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การวิจัยเร่ือง การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย มี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของการบริหารจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของ

สายการบินไทยแอร์เอเชีย 2) เพื่อระบุและวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจสายการ

บินต้นทุนต่่าของสายการบินไทยแอร์เอเชีย และ 3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การรักษาต่าแหน่งผู้น่า

ทางธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทยของสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยการวิจัยคร้ังนี้เป็น

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลส่าคัญประกอบด้วย ผู้บริหาร

ระดับสูง ผู้บริหารและพนักงานระดับปฎิบัติการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย จ่านว น 9 คน 

ผู้บริหารขององค์กรต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย บุคคลภายนอกที่

ปฏิบัติงานในธุรกิจสายการบิน และอ่ืนๆ จ่านวน 10 คน  
 

ผลการวิจัยพบว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียได้ผสมผสานและเลือกใช้กลยุทธ์การจัดการ

ความได้เปรียบในการแข่งขันในมิติต่างๆ ทั้งในมิติด้านการใช้นวัตกรรมการจัดการและการจัดการ

นวัตกรรม มิติด้านการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มิติด้านภาวะผู้น่า มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร 

และมิติด้านความผูกพันของพนักงาน ทั้งนี้มีความสามารถหลักในการจัดการต้นทุนอย่างมี
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ประสิทธิภาพที่แตกต่างจากสายการบินอ่ืนๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่าคัญต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

ในอุตสาหกรรมธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าอย่างชัดเจน ได้แก่ การใช้นวัตกรรมการรวมกลุ่มแบบ  

โฮลดิ้ง  และมุ่ง เน้นการรักษาระดับโครงสร้างต้นทุนให้ต่่าที่สุดอยู่ เสมอ นอกจากนี้  ยังมี

กระบวนการคัดเลือกพนักงานที่มีประสิทธิภาพ มีการปลูกฝังทัศนคติ และการสร้างวัฒนธรรม

องค์กรที่เข้มแข็ง รวมทั้งการใช้กลยุทธ์ในการก่าหนดราคาแบบพลวัต เพื่อให้เป็นผู้น่าในการ

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. 
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 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 low-

cost 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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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

นับตั้งแต่กระแสโลกาภิวัฒน์ ก่อให้เกิดการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็น
อย่างมาก รวมถึงการพัฒนาทางสังคม และ การพัฒนาทางวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดกิจกรรม
มากมาย ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จะเห็นได้จากประชากรในภูมิภาคอาเซียนนั้น
มีอ านาจซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งประเทศต่างๆ ได้มีการแข่งขันอย่างรุนแรงในเชิงธุรกิจ 
ทั้งนี้องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนในแต่ละประเทศจึงจ าเป็นต้องเร่งปรับตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต เพิ่มขีดความสามารถ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งเพื่อเป็นการรักษา
ต าแหน่งของผู้น าทางธุรกิจให้ยั่งยืน 

ธุรกิจการบินนั้น ถือเป็นโครงสร้างการคมนาคมของประเทศขั้นพื้นฐานที่ส าคัญในการ
ประกอบธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจหลักในการ
ท ารายได้เข้าสู่ประเทศในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก  

ในปี พ.ศ. 2531 รัฐบาลไทยได้มีการก าหนดนโยบาย “การเปิดน่านฟ้าเสรี (Open Sky 
Policy)” ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศแต่ยังคงมีข้อจ ากัดในการท าการบิน ได้แก่ การ
ก าหนดให้มีเพียงสายการบินแห่งชาติ (สายการบินไทย) เท่านั้น ที่สามารถท าการบินในเส้นทาง
หลักๆ ด้วยการบินตรงแบบไม่จอดแวะพักที่ไหน อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินก็ยังไม่
เอ้ืออ านวย และไม่ให้การสนับสนุนให้เอกชนมีการใช้อากาศยานได้โดยสะดวก 

จนกระทั่งในปี พ.ศ.2543 รัฐบาลไทยได้มีการผ่อนปรนและลดความเข้มงวดของ
กฎระเบียบการบิน อีกทั้งมีนโยบายในการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจการบิน จึงได้ก าหนดให้ทุก
สายการบินเอกชนที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้สามารถประกอบกิจการได้ในทุก
เส้นทางการบิน เพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย และขยายตัว
ออกไปจนเป็นศูนย์กลางการบิน ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางการบินของไทยอีก
ด้วย 

ในปี พ.ศ.2559 จากการที่ประเทศไทยได้เข้าสู่  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean 
Economic Community: AEC) ส่งผลให้มีการเพิ่มกิจกรรมการเดินทางเพื่อธุรกิจมากขึ้น ทั้งในกลุ่ม
ธุรกิจส่วนภูมิภาค (Regional Companies) และในกลุ่มธุรกิจท้องถิ่น (Local Companies) ที่มีการเร่ิม
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 และอ านวย
ความสะดวกในการท่องเที่ยวภายในกลุ่มอาเซียน เช่น One-VISA-ASEAN/Single VISA ของ
นักท่องเที่ยวภายในกลุ่มอาเซียน ซึ่งท าให้ปริมาณนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านและทั้งภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นมาก  

อีกทั้งประเทศไทย นั้นมีความได้เปรียบด้านท าเลที่ตั้ง ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศอาเซียน
ถึง 4 ประเทศ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ราชอาณาจักร
กัมพูชา และ มาเลเซีย) ประเทศไทยจึงถือเป็นศูนย์กลางการบินที่ส าคัญในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจาก
ลักษณะทางภูมิศาสตร์และเขตแดนของประเทศไทย สามารถเชื่อมต่อกับเมืองหลัก และเมืองใหญ่
อ่ืนๆ ได้โดยสะดวกจึงสามารถวางต าแหน่ง “ประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้าน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และสถาบันทางการเงิน (K-Econ 
Analysis) ได้สรุปผลการประเมินสถานการณ์ปริมาณผู้โดยสารโดยสายการบินนานาชาติ จาก
ระหว่างปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 ว่า ภายในปี พ.ศ. 2568 จะมีจ านวนผู้โดยสารที่เดินทางโดย
เคร่ืองบินภายในภูมิภาค 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) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเคร่ืองบินรายใหญ่ของโลกฝั่ง
ยุโรป ระบุว่า ระหว่าง พ.ศ. 2556-2575 อัตราการเดินทางทางอากาศจะเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 4.7 ต่อปี 
โดยอากาศยานที่มีในปัจจุบันประมาณ 17,740 ล า ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 36,560 ล า ภายในปี 
2575 ซึ่งภายในปีดังกล่าวภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจะมีอัตราการเดินทางทางอากาศเพิ่มสูงขึ้น แซง
หน้าภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยที่ปัจจุบันการเดินทาง ทางอากาศเฉลี่ยทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้น 
ร้อยละ 5.5 ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีความต้องการอากาศยานโดยสารใหม่สูงถึงร้อยละ 36 ส่วนใน
ภูมิภาคยุโรปมีความต้องการอากาศยานโดยสารใหม่ ร้อยละ 20 และภูมิภาคอเมริกาเหนือ ร้อยละ 
19 ตามล าดับ 

ส่วนด้านจากการประเมินการเติบโตของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินทั่วโลก จัดท า
โดย บริษัทผลิตอากาศยานโบอ้ิง (Boeing) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเคร่ืองบินรายใหญ่ของโลกฝั่งอเมริกา 
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พบว่า เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ จีน มีการเติบโตที่สูงโดดเด่น เมื่อเทียบกับการ
เจริญเติบโตในภูมิภาคอื่นๆ ดังนี้ 

 
ภำพท่ี 1.1 การเติบโตของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินทั่วโลก 
ท่ีมำ: The Boeing Company Current Market Outlook 2003, 2009 and 2011 

 
ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ธุรกิจการบินในภูมิภาคอาเซียน จึงเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญและ

จ าเป็นต่อการรองรับการคมนาคมระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจการบินของสายการบินต้นทุน
ต่ า ถือเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชากรในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยรูปแบบ
การด าเนินงานของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ านั้นสอดคล้องกับความต้องการนักท่องเที่ยวใน
ปัจจุบัน  ทั้งในด้านความสามารถในการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยว 
และการก าหนดราคาโดยใช้กลไกราคา ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเลือก
รูปแบบการเดินทางโดยใช้การคมนาคมทางอากาศมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มของนักท่องเที่ยว
ระดับกลางและระดับล่างที่มีงบประมาณในการเดินทางที่จ ากัด  

การด าเนินธุรกิจของสายการบินของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556  นั้น จะเห็นได้
ว่าสายการบินต่างๆ ของประเทศไทย มีผลการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจสายการ
บินทั่วโลก ตามข้อมูลของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เมื่อพิจารณาจากรายรับ 
พบว่ารายรับรวมของทุกสายการบินของไทยมีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9 โดยการเติบโตส่วนใหญ่มา
จากสายการบินต้นทุนต่ าที่เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 31.5 ในขณะที่สายการบินให้บริการเต็มรูปแบบ
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เติบโตเฉลี่ย เพียงร้อยละ 6.9 จึงท าให้สายการบินต้นทุนต่ ามีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น แม้สายการ
บินที่ให้บริการเต็มรูปแบบจะมีอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงกว่า แต่การเติบโตของส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของสายการบินต้นทุนต่ ากลับเพิ่มขึ้นมาก 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ าเมื่อเทียบกับ
จ านวนผู้โดยสารทั้งหมดในประเทศไทย พบว่า จ านวนผู้โดยสารทั้งที่เดินทางภายในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ดังนี้ 

 
ภำพท่ี 1.2  สัดส่วนผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า 
ท่ีมำ: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (2555) 
 

ทั้งนี้ นอกจากสายการบินต้นทุนต่ าจะประสบความส าเร็จ และสามารถท ารายได้จ านวน
มากแล้ว ยังถือเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลดีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ในด้านต่างๆ ได้แก่ 

1) ส่งผลให้มีการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวระดับกลางและระดับล่างที่มีงบจ ากัดในการเดินทาง ซึ่งถือ
เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุด 

2) ส่งผลทางบวกต่อธุรกิจการท่องเที่ยวอ่ืนๆ เช่น โรงแรม บริษัทน าเที่ยว ร้านค้า 
ร้านอาหาร เป็นต้น เมื่อนักท่องเที่ยวสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ก็จะมีเงินในการใช้
จ่ายในส่วนอื่นๆ ทั้งที่พัก อาหาร ของที่ระลึก ได้มากขึ้น  
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3) ส่งผลให้มีการกระจายปริมาณนักท่องเที่ยว ไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศ ด้วย
การก าหนดราคาบัตรโดยสารที่มีราคาถูก จึงเป็นการจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางโดยเคร่ืองบินมาก
ขึ้น และขยายเส้นทางท่องเที่ยวได้มากขึ้น 

4) ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคา คุณภาพ และการบริการในภาคธุรกิจการบินและ
ภาคการขนส่งอื่นๆ เช่น รถไฟ รถประจ าทาง รถรับจ้าง  ซึ่งท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกได้มากขึ้น 

5) ส่งผลให้นักท่องเที่ยวสามารถเพิ่มความถี่ในการเดินทางมากขึ้น เมื่อนักท่องเที่ยวมี
โอกาสในการเดินทางได้บ่อยขึ้น ย่อมท าให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ 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 จ ากัด (มหาชน) และกรมการบินพลเรือน พบว่า 
สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีส่วนแบ่งตลาดมาเป็นอันดับ 1 ของสายการบินในประเทศไทย ด้วย
สัดส่วน 28.5% โดยวัดจากจ านวนผู้โดยสารทั้งหมดในปี พ.ศ. 2558 (ที่มา: บริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากัด) และมีส่วนแบ่งตลาด 29.5% ในปี พ.ศ. 2559 (ที่มา: บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด) 
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ภำพท่ี 1.3 ส่วนแบ่งตลาดผู้โดยสารเส้นทางบินในประเทศไทย ปี 2559 
ท่ีมำ: บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด (2559) 
 

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจการบินที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในปี พ.ศ. 2558 สายการบินไทยแอร์เอเชียมีรายได้ 2.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 16% จากปี 
พ.ศ. 2557 และก าไรเป็น 6 เท่าตัว จาก ก าไร 335 ล้านบาทในปี พ.ศ.2557 เป็นก าไร 1,991 ล้านบาท
ในปี พ.ศ.2558  (ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

นอกจากนี้ ผู้โดยสารของสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีจ านวน 14.8 ล้านคนในปี พ.ศ. 2557 
ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 22% จากปี พ.ศ. 2556 แต่การใช้จ านวนผู้โดยสารเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสะท้อน
ภาพรวมธุรกิจทั้งหมด จึงต้องใช้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของธุรกิจการบิน ได้แก่ 

Available Seat Kilometers (ASK)  คือ การน า “จ านวนที่นั่งบนเคร่ืองบิน” ไปคูณกับ 
“ระยะทางของแต่ละเที่ยวบิน” แล้วน ามารวมกันตลอดทั้งปี 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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ภำพท่ี 1.4  ต้นทุน (บาท) ต่อ 1 ที่นั่งที่มี ต่อ 1 กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2557 ของสายการบิน  

    4 แห่ง 
ท่ีมำ: Banyong Pongpanich (2557) 
 

Load Factor คือ ตัวชี้วัดว่าแต่ละเที่ยวบินที่ให้บริการแต่ละล า มีจ านวนผู้โดยสารกี่คน ต่อ
จ านวนที่นั่งบนเคร่ืองบิน ซึ่งสายการบินไทยแอร์เอเชีย สามารถท าได้ถึง 81%  

Average Fare คือ อัตราค่าโดยสารโดยเฉลี่ยต่อคนต่อเที่ยวบิน ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 สายการ
บินไทยแอร์เอเชียมีค่าโดยสารโดยเฉลี่ยลดลง เนื่องจากราคาน้ ามันโลกลดลง จึงไม่มีค่าธรรมเนียม
เชื้อเพลิง 
 ในส่วนของต้นทุนการจัดการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ปี พ.ศ. 2558 นั้น ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง เป็นสัดส่วนที่มากที่สุด คือ 36% ค่าเช่าเคร่ืองบิน 15% ค่าธรรมเนียมสนามบิน 12%  และที่
น่าสนใจคือ ต้นทุนส่วนของพนักงาน มีเพียง 12% เท่านั้น ในขณะที่การบินไทย มีต้นทุนส่วนของ
พนักงาน 25% ของต้นทุนรวมทั้งหมด (ปีเดียวกัน) 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการตอบปัญหาการวิจัยว่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย มี
วิธีการอย่างไรในการบริหารจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
โดยข้อค้นพบที่ได้รับจะช่วยสร้างองค์ความรู้ให้เพิ่มขึ้น ทางทฤษฎีด้านการจัดการ ตลอดจนช่วย
เสริมสร้างกรอบทฤษฎีในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการความได้เปรียบในการแข่งขัน  เพื่อรักษา
ความเป็นผู้น าในธุรกิจการบินต้นทุนต่ าอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ 
และการคมนาคมของประเทศ รวมถึงการเป็นแบบอย่างการวางกลยุทธ์ด้านการจัดการองค์กรที่ ดี
และเป็นประโยชน์ต่อองค์การธุรกิจต่างๆ รวมทั้งให้ความรู้ด้านการจัดการแก่ประชาชนทั่วไป 
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1.2 โจทย์วิจัย 
 สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีวิธีการอย่างไรในการบริหารจัดการความได้เปรียบทางการ

แข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของการบริหารจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย 
 2. เพื่อระบุและวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า ของ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
 3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การรักษาต าแหน่งผู้น าทางธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า ของสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย 
 

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. ท าให้สามารถระบุคุณลักษณะการบริหารจัดการความได้เปรียบในการแข่งขัน และ

ลักษณะร่วมของการบริหารจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ใน
การเป็นผู้น าของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า 

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการความได้เปรียบในการ
แข่งขันของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ าของประเทศไทย 

3. เพื่อน าผลการวิจัยไปพัฒนาการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
 

1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา   การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้มุ่งศึกษาในประเด็น กลยุทธ์การจัดการ
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ใน 5 มิติ ดังนี้ 

(1) มิติด้านนวัตกรรมการจัดการและการจัดการนวัตกรรม 
(2) มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
(3) มิติด้านภาวะผู้น า 
(4) มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร 
(5) มิติด้านความผูกพันของพนักงาน 
2. ขอบเขตด้านพื้นที่วิจัย   การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ จะศึกษาเฉพาะ ส านักงานใหญ่ของสาย

การบินไทยแอร์เอเชีย บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
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3. ขอบเขตด้านประชากร  การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ จะศึกษาเฉพาะ ผู้บริหาร และพนักงาน
ระดับปฏิบัติการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย และบุคคลภายนอกสายการบินไทยแอร์เอเชียที่มี
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า ได้แก่ ผู้อ านวยการบริษัทวิทยุการบิน ผู้อ านวยการ
บริษัทท่าอากาศยานไทย ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ และพนักงานของสายการบินอ่ืนๆ ในประเทศไทย 
รวมทั้ง ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ตัวแทนจ าหน่ายตั๋วเคร่ืองบิน ผู้บริหารธนาคารที่
เกี่ ยวข้องกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย  อาจารย์ภาควิชาธุรกิจการบิน อาจารย์ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ และข้าราชการผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา  ท าการศึกษาตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 
 

1.6 นิยำมศัพท์ท่ัวไป 
 การจัดการ  หมายถึง กระบวนการท างาน หรือกิจกรรมที่บุคคลในองค์การ ร่วมกันท างาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่ก าหนดไว้  

ความได้เปรียบในการแข่งขัน หมายถึง สิ่งที่เป็นความสามารถพิเศษขององค์การที่มีความ
แตกต่าง โดดเด่น มีลักษณะเฉพาะ ที่คู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบได้ หรือคู่แข่งต้องใช้เวลาในการ
ปรับตัวเองมาก ก่อนที่จะลอกเลียนแบบความสามารถพิเศษนั้นได้ 

สายการบินต้นทุนต่ าหรือสายการบินราคาประหยัด หมายถึง สายการบินที่ใช้กลยุทธ์การ
ด าเนินธุรกิจด้านการบินที่มุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนให้ต่ าที่สุด ซึ่งวัดด้วยการท าให้ต้นทุนในการ
ให้บริการต่อผู้โดยสาร 1 คน ต่ าที่สุด แต่จะต้องไม่กระทบต่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร มุ่งเน้น
เร่ืองการใช้ประสิทธิภาพของคน และเคร่ืองบินให้สูงที่สุด 

สายการบินไทยแอร์เอเชีย หมายถึง บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ าของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “สายการบินไทยแอร์เอเชีย”  

การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย  หมายถึง การรักษา
ต้นทุนการบริการให้อยู่ในระดับต่ าที่สุด โดยยังคงรักษามาตรฐานสินค้าและการบริการ ให้มี
คุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ทั้งยังคงสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุนและยกระดับการบริการ โดย
ให้ความส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์ในด้านต่างๆ 
 



บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง “การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย

อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน”   ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และ
บทความที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัย และวิธีการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเป็นผู้น าด้านการจัดการต้นทุนอย่างยั่งยืนของ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย  ซึ่งเรียงล าดับการน าเสนอตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

2.1   ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า 
2.2   สายการบินไทยแอร์เอเชียกับธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า 
2.3   แนวคิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantages) 
2.4   แนวคิดนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม (Management Innovation and 

Innovation Management)  
2.5   แนวคิดทางการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM: Total Quality Management) 
2.6   ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ (Situational Leadership Theory) 
2.7   ทฤษฎีวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture Theory) 
2.8   แนวคิดเร่ืองความผูกพันต่อองค์กร  (Employee Engagement) 
2.9   งานวิจัย และบทความที่เกี่ยวข้อง 
2.10 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

2.1  ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่า 

Charles E. Schlumberger and Nora Weisskopf (2014) ค้นพบว่า การเข้ามาของสายการบิน
ต้นทุนต่ านั้น ไม่เพียงแต่น าเสนอ บัตรโดยสารเคร่ืองบินในราคาถูกเท่านั้น แต่ยังมีส่วนในการเพิ่ม
รายได้ ผลักดันและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งมี
ปัจจัยคือการคมนาคม ของประเทศก าลังพัฒนาต่างๆ 

ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ าทั่วโลกได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการเดินทาง  
และท าให้สามารถเลือกใช้การคมนาคมทางอากาศได้ในราคาที่ไม่แพงเกินกว่าความสามารถทาง
เศรษฐกิจและก าลังซื้อของประชากรส่วนใหญ่  



11 
 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 สายการบิน Southwest Airline ถือเป็นสายการบินแรกที่ท าให้ “ต้นทุน
ต่ า” เป็นองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ทางธุรกิจ และมีการด าเนินการตามนโยบายต้นทุนต่ ามาโดย
ตลอด ส่งผลให้มีสายการบินต้นทุนต่ ารายอ่ืนๆ ทั่วโลกก่อตั้งขึ้นมามากมายเพื่อสร้างตลาดใหม่ๆใน
ระยะเวลาเพียงไม่ถึง 20 ปี โดยเฉพาะหลังจากปี พ.ศ. 2543 จะเห็นได้ว่า ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า 
มีการเจริญเติบโตอย่างชัดเจน มีสายการบินต้นทุนต่ าจ านวนมากถึงกว่า 128 สายการบินทั่วโลก ซึ่ง
ครอบคลุมเส้นทางบินในประเทศต่างๆ  

แรกเร่ิมนั้นธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ าจะมีเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว จนกระทั่งได้
แพร่หลายมายังประเทศก าลังพัฒนาต่างๆ เช่นใน ภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคละตินอเมริกา คงเหลือ
แต่ในภูมิภาคแอฟริกาใต้ซาฮาร่า (Sub-Saharan Africa) ที่ยังไม่มีการเปิดรับธุรกิจสายการบินต้นทุน
ต่ า 

โดยรูปแบบและลักษณะหลักของสายการบินต้นทุนต่ า ได้แก่ (1) การให้บริการขั้นพื้นฐาน 
คือ การให้ความส าคัญกับการบริการหลักของการเดินทาง และก าจัดสิ่งเพิ่มเติมที่ไม่จ าเป็นออกไป 
เช่น น้ าหนักกระเป๋า อาหาร การเลือกที่นั่ง (2) ระยะเวลาท าการบินสั้น และการท าการบินแบบ
เชื่อมต่อจุดต่อจุด ไม่มีบริการเชื่อมต่อระหว่างสายการบินให้กับผู้โดยสาร ท าให้ต้นทุนลดลง และมี
รายได้ต่อผู้โดยสารมากขึ้น เน่ืองจากลดค่าใช่จ่ายในการบริการของผู้โดยสารเปลี่ยนเคร่ือง และการ
บริการเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารเหล่านี้  (3) การใช้สนามบินรอง เนื่องจากมีอัตรา
ค่าธรรมเนียมสนามบินที่ต่ ากว่าสนามบินหลัก มีช่วงเวลาท าการบินและมีการจราจรทางอากาศที่
หนาแน่นน้อยกว่าสนามบินหลัก ท าให้แต่ละเที่ยวบินไม่ต้องเสียเวลาในการรอคิวเพื่อบินขึ้นลง (4) 
การใช้ประโยชน์เคร่ืองบินอย่างคุ้มค่า เนื่องจากระยะทางการบินสั้น สามารถเพิ่มความถี่ในการบิน
ได้มาก (5) การใช้เคร่ืองบินแบบเดียวในการท าการบิน เพื่อเพิ่มอ านาจในการต่อรองในการซื้อ
เคร่ืองบิน และซื้ออะไหล่ต่างๆ ได้ในราคาต่ า ด้วยการสั่งซื้อเคร่ืองบินหรืออะไหล่เป็นจ านวนมาก
ในแต่ละคร้ัง รวมทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและอุปกรณ์ อีกทั้งลดการฝึกฝนการ
ท างานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และยังสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตของนักบิน เนื่องจากโดยทั่วไป 
นักบินสามารถปฏิบัติงานได้ในเคร่ืองบินแบบเดียวกันเท่านั้น ดังนั้น การใช้เคร่ืองบินเพียงแบบ
เดียวทั้งฝูงบินท าให้ นักบินทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้ในทุกเที่ยวบิน และกับเคร่ืองบินทุกล า ลด
ความยุ่งยากในการจัดตารางการปฏิบัติงานของนักบิน ท าให้สามารถลดอัตราการจ้างนักบิน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายด้านวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับนักบิน (6) ให้บริการที่นั่งโดยสารระดับเดียว คือ มีเพียงชั้น
โดยสารแบบประหยัดเท่านั้น เพื่อสามารถลดช่องว่างระหว่างที่นั่ง ท าให้มีปริมาณเก้าอ้ีที่นั่งของ
ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น (7) ผู้โดยสารต้องติดต่อโดยตรงกับสายการบินทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์
เท่านั้น ไม่มีการบริการผ่านตัวแทนในการให้บริการระบบส ารองที่นั่ง และช าระเงิน เพื่อตัด
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ค่าใช้จ่ายในเร่ืองส่วนแบ่งจากการขาย (8) การใช้ประสิทธิภาพของพนักงานอย่างเต็มที่ จากการ
ค านวณอัตราส่วนชั่วโมงการท างานต่อจ านวนพนักงาน และอัตราส่วนพนักงานต่อจ านวน
ผู้โดยสารที่มีประสิทธิภาพ 

