในการท่างานเป็นอย่างมาก และไม่มีความคิดจะโยกย้าย
ไปท่างานให้กับสายการบินอื่นๆ หรือเปลี่ยนสายอาชีพ
มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม ในด้านของการบริการผู้โดยสาร
บนเครื่องบินนั้น สายการบินไทยแอร์เอเชียยังได้จัดให้มีพนักงานกลุ่ม Fun Team โดยมีหน้าที่จัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสุข ความสนุกสนาน น่าสนใจ หรือแจกของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ
ให้แก่ผู้โดยสารระหว่างการเดินทางบางเที่ยวบิน รวมทั้งมีการส่งเสริมการตลาดด้วยการให้บริการ
พิเศษ “Air Asia Care Flight เที่ยวบินพิเศษ ส่าหรับคนพิเศษ” ที่ให้ผู้โดยสารที่ต้องการสร้างเซอร์
ไพรส์ให้กั บ คนส่า คัญสามารถส่งรายละเอียดถึงโอกาสพิเศษ ความสัมพั นธ์กั บผู้โดยสาร และ
รูปแบบการเซอร์ไพรส์ให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งถ้าได้รับการคัดเลือกพนักงานต้อนรับจะ
ท่าการเซอร์ไพรส์ให้แก่ผู้โดยสารนั้น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
เมนูอาหาร ชนิดเครื่องดื่ม และสินค้าต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของสายการบินนอกเหนือจาก
ราคาตั๋วโดยสารอย่างสม่่าเสมอ
มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การจัดการภายในองค์กรของสายการบินไทยแอร์
เอเชี ย มีคุ ณภาพ ตามมาตรฐานสากล ที่ทันสมั ย และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจัดให้มีก ารประเมิน
ศักยภาพในการท่างานของบุคลากรภายในองค์กรอย่างสม่่าเสมอ และมีการพัฒนา ปรับปรุง ให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว โดยในฐานะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบิน
ไทยแอร์เอเชียได้มีการจัดตั้ง Air Asia Traning Academy ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
เพื่อให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้ท่าการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัย การให้บริการ และฝึกการ
ปฏิบัติงาน ให้ได้ตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
มิติด้านภาวะผู้น่า ผู้บริหารได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับว่าผู้บริหารนั้นได้มีการไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วนก่อนท่าการตัดสิน และแก้ไขปัญหา
มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร มิติด้านความผูกพันของพนักงาน สายการบินไทยแอร์เอเชียมี
การปลูกฝังความคิด และทัศนคติที่มีต่อองค์กร ว่ าเป็นการอยู่ร่วมกันแบบเสมือนครอบครัว ไม่มีค่า
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ว่าเจ้านายกับลูกน้อง แต่จะมีแต่ความรู้สึกว่าทุกคนเป็นพ่อแม่พี่น้องกัน ท่าให้เกิดความสนิทสนม
สามัคคี ส่งผลให้เมื่อเกิดปัญหาทุกคนจะสามารถปรึกษา เสนอความคิดเห็น และร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังส่งผลดีต่อไปถึงผู้โดยสารในเรื่องความร่วมมือกัน
ของพนั ก งานในการท่ า งานในระยะเวลาเดิ น ทางอั น จ่ า กั ด บนเครื่ อ งบิ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบการท่างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งเป็นผู้ที่เปรียบเสมือน
ตัวแทนของสายการบิน และมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้โดยสารอย่างมีความสุข พนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินจะให้ความเป็นกันเอง ท่าให้ผู้โดยสารเกิดการประทับใจ และกลับมาใช้บริการอีกใน
อนาคต
บทสัมภาษณ์บุคคลภายนอกสายการบินไทยแอร์เอเชีย และมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน
ต้นทุนต่า
1. คุณวที อรรถกวี นักวิชาการ ระดับผู้อ่านวยการ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
คุณวที ได้ให้ข้อมูลในฐานะนักวิชาการขององค์กรที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจสาย
การบินต้นทุนต่่า โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น
ของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย ส่งผลให้ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่
หลักในการให้บริการในการท่าการบินของทุกสายการบิน และร่วมรับผิดชอบ โดยเฉพาะเป้าหมาย
ในเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นส่าคัญ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จึงต้องผลิต
บุคลากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ต่างๆ และจัดเตรียมข้อมูล ให้รองรับกับจ่านวนเที่ยวบินของสายการบิน
ต้นทุนต่่าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ให้เพียงพอต่อความต้องการและทันต่อสถานการณ์ โดย คุณวที มี
มุมมองที่น่าสนใจต่อสายการบินไทยแอร์เอเชียในมิติต่างๆ ดังนี้
มิติด้านนวัตกรรมการจัดการและการจัดการนวัตกรรม สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีการให้
ความส่าคัญต่อนวัตกรรมต่างๆ เห็นได้จากวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางทาง
อากาศของคนในประเทศไทย ที่แต่เดิมเป็นการเดินทางแบบกระจุก ที่จ่าเป็นต้องมีศูนย์รวมในการ
เดินทางที่กรุงเทพมหานคร เช่น การเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังจังหวัดภูเก็ต ที่จ่าเป็นต้องมี
การแวะเปลี่ยนเครื่องที่ กรุงเทพ มาเป็นรูปแบบการเดินทางแบบกระจายตัว คือ สามารถเดินทาง
โดยเครื่องบินจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจังหวัดภูเก็ตโดยตรง เป็นต้น อีกทั้งการให้ความส่าคัญด้าน
ราคา ที่สามารถท่าราคาค่าโดยสารได้ต่า และการให้ความส่าคัญด้านเวลา ซึ่ งสายการบินไทยแอร์
เอเชีย มีประสิทธิภาพสูงในการจัดสรรเรื่องการตรงต่อเวลาในการท่าการบินอย่างชัดเจน (On-time
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performance) นอกจากนี้การน่านวัตกรรมการจัดการธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าที่ทันสมัยจาก
ต่างประเทศ คือ แอร์เอเชีย มาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน โดยเป็นธุรกิจของเอกชนอย่างแท้จริง และ
มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องต้นทุนเป็นส่าคัญ นอกจากนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ยังถือเป็นสาย
การบินที่มีคุณภาพสูงในสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ด้วยรูปแบบการบริหารงานที่ทันสมัย เป็น
สากล มีการปรับตัวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชียนั้น มีการจัดการภายใน
องค์กรที่เป็นระบบ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยจะเห็นได้จากการแก้ปัญหาเรื่องมาตรฐานใน
การตรวจสอบคุณภาพ จากหน่วยงาน International Civil Aviation Organization (ICAO) ที่มีหน้าที่
ในการตรวจสอบประเมินมาตรฐานของประเทศสมาชิกในการก่ากับดูแลความปลอดภัยด้านการบิน
ซึ่งจะตรวจประเมินตามโครงการ Universal Safety Oversight Audit Program (USOAP) โดยสาย
การบินไทยแอร์เอเชียสามารถผ่านการตรวจสอบ และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับตามมาตรฐานได้ ใน
ระยะเวลาอันสั้น ก่อนสายการบินอื่นๆ ในประเทศไทย
มิติด้านภาวะผู้น่า ผู้บริหารของบริษัทแม่ของแอร์เอเชีย ได้มีค่ากล่าวที่น่าสนใจ คือ สิ่งที่
ส่าคัญที่สุดคือทรัพยากรทางสมอง และการจัดการของแอร์เอเชียจะเน้นคุณภาพ มากกว่าปริมาณ
มิติด้านวัฒนธรรมองค์กรและ มิติด้านความผูกพันของพนักงาน พนักงานของสายการบินไทยแอร์
เอเชีย มีบุคลิกและลักษณะเฉพาะตัว กล่าวคือ พนักงานมีภาพลักษณ์ที่ท่างานเป็นทีม ว่องไว รวดเร็ว
กระฉับกระเฉง ปฏิบัติตามเป้าหมาย และกฎระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด
2. ร้อยเอกรชฏ แย้มศรีบัว ผู้อ่านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ บริษัทท่าอากาศยานไทย
จ่ากัด (มหาชน)
การท่างานของบริษัทท่าอากาศยานไทยซึ่งเป็นองค์กรแบบรัฐวิสาหกิจนั้น อยู่ในฐานะผู้
ให้บริการแก่สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเปรียบเสมือนลูกค้า โดยจะ
ให้บริการด้านการเช่าพื้นที่ ส่านักงาน การให้เช่าพื้นที่ลานจอดอากาศยาน และมีหน้าที่จัดหาสิ่ง
อ่านวยความสะดวกต่างๆ ในฐานะผู้ให้เช่าสถานที่และด่าเนินธุรกิจการบิน เช่น เคาน์เตอร์เช็คอิน
ระบบมาตรฐานความปลอดภัย ระบบสายพานล่าเลียง สะพานเทียบเครื่องบิน จึงถือว่าเป็นงานที่
ส่งเสริมให้ธุรกิจของสายการบินต้นทุนต่่าสามารถด่าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยเอกรชฏ มีความเข้าใจในรูปแบบและวิธีในการท่างานของสายการบินไทยแอร์เอเชียได้
เป็นอย่างดี และมีมุมมองต่อธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าว่ายังคงมีแนวโน้มด้านการตลาดเติบโตมาก
ขึ้นอย่างก้าวกระโดดเนื่องจากการปลดธงแดงการบิน ซึ่งจะส่งผลให้มีการแข่งขันในตลาดสูงขึ้น
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ต่อไป อีกทั้งยังคงมีการขยายเส้นทางบินไปยังจุดหมายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเปิดเส้นทาง
การบิ นระยะไกลข้า มทวีป และการร่วมมือทางธุรกิ จกั บธุรกิ จอื่นๆ ที่เกี่ ย วเนื่องกั น เช่น ธุรกิ จ
โรงแรม ธุรกิจทัวร์ราคาประหยัด
ในปัจจุบัน สนามบินหลักของไทยจัดอยู่ในขั้นวิกฤต เนื่องจากมียอดผู้โดยสารล้นทะลักขีด
ความสามารถที่รองรับได้ ทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจึงมีนโยบายในการสร้างอาคารผู้โดยสาร
ของสายการบินต้นทุนต่่าของประเทศไทย รวมทั้งสายการบินต้นทุนต่่าของประเทศต่างๆ ในระดับ
ภูมิภาคและทั่วโลก โดยสนามบินดอนเมืองจะมีการขยายอาคารผู้โดยสาร โดยปรับปรุงอาคาร
ระหว่างประเทศ และปรับปรุง เพิ่มหลุมจอดเครื่องบินแบบประชิดอาคาร และหลุมจอดระยะไกล
เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 40 ล้านคนต่อปี ในปี พศ. 2565 เป็นต้น
มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม สายการบินไทยแอร์เอเชีย ถือเป็น
สายการบินที่ให้ความส่าคัญเรื่องนวัตกรรมการจัดการมากที่สุด และส่งผลให้ประสบความส่าเร็จ
ในระดับสากล โดยมุ่งเน้นรูปแบบการเดินทางที่เรียบง่าย ราคาประหยัด การพัฒนาการสื่อสาร และ
ส่ารองที่นั่งผ่านเวปไซต์ เพื่อลดต้นทุนด้านบุคลากร อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งการ
เช็คอินล่วงหน้าผ่านเวปไซต์ หรือเช็คอินผ่านตู้อัตโนมัติ เพื่อช่วยร่นระยะเวลาในการเข้าแถวเช็คอิน
อีกทั้งยังใช้ตั๋วโดยสารแบบ Ticketless คือสามารถให้รหัส บาร์โค้ด ในการยืนยันตัวตนแทน ซึ่ง
สามารถลดต้นทุนการใช้กระดาษพิมพ์ได้เป็นอย่างมาก
การเข้าถึงผู้บริโภคโดยผ่านสังคมออนไลน์ต่างๆ ท่าให้สื่อสารได้อย่างรวดเร็ว และรับรู้
ความต้ องการของผู้บ ริโภคอย่ า งแท้ จริง นอกจากนี้ก ารจั ดการนวัตกรรมด้านการเชื่อ มต่อการ
ท่องเที่ยวกับโรงแรมที่พัก การเดินทางด้วยเรือ รถ โดยท่าแพคเกจราคา รวมถึงส่วนลดร้านอาหาร
โดยแสดงป้ายติดกระเป๋าเดินทางที่ซื้อน้่าหนักเพิ่มเมื่อเดินทางกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย ถือว่า
ตอบโจทย์การด่าเนินชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ยังมีการจัดการนวัตกรรมเรื่อง
การรับช่าระเงินค่าตั๋วโดยสายผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกที่สะดวกและง่ายดายที่สุดส่าหรับ
ผู้บริโภค ทั้งช่าระผ่านเวปไซต์ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือผ่านร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เป็นต้น
มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีการจัดตั้ง Air Asia
Traning Academy เพื่อท่าการให้ความรู้และฝึกฝนพนักงานทุกหน่วยงานภายในองค์กร ให้มีความรู้
ความช่านาญ ให้มีทักษะในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มิติด้านภาวะผู้น่า ผู้น่าและผู้บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียมีการก่าหนดภารกิจ และ