ถึงแม้ว่ารูปแบบการท างานต่างๆ ของสายการบินต้นทุนต่ าดังกล่าว ถือเป็นรูปแบบส่วน
ใหญ่ของสายการบินต้นทุนต่ าสายต่างๆ ทั่วโลก แต่ก็ไม่มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตายตัวที่จะ
สามารถถือเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันโดยเฉพาะ 

ตัวแบบทางธุรกิจทางธุรกิจของสายการบินต้นทุนต่ าในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบไป
อย่างรวดเร็วและมีการเปลี่ยนแปลงส าคัญต่างๆ โดยเฉพาะในเร่ืองการจัดการและเร่ืองวิธีการ
ปฏิบัติงาน สายการบินต้นทุนต่ าหลายรายในทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา ได้ท าการผสมผสาน 
(Hybridizing) ตัวแบบต่างๆ เพื่อให้สนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขันที่สูงขึ้น ราคาน้ ามันที่
สูงขึ้น อีกทั้งผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต่ ายังให้ความส าคัญต่อโอกาสในการเพิ่มรายได้ และ
ปริมาณการผลิตได้มากขึ้น แม้กระทั่งสายการบิน Southwest เองยังมีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบ
เก่าของสายการบินต้นทุนต่ าที่เน้นใช้สนามบินรอง ไปใช้สนามบินหลักบางแห่งแทนเพื่อเป็นการ
เพิ่มปริมาณตารางการบิน 

ทั้งนี้ การแข่งขันของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ ามีความรุนแรงมากขึ้น มีสายการบินต้นทุน
ต่ ารายใหม่ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรมมากขึ้น จึงท าให้การจัดการต้นทุนเป็นเร่ืองส าคัญ ทั้งการ
รวมกลุ่มเพื่อรับมือกับราคาน้ ามันที่สูงขึ้น และการเลือกใช้ชนิดของเคร่ืองบินที่ประหยัดน้ ามันและ
มีประสิทธิภาพ 

Randall D. Bennett and James M. Craun (1993) กล่าวไว้ในงานวิจัยถึงปรากฏการณ์ 
“Southwest Effect” โดยให้ความส าคัญกับมุมมองที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า สายการบิน Southwest 
มีผลต่ออุตสาหกรรมการบินอย่างมากใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ผลกระทบในการแข่งขันโดยตรงต่อ
จ านวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากราคาที่ลดลง จากเส้นทางบินที่สายการบิน Southwest เปิด
ใหม่ (2) เมื่อสายการบิน Southwest เปิดท าการบิน จะส่งผลให้ราคาตั๋วเคร่ืองบินของสายการบินที่
ท าการบินในสนามบินใกล้เคียงลดลง (3) สายการบิน Southwest ได้แสดงถึงการเป็นผู้น าและเป็น
แบบอย่างของโมเดลของสายการบินต้นทุนต่ าให้แก่สายการบินอ่ืนๆ 

จะเห็นได้ชัดว่า สายการบินต้นทุนต่ าได้ส่งผลกระทบมากมาย ไม่ใช่แค่เร่ืองระดับราคาที่
ต่ าลง และจ านวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น แต่ยังส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก รวมถึง
การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ๆ ในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ าอีกด้วย 

Hill & Jones (2013) ศึกษาถึง “ความได้เปรียบทางการแข่งขันของสายการบิน Southwest”  
พบว่า สายการบิน Southwest ได้ให้ความส าคัญกับการจัดการขั้นสูงอย่างชาญฉลาด ใน 3 ปัจจัย
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หลัก ซึ่งส่งผลให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างชัดเจน คือ (1) หลักการรักษา โครงสร้าง
ต้นทุน ให้อยู่ในระดับต่ าที่สุด เช่น การเลือกใช้เคร่ืองบินพื้นฐานแบบเดียวกันทั้งหมด  ลดปริมาณ
การบริการอาหาร และไม่มีอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงบนเคร่ืองบิน การจัดการการหมุนเวียนตาราง
บินให้ได้มากที่สุด อีกทั้งมีการค านวณการซื้อและใช้น้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันความผันผวนของ
ราคา อย่างมีประสิทธิภาพ  (2)  มีกระบวนการเลือกพนักงานแบบกันเอง เน้นความส าคัญของทักษะ
การท างานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีในการท างาน มองโลกในแง่ดี ใช้แรงจูงใจในการท างาน โดยใช้
รูปแบบองค์กรที่มีล าดับชั้นการท างานแนวราบ ก าหนดค่าเฉลี่ย จ านวนพนักงานของ Southwest 94 
คน ต่อจ านวนเคร่ืองบิน 1 ล า ในขณะที่สายการบินอ่ืนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  พนักงาน 130 คน ต่อ
เคร่ืองบิน 1 ล า และค่าเฉลี่ยพนักงานของสายการบิน Southwest 1 คน ต่อการดูแลลูกค้าจ านวน 
25,000 คน ต่อปี ในขณะที่สายการบินอ่ืน พนักงาน 1 คน จะดูแลลูกค้าเพียง 1,000 คนต่อปี แต่
พนักงานให้ความเป็นมิตร และเข้าถึงง่าย ดูแลเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ โดยใช้ความสนุกสนานเป็น
กันเอง เพื่อสร้างความพึงพอใจจนกลายเป็นการจงรักภักดี  (3) การใช้ระบบเส้นทางการบินแบบ
เชื่อมต่อ จุดต่อจุด (Point-to-point) และเลี่ยงการเลือกใช้สนามบินใหญ่ ที่มีความแออัดสูง เพื่อเป็น
ผู้น าในการลดต้นทุนในการจัดการ 

Alamdari and Fagan (2005) กล่าวว่า สถานการณ์ของอุตสาหกรรมสายการบินต้นทุนต่ า
ในปัจจุบันว่า หลายๆ สายการบินต้นทุนต่ าทั่วโลกนั้น ยังคงยึดหลักกลยุทธ์การบริหารจัดการตาม
ตัวแบบธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ าของสายการบิน Southwest แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วของสายการบินต้นทุนต่ า จึงส่งผลให้หลายสายการบินต้องท าการปรับปรุง และพัฒนา 
ตัวแบบธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ าของบาง
สายการบินในทวีปอเมริกาเหนือได้เลือกใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) โดย
พยายามน าเสนอโปรแกรมสะสมไมล์การบิน เร่ิมแจกเคร่ืองดื่มฟรี ล าดับชั้นที่นั่ง และอุปกรณ์ความ
บันเทิงบนเคร่ืองบิน เป็นต้น 
 
2.2 สายการบินไทยแอร์เอเชียกับธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่า 

สายการบินไทยแอร์เอเชียก่อตั้งขึ้นเมื่อ 19 กันยายน พ.ศ. 2546   ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่าง บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย (ถือหุ้นร้อยละ 
55) และ Air Asia Berhad ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย (ถือหุ้นร้อยละ 45) โดยสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย ได้น าเสนอภาพลักษณ์ใหม่ ของการเดินทางภายใต้แนวคิด “ใคร ใคร ก็บินได้”  โดย
อาศัยต้นแบบแนวคิดของสายการบินต้นทุนต่ าที่ประสบความส าเร็จในต่างประเทศ โดยน าเสนอ
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อัตราค่าโดยสารประหยัดที่สุดคู่กับบริการที่จ าเป็นในการเดินทาง และให้บริการการเดินทางโดยชั้น
ประหยัดเพียงอย่างเดียว โดยเร่ิมต้นจากการมีเคร่ืองบินจ านวนเพียง 2 ล า ให้บริการเส้นทางบินเชิง
พาณิชย์ คร้ังแรกในปี พ.ศ. 2547 เส้นทาง กรุงเทพ-หาดใหญ่ 

ปัจจุบัน สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia) เป็นสายการบินต้นทุนต่ าที่มีการใช้
นวัตกรรมเครือข่ายการบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเครือข่ายเส้นทางบินครอบคลุม 53 เมือง 
ใน 12 ประเทศในทวีปเอเชีย มีศูนย์ปฏิบัติการการบิน 6 แห่งในประเทศไทย โดยมีท่าอากาศยาน
ดอนเมือง เป็นฐานการบินหลัก และมีฐานการบินที่ภูเก็ต อู่ตะเภา หาดใหญ่ เชียงใหม่ และกระบี่ 
โดยมีเคร่ืองบินในฝูงบิน 54 ล า โดยใช้เคร่ืองบินแอร์บัส A320 ซึ่งมี 180 ที่นั่งต่อล า และมีพนักงาน
กว่า 15,000 คน 

 
ภาพท่ี 2.1 จ านวนเคร่ืองบินประจ าฝูงบิน (ล า) ของสายการบินในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 
ท่ีมา: Center of Aviation (CAPA) (2560) 
 

สายการบินไทยแอร์เอเชีย ยังเป็นธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากสัญญาการพึ่งพิงกับ AirAsia 
Berhad มาเลเซีย ในหลายๆ ด้าน จากการได้รับอนุญาตเพื่อให้ใช้ชื่อทางการค้า “Air Asia” ซึ่งท าให้
สามารถใช้  Business Model เดียวกัน จึงได้ผลประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ทั้งการร่วมใช้นวัตกรรมที่
ทันสมัย ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบซอฟท์แวร์ เว็บไซต์หลักของแอร์เอเชียในการจอง
บัตรโดยสาร การใช้ศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน นวัตกรรมด้านเครือข่ายการบิน ได้รับประโยชน์จากการ
บริการประจ าท่าอากาศยานในประเทศสมาชิกกลุ่มแอร์เอเชีย  อีกทั้งการรับบริการด้านการซ่อม
บ ารุง ชิ้นส่วนอะไหล่ของเคร่ืองบิน การเช่าเคร่ืองบิน และการป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้ ามัน
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 มาอย่างต่อเนื่องทุกปีมาเป็นระยะเวลา 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
น าของโลก จะท าการจัดอับดับองค์กรต่างๆ ทั่วโลก โดยการส ารวจจากนักวิเคราะห์ตลาดหุ้นชั้นน า
จ านวน 93 คน ซึ่งได้รับเลือกจากบริษัทวิจัยและลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิค จ านวน 214 
แห่ง โดยจะเลือกบริษัทที่น่าประทับใจที่สุด โดยจะท าการประเมินจาก ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กร 
ซึ่งได้แก่ การจัดการ ระบบบัญชี ความโปร่งใส ความเข้าถึงได้ และธรรมาภิบาล โดยในปี พ.ศ. 
2557 และ พ.ศ. 2558 รางวัลในกลุ่มธุรกิจสายการบินนั้น  Euro Money ได้จัดให้ สายการบินแอร์
เอเชีย เป็น “บริษัทที่บริหารจัดการที่ดีที่สุดในเอเชีย” อย่างต่อเน่ือง (EuroMoney, 2015) 

สายการบินแอร์เอเชีย มีบทบาทโดดเด่นในการยกระดับการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้เป็นไป
อย่างโปร่งใส เนื่องจากแอร์เอเชีย มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงยังคงแสดงให้เห็นการ
ท างานที่โปร่งใส และค านึงถึงสถานภาพในการใช้จ่ายในอนาคตอยู่เสมอ 

จากรางวัลต่างๆ เหล่านี้ แสดงให้เห็นถึง ศักยภาพในการด าเนินงานของแอร์เอเชีย 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
ให้บริการด้วยต้นทุนต่ ากว่าสายการบินอ่ืนๆ ในประเทศไทย เนื่องจาก สามารถรักษาระดับต้นทุน
ให้เป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับผู้ประกอบธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ ารายอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัดจาก ที่
สายการบินไทยแอร์เอเชียสามารถลดต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปรต่างๆ ได้เฉลี่ย 1 ใน 3 ของสาย
การบินปกติ 

ส่วนต่างของต้นทุนของสายการบินไทยแอร์เอเชียเหล่านี้ คือ ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันที่ชัดเจนในธุรกิจสายการบิน ซึ่งเคร่ืองมือหลักในการเป็นผู้น าในสายการบินต้นทุนต่ าใน
ประเทศไทย ด้วยกลยุทธ์ และแผนการตลาดที่น่าสนใจ เช่น การให้บริการเดินทางโดยระดับชั้นบิน
เพียงชั้นเดียว การใช้ฝูงบินที่ประกอบ ด้วยเคร่ืองบินเพียงรุ่นเดียว การตัด ปรับลด อุปกรณ์เคร่ืองมือ 
ที่ไม่จ าเป็นและส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น การให้บริการแบบไม่มีการเชื่อมต่อ (Point to Point) มีอัตรา



16 
 

การใช้ เคร่ืองบินต่อล าสูง คือ เคร่ืองบินจะจอดอยู่บนพื้นไม่เกิน 25 นาที อีกทั้งการประหยัดต่อ
ขนาด ทั้งในเร่ืองการซื้อเคร่ืองบินและอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่างๆ การจ้างงาน การบ ารุงรักษา 
การฝึกอบรม อีกทั้งมีเครือข่ายเส้นทางบินที่ครอบคลุม และมีช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยตรงกับ
ผู้โดยสารผ่านช่องทาง Electronic ต่างๆ เช่น Internet หรือ Application ใน Smartphone จึงไม่ต้อง
ขายผ่านผู้แทนจ าหน่าย 

การที่สายการบินไทยแอร์เอเชียใช้ แบรนด์แอร์เอเชีย ที่มีชื่อเสียงทางการค้าระดับโลก และ
การตลาดโดยรวมทั้งภูมิภาค ท าให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีโดยรวม ที่ส่งผลถึงทัศนคติต่อการ
บริการที่มีมาตรฐานสากล และเชื่อถือได้ และยังเป็นสายการบินที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ ทัศนคติ
เชิงบวก ความสามารถและความพร้อมในการให้บริการของพนักงาน โดยให้พนักงานต้อนรับบน
เคร่ืองบินท าหน้าที่เป็นเหมือนตัวแทน (Brand Ambassadors) ในชุดสีแดง และเป็นผู้มอบความ
บันเทิง (Entertainers) ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรที่ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน โดยเฉพาะในกลุ่มนักเดินทางรุ่นใหม่ Generation Y ที่ก าลังมีบทบาทในระบบ
เศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน 

นอกจากนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียยังยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ในการด าเนินกิจการ ให้ความส าคัญในการปฏิบัติตามกฎองค์กรการบินต่างๆ อย่างเคร่งครัด และ
ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยอย่างถูกต้อง อีกทั้งยึดหลักธรรมภิบาล ผ่านทางผู้บริหาร และ
พนักงาน โดยมุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดความ
น่าเชื่อถือและยอมรับจากนักลงทุน ก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านการเงินของสายการบินอีกด้วย 

สายการบินไทยแอร์เอเชียมีรายได้หลัก ซึ่งคิดเป็น 50% ของรายได้ทั้งหมด จาก ค่าโหลด
กระเป๋า ส่วนรายได้ที่ส าคัญอันดับรองลงมาคือ รายได้จากค่าธรรมเนียมการจองตั๋วเคร่ืองบินผ่าน
ระบบออนไลน์ (Online Processing Fee) 14% และ รายได้จากค่าบริการอ่ืนๆ 14% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่
มากกว่ารายได้จาก ค่าที่นั่ง ค่าสินค้าและอาหาร ค่าประกันภัย และอื่นๆ 

นอกจากนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ยังมีความเป็นผู้น านวัตกรรมการประหยัดต้นทุน ด้วย
การพยายามคิดค้นนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เป็นประจ าและสม่ าเสมอ นวัตกรรมที่เห็น
ได้ชัดเจนจากเคร่ืองบิน ได้แก่ การใช้เคร่ืองบิน แอร์บัส แบบ A320  ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ
ปลายปีกเคร่ืองบิน แบบใหม่ เรียกว่า ชาร์คเล็ท ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการช่วยลดแรงลาก ที่คอย
ต้านเคร่ืองบินขณะท าการบิน ซึ่งจะส่งผลให้เคร่ืองบินประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้น เป็นต้น 

จากความส าเร็จอันโดดเด่น ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ทั้งการขึ้นเป็นผู้น าทางการตลาด
ของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ าในประเทศไทย 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 จ ำกัด (2558) สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้ตั้งเป้าหมายในการเป็น
ผู้น าส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า ซึ่งยึดหลัก ความปลอดภัย ตรงต่อเวลา และมี
เส้นทางบินที่หลากหลาย โดยมีค่าโดยสารที่ประหยัดที่สุด รวมทั้งการขยายฝูงบิน และเพิ่มตลาด
เส้นทางบินที่มีศักยภาพใหม่ๆ เช่น ประเทศจีน อินเดีย และแถบอินโดจีน ทั้งนี้จะใช้กลยุทธ์การ
แข่งขันเพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการบริหารต้นทุนในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้าง
เครือข่าย และโครงสร้างที่จะส่งเสริมให้เกิดการประหยัด และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
 Michael E. Porter (1990) กล่าวว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขัน เป็นการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันให้สูงกว่าคู่แข่ง โดยองค์กรต้องสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 3 ด้าน 
ประกอบด้วย การเป็นผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 
และการมุ่งเน้นการตลาดเฉพาะส่วน (Focus) อีกทั้ง วิธีสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้องค์กรที่ดี
ที่สุด คือ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 Jay Barney (1991) กล่าวว่า ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน คือผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ด าเนินการทางกลยุทธ์ที่สามารถสร้างคุณค่าให้เหนือกว่าคู่แข่ง โดยที่คู่แข่งขันไม่สามารถ
ด าเนินการทางกลยุทธ์แบบเดียวกันได้ในช่วงเวลาเดียวกัน ด้วยเหตุนี้การได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
จะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อคู่แข่งขันไม่สามารถลอกเลียนแบบผลลัพธ์ ผลประโยชน์ หรือ คุณค่าอัน
เน่ืองมาจากการใช้กลยุทธ์ที่องค์การได้ก าหนด หรือสร้างขึ้นมา 

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ การสร้างความแตกต่างของสินค้า
และบริการ ด้วยการสร้าง ความเป็นเอกลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์และของกิจการ ให้ตรงกับความ
ต้องการและการยอมรับของลูกค้า โดยมีพื้นฐานส าคัญของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
คือ ความเหนือด้านการลดต้นทุนอย่างประสิทธิภาพ มีนวัตกรรมการจัดการที่ดี และตอบสนองต่อ
ผู้บริโภค 

องค์กรที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน จึงหมายถึง องค์กรที่มีความสามารถที่แตกต่าง
จากผู้อื่น โดยมีการปรับใช้กลยุทธ์ทางการแข่งขันที่เหมาะสมกับองค์กร เพื่อให้มีผลการด าเนินงาน
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ที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน อันน าไปสู่การเป็นผู้น าการตลาดและองค์กรอ่ืนไม่สามารถเลียนแบบได้ หรือ
ท าได้ไม่ดีเท่า 

แนวคิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญใน
การประกอบธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการ
แย่งชิงส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจุบันคู่แข่งจ านวนไม่น้อยเลือกที่จะใช้วิธีการตัด
ราคา ซึ่งไม่ส่งผลดีในระยะยาว ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
แต่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมา และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งทางบวก และทางลบ ดังนั้นผู้บริหารของ
กิจการควรจะพิจารณาปัจจัยหลักที่เข้ามามีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจ (Key Success Factors)   ประกอบด้วย 
(1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ าน้ัน มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มของผู้

มีรายได้ระดับปานกลาง ที่มีความอ่อนไหวต่อราคาอยู่ในระดับสูง ไม่ต้องการรับบริการในส่วนที่
ไม่จ าเป็นและเกิดกว่าความต้องการ ซึ่งรวมทั้งผู้โดยสารชาวไทย และชาวต่างชาติในภูมิภาคอาเซียน 
โดยกลุ่มลูกค้าเหล่านี้จะเป็นผู้เดินทางที่มีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเป็นระยะเวลายาวนาน 
และมีการเดินทางโดยใช้เส้นทางระยะใกล้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง เป็นกลุ่มนักเดินทางที่ต้องการประหยัด
ค่าเดินทางเพื่อไปใช้จ่ายในส่วนอื่นๆของการท่องเที่ยว 

(2) ต้นทุนที่แข่งขันได้ ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า จะมุ่งเน้นให้ความส าคัญในการบริหาร
ต้นทุนเป็นหลัก โดยมีปัจจัยด้านราคาเป็นสิ่งส าคัญที่สุดเพียงอย่างเดียว ฉะนั้นราคาตั๋วโดยสารโดย
เฉลี่ยจะต้องถูกกว่าสายการบินอ่ืนๆ อยู่ที่ ร้อยละ 40 ซึ่งสายการบินต้นทุนต่ าจะลดการบริการส่วนที่
ไม่จ าเป็น และเกินกว่าความต้องการของลูกค้าลง   

(3) ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของกิจการ ประกอบด้วย ความสามารถหลักขององค์กร
ความสามารถการด าเนินงาน และความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ถือเป็นจุดแข็งขององค์กร ที่จะน าไปสู่
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยมีลักษณะส าคัญ คือ มีคุณค่าในการด าเนินธุรกิจและการแข่งขัน
อย่างแท้จริง โดยอาจเป็นสินค้าที่หายาก ทดแทนไม่ได้ หรือเลียนแบบได้ยาก หรือเป็นการจ าหน่าย
สินค้าและบริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง 

ในส่วนของสายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งถือเป็นผู้น าทางด้านสายการบินต้นทุนต่ า จะเห็นได้
อย่างชัดเจนว่า การบริหารจัดการต้นทุนคือหัวใจในการบริหาร และเป็นความสามารถหลักของ
องค์กร โดยการเน้นนโยบายที่ใช้แต่เคร่ืองบินใหม่อยู่ตลอดเวลา ถือเป็นวิธีการหนึ่งในการดึงดูดใจ
ลูกค้า และสร้างความแตกต่างจากสายการบินต้นทุนต่ าแห่งอ่ืนๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ลูกค้ารู้สึก
มั่นใจด้านความปลอดภัย และประสิทธิภาพของเคร่ืองบินแล้ว ยังสามารถลดต้นทุนในการ
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บ ารุงรักษาได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ทิศทางการเติบโตของสายการบินไทยแอร์เอเชียที่ด าเนินธุรกิจ
ภายใต้โครงสร้างใหญ่ของกลุ่มแอร์เอเชียนั้นที่ถือเป็น สายการบินของทั้งภูมิภาคอาเซียนและทวีป
เอเชีย ในการเป็นสายการบินหลัก ที่ครอบคลุมเส้นทางการบินที่เชื่อมต่อจุดหมายปลายทาง คือเมือง
ใหญ่ต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาค ทั้งเมืองหลวง และเมืองส าคัญทางเศรษฐกิจ หรือแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ
อย่างครบถ้วน อย่างเป็นระบบเดียวกัน 

Michael E. Porter (1980) กล่าวว่า เป้าหมายในการวางกลยุทธ์ในการแข่งขัน (Competitive 
Strategy) คือ การหาต าแหน่งในอุตสาหกรรมที่สามารถป้องกันตนเองจากแรงผลักดัน 5 ประการ 
โดยใช้การวิเคราะห์แบบจ าลองผลักดัน 5 ประการ (Five Force Model) ที่บอกถึงสภาพการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรม ซึ่งความเข้มแข็งของแรงผลักดันทั้งหมดจะเป็นตัวก าหนดศักยภาพในการท าก าไร
ในอุตสาหกรรม 

แบบจ าลองแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Forces Model Analysis) ประกอบด้วย 
(1) การคุกคามของผู้เข้ามาใหม่ (Threat of New Entrants) 
(2) การแข่งขันระหว่างธุรกิจที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม (Intensity of Rivalry among Existing 

Competitors) 
(3) อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Buyers) 
(4) การคุกคามของสินค้าหรือบริการทดแทน (Pressure from Substitute) 
(5) อ านาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) 
 