ค่านิยมขององค์กรไว้เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในพนักงานทุกคนท่างานภายใต้กรอบเดียวกัน และให้
ความส่าคัญต่อสภาพแวดล้อมในการท่างาน สร้างความรู้สึกเป็นเสมือนครอบครัว มีบุคลิกภาพที่
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เรียบง่ายเป็นกันเองและเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งออกแบบห้องท่างานแบบไม่มีประตู เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนเข้าไปปรึกษาได้ ส่งผลให้ ทุกคนให้พนักงานทุกคนมีความ
กระตือรือร้นและทุ่มเทความสามารถในการท่างานด้วยความจริงใจ
มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชียให้ความส่าคัญกับการรับพนักงาน
อย่างมาก โดยคัดเลือกด้านความเหมาะสมของบุคลากรมากกว่าความเก่ง เพราะเชื่อว่าการเลือก
บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร จะท่าให้ประสบความส่าเร็จอย่างยั่งยืน รวมทั้งมี
การปลูกฝังทัศนคติขององค์กรอย่างชัดเจน และส่วนใหญ่จะไม่เลือกพนักงานที่เคยผ่านงานมาจาก
สายการบินอื่นมาก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กรเก่าติดตัวมาใช้กับสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย
มิติด้า นความผูก พันของพนัก งาน การบริหารจัดการทรัพ ยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ผลประกอบการดี พนักงานก็จะได้รับค่าตอบแทนที่พอเพียง ส่งผลให้พนักงานเกิดความ
จงรักภักดีต่อองค์กร รวมทั้งการจัดให้มีแผนกพัฒนาบุคคล ที่ท่าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
พนักงานในทุกๆ เรื่อง และยังจัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์อยู่บ่อยครั้ง เพื่อช่วยสร้างความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กรอีกด้วย
3. คุณอนุพงษ์ เกรียงไกรลิปิกร ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัทเสิร์ชเอ็นจินอ็อปทีไมเซชั่น จ่ากัด
(เวปTraveligo)
คุณอนุพงษ์ เป็นผู้ก่อตั้ง www.traveligo.com เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาตั๋วเครื่องบิน
รถเช่า และห้องพักโรงแรมต่างๆ ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต และ Application บนโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน รายแรกของประเทศไทย ซึ่งมีฐานะเป็นเหมือนตัวแทนจ่าหน่ายตั๋วเครื่องบินและการ
จองห้องพักของโรงแรม ซึ่งคนไทยสามารถขอรับใบก่ากับภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยใช้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในเรื่อง ระบบ Search Engine ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยอ่านวยความ
สะดวกในการค้นหาตั๋วเครื่องบินของสายการบินต่างๆ ตามความต้องการ ของผู้เดินทาง ทั้งในเรื่อง
สายการบิน เวลาบิน และ ราคา คุณอนุพงษ์กล่าวว่ า จากการท่าธุรกิจที่ผ่านมา ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ
ตั๋วโดยสารของสายการบินต้นทุนต่่าเป็นจ่านวนมากถึง 70% ของปริมาณการซื้อตั๋วโดยสารผ่านเวป
Traveligo โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เป็นสายการบินที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้บริโภค
เนื่องจากตารางบินส่วนใหญ่สามารถท่าราคาค่าบัตรโดยสารได้ต่าที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสายการ
บินต้นทุ นต่่ารายอื่นๆ และยังถือเป็นสายการบินต้นทุนต่่าที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยใน
ปัจจุบันเป็นอย่างมากในเรื่องการขนส่ง การเดินทางท่องเที่ยว และรูปแบบการใช้ชีวิต
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มิ ติ ด้ า นนวั ต กรรมการจั ด การ และการจั ด การนวั ต กรรม สายการบิ นไทยแอร์ เ อเชี ย มี
นวัตกรรมในเรื่องการพัฒนาระบบออนไลน์ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย สามารถเชี่อมต่อ
กับระบบทางอินเตอร์เน็ตของตัวแทนจ่าหน่ายตั๋วเครื่องบินได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงระบบการช่าระ
เงินที่มีระหว่างบริษัทกับตัวแทนจ่าหน่ายนั้นมีความถูกต้อง แม่นย่า ตรงเวลาและรวดเร็วกว่าสาย
การบินอื่นๆ ของประเทศไทย อีกทั้งระบบการซื้อขายต่างๆ ระหว่างตัวแทนจ่าหน่ายมีความสะดวก
เชื่อมต่อและเข้าถึงง่าย แต่ในช่องทางการจ่าหน่ายตั๋วเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ในเวป
ไซต์ และ Application จะเสนอราคาตั๋วเครื่องบินที่ต่าที่สุดแก่ผู้ใช้บริการโดยตรงเท่านั้น จากสาเหตุ
นี้ตัวแทนจ่าหน่ายจะไม่ได้รับส่วนลด หรือส่วนแบ่งทางการค้าใดๆ ซึ่งแตกต่างกับกลยุทธ์การขาย
ของสายการบินอื่นๆ ดังนั้น ถ้าตัวแทนจ่าหน่ายต้องการเพิ่มจ่านวนของลูกค้าที่ต้องการตั๋วเครื่องบิน
ของสายการบินไทยแอร์เอเชียเนื่องจากมีราคาที่ต่าที่สุด ตัวแทนจ่าหน่ายจ่าเป็นต้องลดราคาเอง ยอม
ขาดทุน เพื่อให้เกิดการดึงดูดความสนใจ และความเชื่อมั่นด้านราคา เพื่อการกลับมาซื้อซ้่าของลูกค้า
ในอนาคต ทั้งนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียไม่มีนโยบายในการให้ราคาพิเศษแก่ตัวแทนจ่าหน่าย แต่
จะมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาการขายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ความรู้ด้านการตลาด
เพื่อเพิ่มกลยุทธ์การขายในรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างสม่่าเสมอ
มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชียมีการรักษาคุณภาพใน
การท่างานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ หน่วยงาน และมีความชัดเจนในรูปแบบการท่างานที่มี
คุ ณ ภาพ มี ก ารมอบหมายงานให้ กั บ คนที่ เ หมาะสมกั บ งานนั้ น และใช้ ป ระโยชน์ จ ากความรู้