 
ภาพท่ี 2.2 แบบจ าลองแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Forces Model) 
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(1) การคุกคามของผู้เข้ามาใหม่ (Threat of New Entrants) หมายถึง ผู้เข้ามาใหม่ใน
อุตสาหกรรม ท าให้ก าลังการผลิตในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และมีความต้องการส่วนแบ่งตลาดและ
ทรัพยากรในการผลิต ท าให้เกิดการคุกคามต่อสถานะและความมั่นคงของผู้ที่อยู่ ในอุตสาหกรรม
เดิม โดยมีปัจจัยที่จะกระตุ้นแรงผลักดันนี้ ได้แก่ 

• การประหยัดโดยขนาด (Economy of Scale) การขยายตัวก าลังการผลิตสร้างก าลังความ
ประหยัดโดยขนาด ซึ่งจะก่อให้เกิดความได้เปรียบทางต้นทุนแก่องค์กร เนื่องจากการผลิตใน
ปริมาณมากท าให้ต้นทุนของวัตถุดิบและราคาถูกลง ส่งผลให้สามารถตั้งราคาผลิตภัณฑ์ถูกลง ท า
ให้ก าไรไม่เป็นที่จูงใจ ธุรกิจที่มีศักยภาพในการเป็นคู่แข่งในการเข้าสู่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

• ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) การสร้างความแตกต่าง ให้แก่
ผลิตภัณฑ์ โดยท าให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค อาจ
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ ให้เกิดในสายตาผู้บริโภค ซึ่งสามารถสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ได้
หลายมิติ ความแตกต่างและเอกลักษณ์ จะท าให้ผู้เข้ามารายใหม่ต้องใช้ความพยายามและค่าใช้จ่าย
อย่างมากเพื่อดึงลูกค้าที่มีความพอใจต่อสินค้าที่มีอยู่ในตลาดให้เปลี่ยนไปทดลองสินค้าและบริการ 
นอกจากนี้การพัฒนาและน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป็นรายแรก แล้วพัฒนาให้เป็นที่พึงพอใจจะ
ก่อให้เกิด ความจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการน้ันๆ (Brand Loyalty) ส าหรับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดิมที่สามารถครอบครองตลาดส่วนใหญ่ได้ ยิ่งต้องท าการพัฒนา เพื่อสร้างความประทับใจของ
ลูกค้าให้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

• ความต้องการเงินทุน (Capital Requirement) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการลงทุน ส าหรับ
อุตสาหกรรมบางประเภทสูงมากโดยเฉพาะสินค้าประเภทเทคโนโลยี ที่ต้องมีการวิจัยและพัฒนา
อย่างสม่ าเสมอ และต้องใช้เงินลงทุนในการเร่ิมต้นธุรกิจ ท าให้ผู้ที่มีเงินลงทุนไม่มากพอหรือแหล่ง
สนับสนุนทางการเงินไม่แข็งแกร่ง ไม่สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมได้ 

• ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ขาย (Switching Costs) ต้นทุนของผู้ซื้อที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยน ผู้ขาย
จากรายหนึ่งไปสู่อีกรายหนึ่ง ถือเป็นอุปสรรคแก่ผู้เข้ามารายใหม่ 

• การเข้าสู่ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Access to Distribution Channels) เป็นการหาช่อง 
ทางการจัดจ าหน่ายที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ถือเป็นงานส าคัญของผู้ที่เข้ามาใหม่ เนื่องจากมีผู้อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดิมครอบครองการจัดจ าหน่ายนั้นอยู่ ท าให้อาจมีค่าใช้จ่ายในการเข้าสู่ช่องทางการจัด
จ าหน่าย หรือต้องพยายามมองหาช่องทางการจัดจ าหน่ายอ่ืนๆ ที่อุตสาหกรรมเดิมยังไม่ได้ ใช้ หรือ
ยังมองไม่เห็นความส าคัญ 
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• ข้อเสียเปรียบทางต้นทุนที่ไม่ขึ้นอยู่กับขนาด (Cost Disadvantages Independent of Scale) 
ผู้เข้าใหม่อาจมีข้อเสียเปรียบต่อผู้ที่อยู่ในตลาดเดิมที่มีปัจจัยในการด าเนินงานที่เป็นจุดแข็งและ
ส่งเสริมศักยภาพขององค์กร และมีโอกาสเอ้ืออ านวยจากสิ่งแวดล้อมอ่ืน เช่น การเป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้สิทธิบัตร เป็นต้น รวมทั้งประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้อยู่ในตลาดเดิม ย่อมท าให้
เกิดความผิดพลาดน้อยลง ทราบความต้องการของตลาด และมีความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภค 

• นโยบายของรัฐ (Government Policy) จะมีอิทธิพลต่อการประกอบการแข่งขันของ ธุรกิจ
ในบางอุตสาหกรรมที่ รัฐบาลมีข้อจ ากัดและควบคุมด้วยการให้ใบอนุญาต และจ ากัดแหล่งวัตถุดิบ
ที่ส าคัญ ท าให้มีค่าใช้จ่ายและยากต่อการเข้า-ออกจาก อุตสาหกรรมนั้นๆ 

(2) การแข่งขันระหว่างธุรกิจท่ีมีอยู่ในอุตสาหกรรม (Intensity of Rivalry among 
Existing Competitors) คือ การแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นโดยมีองค์กรหนึ่ง หรือหลาย
องค์กรมีการริเร่ิมเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของตน เพื่อต้องการให้รับความได้เปรียบและ
ผลประโยชน์ เหนือกว่าองค์กรอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรอ่ืน และอาจท า
ให้เกิดการตอบโต้ ซึ่งสามารถพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของการแข่งขันได้ โดย
มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

• จ านวนและดุลยภาพของผู้แข่งขัน (Numerous or Equality Balanced Competitors) คู่แข่ง
ที่มีอยู่มากมายในแต่ละอุตสาหกรรมมีทั้งประกอบธุรกิจรายใหญ่และ ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก (SMEs) โดยที่ธุรกิจจะมีศักยภาพ และอ านาจแตกต่างกัน ตั้งแต่มีอ านาจมากกว่า เท่า
เทียมกัน หรือน้อยกว่า เมื่อคู่แข่งอยู่ จ านวนมาก แต่ละองค์กรย่อมมีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ ออกมา
ต่อสู้แข่งขันเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้คนเอง ซึ่งท าให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น 

• อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม (Slow Industry Growth) นอกจากการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมจะเป็นโอกาสให้แก่ธุรกิจแล้ว ยังเป็นการดึงดูดผู้ประกอบการรายใหม่ เข้าสู่
อุตสาหกรรม แต่ถ้าหากอุตสาหกรรมไม่มีการเจริญเติบโต ธุรกิจก็จะไม่สามารถเพิ่มยอดขายและ
ก าไรได้อีก จะส่งผลให้ต้องแข่งขันเพื่อแย่งยอดขายกันเองภายในอุตสาหกรรมนั้นๆ 

• ปริมาณของต้นทุนคงที่ (High Fixed of Storage Costs) ต้นทุนคงที่มีส่วนส าคัญ ที่ท าให้
ธุรกิจต้องดึงดูดให้ได้จ านวนมากพอที่จะคุ้มทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มีต้นทุนคงที่สูง เช่น สาย
การบินจ าเป็นต้องบินตามตารางบินเพื่อรักษาภาพลักษณ์และเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
แม้ว่าในบางเที่ยวบินจะมีผู้โดยสารไม่ถึงจ านวนจุดคุ้มทุนก็ตาม ท าให้สายการบินต้องขายตั๋ว
โดยสารราคาพิเศษ ทั้งที่ตั๋วมีราคาต่ า ไม่คุ้มกับต้นทุน แต่เพื่อให้มีรายได้ในเที่ ยวบินนั้นๆ คุ้มกับ
ต้นทุนคงที่ 
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• ผลิตภัณฑ์ในตลาดไม่มีความแตกต่าง (Lack of Differentiation of Switch Costs) หาก
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ มีคุณสมบัติพื้นฐานที่ใกล้เคียงกันแล้ว การแข่งขันที่ธุรกิจ
นิยมท าคือ การพยายามลดต้นทุนและตั้งราคาให้ต่ ากว่าคู่แข่งขัน เพราะผู้ซื้อก็จะเลือกสินค้าหรือ
บริการ ที่มีราคาต่ ากว่า ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคา หรือสงครามราคา ซึ่งการตัดราคาก็จะทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้น ท าให้ส่งผลร้ายต่อองค์กร ดังนั้นธุรกิจควรใช้รูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากการลด
ต้นทุน และการลดต้นทุน และการลดราคามาดึงดูดความต้องการของผู้บริโภค 

• การเพิ่มก าลังการผลิต (Capacity Augmented in Large Increment) ปกติองค์กรจะเพิ่ม
ปริมาณการผลิต โดยการเพิ่มก าลังการผลิตด้วยการสร้างโรงงานใหม่ ศูนย์บริการ หรือซื้อ
เคร่ืองจักรใหม่ โดยองค์กรต้องบริหารก าลังการผลิตที่มีอย่างเต็ม ก าลังการผลิตเพื่อลดต้นทุนต่อ
หน่วยให้ต่ าที่สุด ดังนั้นเมื่อก าลังการผลิตสูงกว่าความต้องการของตลาดจึงส่งผลให้องค์กรต้องท า
การลดราคาเพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่งจะก่อให้เกิดการแข่งขันรุนแรงได้ 

• ความหลากหลายในกลยุทธ์ของคู่แข่งขัน (Competitors with Diverse Strategies) คู่
แข่งขันแต่ละรายก็จะมีลักษณะเฉพาะของตน เช่น วัฒนธรรมในการด าเนินงาน หรือ การวางแผน
กลยุทธ์ โดยแต่ละองค์กรจะมุมมองที่แตกต่างกันในการสรรหากลยุทธ์ที่จะมาแข่งขัน ซึ่งบางคร้ัง
อาจก่อให้เกิดการท้าทายกัน ส่งผลให้การแข่งขันรุนแรง  

• อุปสรรคของการออกไปสู่อุตสาหกรรมอ่ืน (High Exit Barriers) เช่น องค์กรที่ใช้ความรู้ 
ความสามารถและเทคโนโลยี เฉพาะด้าน ท าให้ไม่สามารถขยายไปสู่ธุรกิจอ่ืนด้วนพื้นฐาน ความรู้ 
ความสามารถ และเทคโนโลยี ที่มีอยู่เดิม การเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆ จึงต้องลงทุนใหม่ทั้งหมด 
และเกิดความเสี่ยงสูง 

(3) อ่านาจการต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Buyers) อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ 
เกิดจากลูกค้าที่เป็นบุคคลส าคัญต่อความอยู่รอดและเสถียรภาพของธุรกิจทั้งทางตรง และทางอ้อม 
โดยศักยภาพในการต่อรองของผู้ซื้อมีส่วนในการผลักดันให้ผู้ขายต้องปรับราคาต่ าลง และพัฒนา
คุณภาพสินค้าและบริการให้ดีขึ้น โดยผู้ซื้อจะมีอ านาจการต่อรองสูง เน่ืองจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

• ผู้ซื้อ ซื้อสินค้าในสัดส่วนปริมาณมาก (Large Volume Purchasers) เมื่อผู้ซื้อ ซื้อสินค้าไป
ในปริมาณมาก จะท าให้สามารถต่อรองและก าหนดเงื่อนไขกับผู้ขายได้  

• ผู้ขายมีจ านวนมาก (Most Sellers) ท าให้ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย 
ทั้งรูปแบบคุณภาพ และราคาได้จากผู้จ าหน่ายวัตถุดิบหลายราย เมื่อผู้ซื้อไม่พึงพอใจต่อผู้ขายรายใด 
ก็สามารถเปลี่ยนไปพิจารณาจัดซื้อจากผู้ขายรายอ่ืน ท าให้ผู้ซื้อมีทั้งทางเลือกและมีอ านาจการ
ต่อรองมากกว่าผู้ขาย 
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• ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ขายต่ า (Switching Cost) ถ้าผู้ซื้อมีต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้า
หรือบริการจากคู่แข่งต่ าก็จะท าให้ผู้ซื้อสามารถเลือกใช้จากแหล่งใดก็ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ซื้อมี
อ านาจต่อรองมากกว่าผู้ขาย 

(4) การคุกคามของสินค้าหรือบริการทดแทน (Pressure from Substitute) สินค้าและ
บริการทดแทนนั้น (Substitute Goods or Service) นอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเหมือนกันแล้ว 
ธุรกิจต้องค านึงถึงสินค้าหรือบริการอ่ืนที่สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์และบริการนั้นได้ เพราะแม้
สินค้าทดแทนจะมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ธุรกิจน าเสนอ แต่สินค้าทดแทนก็จะท าให้ผู้ซื้อมี
ทางเลือกอ่ืนในการพิจารณา ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคให้มากขึ้น
กว่าเดิมอย่างทันท่วงที และรวดเร็วกว่าคู่แข่งที่มีสินค้าหรือบริการทดแทน ธุรกิจจึงมีความ
จ าเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี 
เพื่อสร้างความแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา 

(5) อ่านาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) อ านาจการต่อรอง
ของผู้ขายวัตถุดิบ เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้ขายวัตถุดิบ จะมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การผลิตสินค้าหรือบริการ เพราะคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบและความล่าช้าของการส่งมอบ
ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการวิเคราะห์อ านาจการ
ต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยปกติผู้ขายวัตถุดิบจะมีอ านาจต่อรองสูงตาม
สถานการณ์ดังน้ี 

• ผู้ซื้อสินค้าในสัดส่วนปริมาณน้อย (Small Portion of Buyers) เมื่อยอดซื้อวัตถุดิบ และ
รายได้จากการขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ที่ซื้อในปริมาณน้อย ท าให้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นรายได้ส่วนมาก
ของผู้ขายวัตถุดิบ จึงท าให้ผู้ขายวัตถุดิบให้ความส าคัญต่างจากผู้ซื้อในปริมาณมาก 

• ผู้ขายวัตถุดิบมีศักยภาพในการขยายธุรกิจแบบบูรณาการตัวไปข้างหน้า (Forward 
Integration by Suppliers) เมื่อความพร้อมด้านทรัพยากรของผู้ขาย และการเติบโตไปข้างหน้าไม่ได้
มีความซับซ้อนท าให้ผู้ขายมีการตัดสินใจขยายขอบเขตการด าเนินงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ซื้อ
เดิม เพราะนอกจากจะต้องแข่งขันกับคู่แข่งขันเดิมในตลาดแล้ว ยังต้องแข่งขันกับผู้ขายวัตถุดิบซึ่งมี
ต้นทุนที่ต่ ากว่า 

• ผู้ขายวัตถุดิบมีจ านวนน้อยแต่จ าหน่ายไปยังผู้ซื้อจ านวนมาก (Dominance by a Suppliers) 
ท าให้ผู้ขายวัตถุดิบมีความได้เปรียบในการต่อรอง เพราะผู้ซื้อไม่มีทางเลือกในการซื้อวัตถุดิบมาก
นัก ขณะที่ผู้ขายสามารถขายสินค้าของตนได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ผู้ขายในบางอุตสาหกรรม
อาจจะรวมกลุ่มกันในการก าหนดได้มากขึ้น 
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• ไม่มีสินค้าหรือบริการทดแทน (Non Available if Substitute Products) ถ้าวัตถุดิบนั้นมี
เอกลักษณ์เฉพาะที่มีความส าคัญต่อผู้ซื้อ และไม่สามารถหาสินค้าทดแทนได้ ผู้ขายวัตถุดิบย่อมจะ
ได้เปรียบในการต่อรอง 

• ต้นทุนการเปลี่ยนผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบสูง (High Suppliers Switching Cost) ถึงแม้ผู้ซื้อจะ
สามารถเปลี่ยนไปใช้สินค้าอ่ืนได้ แต่ถ้าการปรับเปลี่ยนแต่ละคร้ังต้องเสียค่าใช้จ่ ายทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ก็จะเป็นอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลง 
 

แนวคิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantages) 
Michael E. Porter (1980) (อ้ำงถึงใน Greg&Mark, 2010) ได้เสนอกลยุทธ์ทั่วไปที่ใช้ใน

การแข่งขันเป็น 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 
(1) กลยุทธ์การเป็นผู้น าในด้านต้นทุนรวม (Cost Leadership) เป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจจะต้อง

พยายามบริหารต้นทุนในการผลิตและในการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีต้นทุนต่ ากว่าคู่
แข่งขัน และให้มีต้นทุนที่ต่ าที่สุด เพื่อให้เกิดความได้เปรียบ ซึ่งการที่ต้นทุนต่ าลงมาเท่าใด ก็จะ
หมายถึงก าไรที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 

ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2546) กล่าวว่า ธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์นี้จะด าเนินการทุกอย่าง
เพื่อให้การผลิตสินค้าและบริการมีต้นทุนต่ าที่สุด ประโยชน์คือ สามารถน าเสนอราคาที่ต่ ากว่าคู่แข่ง
ในท้องตลาดได้ อีกทั้งหากเกิดความรุนแรงด้านสงครามราคา (Red Ocean) ก็ยังสามารถยืนหยัดใน
ตลาดได้ เนื่องจากมีความได้เปรียบจากต้นทุนที่ต่ า ทุกวันน้ีการแข่งขันไม่เพียงแต่แพร่หลาย แต่เพิ่ม
ความรุนแรงขึ้นทุกๆ ปี โดยบริษัทในอเมริกา ยุโรป และญ่ีปุ่น ยังย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มี
ต้นทุนการผลิตต่ า และน าสินค้าราคาถูกออกสู่ท้องตลาด 

(2) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการ (Differentiation) เป็นกลยุทธ์ใน
การสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการให้แตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่ต้องการต่างไปจากเดิม ซึ่งในการสร้างความแตกต่างนี้ จะต้องเน้นที่ก ารสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้เกิดกับสินค้าและบริการด้วยเช่นกัน 

Hill & Jones (2004) ระบุว่า ธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์นี้จะต้องคิดหาความแตกต่างในตัวสินค้า
ไม่ให้ซ้ ากับสินค้าอ่ืนในตลาด หรือต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆ มาน าเสนอ ท าให้สินค้าดูโดดเด่นกว่า
สินค้าคู่แข่งในตลาด ส าหรับแหล่งที่มาของความแตกต่างนั้น เกิดจากความเร็ว ความน่าเชื่อถือ การ
บริการ การออกแบบลักษณะของสินค้าและบริการ เทคโนโลยี บุคลิกภาพขององค์กร และ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า คุณภาพ และประสิทธิภาพ นวัตกรรม และการสนองตอบลูกค้า 
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(3) กลยุทธ์มุ่งเน้นที่จุดสนใจ (Focus or Niche) เป็นการน ากลยุทธ์การลดต้นทุนและการ
สร้างความแตกต่างไปใช้กับตลาดเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นตลาดที่ยังมีขนาดใหญ่และมีจ านวนลูกค้าไม่
มาก 

Michael E.Porter (1980) กล่าวว่า กลยุทธ์มุ่งเน้นจุดสนใจ เป็นเหมือนการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายให้เล็กลง เพื่อจะได้ท าการตลาดได้อย่างเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค การที่ธุรกิจ
เข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง จะท าให้สามารถคาดคะเนความต้องการในอนาคตของผู้บริโภคได้ ย่อม
ท าให้ขายสินค้าได้อย่างต่อเน่ือง และเกิดพฤติกรรมการซื้อซ้ า จนเกิดความภักดีต่อสินค้าและบริการ
นั้น หากธุรกิจประสบความส าเร็จกับกลุ่มเป้าหมายที่แคบลงมา ท าให้สามารถขยายกลุ่มเป้าหมาย
ต่อไปได้ในอนาคต 

(1) กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุนรวม (Cost Leadership) ท าได้โดยการลดต้นทุนการผลิต 
หรือลดการด าเนินงานที่ไม่จ าเป็น เพื่อท าให้สามารถตั้งราคาขายที่ต่ ากว่าคู่แข่ง ที่สามารถท าได้ 
ดังนี ้

• วิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด แล้วหาจุดบกพร่อง หรือความสูญเปล่า (Wastes) 
แล้วรีบด าเนินการปรับปรุง โดยปรับ หรือลดสิ่งที่ไม่จ าเป็นออก แล้วท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
เช่น ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน และไม่เกิดประโยชน์ หรือ ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นต่างๆ เป็นต้น 

• ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต (Productivity) โดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การ
ด าเนินงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการน าแนวคิด หรือเคร่ืองมือต่างๆ เช่น 
กิจกรรม 5 ส. กลุ่มกิจกรรมส่งเสริม คุณภาพ (Quality Control Cycle) การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร (TQM:Total Quality Management) การบริหารการผลิตแบบทันเวลา (JIT: Just In Time) 
การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันโดยส่วนรวม (TPM: Total Preventive Maintenance) รวมถึง การให้
ข้อเสนอแนะ (Suggestion)  อย่างเหมาะสม และน ามาประยุกต์ใช้กับ องค์กรอย่างจริงจัง 

• ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดความคุ้มค่า 
และเป็นประโยชน์สูงที่สุด  

• ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในคุณภาพ (Quality Awareness) ให้เกิดกับพนักงานทุกคน 
เพื่อลดปัญหาของเสีย หรือป้องกันปัญหาลูกค้าร้องเรียน  

• เปลี่ยนใช้วัตถุดิบที่มีราคาต่ าลง โดยการค้นหา Suppliers รายใหม่ๆ ที่สามารถขาย สินค้า 
หรือให้บริการ เช่น วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต หรือการให้บริการขนส่ง ที่มีราคา ต่ ากว่าเดิม แต่ต้องไม่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ และบริการ 
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(2) กลยุทธ์ด้านการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ท าได้โดยสร้างความแตกต่างของ
สินค้า หรือบริการ ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง หรือของที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ๆ 
ให้กับผู้บริโภค และเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการขยายตลาด ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ดังนี้ 

• ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการ (Research and Development) เพื่อ
พัฒนาสินค้าและบริการที่มีอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม หรือผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด 

• ส่งเสริมการวิจัยตลาด (Marketing Research) เพื่อเป็นการค้นหาความต้องการใหม่ๆ ของ
ผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

• ส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์การ (Learning Organization) เพื่อส่งเสริมให้คนในหน่วยงานมี
การแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์  วิธีการท างาน หรือเร่ืองที่เป็นประโยชน์ในการท างาน 
ระหว่างกันและกัน เช่น การด าเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตการบริหารงานการบริการใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม 

• พัฒนาความสามารถให้เป็นจุดแข็ง (Strengths Point) โดยการพัฒนา ปรับปรุง 
ความสามารถที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นความสามารถที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้ ซึ่งจะ
ส่งผลท าให้สินค้าและบริการมีความแตกต่างกับคู่แข่งอย่างชัดเจน 

(3) กลยุทธ์มุ่งเน้นที่จุดสนใจ (Focus or Niche) เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการที่
เฉพาะกลุ่ม ซึ่งท าให้ เกิดความชัดเจนในการเลือกใช้สินค้าและบริการ ซึ่งสามารถจ าแนกได้หลาย
ประเภท ซึ่งส่วนใหญ่จะจ าแนกตาม อายุ เพศ ลักษณะการใช้ชีวิต (Lifestyles) ปัจจุบันนิยมใช้    
กลยุทธ์นี้ กันมากขึ้น ซึ่งสามารถเห็นได้จากโฆษณาตามสื่อต่างๆ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ดังนี้ 

• วิเคราะห์ความสามารถของตนเอง (Self-Analysis) เพื่อค้นหาความสามารถ หรือศักยภาพ
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท าการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน เพื่อเลือกจุดที่เหมาะสมกับธุรกิจ 

• ปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับสินค้าและบริการ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับที่ได้เลือกไว้ เช่น ปรับเปลี่ยนระบบการผลิต การขนส่ง และการบริการ 
เป็นต้น 

• ท าจุดสนใจให้โดดเด่นขึ้น เพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภค ได้รับทราบถึงความแตกต่าง หรือ
จุดเด่นที่มีในสินค้าและบริการ ท าให้ผู้บริโภคนึกถึงธุรกิจของเราทันที เมื่อมีความต้องการสินค้า
และบริการในชนิดนี้เกิดขึ้น ซึ่งในการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์นั้น ควรเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม 
และสอดคล้องกับสินค้า และบริการ 
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• ติดตามและประเมินผลงาน (Follow up and Evaluation) โดยการติดตามผลการ 
ปฏิบัติงานที่ได้จากการด าเนินงาน แล้วท าการประเมินผลงานที่เกิดขึ้น แล้วปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้
เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) 
สุชำติ ธำดำธ ำรงเวช (2007: “Leadership”) กล่าวว่า ห่วงโซ่แห่งคุณค่า หรือ เครือข่ายการ

สร้างคุณค่า เป็นการแบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการก าหนด
จุดอ่อน และ จุดแข็ง ของธุรกิจ อย่างเป็นระบบ โดยผู้บริหารจะแบ่งกิจกรรมของธุรกิจออกเป็น 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของตน 

Michael E. Porter (1985) กล่าวว่าการวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain Analysis) 
คือ ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยที่
กิจกรรมเหล่านั้นสามารถลดต้นทุนให้แก่องค์กรเพื่อใช้กลยุทธ์ในการเป็นผู้น าทางด้านต้นทุน (Cost 
Leadership) หรือ ช่วยในการสร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการ (Differentiation) โดยจะต้องมี
การวิเคราะห์ถึงกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมเหล่านี้ เพื่อศึกษาถึง
การได้เปรียบทางการแข่งขันของแต่ละองค์กร 

 
ภาพท่ี 2.3 Value Chain (การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า) 

 
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า เป็นการวิเคราะห์ถึงโครงสร้างงานภายในองค์กร เพื่อการ

ก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร โดยแบ่งกิจกรรมภายในองค์กร ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
(1) กิจกรรมพื้นฐาน (Primary Activities) เป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับลักษณะ

ทางกายภาพของ ผลิตภัณฑ์ ยอดขาย และส่งมอบไปยังผู้ซื้อ และบริการภายหลังการขาย 
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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• การขนส่ง (Inbound Logistics) เป็นกิจกรรมในการจัดหาและน าวัตถุดิบที่เป็นปัจจัยการ
ผลิตเข้าสู่กิจการ การเก็บรักษา และการจัดปัจจัยน าเข้าประกอบด้วยหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับ
วัสดุ การคลังสินค้า ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ ก าหนดตารางการเคลื่อนย้าย และการรับคืน
จากผู้ขาย การปรับปรุงกิจกรรมเหล่านี้เป็นผลต่อการลดต้นทุนและการเพิ่มปริมาณการผลิต แต่
กิจกรรมเหล่านี้สามารถจัดแบ่ง เพื่อการวิเคราะห์ภายในออกเป็นกิจกรรมพื้นฐาน 

• การปฏิบัติการ (Operations) จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต้องการเปลี่ยนปัจจัยการผลิต เป็น
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Final Products) ซึ่งจะน าไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งมีการตอบสนองที่
รวดเร็วต่อสภาพการณ์ในตลาด 

• การขนส่งขาออก (Outbound Logistics) เป็นการจัดส่งสินค้าส าเร็จรูปออกตลาด โดยการ
ปรับปรุงนี้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและระดับการให้บริการแก่ลูกค้าที่ดีขึ้น 

• การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) กิจกรรมการตลาดและการขายของธุรกิจจะ
เกี่ยวข้องกับปัญหา 4 ประการ คือ ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ (Product Mix) การตั้งราคา (Pricing) 
การส่งเสริมการตลาด (Promotions) และช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distributions) โดยมุ่ง
ที่ส่วนของตลาดซึ่งธุรกิจควรก าหนดเป้าหมาย ตลอดจนความสลับซับซ้อนของกระบวนการผลิต 

• การบริการ (Services) ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญกับการให้บริการลูกค้าซึ่งถือว่าเป็น
กิจกรรมสร้างคุณค่าของธุรกิจ โดยเฉพาะในขั้นแนะน าผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้า ต้องการฝึกอบรมเพื่อให้
ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์เป็น ดังนั้นจึงเกิดความจ าเป็นในการบริการ โดยพยายามให้การบริการที่
เหนือกว่าแก่ลูกค้าซึ่งเป็นจุดแข็งขององค์กร 

(2) กิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) เป็นกิจกรรมต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน
กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 

• โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร (Firm Infrastructure) ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การเงิน การบัญชี กฎหมาย รัฐบาล ระบบสารสนเทศ และการจัดการทั่วไป กิจกรรมเหล่านี้
โดยทั่วไปจะสนับสนุนเครือข่ายในการสร้างคุณค่า และเป็นจุดเร่ิม ต้นที่มีกันในทุกระดับภายใน
องค์กร ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกิจกรรมโครงสร้างพื้นฐาน จะถึงว่าเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  

• การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ประกอบด้วยกิจกรรมการ
สรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม พัฒนา และก าหนดค่าตอบแทนทุกระดับของพนักงาน อิทธิพลของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ มีอยู่ในทุกกิจกรรมของเครือข่าย การสร้างคุณค่า ต้นทุนทั้งหมดของการ
บริหารทรัพยากร ไม่สามารถก าหนดในเชิงปริมาณได้ง่าย เนื่องจากปัญหาความสลับซับซ้อนซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นต้นทุนการหมุนเวียนเข้าออกของพนักงาน และการก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
ต้นทุนหลายประการจะเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ค่าใช้จ่าย
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ต่างๆ เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์มีผลกระทบต่อต าแหน่งการแข็งขันของธุรกิจในตลาดระหว่าง
ประเทศ การปรับปรุงระดับทักษะของพนักงาน และการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานเป็น
สิ่งส าคัญที่จะสร้างคุณค่าและลดต้นทุนการรักษาพนักงาน  

• การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) เทคโนโลยีเป็นกิจกรรมในการสร้าง
คุณค่าในองค์กร ซึ่งมีผลกระทบต่อกิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ เพื่อให้เกิด
คุณค่าในการจ าหน่ายสินค้าและบริการไปยังลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยี จะท านอกเหนือจากการ
วิจัยและพัฒนาแบบดั้งเดิม ความจ าเป็นในการส ารวจเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีระยะ
ยาว สามารถสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน  

• การจัดการทรัพยากร (Procurement) หมายถึง หน้าที่ให้การผลิต ซึ่งในเครือข่ายการสร้าง
คุณค่าในธุรกิจ ประกอบด้วย วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ซึ่งใช้ในกระบวนการ
ผลิต ตลอดจนสินทรัพย์ถาวรต่างๆ เช่น ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ต่างๆ 
 

แนวคิดกลยุทธ์น่านน้่าสีคราม (Blue Ocean Strategy) 
 Renee Mauborgne and W. Chan Kim (2005) ซึ่งเป็นผู้เร่ิมแนวคิดกลยุทธ์น่านน้ าสีคราม 
กล่าวว่า องค์กรสามารถสร้างการเจริญเติบโตและผลก าไรในระดับสูง จากการก่อให้เกิดความ
ต้องการในช่องทางการตลาดที่ไร้การแข่งขันมากกว่าไปแข่งขันตัวต่อตัวกับองค์กรอ่ืนใน
อุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้ว  

Kim and Mauborgne (2005) กลยุทธ์น่านน้ าสีคราม Blue Ocean strategy เป็นกลยุทธ์ที่ช่วย
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กรที่แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ โดยมีการเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์เชิงธุรกิจไปจากเดิม กล่าวคือ มีการน าเสนอนวัตกรรมเชิงคุณค่าให้กับสินค้าและบริการที่มีอยู่
ในอุตสาหกรรมด้วยการหลีกเลี่ยงเข้าไปในการแข่งขันกับกลุ่มตลาดเดิมที่มีการลอกเลียนแบบ ต่าง
มุ่งเน้นเอาชนะคู่แข่งด้วยการแข่งขันด้านราคา ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์กรหรือ
อุตสาหกรรมนั้นๆ และไม่ก่อให้เกิดก าไรและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน แต่สิ่งที่กลยุทธ์น่านน้ าสี
คราม ให้ความส าคัญคือ การสร้างสินค้าและบริการให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งขัน 
โดยสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าที่ยังไม่มีใครน าเสนอ หรือไม่มีการพัฒนามาก่อนในธุรกิจ สามารถ
สร้างความต้องการใหม่ให้กับผู้บริโภค ควบคู่กับการลดต้นทุน ลดพลังงาน และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานไปพร้อมๆกัน ลักษณะดังกล่าว ท าให้การแข่งขันทางด้านราคาลดความส าคัญลง และกฎ
การแข่งขันยังไม่ได้มีการก าหนดอย่างชัดเจน เปรียบเสมือนน่านน้ าใหม่ที่เงียบสงบ ปราศจากการ
แข่งขันที่รุนแรง ในเมื่อไม่มีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง ย่อมท าให้ธุรกิจมีก าไรเติบโตอย่าง
แท้จริง 
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“หัวใจส าคัญของกลยุทธ์น่านน้ าสีคราม (Blue Ocean Strategy) คือ การสร้างนวัตกรรมเชิง
คุณค่า (Value Innovation)” เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ยังไม่มีใครเข้ามา เป็นการ
สร้างความต้องการใหม่ ที่ส าคัญคือ นวัตกรรมเชิงคุณค่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 

(1) การเพิ่มคุณค่า (Higher Value) เพิ่มคุณค่าในจุดที่ผู้บริโภคยอมรับได้ ท าให้สินค้าและ
บริการมีความโดดเด่นในตลาด และสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 

(2) ลดต้นทุน (Lower Cost) ธุรกิจสามารถลดต้นทุนในการด าเนินงาน 
 

 
ภาพท่ี 2.4 การสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่า Kim and Mauborgne (2005) 

 
ผืนผ้าใบเชิงกลยุทธ์ (Strategy Canvas) 
Kim and Mauborgne (2005) ระบุว่า ผืนผ้าใบเชิงกลยุทธ์นั้น เป็นกรอบการวิเคราะห์และ

กรอบด าเนินการ เพื่อสร้างกลยุทธ์น่านน้ าสีครามที่น่าดึงดูดใจ โดยจะท าหน้าที่ 3 ประการ คือ 
(1) แสดงให้เห็นภาพรวมของกลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์กร ชี้ให้เห็นว่าองค์การได้

ลงทุนไปตามปัจจัยการแข่งขันแล้วอย่างไร และในอนาคตควร เพิ่ม หรือ ลด การลงทุน อย่างไรบ้าง  
(2) แสดงให้เห็นภาพรวมของคู่แข่ง และผู้ที่อาจจะเป็นคู่แข่งในอนาคต โดยระบุปัจจัยหรือ

องค์ประกอบของสินค้าและบริการ ที่องค์กรให้ความส าคัญและต้องการน าเสนอแก่ผู้บริโภค 
รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

(3) แสดงให้เห็นภาพรวมของ “คุณค่า” ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการบริโภคสินค้าและ
บริการที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
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กรอบด่าเนินการ 4 ประการ (Four Actions Framework) 
นิยมใช้ควบคู่กับ ผืนผ้าใบเชิงกลยุทธ์ (Strategy Canvas) เป็นกรอบค าถาม 4 ประการ เพื่อ

ใช้เป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่า ให้แก่องค์กร ซึ่งประกอบด้วย 
(1) ปัจจัยใดที่ควรตัดออกไปได้ในธุรกิจ (Eliminate) 
(2) ปัจจัยใดที่ควรลดลงให้ต่ ากว่ามาตรฐานของธุรกิจ (Reduce) 
(3) ปัจจัยใดที่ควรพัฒนาขึ้นมาใหม่ เพราะยังไม่มีใครน าเสนอมาก่อนในธุรกิจ (Create) 
(4) ปัจจัยใดที่ควรเพิ่มคุณค่าให้สูงกว่ามาตรฐานของธุรกิจ (Raise) 

 
การสร้างขอบเขตตลาดใหม่ 

 Kim and Mauborgne (2005) กล่าวว่าองค์กรควรวิเคราะห์ พิจารณาถึงความเหมาะสมใน
การขยายขอบเขตตลาดใหม่ โดยใช้ 6 แนวทางการสร้างตลาดใหม่แทนการแข่งขันในตลาดเดิม 
ดังนี ้

(1) การมองข้ามไปยังอุตสาหกรรมทางเลือก (Alternative Industries) หมายถึง การนิยาม
ธุรกิจและอุตสาหกรรมทางเลือกใหม่ 

(2) การมองข้ามไปยังกลุ่มกลยุทธ์ (Strategic Group) องค์กรไม่ควรยึดติดอยู่กับในกลุ่มกล
ยุทธ์เดิมภายในอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ควรคิดนอกกรอบถึงกลุ่มกลยุทธ์ ผู้บริโภคใหม่ๆ ที่มี
ศักยภาพในการมาใช้สินค้าและบริการ 

(3) การมองข้ามไปยังกลุ่มลูกโซ่ของผู้บริโภค (Buyer Group) กลุ่มลูกโซ่ของผู้บริโภค 
ประกอบด้วย ผู้จ่ายเงิน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีอิทธิพลโน้มน้าวใจต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่ง
บางคร้ังผู้จ่ายเงินก็ไม่ใช่ผู้ใช้สินค้าและบริการ แต่สิ่งที่องค์กรควรให้ความส าคัญและให้ความสนใจ
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 แนวคิดเร่ืองนวัตกรรมการจัดการและการจัดการนวัตกรรม (Management Innovation and 
Innovation Management) 

พันธุ์อำจ ไชยรัตน์ (2547) ได้กล่าวถึงความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ไว้ว่า 
นวัตกรรม คือ การน าแนวคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อ
ท าให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ รวมทั้งความหมายในเชิงแคบของนวัตกรรม คือ ผลผลิตของ
ความส าเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับพลวัตของกิจกรรมของสังคม ในขณะที่
ความหมายในเชิงกว้าง หมายถึงแนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งต่างๆ ที่ใหม่ต่อตัวปัจเจก หรือ 
หน่วยที่รับเอาสิ่งเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ การรวมเอากิจกรรมที่น าไปสู่การแสวงหาความส าเร็จใน
เชิงพาณิชย์ การสร้างตลาดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการและการบริการใหม่ การท าให้สิ่งที่
แตกต่างจากคนอ่ืนโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวให้กลายมาเป็นโอกาส และ
น าไปสู่แนวคิดใหม่ ที่ท าให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 

ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (2550) ได้ท าการ
ส ารวจผู้บริหารระดับสูงขององค์การที่มีนวัตกรรม โดยสรุปพบว่า ผู้บริหารระดับสูงมีความเชื่อมั่น
ว่า นวัตกรรมจะน าไปสู่การสร้างความมั่นคงทางการตลาด หรือการสร้างตลาดใหม่ รวมทั้งบริษัท
ต่างๆ จะเห็นความส าคัญต่อการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง 

David Smith (2006) ได้ก าหนดให้ มีการจ าแนกประเภทของนวัตกรรม ใน 4 ลักษณะ 
ประกอบด้วย 

(1) การจ าแนกตามเป้าหมาย (The Target of Innovation) ซึ่งแบ่งออกเป็น 
• นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) คือ การพัฒนาและน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่

ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี หรือวิธีการใช้ รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ถือเป็นผลิตผลขององค์กร โดยอาจอยู่ในรูปแบบ
ของสินค้าซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ ระบบ และส่วนประกอบ โดยมีตัวแปรหลักส าคัญในการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มี 2 ตัวแปร คือ 1) โอกาสทางด้านเทคโนโลยี หมายถึง องค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และกระบวนการที่จะท าให้สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้น 2) ความต้องการของตลาด หมายถึง ความต้องการของผู้บริโภค ที่มีความ
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ต้องการในผลิตภัณฑ์ใหม่ และพร้อมที่จะซื้อ ส่งผลให้ผู้เป็นเจ้าของนวัตกรรมได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจหรือสังคม 

• นวัตกรรมด้านการบริการ (Services Innovation) จะใช้การพัฒนาและน าเสนอแบบ
เดียวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แต่จะเป็นนวัตกรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่จะเป็นรูปแบบของการ
บริการ เช่น การเปลี่ยนแปลงของการเงิน การธนาคาร หรือ โปรโมชั่นของเครือข่ายในการสื่อสาร 
เป็นต้น 

• นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) หมายถึง การประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ 
หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิต และการท างานโดยรวมมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ทั้งในด้านเคร่ืองมือ
ในกระบวนการผลิต การจัดจ าหน่าย หรือรูปแบบการจัดการภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะ
น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ ให้ถึงผู้บริโภค อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรมี
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน นวัตกรรมกระบวนการส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้น การควบคุมคุณภาพ 
และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรม หรือ
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง 

(2) จ าแนกตามระดับของการเปลี่ยนแปลง (The Degree of Change) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 
• นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (Radical Innovation) เป็นนวัตกรรมที่มีระดับความใหม่

ในลักษณะที่มีความแตกต่างไปจากกรรมวิธีและแนวคิดเดิมไปอย่างสิ้นเชิง เป็นการออกแบบและ
ใช้แนวคิดใหม่ทั้งหมดในการพัฒนานวัตกรรม เกิดเป็นต้นแบบใหม่ รวมถึง แนวคิด การออกแบบ 
และรายละเอียดของโครงสร้าง และองค์ประกอบของนวัตกรรมนั้น จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
เป็นผู้น าตลาดของธุรกิจ และสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาด มากที่สุด 

• นวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
จ านวนมาก โดยมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองความเชี่ยวชาญขององค์กร ด้านเทคโนโลยี
แบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทีละเล็กน้อย โดยจะพัฒนาจากพื้นฐานแนวคิด
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่มีอยู่เดิมขององค์กร 

(3) การจ าแนกตามขอบเขตของผลกระทบ (The Area of Impact) 
• นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เป็นนวัตกรรมที่มีพื้นฐานหรือ

ขอบเขตของการพัฒนามาจากเทคโนโลยี  ซึ่งปัจจุบันมีบทบาทและความส าคัญต่อหลายๆ 
อุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยี ท าให้นวัตกรรมมีการพัฒนาสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้เป็นอย่างดี และยังเป็นแรงผลักดัน 
ส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของประชากร 
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• นวัตกรรมทางการบริหาร (Administrative Innovation) เป็นเร่ืองของการคิดค้นและ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการตลอดจนกระบวนการจัดการองค์กรใหม่ ที่ส่งผลให้ระบบการท างาน
การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการให้บริการขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(4) การจ าแนกตามกระบวนการที่ท าให้เกิดนวัตกรรม (Process of Innovation) 
• การผลักดันด้วยเทคโนโลยี (Technology Push) เกิดนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการลงทุนและ

พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
• การดึงด้วยความต้องการของผู้บริโภค (Demand Pull) เป็นการพิจารณาจากปัญหาและ

ความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก แล้วน ามาสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค 

• การผสมผสานทั้งด้านเทคโนโลยี และความต้องการของผู้บริโภค (Coupling) เป็นการ
สร้างนวัตกรรมโดยค านึงถึงทั้งความต้องการของผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่มีอยู่  เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ภายใต้การพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีที่มีอยู่ไป
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
ต่อระบบกระบวนการจัดการขององค์กรที่จะช่วยน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ  

พสุ เดชะรินทร์ (2550) กล่าวว่า องค์กรใดก็ตามที่มีนวัตกรรมทางการจัดการ องค์กรนั้นจะ
มีพื้นฐานที่ดีส าหรับความส าเร็จต่อไปในอนาคต เพราะการบริหารจัดการที่ดี ถือเป็นรากฐานของ
ทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นสินค้าหรือบริการใหม่ การตลาดรูปแบบใหม่ หรือกลยุทธ์แบบใหม่ๆ  

ลักขณำ ลีละยุทธโยธิน (2549) กล่าวว่า นวัตกรรม คือการท าสิ่งใหม่ หรือของใหม่ ที่
สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการออกสินค้าใหม่ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อสามารถขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น 
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นวัตกรรม คือส่วนส าคัญของกระบวนการทางธุรกิจ (Innovation as a Core Business 
Process) เปรียบเสมือนหัวใจของกระบวนการทางธุรกิจ ที่แสดงถึงความคิดริเร่ิม ประกอบกับการ
น าความคิดริเร่ิมเหล่านั้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งกระบวนการทางนวัตกรรมนี้เอง จะเป็นส่วน
ส าคัญที่ท าให้องค์กรสามารถด ารงอยู่และเจริญเติบโตต่อไปได้ โดยมีส่วนประกอบที่ส าคัญ คือ 

• การค้นหา (Searching) เป็นการส ารวจสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อ
ตรวจจับสัญญาณของโอกาสและอุปสรรค ส าหรับการไปสู่จุดเร่ิมต้นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

• การเลือกสรร (Selecting) เป็นการตัดสินใจเลือกสัญญาณที่ส ารวจพบแบบนั้น เพื่อจะ
น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ทั้งนี้ การเลือกสรรจ าเป็นต้องมีความสอดคล้อง
กับหลักกลยุทธ์ขององค์กรด้วย 

• การน าไปปฏิบัติ (Implementing) เป็นการแปลงสัญญาณที่มีศักยภาพไปสู่การสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ และน าสิ่งเหล่านั้นออกไปเผยแพร่สู่ตลาด ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยผลของการ
ด าเนินขั้นตอนที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 

(1) การรับ (Acquiring) คือ ขั้นตอนของการน าองค์ความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็น
นวัตกรรมขึ้น เช่น การสร้างสรรค์สิ่งใหม่จากกระบวนการทางการวิจัยและพัฒนา การท าวิจัย
ทางการตลาด การได้รับองค์ความรู้จากแหล่งอื่นๆ โดยการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี หรือการค้นคว้า
ร่วมกันในเครือพันธมิตร 

(2) การปฏิบัติ (Executing) คือ การน าโครงการดังกล่าว มาปฏิบัติงาน ภายใต้สภาพของ
ความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยทักษะของการแก้ปัญหา 

(3) การน าเสนอ (Launching) คือ การน านวัตกรรมที่ได้ออกสู่ตลาด โดยอาศัยการจัดการ
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้นวัตกรรมนั้นสามารถเป็นที่ยอมรับจากตลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่วงแรกของการน าออกสู่ตลาด 

(4) การรักษาสภาพ (Sustaining) คือ การรักษาสถานภาพยอมรับจากตลาด ให้เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ต่อไป และคงอยู่ให้นานที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะเดียวกันอาจต้องน านวัตกรรม
นั้นๆ กลับมาท าการปรับปรุง แก้ไข ในแนวความคิด หรือท าการเร่ิมใหม่ตั้งแต่ต้น (Re-innovation) 
เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่ถูกพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น 

• การเรียนรู้ (Learning) เป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์กรควรที่จะศึกษา และเรียนรู้ในขั้นตอนต่างๆ 
ของกระบวนการทางนวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดเป็น องค์ความรู้พื้นฐาน ที่แข็งแกร่ง และสามารถ
น าไปใช้พัฒนาวิธีการส าหรับจัดการกับกระบวนการทางนวัตกรรมเหล่านั้น ให้มีประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น 
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Gibbons, A. (1997) กล่าวว่า องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) หมายถึง 
การน าแนวคิดใหม่เข้ามาสู่องค์กร เกิดจากการน าความรู้ทักษะ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มา
ผสมผสานกับความสามารถทางด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ เพื่อสร้างให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ทางด้านการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมหรือการน าเสนอรูปแบบธุรกิจ
ใหม่ๆ ที่มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น
การมอบประโยชน์ทางด้านการประหยัดเวลา การเพิ่มความสะดวกสบาย รวมถึงการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น 

การพัฒนาองค์กรให้มีลักษณะเป็น องค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริงนั้น ผู้ประกอบการ
ต้องมีความรู้และความเข้าใจคุณลักษณะขององค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) คือ 
ต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือของบุคลากรในทุกระดับขององค์กร ดังนั้นองค์กรที่จัดว่ามีลักษณะเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม ควรประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีการก าหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ชัดเจน ที่สามารถพัฒนา
องค์กรให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

(2) ผู้บริหารควรมุ่งเน้นและผลักดัน ให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร ด้วยการ
เล็งเห็นคุณค่าของนวัตกรรมเป็นส าคัญ และต้องมีบุคลากรที่สามารถ ท าหน้าที่ตามบทบาทต่างๆ 

(3) การให้ความส าคัญกับการสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในที่ท างาน ที่เอ้ือต่อ
กระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ 

(4) ผู้น าองค์กรต้องสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และ
มีความเชื่อมโยงกับปัจจัยภายนอกองค์กร 

 
นวัตกรรมกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน  
ลักขณำ ลีละยุทธโยธิน (2549) นวัตกรรมมีความส าคัญต่อการประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก 

เพราะจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ขยายฐาน
ของธุรกิจ สร้างการเติบโตในระยะยาว และท าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น และยังช่วยในการ
ท าผลก าไรให้ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ บริษัทที่มีการสร้างนวัตกรรมอยู่เสมอ จะช่วยเสริมให้บริษัทมี
ภาพลักษณ์ที่ทันสมัย สร้างความสนใจแก่คู่ค้า พนักงานเองก็จะมีความตื่นตัวอยู่เสมอ เพราะต้อง
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง สิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ทางอ้อม และยังช่วย
ดึงดูดให้คนเก่งๆ อยากเข้ามาท างานด้วย 
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องค์กรมากมายประสบความส าเร็จและอยู่รอดได้เพราะการสร้างนวัตกรรม ที่สร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กร การที่องค์กรสามารถรวบรวมความรู้ ทักษะทางเทคโนโลยี
และประสบการณ์ต่างๆ ในการสร้างสรรค์และน าเสนอสิ่งแปลกใหม่ ในสินค้าและบริการ รวมถึง
ด้านการส่งมอบให้ถึงลูกค้าด้วย ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลดีระดับองค์กรเท่านั้น แต่ยังส่งผลกับ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตตามไปด้วย 

นวัตกรรมก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ได้มีหลักฐานทางการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า 
การออกสินค้าใหม่จะช่วยให้องค์กรสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ นอกจากนี้ส าหรับ
สินค้าที่ถึงจุดอ่ิมตัว และสามารถครองตลาดได้แล้ว การเน้นการแข่งขันที่ราคาถูกเพียงอย่างเดียว
อาจไม่เพียงพอ จะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ นอกจากด้านราคา ในขณะเดียวกันการพัฒนาสินค้าใหม่
ก็ถือเป็นความสามารถที่ท้าทายองค์กรเพราะสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนไป ได้สร้างโอกาสและ
กฎเกณฑ์มากมาย อีกทั้งกฎหมายอาจเปิดช่องทางใหม่ๆ หรือปิดกั้นการพัฒนานวัตกรรม เช่น ความ
ต้องการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น 

 
แนวทางการศึกษานวัตกรรมการจัดการ 
องค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) คือ องค์กรที่มีขีดความสามารถ ในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านต่างๆ โดยมีการบริหารจัดการระบบ และทรัพยากรต่างๆ ในองค์กร 
รวมทั้งให้การส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า 
และความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
นวัตกรรมเชิงคุณค่า (Value Innovation) 
Leavy (2005) นวัตกรรมที่ปราศจากคุณค่า ที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยี มักมองข้ามสิ่งที่

ผู้บริโภคยอมรับ และยินดีจ่าย แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้  
Yang and Yang (2011) ในการด าเนินธุรกิจนั้น หากองค์กรพิจารณา “คุณค่าที่มอบให้” 

ผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว และมองข้ามความส าคัญของ “คุณค่าที่ได้รับ” จากการลงทุน  แม้ว่าองค์กร
จะมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่งขัน และสร้างความประทับใจให้ผู้บริโภค แต่
อาจใช้เวลายาวนานในการคืนทุนหรือประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากองค์กรต้องมีต้นทุน 
และค่าใช้จ่ายสูงเกินความจ าเป็นในการด าเนินงาน ดังนั้น องค์กรต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของคุณค่าที่มอบให้ผู้บริโภค และคุณค่าที่ได้รับจากการลงทุนธุรกิจ  
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Gupta and Lehman (2005) ระบุว่า คุณค่าที่ผู้บริโภคต้องการ สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท 
ดังนี ้

(1) คุณค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) เป็นคุณค่าทางการเงินที่ผู้บริโภคได้รับจากการ
บริโภคสินค้าและบริการโดยเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆ  

(2) คุณค่าทางอรรถประโยชน์ (Functional Value) หมายถึงการที่สินค้าและบริการใหม่ 
สามารถตอบสนองในเชิงประโยชน์ใช้สอยมากกว่าสินค้าที่มีอยู่ในตลาดอย่างชัดเจน โดยช่วยแก้ไข
จุดอ่อน พัฒนาจุดแข็งของผลิตภัณฑ์เดิม 

(3) คุณค่าทางจิตใจ (Psychological Value) หมายถึงคุณค่าและความรู้สึก ทางด้านจิตใจที่
ผู้บริโภคได้รับจากสินค้าและบริการที่จับต้องไม่ได้ เช่น ตราสินค้า ภาพลักษณ์ และกระแสนิยม
ความต้องการด้านสังคม 

Geddie et al. (2005) กล่าวว่าในการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่านั้น องค์กรจ าเป็นต้องเข้าใจ
พฤติกรรมการใช้ชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ และความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ซึ่งข้อมูล
เกี่ยวกับผู้บริโภคดังกล่าว สามารถเข้าถึงโดยการพูดคุยกับผู้บริโภคด้วยตนเอง หรือสังเกต
พฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคหลังจากใช้บริการผ่าน
สื่ออินเตอร์เน็ต การแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภคจากสื่อสังคมออนไลน์ ก็เป็นอีกช่องทางที่ช่วย
ให้เข้าใจพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่ซ่อนเร้นในใจอย่างแท้จริง  

Lo et al. (2010) ให้ความเห็นว่าองค์กรจ าเป็นต้องพิจารณา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อ
น ามาประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป็นการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่า ด้วยวิธีการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การประชุมทุกเช้า (Morning Brief) ระหว่าง
ผู้บริหารสูงสุด และหัวหน้าแผนก เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานทุกวัน การพูดคุย
กับพนักงานส่วนหน้า หรือตัวแทนการตลาดที่ใกล้ชิดกับผู้บริโภค ผู้ผลิตสินค้า หุ้นส่วนธุรกิจ 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพันธมิตรที่อยู่ในสมาคมวิชาชีพต่างๆ และหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง เปน็ต้น 

องค์กรที่ด าเนินธุรกิจ มีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ซึ่ง
ไม่ใช่ในความหมายของการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ แต่ผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องสามารถเพิ่ม
และต่อยอดคุณค่า ให้ผู้บริโภคจ านวนมากได้ จึงถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางธุรกิจ
ไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง  ทั้งนี้หากสินค้าและบริการมีการเพิ่มคุณค่าแต่ขาดนวัตกรรม ความคิด
สร้างสรรค์ แม้ว่าสามารถท าให้คุณค่าเดิมดีขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่ท าให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์โดด
เด่นในตลาดได้ ส่งผลให้คู่แข่งรายอื่นๆ เข้าร่วมแข่งขันได้ง่าย ซึ่งน ามาสู่การแข่งขันด้านราคา 
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นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation) ถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการน าพา
องค์กรไปสู่ความส าเร็จไม่แพ้นวัตกรรมในด้านอ่ืนๆ แนวคิดในด้านบริหารจัดการที่แตกต่างจาก
แนวทางบริหารจัดการแบบเดิม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการบริหารจัดการขององค์กร โดย
เน้นการปรับปรุงกระบวนการในการบริหารจัดการภายในองค์กร   

Gary Harmel (2006) ตัวอย่างของนวัตกรรมทางการจัดการที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในยุคปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด เช่น 

• Industry Consortium ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของกิจการขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรอง
กับตลาดที่มีขนาดใหญ่ 

• Radical Decentralization เป็นการขยายความในขั้นตอนการกระจายอ านาจในการบริหาร
เพื่อสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่น และมีความสามารถในการแข่งขันสูง 

• Brand Management คือ การบริหารตราสินค้า เพื่อสร้างคุณค่า สร้างความแตกต่าง และ
ความพึงพอใจในคุณภาพของตราสินค้า 

• Leadership Development เป็นการพัฒนาภาวะผู้น า ให้มีทักษะความเป็นผู้น า 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
น าไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ทั้งหมด แต่ยิ่งมีนวัตกรรมจ านวนมากขึ้น ก็มีโอกาสที่จะมี
นวัตกรรมทางการจัดการที่ประสบความส าเร็จได้มากขึ้น 

 
นวัตกรรมการรวมกลุ่มทางธุรกิจ   
Michael E.Porter (1990) ได้ให้ค าจ ากัดความเร่ือง เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) เป็นแนวคิด

ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ว่าคือ กลุ่มธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องมารวมตัว
ด าเนินกิจการอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันโดยมีความร่วมมือและเกื้อหนุนกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เชื่อมโยงและสนับสนุนส่งเสริมกิจการซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร โดยมีความเชื่อมโยงของ
ผู้ประกอบการทางธุรกิจ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการด าเนินงานและความเชื่อมโยงกับ
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อุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ รวมทั้งธุรกิจที่ให้บริการ สถาบันการศึกษา วิจัย สมาคมต่างๆ 
ตลอดจนภาครัฐ เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันคือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน   

หัวใจของการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) คือการสร้างความร่วมมือบนพื้นฐานของ
การแข่งขัน โดยผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายวิสาหกิจนั้นจะต้องมีการก าหนดทิศทางและเป้าหมาย 
รวมทั้งกลยุทธ์ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน รวมทั้งต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร 
ความรู้ ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ระหว่างกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่ายวิสาหกิจ 
ทั้งในด้านการลดต้นทุนต่างๆ และการร่วมกันลงทุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น 
การพัฒนาบุคลากร คุณภาพ ในการท างานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อัน
น าไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ขององค์กร 

 
นวัตกรรมการจัดการรายได้ (Revenue Management Innovation) 
การจัดการรายได้ คือการใช้ข้อมูลพื้นฐาน ความเข้าใจและพฤติกรรมของลูกค้า และ

ลักษณะของสินค้าและบริการ รวมกับองค์ความรู้ต่างๆ ในเร่ืองการตลาดและการจัดจ าหน่าย และ
การวิเคราะห์ทางสถิติ ส่งผลให้สามารถพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร 

Robert G. Cross (1995) ได้กล่าวว่าการตัดลดต้นทุนเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอในการ
เพิ่มรายได้ให้แก่องค์กร การใช้หลักการจัดการรายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถให้องค์กรสร้างรายได้เป็นอย่างมาก โดยการน าเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค ในเวลาที่ถูกต้อง และเสนอขายในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้การก าหนดราคานั้น
ต้องสะท้อนความต้องการของตลาด ไม่ใช่การก าหนดราคาแบบสะท้อนต้นทุน โดยมุ่งเน้นที่ราคา
ขายที่เลือกเก็บสินค้าและบริการไว้ขายให้กับลูกค้าให้ได้ราคาดีที่สุด หรือหาโอกาสในการขายให้
ในราคาที่ดีที่สุด โดยอยู่พื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ของตลาดอย่างแท้จริง ไม่ใช่
การคาดเดา รวมทั้งต้องมีการประเมินโอกาสในการสร้างรายได้ของสินค้าและบริการที่มีอยู่อย่าง
สม่ าเสมอตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 

วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยำ (2555) กลยุทธ์ราคา แบบ Dynamic Pricing Strategy เป็น
กลยุทธ์ที่ช่วยให้องค์กรสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้า และเลือกใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมของผู้บริโภค
ในแต่ละส่วนของตลาด มาก าหนดราคาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 
โดยธุรกิจการบินได้น ากลยุทธ์ราคามาประยุกต์ใช้ โดยการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น กลุ่มนักท่องเที่ยว ที่มี
การวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และท าการเปรียบเทียบราคาของสายการบินเป็นหลัก กับกลุ่มนัก
ธุรกิจที่มักจะซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าไม่นาน และไม่ได้ให้ความส าคัญกับเร่ืองราคามากนัก ธุรกิจ
การบินจึงสามารถท าการก าหนดให้ราคาตั๋วเคร่ืองบินที่ท าการซื้อในวันที่ใกล้กับวันเดินทางนั้นมี
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ราคาแพงกว่า ราคาตั๋วเคร่ืองบินที่ซื้อล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน การก าหนดราคาตั๋วโดยสารที่มีวัน
เดินทางในช่วงฤดูกาลที่เป็นที่นิยมให้มีราคาแพงกว่าวันเดินทางที่อยู่ในฤดูกาลที่ไม่เป็นที่นิยม 
รวมทั้งเส้นทางการบินที่เป็นที่นิยมให้มีราคาแพงกว่าเส้นทางการบินอ่ืนๆ โดยใช้เคร่ืองมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ “Cookie” ช่วยในการเก็บข้อมูลที่ผู้บริโภคค้นหาราคาตั๋วเค ร่ืองบินใน 
Website ไปท าการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง 

 
นวัตกรรมการบริหารตราสินค้า (Branding Innovation) 
ตราสินค้า (Branding) ในปัจจุบันไม่เพียงแต่เป็นการสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดเท่านั้น แต่

ยังเป็นการสร้างส่วนแบ่งทางอารมณ์ และจิตใจของผู้บริโภค โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภค
เข้าใจในสินค้าและบริการ ไว้วางใจ จงรักภักดี และคาดหวังได้ทั้งในด้านอรรถประโยชน์ อารมณ์ 
และความรู้สึก ส่งผลให้ช่วยลดระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการจากตัวเลือก
ต่างๆ ในตลาด 

Corporate Branding การสร้างตราสินค้าที่ เป็นสัญลักษณ์ขององค์กร สามารถช่วยเพิ่ม
คุณค่าให้กับการน าเสนอสินค้าและบริการของธุรกิจได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในระยะยาว
และเลือกใช้กลยุทธ์ที่ เหมาะสม และผู้บริหารมีความเข้าในว่าตราสินค้านั้นไม่ได้เป็นเร่ืองที่
เกี่ยวข้องกับการตลาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นเร่ืองที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ต่อผู้ลงทุน สื่อ 
และคู่แข่ง อีกด้วย 

Emotional Branding การให้ความสนใจในเร่ืองอารมณ์ของผู้บริโภคในการสร้างตราสินค้า 
เนื่องจากในบางคร้ังผู้บริโภคไม่ได้ตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการด้วยหลักเหตุผล แต่
อาจเกิดขึ้นจากอารมณ์และความรู้สึก ดังนั้นองค์กรจึงต้องให้ความส าคัญในการวางต าแหน่งของ
ตราสินค้าให้มีความผสมผสานกันทั้งด้านอารมณ์และด้านเหตุผล 

Digital Branding คือ การน าเสนอตราสินค้าผ่านสื่อและเทคโนโลยีดิจิตัลต่างๆ ทั้งการ
น าเสนอผ่าน Website Smartphone Email และ โทรทัศน์ โดยท าการวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายที่นิยมใช้สื่อออนไลน์เป็นหลัก องค์กรต้องสร้างก าหนดจุดยืนอย่างระมัดระวังไม่ให้
ขัดแย้งกับความเป็นไปได้ในอนาคต และสร้างภาพพจน์ให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าสร้างความเชื่อมั่น
ในคุณภาพและไว้วางใจสินค้าและบริการที่จะได้รับ โดยสร้างความเชื่อมโยงในเร่ืองของราคา 
ความสะดวกสบาย และให้ความส าคัญกับการสื่อสารแบบ 2 ทางเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์และสามารถ
น ามาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคได้ต่อไป 
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การจัดการนวัตกรรม  (Management Innovation) 
White and Bruton (2007) กล่าวว่า คุณลักษณะขององค์กรที่มีการจัดการนวัตกรรม ได้แก่ 
• องค์กรมีการจัดสรรงบประมาณในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ  
• องค์กรมีความคาดหวัง และเป้าหมาย ที่มีความเป็นไปได้ 
• องค์กรที่มีการก าหนดทิศทางของการท างาน และการติดตามผล 
• องค์กรที่มีการพิจารณาตรวจสอบ และประเมินผลโดยผู้ตรวจสอบภายนอกองค์กร  
• องค์กรที่มีการสนับสนุนบรรยากาศในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
Dundon (2002) ได้สรุปคุณลักษณะของการจัดการนวัตกรรมขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

ดังนี ้
• มีการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างนวัตกรรม 
• ยอมรับและยินดีกับวิธีการ และแนวคิดใหม่ๆ 
• ก าหนดกฎของการแข่งขัน และการท้าทายคู่แข่ง 
• มุ่งให้ความส าคัญกับความต้องการของลูกค้าในอนาคต 
• มอบอ านาจในการควบคุมกระบวนการซื้อให้แก่ลูกค้า 
• มีกระบวนการจ้างงานที่สนับสนุนนวัตกรรม 
• มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นจุดแข็งในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
• สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการค้นหา พัฒนา และน าความคิดไปปฏิบัติ 
• ให้รางวัลกับความพยายามในการสร้างนวัตกรรม 

 
2.5 แนวคิดเร่ืองการจัดการคุณภาพทั่วท้ังองค์กร (Total Quality Management : TQM) 

Joseph M. Juran (1989) กล่าวว่า คุณภาพหมายถึงความเหมาะสมกับการใช้งาน (Fitness 
for use) ที่มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และการที่ผลิตภัณฑ์ไม่มี
ข้อบกพร่อง โดยใช้แนวทางการปรับปรุงคุณภาพบนพื้นฐานของ Juran’s Principle ซึ่งได้แก่ การใช้
ทีมงานในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยแยกโครงการในการวางแผนเร่ืองคุณภาพ ซึ่งน าไปสู่การ
ปรับปรุงคุณภาพ และการน าไปปฏิบัติ  

Noriaki Kano (2010) กล่าวว่า การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ไม่ได้เป็นเพียงการ
บริหาร ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่จะน าพาองค์กรไปทิศทางที่ต้องการ แต่ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับองค์กรในทุกๆ ด้านด้วย ก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ พัฒนาตลาดใหม่ๆ 
รวมถึงการให้ความร่วมมือระหว่างบริษัทต่างๆ ที่เป็นพันธมิตร 
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Kaoru Ishikawa (1985) กล่าวว่า การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรนั้น เป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพในการที่จะพัฒนาคุณภาพ รักษาระดับคุณภาพ และปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยแรง
สนับสนุนในการท างานเป็นทีมของบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อให้ได้ผลผลิตและบริการที่มี
คุณภาพในระดับต้นทุนต่ า และผู้ใช้บริการพึงพอใจ 

Deming Prize Guide (2003) กล่าวว่า การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ถือเป็นชุดของ
กิจกรรมที่มีวิธีการอย่างเป็นระบบที่ด าเนินการทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิผ ลอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถผลิตสินค้าและบริการ ที่ตอบสนองความพึง
พอใจของลูกค้า ด้วยระดับคุณภาพของสินค้าในเวลา และราคาที่เหมาะสม 

Goetseh and Davis (1994) มองว่าการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เป็นการบริหารงานที่
เน้นคุณภาพบริการ โดยใช้หลักการที่เน้นผู้ใช้บริการเป็นหลัก ค านึงถึงความมีคุณภาพที่ใช้หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ บุคลากรมีความยึดมั่น ผูกพันกับองค์กร มีการท างานเป็นทีมและมีการปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง มีการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับ การควบคุณภาพ เปิดโอกาสให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างอิสระ มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วม และมีการ
เสริมสร้างพลังอ านาจให้แก่บุคลากกรได้ท างานอย่างอิสระ 

เอกวีณำ ธำตรีอดิเรก (2548) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เป็นการบริหารโดยบุคลากร
ทุกคน ทุกระดับ เร่ิมตั้งแต่กระบวนการบริหารในทุกๆ ขั้นตอน และทุกๆ กิจกรรมต้องมีคุณภาพ 
ซึ่งโดยมีหลักการมุ่งเน้นที่ผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการพึงพอใจ มีการประเมินอย่างมีระบบ และ
โปร่งใส รวมทั้งมีการประเมินย้อนกลับ ทั้งตัวผู้บริหารและตัวของผู้ปฏิบัติงาน เน้นให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน มีการท างานเป็นทีม และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สร้างความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน มีการฝึกอบรมและการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอยู่
ตลอดเวลา มีการสร้างบรรยากาศในการท างาน มีความร่วมมือในทุกระดับ  ยอมรับบุคคลที่มี
ผลงาน มีการสร้างขวัญก าลังใจตลอดจนรางวัลเพื่อให้บุคลากรทุกคนเกิดความมุ่งมั่นอย่างเต็ม
ศักยภาพ ร่วมกันท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
  Joseph M. Juran (1986) ระบุว่า เนื่องจากคุณภาพนั้นไม่สามารถจะเกิดขึ้นเองได้ถ้าไม่มี
การวางแผน จึงต้องมีการวางแผนงานด้านคุณภาพส าหรับผู้บริหาร โดยใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการ
คุณภาพ: Strategic Quality Management ซึ่งประกอบด้วย 3 กระบวนการที่ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วม
ที่เป็นเอกลักษณ์ของพนักงานในระดับต่างๆ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ โดยผู้บริหารสูงจะมองถึงกล
ยุทธ์ขององค์กร ส่วนผู้บริหารระดับกลางจะมีมุมมองด้านการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ ในขณะที่
พนักงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพ 
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หลักของการควบคุมคุณภาพ (Principles of Quality Control) คือ  
(1) ผู้บริหารมีหน้าที่ในการสร้างการควบคุมคุณภาพ 
(2) สร้างนโยบายด้านคุณภาพส าหรับการบริหารจัดการ 
(3) ก าหนดเป้าหมายและกรอบเวลาให้ชัดเจนในการบริหารจัดการ 
(4) จัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
Joseph M. Juran (1989) องค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ของ

องค์กร คือ การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และความต้องการของลูกค้า โดยด าเนินการสร้าง
เป้าหมายคุณภาพที่ดีที่สุด และสร้างเคร่ืองประเมินผลคุณภาพ และวางแผนความสามารถในการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขในการด าเนินงาน การผลิตอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาส่วนแบ่งทางการตลาด ก าหนดราคาคุณภาพ และลดอัตราการผิดพลาดโดยรวม  

ทฤษฎีการบริหารคุณภาพ The Juran Trilogy of Quality (ไตรศาสตร์ด้านคุณภาพของจู
ราน) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของระบบการบริหารคุณภาพซึ่งได้แก่ การวางแผนคุณภาพ การ
ประกันคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพโดย ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 2.5 The Juran Trilogy of Quality (1989) 

 
Dean and Brown (1994) ระบุถึง 3 หลักการส าคัญของการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม 

(Total Quality Management: TQM) ไว้ดังนี้ 
1. การมุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer Focus) เป้าหมายส าคัญที่สุดคือการสร้างความพึงพอใจ

ให้แก่ลูกค้า โดยองค์กรมีหน้าที่ในแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กร ออกแบบและส่งมอบผลิตภัณฑ์
ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยพยายามลดต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการด าเนินงานภายใน
องค์กร 
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2. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) องค์กรต้องมีความมุ่งมั่นในการ
สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการวางแผน การด าเนินงาน การจัดหาปัจจัยน าเข้า ( Input) และการ
ประเมินผล (Output) มีการตรวจสอบผลการด าเนินงาน ปรับปรุงแก้ไข และป้องกัน โดยเชื่อว่า
คุณภาพเป็นถือเป้าหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

3. การท างานเป็นทีม (Teamwork) การท างานเป็นทีมจะน ามาซึ่งผลประโยชน์ที่บุคคลเพียง
คนเดียวไม่สามารถท าได้ โดยกระบวนการมุ่งเน้นที่ลูกค้า และการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองจะสามารถ
ประสบความส าเร็จถ้าผ่านความร่วมมือกันทั่วทั้งองค์กร 

Evans, J.R. and Lindsay, (1999) ระบุว่า หลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร คือ  
• การให้ความส าคัญกับลูกค้า (Customer Oriented) ทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก ให้

มีความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ ดังน้ันต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า 
โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ ในขณะเดียวกัน องค์กรที่มีการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร จะต้องยึดคุณภาพ
ในการบริหารจัดการเป็นหลัก ซึ่งคุณภาพในที่นี้ หมายถึง คุณภาพของสินค้าหรือบริการที่สามารถ
สร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ โดยลูกค้าจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าสินค้า
หรือบริการมีคุณภาพหรือไม่ 

• การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน (Employees Involvement) คือองค์กรให้ความส าคัญ
กับกิจกรรมทุกอย่างภายในองค์กร โดยการแบ่งกลุ่มและร่วมมือกัน และสามารถน ากระบวนการ
ท างานมาตัดทอนให้เป็นงานและกระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน ซึ่งแต่ละงานนั้นจะต้องเชื่อมโยงกัน
ด้วยคุณภาพ โดยองค์กรจะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ ภายใต้การเอาใจใส่
ของผู้บริหาร 

• การพัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) การที่จะให้ลูกค้ามี
ความพึงพอใจได้นั้น ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอยู่เสมอ ต้องมีการพัฒนาทั้ง
ผลิตภัณฑ์และขั้นตอนในการผลิตอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบ ารุงรักษา หรือการปรับปรุงขั้นตอนย่อยใน
กระบวนการท างานของพนักงานระดับล่าง ดังนั้นพนักงานทุกคนจึงมีบทบาทในการปรับปรุง
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยช่วยกันคิดค้นวิธีการท างานที่ได้ผลมากกว่าที่เป็นอยู่อาจน าวิธีการทาง
สถิติมาใช้ในการควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านคุณภาพลงในระยะ
ยาว 
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ภาพท่ี 2.6 หลักกำรของกำรบริหำรคุณภำพทั่วทั้งองค์กรและปัจจัยสนับสนุน 