ความสามารถของบุคลากรได้เป็ นอย่างดี สังเกตได้จากบุคลากรของสายการบินไทยแอร์เอเชียมี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว มีการจัดการต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้เป็นระบบ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มิติด้านภาวะผู้น่า จากประสบการณ์ที่ได้รับรู้เกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารมีลักษณะความเป็นผู้น่าที่ดี สามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ว และชาญฉลาด มีการปกป้องดูแลบุคลากรขององค์กรได้เป็นอย่างดี
มิติด้านวัฒนธรรมองค์กรและ มิติด้านความผูกพันของพนักงาน เนื่องจากสายการบินไทย
แอร์เอเชีย มีวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบที่ทันสมัย เป็นสากล ถือเป็นข้อได้เปรียบในการบริหาร
จัดการให้มีระบบการท่างานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการต้นทุน
เพื่อให้ได้ผลก่าไรให้มากที่สุด
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4. คุณแพรมาศ เจริญพงศ์ รองประธานบริหารฝ่ายบัตรเครดิต ธนาคารซิตี้แบงก์ (ประเทศ
ไทย)
คุณแพรมาศ มีทัศนะว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการเติบโตขึ้น
อย่างมากในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
การเติบโตของผู้บริโภคในระดับชนชั้นกลาง ส่งผลให้ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทยมี
การเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว เนื่ องจากเป็ นทางเลือ กเพื่ อให้ผู้ บริ โภคจะได้ เดิน ทางโดยเครื่ องบิน ที่
สะดวกสบาย ใช้เวลาน้อยกว่า เมื่อเทียบกั บการขนส่งชนิดอื่นๆ อีกทั้งมีราคาถูก ทั้งนี้ยังส่งผลดี
ให้กับทางธนาคารที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเป็นอย่างมาก เห็นได้ชัดจากสายการบินไทยแอร์
เอเชีย เป็นหนึ่งในสายการบินที่มียอดขายเป็นอันดับต้นๆ ในประเทศไทย และมากกว่า 90% ของ
ผู้โดยสาร ใช้วิธีการช่าระเงินผ่านบัตรเครดิต
มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม รวมถึงมิติด้านการจัดการคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชีย ถือเป็นบริษัทที่มี แบบจ่าลองทางธุรกิจ (Business Model)
การเป็นสายการบินต้นทุนต่่าที่ชัดเจน และแข็งแกร่งในเรื่องนวัตกรรมการจัดการที่รวดเร็วและ
ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการต้นทุน กลยุทธ์ทางการตลาด และการค่านวณ
ต้นทุน อีกทั้งมีการบริหารจัดการด้านราคาที่เข้มงวด เพื่อให้ สามารถท่าราคาตั๋วโดยสารให้ต่าที่สุด
จะเห็นได้จาก การที่บัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ มีการท่าการส่งเสริมการขายร่วมกับสายการ
บินไทยแอร์เอเชียมาเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี แต่จะเป็นการให้คะแนนสะสมพิเศษ และของก่านัล
เช่น บัตรของขวัญร้านกาแฟ เป็นต้น โดยจะไม่มีการให้ ของก่านัลเป็นเงินคืน (Cash Rebate) เพื่อ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาตั๋วโดยสาร นอกจากนี้ยังให้ความส่าคัญรักษาราคาตั๋วโดยสารที่ต่าที่สุด
ต้องซื้อได้จากช่องทางการขายของบริษัทไทยแอร์เอเชียโดยตรงเท่านั้น
มิติด้านภาวะผู้น่า สายการบินไทยแอร์เอเชียมีโครงสร้างองค์กรที่แสดงถึงภาวะผู้น่าอย่าง
ชั ด เจน ส่ ง ผลให้ส ามารถสร้ า งกลยุ ท ธ์ท างธุร กิ จที่ ชั ด เจน จึง ท่ า ให้ พ นัก งานมี แ นวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ท่าให้การด่าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เป็ น กระแสสั ง คม ผู้ บ ริ ห ารก็ มี ก ารแก้ ไ ขได้ ค่ อ นข้ า งดี และรวดเร็ ว ในยื ด เ ยื้ อ แสดงถึ ง ความ
กระตือรือร้นต่อปัญหา และการมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร และ มิติด้านความผูกพันของพนักงาน เรื่องหลักที่เห็นได้ชัดคือ
มีลักษณะวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง มีลักษณะที่เข้าถึงได้ง่าย เป็นกันเอง เหมาะกับกลุ่มลูก ค้า
พนักงานทุกคนดูมีความคล่องตัวสูง มีระบบและวิธีการท่างานที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยใช้
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เทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย องค์กรก็ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการดี ท่าให้พนักงานมีความผูกพัน
ต่อองค์กร และมีความจงรักภักดีสูง
5. คุณพิชพงษ์ พงษ์ชีพ ผู้บริหารและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เกาะกูดพาราไดซ์บีช จ่ากัด
ถึงแม้ว่า เกาะกูดพาราไดซ์รีสอร์ท และเกาะช้างพาราไดซ์รีสอร์ท จังหวัดตราด ที่อยู่ใน
ความดูแลของ คุณพิชพงษ์ จะไม่ได้ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นจุดหมายของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
แต่ลูกค้าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ เดินทางมาจากต่างประเทศมายังประเทศไทยด้วยสายการบินไทยแอร์
เอเชีย และตั้งแต่เริ่มมีสายการบินไทยแอร์เอเชียในประเทศไทย ซึ่งก่าหนดให้ราคาตั๋วโดยสารมี
ราคาที่เอื้อมถึง โดยเฉพาะตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างมาก จึงส่งผลให้
เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเกาะช้าง และเกาะกูด อย่างเห็นได้ชัด
มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม นวัตกรรมการจัดการเรื่องต้นทุน
ซึ่ง ส่ง ผลในการก่ าหนดราคาตั๋วโดยสาร และการท่าโปรโมชั่นที่ดึงดูด ถือเป็นเรื่องส่าคัญ และ
ประสบผลส่าเร็จอย่างมาก รวมทั้งนวัตกรรมการจัดการเรื่องเส้นทาง และจุดหมายการบิน ที่ตอบ
โจทย์การเดินทาง และการท่องเที่ยวของผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดี โดยสายการบินไทย
แอร์เอเชียยังสามารถสร้าง และรักษามาตรฐานในเรื่องต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับ
มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร สามารถสังเกตได้จาก การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