 
ปัจจัยท่ีสนับสนุนการด่าเนินงานตามหลักการจัดการคุณภาพทั่วท้ังองค์กร 
(1) ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ การบริหารและจัดการซึ่งมีความจ าเป็นต่อการประสบความส าเร็จ

ขององค์กร โดยปัจจัยพื้นฐานที่เป็นหัวใจของการด าเนินกิจกรรมการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
ได้แก่ ภาวะผู้น า แผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารกระบวนการ และการบริหาร
ข้อมูล 

(2) การปฏิบัติ ได้แก่ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบการบริหารเพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมาย เช่น การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรม การสร้างสิ่งสนับสนุนให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ เป็น
ต้น 

(3) เคร่ืองมือและวิธีการ รวมถึง เทคนิคต่างๆ การเก็บข้อมูล วิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์
ผล การตรวจสอบ ประเมินผล ติดตาม และค้นหาปัญหา 
 

แนวคิดของการบริหารคุณภาพทั่วท้ังองค์กร 
Noriaki Kano, (1996) ได้พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร โดยใช้แนวคิด 

“บ้านแห่งคุณภาพของคาโน” 
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ภาพท่ี 2.7 บ้านแห่งคุณภาพของคาโน 
ท่ีมา: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่น 

 
แนวคิดของระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรตามแนวคิดของคาโน สามารถจ าแนกเป็น 3 

ส่วน ดังนี้คือ 
(1) ส่วนฐานของบ้าน เปรียบเสมือนสิ่งที่องค์กรจะต้องเตรียมความพร้อมภายในองค์กร 

ก่อนการปฏิบัติตามแนวทางของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร  พื้นฐานที่องค์กรต้องพิจารณา 
และด าเนินการให้เกิดความพร้อม ได้แก่ พนักงานทุกคนขององค์กรต้องมีความสามารถรับรู้ เป็น
อิสระจากแรงกดดันทางการเมืองภายในองค์กร และองค์กรต้องมีเทคโนโลยีส าหรับการผลิตสินค้า
และบริการที่เหมาะสม อีกทั้งต้องสร้างแรงจูงใจ และแรงผลักดันให้เกิดความต้องการเข้าสู่ระบบ
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 

(2) ส่วนตัวบ้าน เป็นส่วนที่แสดงถึงการเตรียมความพร้อมในเร่ืองของความรู้ หลักการ 
วิธีการ และเครื่องมือ ที่ใช้ในการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มีการศึกษาตนเอง สามารถจ าแนกได้ 
3 ส่วน 
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 เสาต้นที่ 1 การเสริมสร้างความรู้ และแนวคิดของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM 
Concepts) 7 ประการ ให้แก่พนักงานทุกคน  

I. การให้ความส าคัญกับความต้องการของลูกค้า ในการก าหนดทิศทางและเป้าหมายด้าน
คุณภาพของผลผลิต 

II. หน่วยงานต่อไปคือลูกค้า จ าแนกลูกค้าเป็น 2 พวก คือ ลูกค้าภายใน ได้แก่ หน่วยงาน
ต่อไปที่รับช่วงงาน และลูกค้าภายนอก ได้แก่ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่รวมถึงผู้ซื้อ ผู้ถือหุ้น 
และสังคม 

III. คิดและท าอย่างมีระบบโดยใช้วงจร PDCA ในการวางแผนการปฏิบัติ ตรวจสอบ แก้ไข 
หรือจัดท าเป็นมาตรฐาน 

IV. บริหารงานโดยใช้ข้อเท็จจริง ได้แก่ การใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาปัญหา 
พิสูจน์ปัญหา สร้างแนวทางในการแก้ปัญหา และเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา โดยใช้
ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง 

V. เน้นกระบวนการ จากความเชื่อที่ว่า กระบวนการที่สามารถควบคุมได้ และมีความ
น่าเชื่อถือ จะส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้มีคุณภาพน่าเชื่อถือเช่นกัน 

VI. จัดท ามาตรฐานของการท างาน เมื่อได้วิธีการด าเนินงานที่ดีตามความต้องการของลูกค้า 
และสามารถควบคุมได้ ต้องมีการจัดท ามาตรฐานเพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติซ้ าที่ดี 

VII. การป้องกันการเกิดปัญหาซ้ า องค์กรต้องมีการแก้ปัญหาที่สาเหตุที่แท้จริง 
 
เสาต้นที่ 2 การให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในเร่ืองเคร่ืองมือ และเทคนิคที่ใช้ในการ

บริหารคุณภาพทั้งองค์กร  
I. เคร่ืองมือเพื่อการควบคุมคุณภาพ 
II. เคร่ืองมือเพื่อการบริหารและวางแผน 
III. เทคนิควิธีการอ่ืนๆ เพื่อการบริหารคุณภาพ 

  
 เสาต้นที่ 3 การเตรียมความพร้อมในเร่ืองของแนวทางการบริหาร และด าเนินการตาม
แนวคิดของระบบบริหารคุณภาพทั้งองค์กร ที่ประกอบด้วยกิจกรรมการบริหาร และด าเนินงาน 

I. การบริหารนโยบาย ได้แก่ กิจกรรมขององค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายตามมาตรการที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับนโยบายคุณภาพขององค์กร จะเป็นเป้าหมายระยะยาวของ
องค์กร ที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตอบสนองทางสังคม 
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a. การก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่สามารถวัดได้เป็นตัวเลข น ามาท าแบบ
แผนปฏิบัติการและก าหนดจุดควบคุมตามขั้นตอนของการวางแผน 

b. กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติโดยการฝึกอบรมและให้ปฏิบัติ  
c. ตรวจผลและหาสาเหตุโดยพนักงานผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารระดับสูง 
d. แก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า รวบรวมประเมินปัญหา และอุปสรรคที่ส าคัญเพื่อ

น ามาก าหนดเป็นนโยบายในปีต่อไป 
II. การบริหารงานประจ าวัน ได้แก่ การด าเนินการกับงานประจ าที่เป็นกิจวัตรของ

หน่วยงาน ตามมาตรฐานที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนแก้ไขปัญหา และ
ปรับปรุงงานบางส่วน โดยเคร่ืองมือที่ใช้ เพื่อการบริหารงานประจ าวัน คือ วงจร PDCA 
(Demimg,1986) ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 

Plan ก าหนดขั้นตอนและวิธีการควบคุมการท างานตามมาตรฐานที่ก าหนด 
Do        การลงมือปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนด 
Check ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน 
Act ทบทวนผลการปฏิบัติงาน หรือการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

วิเคราะห์สาเหตุและป้องกันการเกิดปัญหาซ้ า 

 
ภาพท่ี 2.8 แผนภาพการบริหารนโยบายและการบริหารงานประจ าวัน 

 

III. การบริหารข้ามสายงาน เป็นการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีเป้าหมาย
เฉพาะเร่ือง เพื่อแก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

IV. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ ได้แก่ กิจกรรมที่กลุ่มพนักงานด าเนินงานเพื่อให้งานตาม
นโยบายบรรลุเป้าหมายได้ บนหลักการของการคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น โดยใช้เทคนิค
กลุ่มควบคุมคุณภาพ (QCC) ให้เป็นการส่งเสริมคุณภาพให้กลุ่มพนักงานสามารถแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเองได้ และต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุน แนะน า และให้ความรู้ 
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(3) ส่วนหลังคา เปรียบเสมือนเป้าหมาย และนโยบายขององค์กรที่จะต้องมุ่งไปสู่ความพึง
พอใจของลูกค้า และ ความประทับใจของลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร  

Evans, J.R. and Lindsay (1999) การปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ที่
ประสบความส าเร็จของประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยปัจจัย 5 ประการ ดังนี้ 

1) เน้นเร่ืองคุณภาพโดยการขยายหรือเพิ่มการวิเคราะห์ตลาด การออกแบบ และการบริการ
ลูกค้ามากกว่ามุ่งที่การผลิตสินค้าอย่างเดียว 

2) เน้นเร่ืองคุณภาพโดยผู้บริหารเข้าถึงการด าเนินงานของทุกส่วนงาน 
3) คุณภาพ เป็นการตอบสนองของบุคคล และกลุ่มคนไม่ใช่เพียงบางคนหรือบางกลุ่ม 
4) คุณภาพที่แบ่งจากมุมมองของลูกค้ามี 2 ชนิด ได้แก่ ความพึงพอใจ และ แรงจูงใจ 
5) ลูกค้าคนแรกของการผลิต คือ บุคคลหรือแผนกต่อไปในกระบวนการผลิต 

 
การน่าการจัดการคุณภาพทั่วท้ังองค์กร (TQM) สู่ภาคปฏิบัติ 
ยำเบ็น เรืองจรูญศรี (2556) องค์กรที่มีคุณภาพ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเนื่องจาก

คุณภาพเป็นพลวัต ดังนั้นในการประเมินรูปธรรมขององค์การที่มีคุณภาพนั้น สามารถพิจารณาได้ 
ตามเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลคุณภาพ (Malcolm Baldrige Quality Award: MBQA) ดังนี ้

(1) ภาวะผู้น า (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) คุณภาพและผลการด าเนินงาน (Quality and Operation Results) 
ในขณะที่การน าการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดผลอย่าง

คุ้มค่านั้น ต้องมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนการน าการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
ไปสู่การปฏิบัติ ดังน้ี 

1. การคัดเลือก และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพขององค์กร โดยผู้บริหาร
ระดับสูง ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปภายในองค์กร และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องสามารถท างาน
เต็มเวลา มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ไขปัญหา 

2. การวางแผนปฏิบัติ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย 
และกลยุทธ์ด้านคุณภาพ เพื่อใช้เป็นกรอบในการก าหนดแผนระยะสั้น แผนระยะปานกลาง และ
แผนระยะยาวขององค์กร โดยมีการก าหนดเวลา มีการสื่อสารให้เข้าใจทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างความ
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เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร จะต้องมีการพัฒนาผู้น า และสร้างทีมงาน 
อบรมความรู้ และทักษะในการบริหารคุณภาพ รวมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมการจัดการคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร ให้ความส าคัญกับการจัดระบบเอกสาร การปรับโครงสร้างระบบงาน รวมถึงการเปลี่ยน
ระบบประเมินผล และการให้รางวัล โดยให้ความส าคัญกับผลงานเป็นหลัก 

3. การด าเนินงาน น าแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องตามแผนแม่บทจาก
ผู้บริหาร และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม หาสาเหตุของปัญหา และแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ แก้ไข องค์กรต้องไม่หยุดความพอใจกับความส าเร็จ
เดิม แต่ต้องมุ่งมั่น และมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา และหาแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด 

5. ส่งเสริมและรักษา ปรัชญา และวัฒนธรรมองค์กรในการจัดการคุณภาพแบบทั่วทั้ง
องค์กร ให้คงอยู่อย่างต่อเน่ือง 
 
2.6 ทฤษฎีภาวะผู้น่า (Leadership Theory) 

Fiedler (1971) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้น าเพื่อท าให้กลุ่มประสบ
ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ความส าเร็จของกลุ่มเป็นเคร่ืองบ่งชี้ประสิทธิภาพของการเป็น
ผู้น า 

Hersey and Blanchard (1982) ทฤษฎีภาวะผู้น า เรียกอีกอย่างว่า ทฤษฎีวงจรชีวิต มีแนวคิด
พื้นฐานที่ส าคัญ คือ สถานการณ์ที่ต่างกัน ย่อมต้องการแบบอย่างผู้น าที่ต่างกัน การเป็นผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลได้นั้น จ าเป็นที่ผู้น าจะต้องปรับแบบภาวะผู้น าของตนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ เหล่านั้น  

กระบวนการที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมของบุคคลที่พยายามให้บรรลุเป้าหมายในสถานการณ์
หนึ่ง ผู้น าที่มีประสิทธิภาพ โดยการผสมผสานพฤติกรรม 2 ด้าน เข้าด้วยกัน คือ 

(1) พฤติกรรมมุ่งงาน (Task Behavior)  คือ ผู้น าที่ก าหนดรายละเอียด บทบาทหน้าที่ และ
ขอบเขตของงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะบอกให้รู้ว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องท าอะไร อย่างไร ที่
ไหน และเสร็จเมื่อไร 

(2) พฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์ (Relationship Behavior) คือผู้น าที่พยายามรักษาความ 
สัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้โอกาสในการติดต่อได้สะดวก ให้ความเป็นกันเอง และให้
การสนับสนุน ช่วยเหลือ เกื้อกูล ต่อผู้ตาม 
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Fred E. Fiedler (1994) ได้พัฒนาทฤษฎีความเป็นผู้น าตามสถานการณ์ โดยมีกรอบแนวคิด

ว่า ลักษณะของภาวะผู้น าที่ดีนั้นจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสอดคล้องระหว่างรูปแบบของ
ผู้น าและความจ าเป็นของสถานการณ์นั้นๆ 

 

 
ภาพท่ี 2.9 Fiedler’s Contingency Theory of Leadership1994 

 
Fiedler แบ่งผู้น าออกเป็น 2 แบบ คือ “มุ่งงาน” และ “มุ่งความสัมพันธ์” โดยการใช้

แบบสอบถาม (Least Preferred Co-worker Questionnaire: LPC) ให้แก่พนักงานเป็นผู้ประเมิน
เพื่อนร่วมงานด้วยกันว่ามีรูปแบบการบริหารงานอย่างไร ซึ่งเชื่อว่ารูปแบบในการบริหารงานของ
ผู้น าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปอย่างไร โดยสถานการณ์จะ
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ปฏิบัติงาน (Leader-Member Relation)  หมายถึง ถ้าทั้ง
สองฝ่ายมีความเชื่อมั่น ไว้วางใจกัน ถือว่าความสัมพันธ์ดี หากเป็นในทางตรงข้าม ถือว่าเป็น
ความสัมพันธ์ที่ไม่ดี 

(2) โครงสร้างของงาน (Task Structure)  หมายถึง ถ้าองค์กรนั้นมีการจัดโครงสร้างที่
ชัดเจน ถือว่ามีความแน่นอนสูง แต่หากไม่ชัดเจน ถือว่ามีความแน่นอนต่ า 

(3) อ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งของผู้น า (Position Power) หมายถึง ถ้ามีอ านาจในการให้
รางวัล หรือ ลงโทษ เต็มที่ ถือว่าผู้น ามีอ านาจที่แข็งแกร่ง แต่หากผู้น าไม่สามารถจัดการกับผู้ตามได้
เต็มที่นั้น จะถือว่าอ่อนแอ 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_q6KZnrPSAhUFS48KHTwdD2EQjRwIBw&url=https://toughnickel.com/business/Leadership-Theories-Three-Types-of-Contingency-and-Situational-Theories&psig=AFQjCNEws4k_kK_9SaPi0CApis7mOc5QpA&ust=1488386539667076


53 
 

Robert House (1971) ได้กล่าวว่า ผู้น าควรสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการเพิ่ม
ค่าตอบแทนที่มีคุณค่า เป็นรางวัลที่พนักงานสามารถท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย และควรช่วยให้
หนทางสู่ความส าเร็จนี้ง่ายต่อพนักงานเพียงพอที่จะพยายามปฏิบัติงาน โดยผู้น ามีหน้าที่ในการช่วย
ลดอุปสรรคและแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังควรเพิ่มโอกาสให้พนักงานพึงพอใจกับความส าเร็จ และพึง
พอใจในตัวผู้น า 

Robert House (1974) ได้พัฒนาทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์ เรียกว่า “House’s Path-Goal 
Theory” หรือทฤษฎีวิถีทางและเป้าหมาย มีสาระส าคัญ คือ ผู้น ามีหน้าที่จะต้องช่วยให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 
ทฤษฎีนี้เชื่อว่า พฤติกรรมของผู้น าจะได้รับการยอมรับจากพนักงานมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับว่า 
ผู้น าคนนั้นน าทางให้พนักงานไปสู่ความส าเร็จได้ดีเพียงใด มีการสอนงาน แนะแนวทาง สนับสนุน 
และให้รางวัล มากน้อยเพียงใด และพฤติกรรมของผู้น าสามารถยืดหยุ่น หรือเปลี่ยนรูปแบบได้ 
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยแบ่งพฤติกรรมของผู้น าเป็น 4 แบบ คือ 

(1) ผู้น าแบบบงการ (Directive Leadership) เป็นผู้น าที่จะบอกพนักงานว่า ผู้น าคาดหวัง
อะไรจากพนักงาน ผู้น าจะก าหนดวิธีการท างาน รายละเอียดของงาน ตารางการท างาน ตลอดจน
มาตรฐานการท าให้งานให้แก่พนักงาน เป็นผู้น าประเภทเน้นงาน 

(2) ผู้น าที่ให้การสนับสนุน (Supportive Leadership) เป็นผู้น าที่มุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดี
ให้แก่พนักงาน รวมถึงสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีแก่พนักงาน เป็นผู้น าที่เน้น
ด้านความสัมพันธ์ 

(3) ผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) เป็นผู้น าที่ให้พนักงานมีส่วนร่วม โดย
จะเสนอความคิด ให้ค าปรึกษา และให้โอกาสพนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

(4) ผู้น าที่มุ่งความส าเร็จ (Achievement-Orient Leadership) เป็นผู้น าที่ก าหนดเป้าหมายที่
ชัดเจน และท้าทายแก่พนักงาน มุ่งความส าเร็จเป็นส าคัญ ตลอดจนมีการปรับปรุงการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง เน้นผลงานที่สูงกว่ามาตรฐาน และสร้างความเชื่อมั่นว่าพนักงานจะท างานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 
2.7 ทฤษฎีวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture Theory) 

Danison (1990) ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์กรว่า วัฒนธรรมองค์กร คือค่านิยม 
ความเชื่อ และหลักการพื้นฐาน ซึ่งท าหน้าที่ในฐานะที่เป็นรากฐานของระบบการจัดการองค์กร และ
กลุ่มของการปฏิบัติและพฤติกรรมการจัดการ ซึ่งขยายและเสริมแรงหลักการพื้นฐานเหล่านั้น 
หลักการและการปฏิบัติทั้งหลายด ารงอยู่ก็เพราะว่ามีความหมายต่อสมาชิกองค์กร เป็นภาพตัวแทน
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ยุทธศาสตร์ส าหรับการอยู่รอดขององค์กร ซึ่งด าเนินการได้ดีในอดีต และสมาชิกองค์กรเชื่อว่าจะ
ด าเนินการได้ดีต่อไปในอนาคต 

Cameron and Ettingtion (1988) ระบุว่าวัฒนธรรมองค์กรนั้น เป็นชุดของค่านิยม ความเชื่อ 
และฐานคติที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะขององค์กร และสมาชิกภายในองค์กรที่มีความทนทานต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

Schien (2004) กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์กรนั้น เป็นแบบแผนของฐานคติพื้นฐานร่วม ซึ่ง
ได้รับการเรียนรู้จากองค์กรในฐานะที่เป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาของการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สิ่งแวดล้อมภายนอกและการบูรณาการสิ่งที่อยู่ภายในองค์กร เมื่อแบบแผนของฐานคติสามารถ
ด าเนินไปได้อย่างดี จนกระทั่งได้รับพิจารณาว่ามีความสมเหตุสมผล แบบแผนนี้จึงได้รับการ
ถ่ายทอดให้แก่สมาชิกใหม่ขององค์กร ในฐานะที่เป็นแนวทางที่ถูกต้องส าหรับการรับรู้ การคิด และ
ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเหล่านั้น 
 พิชำย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กร ท าหน้าที่ในฐานะที่เป็นกลไก
ในการสร้างแนวทางเพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก และ
สร้างการบูรณาการระหว่างองค์ประกอบภายในองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรมีเสถียรภาพ สามารถอยู่
รอดและเติบโตต่อไปได้ 

Hellriegel, Slocum, and Woodman (1995) กล่าวว่าความส าคัญของวัฒนธรรมองค์กร คือ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรช่วยส่งเสริมความผูกพันของสมาชิก
ในองค์กร มีความรู้สึกร่วมภายใต้ปรัชญา และค่านิยมที่ทุกคนยอมรับ และพยายามปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายในที่สุด วัฒนธรรมองค์กรเป็นการก าหนดมาตรฐานของพฤติกรรมในการควบคุมสมาชิก
ในองค์กร ให้มีพฤติกรรมและการปฏิบัติในแนวทางที่พึงปรารถนา วัฒนธรรมองค์กรจะมี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และการผลิตโดยตรง 

Denison, Cho and Young (2000) ได้ใช้แนวทางในการศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อชี้ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรและประสิทธิผล โดยให้ความส าคัญกับค่านิยมและความ
เชื่อขององค์กร ที่สามารถก่อให้เกิดกลุ่มของแนวทางปฏิบัติของการจัดการ หรือนโยบายและการ
ปฏิบัติเชิงรูปธรรมขององค์กร ส่งผลต่อการมีหรือไม่มีประสิทธิผลขององค์กร โดยมีลักษณะของ
วัฒนธรรม 4 ประเภท และน าเสนอตัวแบบคุณลักษณะทั้ง 12 มิติ 
 



55 
 

 
ภาพท่ี 2.10 ประเภทวัฒนธรรมองค์กรของ Danison 
ท่ีมา: Cho and Young (2000) 

 
1) ด้านวัฒนธรรมส่วนร่วม (Involvement Culture) เป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะที่องค์กรมุ่ง

เสริมสร้างพลังอ านาจในการบริหารให้แก่บุคลากรในทุกระดับ บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างกว้างขวาง มีการใช้โครงสร้างไม่เป็นทางการควบคุมการ
ปฏิบัติงานมากกว่าใช้โครงสร้างที่เป็นทางการ มีการท างานเป็นทีม ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก เป็นแบบแผนหลักที่องค์กรใช้ในการขับเคลื่อนงาน และมีการพัฒนาสมรรถภาพของ
บุคลากรอย่างต่อเน่ือง องค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมส่วนร่วม ได้แก่ 

• การเสริมสร้างอ านาจ หมายถึง การที่องค์กรกระจายอ านาจในการตัดสินใจ และการ
ท างานแก่บุคลากร ให้มีการบริการจัดการด้วยตนเอง มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารในการท างานอย่าง
กว้างขวาง ผู้บริหารและบุคลากรมีความผูกพันกับงาน และรู้สึกว่าพวกเขาเป็นเจ้าขององค์กร 
บุคลากรทุกระดับมีความเชื่อว่าตนเองมีส่วนต่อการตัดสินใจในเร่ืองที่มีผลต่องานของพวกเขา และ
มีการวางแผนองค์กรโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

• การท างานเป็นทีม หมายถึง การที่องค์กรสนับสนุนให้มีความร่วมมือกันท างาน ระหว่าง
สายงานที่ต่างกัน บุคลากรท างานเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของทีม มีการใช้ทีมงานเป็นกลไกในการ
ปฏิบัติงานมากกว่าการสั่งการตามสายการบังคับบัญชา รวมทั้งมีการจัดระบบงานเพื่อให้บุคลากร
สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างงานที่ตนเองท ากับเป้าหมายขององค์กร 
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• การพัฒนาสมรรถภาพบุคลากร หมายถึง การมอบหมายอ านาจหน้าที่เพื่อให้บุคลากร
สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง มีการปรับปรุงสมรรถภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการลงทุน
เพื่อสร้างทักษะในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สมรรถภาพของบุคลากรได้รับการมองว่าเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร หรือท าให้องค์กรมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

2) ด้านวัฒนธรรมเอกภาพ (Consistency Culture) เป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการมี
วัฒนธรรมที่ เข้มแข็ง ซึ่งมีความคงเส้นคงวาสูง มีการประสานงานที่ดี และมีบูรณาการที่ดี 
พฤติกรรมมีรากฐานจากกลุ่มของค่านิยมแกนกลาง ผู้น าและผู้ตามมีทักษะในการสร้าง และบรรลุถึง
ข้อตกลง แม้ว่าจะมีทัศนะที่แตกต่างกัน ความคงเส้นคงวาเป็นแหล่งพลังที่มีพลังในการสร้าง
เสถียรภาพและการบูรณาการภายในซึ่งเป็นผลมาจากการมีแบบแผนทางจิตใจร่วมกัน และมีระดับ
ของการยอมรับสูง องค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมเอกภาพ คือ 