รูปแบบในการจองตั๋วโดยสารให้มีความรวดเร็ว ทันสมัยมากขึ้น และรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่
ตลอดเวลา โดยพนักงานของสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีความรู้ความเข้าใจกับระบบ และการใช้
เครื่องมือต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะรูปแบบการท่างานของพนักงานฝ่ายภาคพื้น ใน
การบริการเช็คอิน ซึ่งสามารถให้บริการด้วยความคล่องแคล่ว กระชับฉับไว และเป็นระบบ
มิ ติ ด้ า นภาวะผู้ น่ า ครั้ ง แรกที่ ไ ด้ รู้ จัก ผู้ บ ริ ห ารของสายการบิ น ไทยแอร์เ อเชี ย ผ่ า นทาง
ช่องทางสื่อต่างๆ ก็รับรู้ถึงความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียแปลกใหม่ที่น่าเสนอแตกต่างจากสายการบิน
อื่นๆ ซึ่งเห็นได้จาก การน่าวงคาราบาว มาร้อ งเพลง และโฆษณา โดยใช้ค่าพูดที่ติดหู คือ “ใครๆ ก็
บินได้ Everyone can fly” มาท่าความรู้จักและสร้างความคุ้นชินให้กับคนไทยได้เป็นผลส่าเร็จ ซึ่ง
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประชาชนโดยส่วนใหญ่ของประเทศ นอกจากนี้จากข้อมูลต่างๆ ที่รับรู้มา
เป็ น ระยะเวลาหนึ่ง จะเห็ น ได้ ว่ า สายการบิ น ไทยแอร์ เ อเชี ย มี ปัญ หาที่มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ
ผู้โดยสารค่ อนข้ า งน้อย และผู้บ ริหารสามารถควบคุม และแก้ ไ ขปัญหาได้อย่ างเหมาะสมและ
รวดเร็ว
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มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร และมิติด้านความผูกพันของพนักงาน พนักงานของสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย แสดงออกชัดเจนถึงความเชื่อมั่นในองค์กรที่ ประกอบธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่า
และมีลักษณะการทุ่มเทในงานอย่างเต็มที่ รวมทั้งมีความรัก และจงรักภักดีต่อองค์กร โดยสังเกตได้
จากที่พบเจอพนักงานต้อนรับ หรือนักบินที่มีความสุขกับการท่างาน
6. อาจารย์เพชรแท้ อยู่สกุล อาจารย์พิเศษภาควิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาจารย์เพชรแท้ ได้ให้ข้อมูลในฐานะอาจารย์พิเศษ ภาควิชาธุรกิจการบิน ของมหาวิทยาลัย
สวยดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง วิทยาเขตหัวหิน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ
ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าของประเทศไทย โดยมีหน้าที่ในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่ อเป็น
ตลาดแรงงานด้านบริการโดยเฉพาะในธุรกิจการบิน เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงาน
ภาคพื้นดิน พนักงานห้องรับรอง พนักงานตั๋วโดยสาร พนักงานคลังสินค้า พนักงานด้าน Logistic
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการต่างๆ เป็นต้น และยังถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในมิติธุรกิจ
การบินโดยรวมของประเทศไทย ซึ่งหมายความว่า ต้องให้ความรู้แก่นักศึกษาในการติดตามข่าวสาร
เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านการบินของประเทศอยู่เสมอ ให้ทันกับสถานการณ์ของนโยบาย
ทางการเมืองของประเทศ และการพัฒนาในอุตสาหกรรมการบิน เช่น การสร้างสนามบินใหม่ การ
ขยายธุรกิจการท่องเที่ยวยังจังหวัดต่างๆ การมีสายการบินใหม่ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรมการบิน เป็น
ต้น
มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีความ
ชั ดเจนในการเป็ นผู้ น่า ด้า นนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งเห็น ได้ชัดจากราคาค่า โดยสาร ที่ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมทันสมัย
มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ถือเป็นสัญลักษณ์หลัก ที่เห็นได้ชัดของสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย ที่มุ่งเน้นการจัดการคุณภาพเป็นส่าคัญ
มิติด้านภาวะผู้น่า เมื่อเกิดกรณีต่างๆ หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย จะ
เห็นผู้บริหารออกมาแสดงความรับผิดชอบอย่างทันท่วงที ตามมาตรฐานของสายการบิน
มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีวัฒนธรรมองค์กรของสายการบิน
ต้นทุ นต่่าที่ชั ดเจน แข็ งแกร่ง ท่ าให้ผู้โดยสารสามารถรับรู้ไ ด้ ส่งผลให้เกิ ดความภัก ดีในบริการ
(Royalty) ได้เป็นอย่างดี
มิติด้านความผูกพันของพนักงาน การมีส่วนร่วมของพนักงานสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐาน
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7. อาจารย์ ดร.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ อาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.ธีรดา ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย และยังได้ให้ความคิดเห็นในฐานะของผู้โดยสารของสายการบินไทยแอร์
เอเชียอีก ด้วย โดยอาจารย์ ดร.ธีรดา กล่าวว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียมีการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการที่มีความสม่่าเสมอ และมีการตั้งราคาที่สมเหตุสมผลมาในระยะเวลาหนึ่ง
จนก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และไว้เนื้อเชื่อใจของผู้บริโภค รวมถึงความสามารถในการจัดการ
ปัญหาในภาวะวิกฤติ ที่เห็นได้ชัดว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียสามารถรับมือกับประเด็นปัญหา
ต่า งๆ ได้อย่ างตรงไปตรงมา รวดเร็ว และไม่บิดเบือน ซึ่งถึงว่าท่าได้ดีก ว่าสายการบินอื่นๆ ใน
ประเทศไทย
มิ ติด้า นนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม มีความพยายามในการพั ฒนา
รูปแบบสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยู่อย่างสม่่าเสมอ และมี
ความพยายามสร้างสรรค์วิธีการ รวมถึงเนื้อหาในการสื่อสารเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้
อย่างต่อเนื่อง
มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร โดยรวมแล้ว สายการบินไทยแอร์เอเชียสามารถ
บริ ห ารจั ด การองค์ ก รได้ เ ป็ น อย่ า งดี แม้ จ ะมี ปั ญ หาต่ า งๆ เกิ ด ขึ้ น ตามสภาพของธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรม ก็สามารถรักษาความเป็นมืออาชีพ จนเกิดเป็นความน่าเชื่อถือ และสามารถยืนหยัด
ความเป็นผู้น่าของสายการบินต้นทุนต่่าของประเทศไทยได้
มิติด้านภาวะผู้น่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้สะท้อนความเป็นผู้น่าได้ดีในยามวิกฤติ
โดยมีวิธีการบริหารจัดการปัญหาได้อย่างมืออาชีพ เมื่อเทียบกับสายการบินอื่นๆ ที่ประสบปัญหา
ใกล้เคียงกัน จากการเหตุการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต จะเห็นได้ว่าผู้บริหารในส่วนของประเทศ
ไทย ยังมีการตีความปัญหา และจัดการปัญหาได้อย่างไม่เป็นมืออาชีพมากเพียงพอนัก แต่ในส่วน
ของผู้บริหารหลักจากสายการบินแอร์เอเชีย มีความพยายามในการสื่อสารกับคนในองค์กร เพื่อ
สร้างความเข้าใจ และปรับความรู้สึกให้ตรง จากนั้นจึงน่าไปสู่การให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน ซึ่งถือ
เป็นกระบวนการท่างานที่มีขั้นตอนชัดเจน ถูกต้อง และปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปัญหาต่างๆ
คลี่คลายลงได้
มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเป็นสากลอย่างแท้จริง
โดยสามารถก้าวข้ามผ่านวัฒนธรรมความเป็นองค์กรของชาติใดชาติหนึ่ง
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มิติด้านความผูกพันของพนักงาน ลักษณะของพนักงานที่มีความกระตือรือร้นในการท่างาน บ่งบอก
ถึงความจงรักภักดีต่อองค์กรได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุ สุดวิสัย พนักงานของสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียได้แสดงถึงความพร้อมที่จะปกป้ององค์กร ดังจะเห็นได้จากการแสดงความคิดเห็นใน
สื่อออนไลน์ต่างๆ นอกจากนี้พนักงานต้อนรับในส่วนต่างๆ ทั้งภาคพื้น และบนเครื่องบินของสาย
การบินไทยแอร์เอเชียยังมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและองค์กร ดั งจะเห็นได้จากการปฏิบัติตัวกับเพื่อน
ร่วมงาน และผู้รับบริการ
8. กัปตันชญาน์ทัต ชูตระกูล นักบิน สายการบินนกแอร์
กัปตันชญาน์ทัต ได้ให้มุ มมองต่อสายการบินต้นทุนต่่าในปัจจุบันว่า นอกจากการเป็น
ทางเลือกด้านการคมนาคมของผู้โดยสารแล้ว ยั งมีส่วนช่วยในการสร้างงาน และรายได้ให้กั บ
ประชาชนอีกด้วย ทั้งนี้ สายการบินนกแอร์ กับสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้น ต่างก็มีความคล้ายคลึง
กันในเรื่องของโครงสร้างหลักในการเป็นสายการบินต้นทุนต่่า
สายการบินนกแอร์นั้นได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดสายการบินต้นทุนต่่า
ของประเทศไทย โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของคนไทยทั้งหมด ทั้งนี้ยังมีความแตกต่างกันกับ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ในเรื่องของโครงสร้างการบริหาร และการจัดการโดยรวมขององค์กร
รวมทั้ง แผนการตลาด และโครงสร้างเครือข่ายเส้นทางบินที่ยังมีไม่มากนัก
มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม มองว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียมี
ความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนวัตกรรมในเรื่องการสื่อสารองค์กร
และการเข้าถึงผู้บริโภค
มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่อง
คุณภาพในการจัดการต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร ที่มีมาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพ
มิ ติด้า นภาวะผู้ น่า มี โ ครงสร้ างองค์ ก รที่ส่ง เสริมต่ อการท่ างานที่ รวดเร็ ว และผู้บริหาร
สามารถตัดสินใจได้ทันทีในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เห็นได้ชัดว่าผู้บริหารของสายการบินไทย
แอร์เอเชียมีความเป็นมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ ที่ชัดเจน รวมทั้งมีประสบการณ์สูง และสามารถเข้าถึง
พนักงานได้เป็นอย่างดี
มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร และมิติด้านความผูกพันของพนักงาน วัฒนธรรมองค์กรของสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย เป็นหัวใจส่าคัญที่สุดในการด่าเนินงานต่างๆ อีกทั้งยังให้ความส่าคัญกั บ
พนักงานทุกคน ส่งผลให้พนักงานภายในองค์กรมีความสามัคคี เข้มแข็ง และร่วมมือร่วมใจกันใน
การปฏิบัติงาน และด่าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
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9. คุณสุชยา วิษณุวงศ์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ่ากัด (มหาชน)
คุณสุชยา เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยมาเป็นระยะเวลาถึง 15 ปี
จึงมีความผูกพัน ทัศนคติ และรูปแบบวัฒนธรรมองค์การของการบินไทยที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ไม่
ทราบถึงรูปแบบและวิธีการด่าเนินงานของสายการบินไทยแอร์เอเชียมากนัก แต่ให้ทัศนะว่าสาย
การบินต้นทุนต่่าอย่างสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้น น่าจะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของผู้ใช้บริการ
ในระดับภูมิภาคได้ดี และมองว่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย เปรียบเสมือนตัวแทนของสายการบิน
ต้นทุนต่่าในประเทศไทย
มิ ติ ด้า นนวั ต กรรมการจั ดการ และการจัด การนวั ต กรรม มุ่ง เน้น ถึ งความรวดเร็ ว และ
ทันสมัยกว่าสายการบินอื่นๆ อย่างมาก ทั้งเรื่องชนิดของเครื่องบิน เส้นทางการบิน และรูปแบบการ
สื่อสาร การโฆษณาต่างๆ โดยเปรียบเทียบว่า สายการบินไทยมีชนิดของเครื่องบินที่หลากหลาย
รวมทั้งระดับชั้นที่นั่งบนเครื่องบิน ท่าให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ต้องมีการเรียนและฝึกฝน