• ค่านิยมแกนกลาง แสดงออกมาโดยการที่ผู้บริหารปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองสอน หรือบอก
ผู้อ่ืน มีกลุ่มค่านิยมที่มีความชัดเจนและคงเส้นคงวาที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ หากบุคลากรละเมิด 
หรือละเลยค่านิยมแกนกลาง จะได้รับการมองว่าเป็นการสร้างปัญหาแก่องค์กร และมีจรรยาบรรณที่
เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติแก่บุคลากรอย่างชัดเจนว่าสิ่งใดผิด หรือ สิ่งใดถูก 

• การตกลงร่วม แสดงออกโดยการที่บุคลากรสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ง่าย เมื่อมี
ความเห็นที่แตกต่างกัน แม้จะเป็นประเด็นปัญหามากน้อยเพียงใดก็ตาม บุคลากรในองค์กรสามารถ
ร่วมกันก าหนดข้อตกลงที่ชัดเจนว่าแนวทางการปฏิบัติใดที่ถูกต้อง และแนวทางใดเป็นสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง 

• ความร่วมมือและการประสานบูรณาการ แสดงออกโดยที่องค์กรการมีวิธีการปฏิบัติงานที่
คงเส้นคงวา และสามารถท านายได้ บุคลากรจากฝ่ายหรือสายงานที่แตกต่างกัน มีทัศนะหรือมุมมอง
ต่อประเด็นการท างานเหมือนกัน  

3) ด้านวัฒนธรรมการปรับตัว (Adaptability Culture) จากการที่องค์กรต้องเผชิญหน้ากับ
สิ่งแวดล้อมภายนอก ดังนั้นการปรับตัวขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมภายนอกจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงยาก การปรับตัวขององค์กร ถูกผลักดันจากผู้บริโภค  
ความเสี่ยง การเรียนรู้จากความผิดพลาด และมีความสามารถ ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์การ
เปลี่ยนแปลง องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปรับปรุงความสามารถ
โดยรวมในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค องค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมการปรับตัว 
ได้แก่ 

• การสร้างความเปลี่ยนแปลง มีลักษณะส าคัญ คือ การมีวิธีการท างานที่ยืดหยุ่นและง่ายต่อ
การเปลี่ยนแปลง มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม มีการน าวิธีการท างานใหม่ๆ 
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มาใช้ หรือมีการปรับปรุงวิธีการท างานอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายต่างๆ ให้ความร่วมมือในการ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างดี 

• การเน้นผู้รับบริการ มีลักษณะส าคัญ คือ มีการน าข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ มาใช้เป็น
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ในการปรับปรุงการท างาน บุคลากรมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับความ
ต้องการ และความจ าเป็นของผู้รับบริการ รวมทั้งมีการสนับสนุนให้บุคลากรติดต่อกับผู้รับบริการ
โดยตรง  

• การเรียนรู้ขององค์กร มีลักษณะส าคัญ คือ มีการสนับสนุนให้รางวัลแก่ผู้ที่สร้าง
นวัตกรรมและกล้าเสี่ยงที่จะน าวิธีการใหม่ๆ มาใช้ ให้ความส าคัญกับการสรุปบทเรียนในการ
ท างานเพื่อสร้างการเรียนรู้ 

4) ด้านวัฒนธรรมพันธกิจ (Mission Culture) เป็นวัฒนธรรมที่องค์กรมีส านึกชัดเจน 
เกี่ยวกับเป้าหมาย และทิศทางซึ่งน าไปสู่การก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
การแสดงวิสัยทัศน์ที่องค์กรต้องการเป็นในอนาคต เมื่อพันธกิจขององค์กรเปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในด้านอ่ืนๆ ของวัฒนธรรมองค์กร ด้วยองค์ประกอบด้านวัฒนธรรม
พันธกิจ ดังนี้ 

• ทิศทางยุทธศาสตร์และความมุ่งมั่น มีลักษณะส าคัญคือ การที่องค์กรมีเป้าหมาย และ
ทิศทางระยะยาว พันธกิจมีความชัดเจน และบุคลากรเข้าใจความหมายตรงกัน และใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติ รวมทั้งมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 

• เป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีลักษณะที่ส าคัญ คือ องค์กรมีการตกลงร่วมกันในการ
ก าหนดเป้าหมาย ผู้ก าหนดเป้าหมายที่มีความสามารถ จะก าหนดตัวชี้วัดอย่างชัดเจน และมีการ
ก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์ที่ก าหนด รวมทั้งบุคลากรมีความเข้าใจว่ามีสิ่งใดที่ควร
ด าเนินการเพื่อสร้างความส าเร็จในระยะยาว 

• วิสัยทัศน์ มีลักษณะที่ส าคัญ คือ องค์กรมีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ที่แสดงให้เห็นว่า องค์กร
ควรเป็นอย่างไรในอนาคต ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร รวมทั้ง
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายในระยะสั้น และระยะยาว 

Cameron and Quinn (1999) ได้ให้ความส าคัญกับ “ตัวแบบการแข่งขันของค่านิยม” (The 
Competing Values Model)  ซึ่งเป็นตัวแบบการศึกษาวัฒนธรรมองค์กร ที่มีจุดแข็งหลายประการ 
เพราะเป็นตัวแบบที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง โดยประกอบด้วย มิติทางวัฒนธรรมเป็นหลัก ที่
ได้รับการพิสูจน์ในทางวิชาการแล้วว่ามีผลต่อความส าเร็จขององค์กร เป็นตัวแบบที่มีความเที่ยงตรง 
ใช้เวลาในการวินิจฉัย และสร้างยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงที่ใช้เวลาไม่นานจนเกินไป เป็นตัว
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แบบที่ทีมงานในองค์กรสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างต่อเน่ือง โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจาก 
ภายนอก ท าให้ทราบถึง หลักเกณฑ์ และสามารถระบุประสิทธิผลขององค์กร 
 

 
ภาพท่ี 2.11 รูปตัวแบบการแข่งขันของค่านิยม  
ท่ีมา: Cameron and Quinn, 1999 

 
วัฒนธรรมองค์กร สามารถจ าแนกได้เป็น 4 ประเภท คือ 
(1) วัฒนธรรมสายบังคับบัญชา (The Hierarchy Culture) ให้ความส าคัญภายในองค์กร 

การบูรณาการ การควบคุม และเสถียรภาพ ภายในองค์กร 
(2) วัฒนธรรมการตลาด (The Market Culture) ให้ความส าคัญของความแตกต่าง การ

ควบคุม และเสถียรภาพ ภายนอกองค์กร 
(3) วัฒนธรรมสัมพันธ์เกื้อกูล (The Clan Culture) ให้ความส าคัญกับการบูรณาการ ความ

ยืดหยุ่น และการจัดการตนเอง  
(4) วัฒนธรรมการปรับเปลี่ยน (The Adhocracy Culture) ให้ความส าคัญของความแตกต่าง 

ความยืดหยุ่น และการจัดการตนเอง ภายนอกองค์กร 
 
2.8 แนวคิดเร่ืองความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) 

Smith et al. (1983) ให้ความเห็นว่าความผูกพันต่อองค์กร สามารถส่งผลในแง่ที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร คือ สมาชิกจะทุ่มเทท างานเพื่อองค์กรยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นพฤติกรรมนอกเหนือ
บทบาทหน้าที่ ที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งเขายินดีกระท าเพื่อองค์กร โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ 
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ปริยำภรณ์ อัครด ำรงชัย (2541) ระบุว่าความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความจงรักภักดีที่จะ
คงอยู่ ความภาคภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท ยอมรับว่าวัตถุประสงค์
และ จุดมุ่งหมายขององค์กรเพื่อความก้าวหน้าและผลประโยชน์ขององค์กร 

Buchanan (1974) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กร คือ ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ความ
ผูกพันที่มีเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรและการปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเอง เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กรซึ่งมีความผูกพันต่อองค์กร จะประกอบด้วยองค์ประกอบ 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) ความผูกพันที่เกิดขึ้นจาก
ความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับองค์กร และรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 

(3) ความผูกพันแบบต่อเนื่อง (Continuance Commitment) ความผูกพันที่เกิดจากการคิด
ค านวณ โดยมีพื้นฐานจากทางเลือกและผลตอบแทนที่ได้รับจากองค์กร โดยจะแสดงออกทาง
พฤติกรรมการท างานกับองค์กรต่อไป หรือเปลี่ยนแปลงไปยังองค์กรอ่ืน 

Harter, Schmidt and Hayes (2002) ระบุว่า พนักงานที่รู้สึกผูกพันกับองค์กร จะมีลักษณะ
ดังนี ้

• ท างานกับองค์กรด้วยความทุ่มเท และรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 
• มีผลงานดีอย่างสม่ าเสมอ และมีแรงจูงใจในการท างานอย่างมากมาย 
• ถ้าองค์กรมีพนักงานจ านวนมากที่รู้สึกผูกพันกับองค์กร จะมีผลต่อก าไรขององค์กร 
• จะเป็นคนสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดีและสร้างพลังให้กับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ 
• ท าตัวเป็นตัวแทนขององค์กรที่มักจะพูดถึงสิ่งที่ดีขององค์กร ให้กับบุคคลภายนอกได้รับรู้ 



60 
 

Steers and Porter (1979) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กร (Organizational Commitment) 
เป็นขั้นตอนที่บุคคลตัดสินที่จะมีความผูกพันที่ลึกซึ้งกับองค์กร โดยความผูกพันต่อองค์กรจะเน้นที่
ขอบเขตของความรู้สึกของบุคคลที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเป้าหมายขององค์กร ค่านิยมในการเป็น
สมาชิกในองค์กร และความตั้งใจที่จะท างานหนักเพื่อความส าเร็จโดยรวมของเป้าหมายขององค์กร 
หรือความเป็นสมาชิกองค์กร ทั้งนี้พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง จะมีการขาดงาน
และการลาออกจากงานในระดับต่ า มีความโน้มเอียงที่จะมีส่วนร่วมกับองค์กร ส่วนพนักงานที่มี
ความผู้พันต่อองค์กรในระดับต่ า จะน าผลการปฏิบัติงานในระดับต่ า และความโน้มเอียงที่จะถอย
ห่างจากองค์กร มีการขาดงาน และลาออกจากงานสูง 

Mowday, Steers and Porter (1982) ได้สรุปว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรนั้น มี
องค์ประกอบ 4 อย่าง คือ 

(1) ลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ ระยะเวลาในการท างานในองค์กร ระดับการศึกษา และ
ความต้องการประสบความส าเร็จ  

(2) ลักษณะของงาน และบทบทในการปฏิบัติงาน งานที่ท ามีคุณค่า และมีบทบาทที่
สอดคล้องกับตนเอง  

(3) โครงสร้างองค์กร มีลักษณะที่เป็นระบบแบบกระจายอ านาจ และก าหนดหน้าที่ในการ
ท างานชัดเจน โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

(4) ประสบการณ์ในการท างาน จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่พนักงานพบในระหว่างการท างาน 
Hewitt and Associates (2004) ความผูกพันต่อเป้าหมายในการท างาน ไม่ใช่เป็นการวัดแค่

ความพึงพอใจของพนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการประเมินพนักงาน ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับ
อารมณ์ ความรู้สึก ที่เกิดขึ้นของบุคลากรที่มีความสามารถสูงด้วย โดยปกติแล้วพบว่า พฤติกรรม
หลักๆ ของคนที่มีความสามารถสูง จะมีพฤติกรรมที่แสดงออก 3 ลักษณะ คือ 

(1) Stay บุคลากรที่มีความสามารถสูง จะมีความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งต่อความส าเร็จ 
และ ต้องการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

(2) Say บุคลากรที่มีความสามารถสูง จะปรารถนาที่จะอุทิศตนในการท างาน และมอง
องค์กรในทางบวก จะพูดถึงองค์กรในทางสร้างสรรค์เสมอ 

(3) Strive บุคลากรที่มีความสามารถสูง จะมีความต้องการที่จะสร้างผลงานและให้บริการ 
แก่ผู้บริโภคมากกว่าที่คาดหวังไว้ 

สุรัสวดี สุวรรณเวช (2557) ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรนั้น สามารถวัดผลได้โดย
การส ารวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร หรือหน่วยงานในหัวข้อต่างๆ ความผูกพันมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อผลของงานที่ปรากฏ เพราะถ้าพนักงานมีความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ ก็จะ
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น าไปสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้าม ถ้าพนักงานไม่มีความพึงพอใจในงานที่ท า 
ผลเสียก็จะเกิดขึ้นในหน่วยงานนั้น ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน สภาพการ
ปฏิบัติงาน เงินเดือนและสวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้า ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา นโยบายและการบริหารงาน การได้รับการยอมรับ รู้สึกประสบความส าเร็จ และ
สภาพทางสังคม ย่อมมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน 

พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคำกุล (2549) กล่าวว่า ความผูกพันของพนักงาน คือ การเสริมสร้างให้
บุคลากรภายในองค์กรให้มีระดับความเป็นเจ้าของ หรือความมีส่วนร่วมในองค์กรให้สูงขึ้น เพื่อให้
องค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในเร่ืองของความผูกพันของพนักงานนั้น 
ประกอบด้วยหลายๆ ปัจจัยที่ท าให้เกิดความผูกพัน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลักๆ ประกอบด้วย 

• เป้าหมายขององค์กร พนักงานทุกคนย่อมต้องการที่จะท างานให้ประสบความส าเร็จ 
ดังนั้น หากทราบว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ท าให้ประสบความส าเร็จ มีส่วนท าให้องค์กร
เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมท าให้เกิดความภาคภูมิใจและอยากอยู่ในองค์กร และมีความผูกพัน
กับองค์กรในระยะยาว 

• ผลตอบแทน พนักงานทุกคนย่อมท างานเพื่อน าผลตอบแทน เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ 
ต่างๆ ไปจับจ่ายใช้สอยตามความต้องการของตนเอง การที่พนักงานพึงพอใจกับผลตอบแทนที่
ได้รับ รู้สึกเหมาะสมกับผลงาน ย่อมท าให้พนักงานพร้อมที่จะอยู่กับองค์กรในระยะยาว 

• หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน บรรยากาศในสถานที่ท างาน และผู้คนที่แวดล้อมใน
สถานที่ท างานที่ดี มีความสุข จะท าให้พนักงานพร้อมที่จะใช้เวลาในส่วนใหญ่ในองค์กร 

• พนักงานที่ดี คือพนักงานที่พร้อมปรับตัวในการรับงานตามที่ได้รับมอบหมาย หาก
พนักงานผู้ใดได้รับมอบหมายภารกิจในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบ ไม่ถนัด ย่อมไม่พึงพอใจในงานที่ท า 
และส่งผลให้องค์กรไม่เกิดการพัฒนา 

Katharine Esty and Mindy Gewirtz (2008) ได้สร้าง Employee Engagement Model เพื่อ
เป็นต้นแบบในการเพิ่มความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยมีปัจจัยหลักคือการสร้างวัฒนธรรม
ของการมีส่วนร่วมของพนักงานดังน้ี 
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ภาพท่ี 2.12 Employee Engagement Model 
ท่ีมา: Katharine Esty and Mindy Gewirtz (2008) 

 
2.9 งานวิจัยและบทความท่ีเกี่ยวข้อง 

Kee Mun, Wong and Ghazali (2011) ท าการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจที่มีต่อแบรนด์ ใน
อุตสาหกรรมการบินประเทศมาเลเซีย : ศึกษาเปรียบเทียบ ระหว่าง สายการบินมาเลเซีย กับ สายการ
บินแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นการวิจัยความแตกต่างของความพึงพอใจที่มีต่อ สายการบินมาเลเซีย ที่เป็นสาย
การบินแบบให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service) กับสายการบินแอร์เอเชีย ที่เป็น สายการบินต้นทุน
ต่ า 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 สายการบินแอร์เอเชียได้รับความพึงพอใจมากกว่าในเร่ืองราคา การเผยแพร่
ข้อมูล และการบอกต่อ ในขณะที่สายการบินมาเลเซีย ได้รับความพึงพอใจในเร่ือง การเข้าถึงจับต้อง
ได้ในการให้บริการ ชื่อเสียงของสายการบิน และพนักงาน  
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 James A. Kling and Ken A. Smith (1995) ท าการศึกษาวิจัย เพื่อระบุกลุ่มกลยุทธ์ใน
อุตสาหกรรมการบินของสหรัฐอเมริกา โดยใช้เคร่ืองมือ Porter Model ได้แก่ กลยุทธ์ในการแข่งขัน
ขั้นพื้นฐานของ คือ (1) การเป็นผู้น าทางด้านราคา (Cost Leadership) (2) การสร้างความแตกต่าง 
(Differentiation) และ (3) การเน้นความส าคัญ (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 รวมทั้งการวิเคราะห์จากผลก าไร ของแต่ละสายการบิน โดยผลการวิจัยพบว่า American 
Airlines, Delta Airlines และ United Airlines เป็นกลุ่มสายการบินที่ประสบความส าเร็จ ในกลยุทธ์
การแข่งขันด้าน การสร้างความแตกต่างของคุณภาพการให้บริการ ส่วน American West Airlines 
เป็นสายการบินที่ประสบความส าเร็จในด้านการเป็นผู้น าทางด้านต้นทุน ส่วน Southwest Airlines 
มุ่งเน้น (Focus) กลยุทธ์การเป็นสายการบินต้นทุนต่ า อย่างมีประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง และรักษาความเป็นตัวของตัวเองในการแข่งขันกับสายการบินอ่ืนๆ อย่างแข็งแกร่ง 
ในขณะที่ US Airways, Northwest Airlines, Continental Airlines, และ TWA เป็นกลุ่มสายการบิน
ที่ติดอยู่ตรงกลางของธุรกิจ คือ ได้รับความกดดันในหลายๆด้าน ความสามารถในการบริหารยังไม่
เป็นที่ประจักษ์ ผลประกอบการไม่เป็นที่น่าพอใจ ขาดความสามารถในการมุ่งเน้น (Focus) ที่ชัดเจน 
ยังไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และยังไม่มีความสามารถในการแข่งขัน 

ทิพวรรณ กุลวรำนนท์ (2556) ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการรับ
บริการของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย พบว่า วัตถุประสงค์ของผู้โดยสารสายการบินต้นทุน
ต่ าส่วนใหญ่คือการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว โดยกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ให้ความส าคัญกับ สภาพ
ของเคร่ืองบิน มาเป็นอันดับหนึ่ง โดยผู้โดยสายจะให้ความส าคัญกับ จ านวนเที่ยวบินที่เพียงพอต่อ
ความต้องการ ความตรงต่อเวลา การบริการที่มีคุณภาพ และชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือของสายการบิน 
รองลงมาตามล าดับ นอกจากนี้ ผู้โดยสารยังให้ความส าคัญกับราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ายตั๋ว
โดยสารของสายการบินไทยแอร์เอเชียที่สะดวก และมีหลากหลายช่องทาง รวมทั้งการส่งเสริม
การตลาดโดย การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ การจัดโปรโมชั่น การอ านวยความสะดวกและการให้
ค าแนะน าของพนักงานภาคพื้น การดูแลของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน และประสบการณ์และ
ความช านาญของนักบิน ส่วนในด้านกระบวนการให้บริการนั้น ระบบการจองบัตรที่สะดวก ไม่
ซับซ้อน สามารถตรวจสอบเที่ยวบินและที่นั่งได้ง่าย ขั้นตอบการเช็คอิน และการตรวจสอบเอกสาร
ที่สะดวกรวดเร็ว  ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย ทั้งสิ้น 
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อติเทพ ก ำแพงเสรี (2556) ได้ท าการศึกษาปัจจัยความส าเร็จต่อการให้บริการสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย พบว่า ผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีความพึงพอใจต่อสายการบินไทยแอร์
เอเชีย โดยแบ่งออกเป็น ปัจจัยด้านความพึงพอใจในภาพลักษณ์ ปัจจัยความพึงพอใจด้านส่วน
ประสมทางการตลาด ปัจจัยความพึงพอใจด้านความภักดี โดยสรุปได้ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย
เป็นสายการบินต้นทุนต่ าที่ให้บริการแก่ผู้โดยสาร ซึ่งตั้งราคาตั๋วโดยสารที่เหมาะสมกับผู้โดยสารที่
มีความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในการเดินทางเป็นหลัก ส่วนในด้านปัญหาส าคัญ
ที่พบ คือ การประชาสัมพันธ์ที่ง่ายต่อความเข้าใจเร่ืองการเปลี่ยนแปลงของราคาตั๋วโดยสาร  

วัชร มำนุพีรพันธุ์ (2553) ท าการวิจัยเร่ือง ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยทางการตลาด
บริการของผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า นักท่องเที่ยวชาว
ไทยจ านวน 200 คน มีความพึงพอใจปัจจัยด้านราคาในระดับมากที่สุด ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ด้านการให้บริการ และด้านกายภาพ
ต่างๆ ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีระดับความพึงพอใจต่ าที่สุด 

Saha & Theingi (2009) ได้ค้นพบว่าความสัมพันธ์ของตัวแปร ซึ่งได้แก่ ความพึงพอใจ 
คุณภาพการบริการ และพฤติกรรมของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ าในประเทศไทย
นั้นสอดคล้องกับความเชื่อมั่นที่มีต่อสายการบินต้นทุนต่ า โดยความเชื่อมั่นในตารางการบินที่ตรง
ต่อเวลานั้น มีผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสายการบินมากที่สุด และส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้โดยสารหลังการใช้บริการ ในการบอกต่อผู้อ่ืน 
และการกลับมาใช้บริการซ้ า 

สุวรรณิน คณำนุวัฒน์  (2557)  ศึกษาเ ร่ือง การบริหารจัดการกลยุทธ์ เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทการบินไทยจ ากัด  (มหาชน) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้บริหารระดับสูง 48 คน ผู้โดยสารการบินไทย 90 คน และ แบบสอบถามผู้บริหารระดับกลาง 250 
คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารจัดการกลยุทธ์  มี 15 ประเด็นส าคัญ 
ส าหรับผู้บริหารระดับสูง และ 4 ประเด็นส าหรับผู้โดยสาร 2) มี 16 ประเด็น เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ 80.835% , (p<.05) และ 3) แนวทางที่เหมาะสมในการ
พัฒนาการบริหารจัดการกลยุทธ์ เป็นไปตาม 8 -Synthesized Model คือ (1) การจัดท าแผน 
ความก้าวหน้าในอาชีพ และแผนการสืบทอดต าแหน่งอย่างชัดเจน (2) การจัดท ากฎเกณฑ์การได้มา
ซึ่งผู้บริหารระดับสูง โปร่งใส ที่ภาคการเมืองไม่อาจแทรกแซงได้ (3)  สร้างพันธมิตรกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องและแสวงหาโอกาสจากการเป็น AEC  (4) จัดท าและพัฒนาระบบ ICT ครบวงจร (5) 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ โครงสร้างการเจริญเติบโตของหน่วยงานที่สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ 
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(6) จัดตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียและน าผลมาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น (7) จัดท า 
โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะพนักงาน และ (8) สรรหาผู้เชี่ยวชาญทาง 
การเงินและจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความสมดุลย์ระหว่างรายรับและ
รายจ่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

อริยะ ฝึกฝน (2557) งานวิจัยเร่ือง “ความส าเร็จของธุรกิจสายการบิน ต้องบริหารต้นทุนให้
เหนือคู่แข่ง” ตั้งแต่นโยบายเปิดเสรีทางการบินขยายตัวมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงใน
อุตสาหกรรมการบิน ท าให้เกิดการแบ่งระดับของบริการ เพื่อสร้างทางเลือกที่ชัดเจนให้กับผู้บริโภค 
เกิดสายการบินต้นทุนต่ า ซึ่งตรงข้ามกับสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ จากการวิจัย พบว่า สิ่งที่
เป็นข้อแตกต่างหลักระหว่างสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ กับสายการบินต้นทุนต่ า ไม่ได้อยู่ที่
เคร่ืองบินแต่อยู่ที่แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจ โดยการบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหาร
ต้นทุนอย่างเข้มงวด ซึ่งใช้กลยุทธ์ต้นทุนต่อหน่วยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ การบริหารลดต้นทุน
สินทรัพย์ และการบริหารต้นทุนการด าเนินงาน จากการวิเคราะห์พบว่า การบริหารต้นทุนสินทรัพย์
ที่สายการบินต้นทุนต่ าน ามาใช้นั้น มีหลักการคือ ซื้อให้ถูก ใช้ให้คุ้ม และซ่อมให้ประหยัด 