การปฏิบัติงานหลากหลายรูปแบบ ซึ่งส่งผลให้มีข้อจ่ากัดว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแต่ละคน
สามารถปฏิบัติงานได้เฉพาะบนเส้นทางบินที่ใช้เครื่องบินบางชนิดและบางระดับชั้นเท่านั้น ไม่
สามารถทดแทนกันได้ เป็นต้น
มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีการจัดการคุณภาพทั่ว
ทั้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เห็นได้ชัดจากผลก่าไรในการประกอบธุรกิจที่มีอย่างต่อเนื่อง และรักษา
ความเป็นผู้น่าของสายการบินต้นทุนต่่าได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องการรักษาระดับของ
ต้นทุนในการด่าเนินงาน ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างในกระบวนการท่างานของสายการบินไทยที่
มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศ มากกว่าการค่านึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่าย
มิติด้านภาวะผู้น่า เมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินไทยแล้ว สายการบินไทยแอร์เอเชียมีโครงสร้าง
องค์ ก รที่ ชั ดเจน กระชั บ ท่ า ให้ตอบสนองความพึ งพอใจของผู้ใช้บริก ารได้อย่ างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ มากกว่า ลักษณะโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนของการบินไทย ซึ่งมีล่าดับชั้นของความ
เป็นเจ้านายลูกน้องอย่างชัดเจน
มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร และมิติด้านความผูกพันของพนักงาน พนักงานของสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียมีบุคลิก ลักษณะที่แตกต่างจากบุคลากรของการบินไทยโดยสิ้นเชิง ทั้งเรื่องความ
ทันสมัย เป็นกันเอง และมีความเสมอภาค เป็นสากลแบบคนรุ่นใหม่ ในขณะที่พนักงานของการบิน
ไทย จะมุ่งเน้นการรักษารูปแบบความเป็นไทยที่นุ่มนวล และให้ความส่าคัญกับระบบต่าแหน่งงาน
และความอาวุโส เห็นได้จากรูปแบบสวัสดิการเรื่อง ตั๋วเครื่องบินส่าหรับพนักงาน ที่แตกต่างกัน
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โดยพนักงานของสายการบินไทยจะถูกแบ่งเป็นระดับตามต่าแหน่งงาน และจ่านวนปีในการท่างาน
ส่งผลให้ได้รับสวัสดิการ เรื่องระดับชั้น และจ่านวนของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เท่ากัน
10. คุณกั นต์ฤทัย แสงศรีจิราภัทร ข้าราชการ นัก สังคมสงเคราะห์ระดับปฏิบัติก าร จังหวัด
อุดรธานี ในฐานะผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า
คุณกันต์ฤทัย เป็นข้าราชการชาวกรุงเทพ ที่ปฏิบัติงานประจ่าอยู่ที่จังหวัดอุด รธานี จึงท่าให้
ได้ใช้บริการของสายการบินต้นทุนต่่าในการเดินทางอยู่เสมอ และมองว่า ธุรกิจสายการบินต้นทุน
ต่่า ส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางกลับภูมิล่าเนาได้สะดวก รวดเร็ว และมีราคาไม่
แพง ซึ่งถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย ทั้งนี้ คุ ณกันต์ฤทัย ได้ให้ค่าจ่ากัด
ความของสายการบินไทยแอร์เอเชียว่า “ถูกและดี” เพราะนอกจากมาตรฐานการบริการแล้วยังมีการ
ให้สิทธิพิเศษแก่ ข้าราชการไทย เมื่อเลือกใช้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งข้าราชการจะ
ได้รับสิทธิ์เลือกที่นั่งพิเศษ และบริการชุดอาหารและน้่าดื่มฟรี อีกด้วย
มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม สายการบินไทยแอร์เอเชีย แสดงให้
เห็นชัดเจนถึงมาตรฐานการท่างาน โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย โดยค่านึงถึงความรู้สึกที่มีต่อสาย
การบิน คือ ท่าให้ผู้โดยสารเห็นถึงวิธีการค่านวณต้นทุนที่สมเหตุสมผล เรื่องการใช้วิธีค่า นวณราคา
โดยแยกน้่าหนักกระเป๋า และค่าอาหาร เพราะการที่บางสายการบินมีการ แจกและแถม เรื่องน้่าหนัก
กระเป๋า หรืออาหาร มากเกินไปอาจท่าให้ผู้โดยสารรู้สึก ว่าเป็นส่วนที่เกินกว่าต้นทุนจริงที่ควร
เกิ ดขึ้ น กลับ ส่ง ผลทางลบ ท่ า ให้ผู้โดยสารไม่มั่นใจต่อการลงทุนเรื่องความคุณภาพ และความ
ปลอดภัยของสายการบินนั้นๆ
มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์ก ร ถือเป็นองค์กรที่มีกฎระเบียบที่เคร่งครัด มีการ
ท่ า งานที่ เ ป็ น ระบบ ล่ า ดั บ ขั้ น มี ก ารจัด การที่ดี สามารถแก้ ปั ญ หาได้ร วดเร็ว รั บ ฟั ง ปัญ หาของ
ผู้ใช้บริการ และมีการให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน ในรูปแบบที่น่าสนใจ
มิติด้านภาวะผู้น่า ความมีกฎระเบียบที่เคร่งครัด และมีการรักษาระดับมาตรฐานสูง ของ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ส่งผลให้มองว่าเป็นองค์กรที่มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถสูง จึง
สามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการร่วมจัดการแก้ ปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจ
มิ ติด้า นวัฒ นธรรมองค์ ก รมิติด้ านความผู ก พั น ของพนัก งาน การมีวัฒนธรรมองค์ก รที่
ทันสมัย และรวดเร็ว ส่งผลถึงการให้บริการต่างๆ ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย อีกทั้งยังท่าให้
พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ท่างานคล่องแคล่ว ว่องไว ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจน
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จากคุณลักษณะของพนักงานที่เคาน์เตอร์เช็คอิน จนถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมถึงการ
รักษาเวลาในการท่าการบิน ซึ่งถือว่าเป็นสายการบินที่ตรงต่อเวลาที่สุด นอกจากนี้การติดต่อผ่าน
ระบบ Call Center ก็ได้รับการตอบสนองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก ข รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก ที่เป็นพนักงานของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
1. คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์
ต่าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คุณสันติสุข
ต่าแหน่ง

คล่องใช้ยา
ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์และรายได้พิเศษ

3. คุณณัฐพล
ต่าแหน่ง

บรรพกาญจน์
อดีตผู้อ่านวยการฝ่ายขายและจัดจ่าหน่าย
สายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินไทยสมายล์

4. คุณณัฐพล
ต่าแหน่ง

ศิริอุปถัมภ์
อดีตผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินบางกอกแอร์เวย์

5. คุณพงษ์นรินทร์ อนุรักษ์ลาวัณย์
ต่าแหน่ง
อดีตผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์สายการบินไทยแอร์เอเชีย
6. คุณบุญรักษ์
`
ต่าแหน่ง

สวัสดิ์อนุภาพ
วิศวกรอากาศยาน

7. คุณธันวา
ต่าแหน่ง

จ่าปาภา
นักบิน

8. คุณกมลรัตน์
ต่าแหน่ง

สิริฤกษ์สกุล
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบิน
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9. คุณวรวรรณ
ต่าแหน่ง

เอื้อจารุพร
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า
1. คุณวที
ต่าแหน่ง

อรรถกมล
นักวิชาการ ระดับผู้อ่านวยการกอง ฝ่ายจัดการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

2. ร้อยเอกรชฏ
ต่าแหน่ง

แย้มศรีบัว
ผู้อ่านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ่ากัด (AOT)

3. คุณอนุพงษ์
ต่าแหน่ง

เกรียงไกรลิปิกร
ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร
บริษัท เสิร์ชเอ็นจินอ็อปทีไมเซชั่น จ่ากัด (เว็บ Traveligo)

4. คุณแพรมาศ
ต่าแหน่ง

เจริญพงศ์
รองประธานบริหารฝ่ายบัตรเครดิต
ธนาคารซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย)

5. คุณพิชพงษ์
ต่าแหน่ง

พงษ์ชีพ
ผู้บริหาร และผู้จัดการทั่วไป
บริษัทเกาะกูด พาราไดซ์ บีช จ่ากัด

6. คุณเพชรแท้
ต่าแหน่ง

อยู่สกุล
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาธุรกิจการบิน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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7. อาจารย์ ดร.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์
ต่าแหน่ง
รองคณบดี และอาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. กัปตันชญาน์ทัต ชูตระกูล
ต่าแหน่ง
นักบิน
สายการบินนกแอร์
9. คุณสุชยา
ต่าแหน่ง

วิษณุวงศ์
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สายการบินไทย

10. คุณกันต์ฤทัย
ต่าแหน่ง

แสงศรีจิราภัทร
ข้าราชการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
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ภาคผนวก ค ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ-สกุล

นางสาวลตวรรณ์ ชยมงคล

วัน เดือน ปีเกิด
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