สมจินตนำ คุ้มภัย (2553) ศึกษาวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลขององค์กร กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย พบว่ารัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลสูง 
มีวัฒนธรรมองค์การเชิงประสิทธิผลมากกว่ารัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลปานกลางบางวัฒนธรรม 
ได้แก่ (1) ให้ความส าคัญแก่ภาวะผู้น า (2) จัดองค์กรสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม (3) มีมาตรฐาน
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และพบว่า รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลสูงและปานกลาง มี
วัฒนธรรมเชิงประสิทธิผลทุกลักษณะ มากกว่ารัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลต่ า ประกอบด้วย (1)  มุ่ง
ผลส าเร็จ (2)มุ่งเน้นลูกค้า (3) สร้างนวัตกรรม (4) ให้ความส าคัญแก่ภาวะผู้น า (5) จัดองค์กร
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม (6) ท างานเป็นทีม (7) จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
(8) ลดการควบคุม (9) มีมาตรฐานจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม (10) มีการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ สรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์กร มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล ขององค์กรที่เป็นรัฐวิสาหกิจทาง
การเงินในประเทศไทย เนื่องจาก องค์กร ที่มีประสิทธิผลสูง มีวัฒนธรรมองค์มากกว่าองค์กรที่มี
ประสิทธิผลปานกลาง และ ต่ า ตามล าดับ 

สำโรจน์ มณีรัตน์, มติชน (2554) ได้สรุปบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของ คุณธรรศพลฐ์ แบเล
เว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เร่ือง วัฒนธรรมการสอนงานของสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย ว่า ผู้น าองค์กรได้ก าหนดพันธสัญญาให้กับพนักงานทุกคนว่าพนักงานทุกคน
ต้องปากท้องอ่ิม ได้รับเงินเดือน สวัสดิการ โบนัส และผลตอบแทนพิเศษอย่างเป็นธรรม เพื่อเป็น
การขับเคลื่อนคนและเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนต้องท างานหนักขึ้น เนื่องจากสายการบิน
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ไทยแอร์เอเชีย เป็นองค์กรธุรกิจที่เคลื่อนไหวเร็ว โดยที่พนักงานทุกคนจะมีความอยากมาท างานใน
ทุกๆวัน  และรับรายงานในเร่ืองต่างๆ ของพนักงานผ่าน Social Network ได้ทุกๆ ช่องทาง ส่วนใคร
ที่ไม่อยากท างานหนักก็ให้ลาออกไป  
 นอกจากนี้ องค์กรยังเน้นการคัดเลือกพนักงานส่วนใหญ่ที่ไม่เคยผ่านงานสายการบินอ่ืนๆ 
มาก่อน เพราะไม่ต้องการให้เร่ืองวัฒนธรรมองค์กรติดตัวมา เนื่องจากเห็นว่า ทัศนคติขององค์กร
เป็นเร่ืองส าคัญ อีกทั้งการสร้างคนขึ้นใหม่เองจะตอบสนองการเป็นสายการบินต้นทุนต่ าได้มากกว่า 
 สายการบินไทยแอร์เอเชีย ให้ความส าคัญในการปลูกฝังค่านิยมในองค์กรให้ทุกคนกล้าคิด 
กล้าท า และมีความอยากในการท างาน  จึงจ าเป็นต้องรับคนที่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กร และสร้าง
วัฒนธรรมการสอนงานให้ภายหลัง โดยหัวหน้าจะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา 
ในลักษณะ Teamwork   ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ฝ่ายบุคคลของไทยแอร์เอเชีย ไม่เพียงแต่ท าหน้าที่พัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเท่านั้น แต่ต้องเป็นฝ่ายที่รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของพนักงานในทุกๆ เร่ือง 
 เน่ืองจากธุรกิจสายการบิน เป็นธุรกิจที่ไม่สามารถผิดพลาดได้ พนักงานจึงเกิดความเครียด 
ไทยแอร์เอเชีย จึงมีการจัดงานร่ืนเริงบ่อยมาก เพื่อให้พนักงานได้ระบาย ปลดปล่อยความเครียดที่อยู่
ในใจ นอกจากนี้ ผู้น ายังมีหน้าที่ สอนงาน และสอนการใช้ชีวิต ควบคู่กันไป เพราะเชื่อว่า ทุกคน
ย่อมมีโอกาสผิดพลาด  เพียงแต่ต้องรู้สาเหตุและแก้ไข จากนั้นความผิดพลาดทุกอย่างจะสามารถ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

สรุปได้ว่า วัฒนธรรมการสอนงานของ สายการบินไทยแอร์เอเชีย นั้นคือ 
(1) ต้องเลือกทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร 
(2) ต้องปลดกรอบความคิดของพนักงานให้มีอิสรเสรีอย่างเต็มที่ 
(3) ต้องใช้การสื่อสารทุกช่องทางภายในองค์กรแบบครบวงจร 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2557) ระบุว่า บทบาทของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า ได้เข้ามาเปลี่ยน

รูปแบบการเดินทางของกลุ่มผู้มีรายได้ระดับปานกลาง มีการให้บริการในระดับราคาที่ต่ าลง ส่งผล
ให้การเดินทางโดยขึ้นเคร่ืองบินมีการแข่งขันสูงมากขึ้น ผู้เดินทางที่มีรายได้ระดับปานกลาง  มี
งบประมาณการใช้จ่ายในด้านต่างๆ ค่อนข้างจ ากัด และมีความอ่อนไหวต่อราคา ถือเป็นตลาด
ผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพมาก และผู้บริโภคกลุ่มนี้มักท าธุรกรรมต่างๆ ของตนเองเพื่อ
ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะสื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งถือเป็นสื่อที่เข้าถึงได้อย่างเฉพาะเจาะจง 

ผู้จัดกำรออนไลน์ (2558) รายงานว่าการเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ าในอาเซียนรวดเร็ว
ในช่วง ทศวรรษที่ผ่านมา แม้จะดูชะลอตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่เติบโตเต็มที่ แต่ในภาพรวม 
โอกาสทางธุรกิจของสายการบินต้นทุนต่ า ยังจัดอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ว่าจะพ้นยุคของการเติบโตแบบ
ก้าวกระโดดไปแล้ว ความเป็นไปของสายการบินต้นทุนต่ า แม้จะด าเนินไปท่ามกลางข่าวสารเชิง
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บวก และภายใต้การเติบโตที่น่าสนใจ แต่บรรดาผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต่ าในอาเซียน 
มิได้อยู่ในหลักการของการสร้างผลก าไร หากด าเนินกลยุทธ์ที่เน้นหนักไปในมิติของการสร้างการ
เติบโตทางยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาด และปิดกั้นโอกาสการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการรายอ่ืนเป็นส าคัญ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ ในด้านหนึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในช่วง
ขณะหนึ่ง หากแต่เมื่อประเมินในระยะยาวแล้ว ย่อมไม่ให้เกิดผลดีที่ยั่งยืนต่ออุตสาหกรรมการบิน
โดยองค์รวม  ตลาดการบินอาเซียน ยังคงเป็นตลาดที่อุดมด้วยศักยภาพการเติบโต แต่ภายใต้การ
แข่งขันที่หนักหน่วงรุนแรง สายการบินแต่ละแห่งจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์และกระบวนการบริหาร
ต้นทุนการบินที่ชัดเจน ขั้นตอนการปรับปรุงและปรับเปลี่ยน อาจน าไปปฏิบัติได้ยาก เพราะ การ
การปรับทัศนคติการให้บริการนั้นเกี่ยววัฒนธรรมองค์กรทั้งระบบ การบริหารต้นทุนอย่างมมี
ประสิทธิภาพของแต่ละสายการบิน และการแสวงหาพันธมิตรในระดับที่กว้างขวางออกไป จึงเป็น
ส่วนหน่ึงของปัจจัยที่ช่วยให้อยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นได้ 

Positionmag.com (2008) น าเสนอข่าวในหัวข้อ “แอร์เอเชียยังบินได้” ซึ่งได้กล่าวว่า 
เครือข่ายการบินของแอร์เอเชีย ที่มีในประเทศไทย มาเลเชีย และอินโดนิเซีย นั้นสร้างความแตกต่าง
ให้ สายการบินไทยแอร์เอเชียมี “ความได้เปรียบทางการแข่งขัน” เหนือคู่แข่งสายการบินต้นทุนต่ า
ในประเทศ เพราะเป็นการ Positioning การเป็นเครือข่ายสายการบินต้นทุนต่ าในภูมิภาคนี้ ท าให้
สามารถผนึกก าลังลดค่าใช้จ่าย และสร้างแบรนด์ร่วมกันได้มากกว่า ซึ่งจะแตกต่างจาก สายการบิน
นกแอร์ ที่แม้จะเป็นบริษัทลูกของการบินไทย แต่ สายการบินนกแอร์อยู่ในสภาพของ Fighting 
Band ของการบินไทยเท่านั้น ซึ่งการให้ความส าคัญแตกต่างไปจากเครือข่ายสายการบินแอร์เอเชีย  
ยิ่งเมื่อต้องต่อกรกับราคาน้ ามัน เครือข่ายของแอร์เอเชียจะสามารถสร้างอ านาจต่อรองและได้
ส่วนลดมากขึ้นในการซื้อน้ ามันล่วงหน้า และเมื่อเศรษฐกิจในประเทศตกต่ า และก าลังซื้อหดหาย 
ไทยแอร์เอเชียยังมีเที่ยวบินต่างประเทศของแอร์เอเชียมาเลเชีย และอินโดนิเซีย ส่งต่อผู้โดยสารมา
ให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อชดเชยรายได้จากประเทศที่หายไป เส้นทางการบินกว่า 200 เส้นทาง จึงเป็น
ปัจจัยที่เหนือคู่แข่ง อีกทั้งความเป็นเครือข่ายยังเกื้อหนุนให้ลูกค้าทั่วโลกจดจ าแบรนด์ได้ โดยใช้
งบประมาณน้อยกว่า   

Liu Chen and Liu (2006) ศึกษาเร่ือง มองผ่านเลนส์ของวัฒนธรรมองค์กร โดยเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมองค์กรระหว่างองค์การที่รัฐเป็นเจ้าของกับองค์กรที่ร่วมทุนกับต่างชาติในประเทศจีน ซึ่ง
รวบรวมข้อมูลจากพนักงานจ านวน 781 คน และใช้การวิเคราะห์ปัจจัยจ าแนก วัฒนธรรม องค์กร
ออกเป็น 4 มิติ คือ  (1) มีส่วนร่วม  (2) ท างานเป็นทีม (3) การอ านวยการ (4) การประชุม ผลการวิจัย
พบว่าวัฒนธรรมองค์กรจ านวน 3 มิติ ที่มีร่วมการมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับ
พนักงานในองค์กรที่รัฐเป็นเจ้าของ มากกว่าพนักงานองค์กรที่ร่วมทุนกับต่างประเทศ งานวิจัยนี้
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สรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์กรที่องค์กรหนึ่งให้คุณค่า อาจใช้ไม่ได้ผลกับองค์กรอ่ืนๆ แต่วัฒนธรรม
องค์กร มีผลต่อความส าเร็จขององค์กร 
 
2.10 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ภาพท่ี 2.13 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ค่าอธิบาย กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัย เร่ือง “การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย”    

ผู้วิจัยได้ทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นปัจจัยทั้ง 5 มิติ ที่น าไปสู่ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยได้ก าหนดตัวแปรในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ดังนี ้

ความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย หมายถึง รูปแบบการ
ด าเนินงานของสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยระบุปัจจัยที่จ าเป็นในการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เคร่ืองมือการจัดการความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยพิจารณาจาก การ
บริหารจัดการต้นทุนภายในองค์กรที่แข็งแกร่ง ในมุมมองทางทฤษฎีการจัดการต่างๆ ดังนี้  

(1) การใช้นวัตกรรมการจัดการและกลยุทธ์ที่เลือกใช้เพื่อรักษาระดับต้นทุนของสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย  

(2) หลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรของสายการบินแอร์เอเชีย  
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(3) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
(4) วัฒนธรรมองค์กรของสายการบินไทยแอร์เอชีย 
(5) ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อสายการบินไทยแอร์เอเชีย 

 



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การวิจยัเร่ือง “การจดัการความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของสายการบินไทยแอร์เอเชีย” มี

วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
(1) เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของการบริหารจดัการความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของสายการ

บินไทยแอร์เอเชีย   
(2) เพื่อระบุและวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่าของ

สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
(3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การรักษาต าแหน่งผูน้ าทางธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่าของสาย

การบินไทยแอร์เอเชีย 
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเร่ิมจากการสร้างกรอบ

แนวคิดการวจิยั เพื่อวางแนวทางในการท างานเบ้ืองตน้ โดยผูว้จิยัใหค้วามส าคญักบัการศึกษาเฉพาะ
กลยุทธ์ทางการจดัการตน้ทุนจากมิติต่างๆ ดา้นการจดัการภายในองคก์รเป็นหลกั เพื่อให้เกิดความ
ชดัเจน และความลึกซ้ึงในกระบวนการได้มาซ่ึงขอ้มูล ผูว้ิจยัจะให้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informant) บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นผูมี้ประสบการณ์
ทางตรง เก่ียวกบัการด าเนินงานภายในสายการบินไทยแอร์เอเชีย ทั้งเจา้หน้าท่ีระดบับริหาร และ
เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ  

นอกจากการสัมภาษณ์ทางลึกกับผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญแล้ว ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมต่างๆ หาขอ้มูล ความรู้ การวิเคราะห์เอกสาร งานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง แนวคิด 
ทฤษฎี ต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั การจดัการความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ในธุรกิจสายการบิน
ตน้ทุนต ่า  และ ประวติัความเป็นมา  โดยเฉพาะการสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นการเป็นผูน้ า
ดา้นตน้ทุน รวมทั้งกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง การพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อ
เป็นการลดตน้ทุน ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย 

ทั้งน้ีการศึกษาทั้งหมดน้ีจะมีการวิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยการตีความซ่ึงอาศยัหลกัเหตุและผล 
(Interpretation Method) รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการวจิยัเชิงคุณภาพ เพื่อให้ขอ้คน้พบท่ี
ได ้ตรงกบัความจริง และมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงจะน าไปสู่การสังเคราะห์ขอ้มูล และขอ้เสนอแนะใน
การศึกษา เพื่อน าไปประยุกตใ์ชก้บัการจดัการเชิงกลยุทธ์ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เพื่อพฒันา
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ไปสู่การเป็นผูน้ าทางการจดัการความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่า อยา่งมี
ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 

ผูว้จิยัไดก้  าหนดรายละเอียดของระเบียบวธีิวจิยัในการศึกษา ตามล าดบั ดงัน้ี 
3.1 รูปแบบและขั้นตอนในการวจิยั 
3.2 ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการวจิยั 
3.3 วธีิการวจิยั และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การตรวจสอบ และการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1  รูปแบบและข้ันตอนในกำรวจัิย 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงเป็นการวิจยัทางสังคมศาสตร์แบบไม่มีการทดลอง 
เป็นการวิจยัแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ไดเ้น้ือหาเชิงลึก มีความน่าเช่ือถือ และมีเหตุผล เพื่อน าผล
การศึกษา ไปประยกุตใ์ชก้บัการบริหารจดัการตน้ทุน ในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในล าดบัต่อไป  
 ผูว้ิจยัได้ออกแบบเคร่ืองมือโดยใช้ การวิจยัประยุกต์ เพื่อมาปรับใช้ วางแผนพฒันาและ
ปรับปรุงองคก์รให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพน้ี จะอาศยัคุณลกัษณะส าคญั
ของการวิจยัเชิงคุณภาพตามแนวคิดของ M. Patton (1990) บางส่วนมาประยุกตใ์ชเ้พื่อให้ไดข้อ้มูล
เชิงลึกท่ีมีคุณภาพตรงกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษาวิจยัมากท่ีสุด ครอบคลุมหลกัการในการบริหาร
จดัการองคก์รไดอ้ยา่งครบถว้น โดยแบ่งการวจิยัเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ขอ้มูลดา้นทฤษฎี โดยการคน้ควา้จากเอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร 
ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ รวมทั้งรายงานการวิจยั ข่าว บทสัมภาษณ์ และขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 
รวมทั้งสภาพแวดลอ้มภายใน และภายนอกขององค์กร โดยจะท าการรวบรวมขอ้มูลในระดบัทุติย
ภูมิ (Secondary Data) เพื่อน าไปสู่ กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ขั้นตอนที่ 2  ดา้นขอ้มูลจากบุคคล โดยท าการศึกษาการจดัการ และกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีใช้ใน
การจดัการตน้ทุน ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยการเก็บขอ้มูลการวิจยัภาคสนามจากกลุ่ม
ตวัอย่างในการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อให้ทราบถึงคุณลกัษณะทางการจดัการความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ในเร่ืองของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั ตาม
กรอบแนวคิดการวิจยั คือ มิติด้านนวตักรรมการจดัการ และ การจดัการนวตักรรม (Innovation 
Management and Management Innovation) มิติดา้นการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร (Total Quality 
Management: TQM)  มิติดา้นภาวะผูน้ า (Leadership) มิติดา้นวฒันธรรมองค์กร (Organization 
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Culture) และ มิติดา้นความผกูพนัของพนกังาน (Employee Engagement) โดยมีแนวทางในการวิจยั 
คือ  

การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) เพื่อศึกษา
สภาพแวดลอ้ม บุคลากร และการท างาน ภายในสายการบินไทยแอร์เอเชีย  

การสัมภาษณ์แบบรายบุคคล (Interview) โดยผูว้ิจยัจะให้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
ท่ีเป็นลกัษณะของการส่ือสารแบบสองทาง ระหว่างผูว้ิจยักบัผูใ้ห้ขอ้มูล โดยจะท าการสัมภาษณ์ 
ผูบ้ริหาร พนักงานระดับปฏิบติัการ ผูท่ี้มีความเก่ียวข้อง กับสายการบินไทยแอร์เอเชีย รวมถึง 
บุคคลภายนอกท่ีปฏิบติังานในองค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการบิน และพนกังานสายการบิน
อ่ืนๆ นกัวชิาการ รวมทั้งผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
 
3.2 ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญในกำรวจัิย  
 ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในการสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีจ  านวน 19 คน 
โดยแบ่งผูใ้หส้ัมภาษณ์ออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ดงัน้ี 

กลุ่มที่ 1 ผูบ้ริหาร อดีตผูบ้ริหาร และพนักงานระดบัปฏิบติัการของสายการบินไทยแอร์
เอเชีย จ านวน 9 คน 

1) คุณธรรศพลฐ์ แบเลเวล็ด ์ ประธานเจา้กรรมการบริหาร  
2) คุณสันติสุข   คล่องใชย้า ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3) คุณณฐัพล   บรรพกาญจน ์ อดีตผูจ้ดัการฝ่ายขายและจดัจ าหน่าย 

สายการบินไทยแอร์เอเชีย และอดีตผูจ้ดัการ 
ฝ่ายขายและจดัจ าหน่ายสายการบินไทยสมายล ์

4)   คุณพงษน์รินทร์  อนุรักษล์าวณัย ์ อดีตผูจ้ดัการฝ่ายการพาณิชยแ์ละรายไดพ้ิเศษ 
5)   คุณณฐัพล   ศิริอุปถมัภ ์ อดีตผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจสายการบินไทย 

แอร์เอเชีย และอดีตผูจ้ ัดการฝ่ายพฒันาธุรกิจ
สายการบินบางกอกแอร์เวย ์

6)   คุณบุญรักษ ์  สวสัด์ิอนุภาพ วศิวกรการบิน  
7)   คุณธนัวา   จ าปาภา  นกับิน 
8)   คุณวรวรรณ   เอ้ือจารุพร พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
9)   คุณกมลรัตน์  สิริฤกษส์กุล พนกังานฝ่ายปฏิบติัการการบิน 
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กลุ่มที่ 2 บุคคลภายนอกสายการบินไทยแอร์เอเชีย เช่น นักวิชาการท่ีมีความรู้เร่ืองการ
บริหารองค์การเก่ียวกบัธุรกิจการบิน ผูบ้ริหารองค์กรท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการบิน อาจารย์
ดา้นธุรกิจการบิน อาจารยด์า้นการประชาสัมพนัธ์ พนกังานสายการบินอ่ืนๆ และ ผูโ้ดยสารท่ีใช้
บริการของสายการบินตน้ทุนต ่า  จ  านวน 10 คน 

1) คุณวที   อรรถกมล    นกัวชิาการ ระดบัผูอ้  านวยการบริษทั วทิยกุาร 
บินแห่งประเทศไทย จ ากดั  

2) ร้อยเอกรชฏ   แยม้ศรีบวั ผูอ้  านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
บริษทั ท่าอากาศยานไทย  จ  ากดั (AOT)  

3) คุณอนุพงษ ์  เกรียงไกรลิปิกร ผูก่้อตั้งและผูบ้ริหารบริษทัเสิร์ชเอน็จินออ็ปที 
ไมเซชัน่ เวป Traveligo 

4) คุณแพรมาศ   เจริญพงศ ์ รองประธานบริหารฝ่ายบตัรเครดิต 
ธนาคารซิต้ีแบงก ์(ประเทศไทย) 

5) คุณพิชพงษ ์  พงษชี์พ  ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการทัว่ไป 
บริษทัเกาะกดู พาราไดซ์ บีช จ ากดั 

6) อาจารยเ์พชรแท ้  อยูส่กุล  อาจารยพ์ิเศษวชิาธุรกิจการบิน 
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต      

7) ดร.ธีรดา   จงกลรัตนาภรณ์ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์  
และอาจารยภ์าควชิาการประชาสัมพนัธ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัอาจารย ์

8) กปัตนัชญาน์ทตั    ชูตระกลู นกับินสายการบินนกแอร์ 
9) คุณสุชยา    วษิณุวงศ ์ พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินสายการบินไทย   
10) คุณกนัตฤ์ทยั  แสงศรีจิราภทัร ขา้ราชการ นกัสังคมสงเคราะห์ปฏิบติัการ 

จงัหวดัอุดรธานี ผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
 
3.3 วธีิกำรด ำเนินกำรวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Method)  ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชแ้นวทาง
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview Guideline)  ซ่ึงจะท าหนา้ท่ี ตั้งแต่การลงพื้นท่ีภาคสนาม
เพื่อท าการสังเกตการณ์ เป็นการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  (Non-Participant Observation) เพื่อเก็บ
ขอ้มูล และน ามาสู่กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประกอบกบั งานวิจยัและขอ้มูลเอกสารซ่ึง
ไดแ้ก่ เอกสาร ต ารา บทความ วารสาร และส่ืออิเลคทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นในการ
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วิจยั เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดขอ้ค าถาม ให้มีความครอบคลุมมากท่ีสุด โดยการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลนั้นใช้การบนัทึกเสียงการสัมภาษณ์เชิงลึก ท่ีมีประเด็นค าถามเก่ียวกับการบริหารจดัการ
ต้นทุน และกลยุทธ์ในการแข่งขันด้านต้นทุนจากผูใ้ห้ข้อมูลส าคญั  อีกทั้งจะมีการตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ซ่ึงได้แก่ โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน เคร่ือง
บนัทึกเสียง คอมพิวเตอร์ สมุด ปากกา เอกสารและค าถามประกอบการสัมภาษณ์ จากการทบทวน
วรรณกรรมและจากค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม รวมทั้ ง
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นการบริหารการจดัการองคก์ร เป็นผูท้  าการตรวจสอบเน้ือหา 
แกไ้ข และปรับปรุง เพื่อให้ชุดแบบสัมภาษณ์ มีความถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ ตรงประเด็น 
และเกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 

การน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นควา้ในเบ้ืองต้น มาท าการประมวล และสรุปส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อท าการก าหนดขอบเขตในการวิจยั เพื่อใช้สัมภาษณ์แบบเชิงลึก แล้วจึงน าโครงร่าง
ค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ มาก าหนดรูปแบบค าถามท่ีตอ้งการค าตอบท่ีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้มีการ
สนทนาตอบขอ้ซกัถามอย่างเป็นระบบ โดยจะเป็นการซกัถามประเด็นหลกัท่ีผูว้ิจยัก าหนดไวเ้พียง
ไม่ก่ีขอ้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ และการติดตามซกัถามเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชดัเจน 
และได้สาระส าคญัท่ีผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลเหล่าน้ี มาประมวลผล ท าการสรุปขอ้มูล และน าเสนอใน
งานวจิยั (Huberman and Miles, 1994) 

ในการเก็บขอ้มูลต่างๆ จากผูบ้ริหาร พนกังาน บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานธุรกิจการบิน 
และผูท้รงคุณวุฒิในธุรกิจการบิน ผูว้ิจยัจะท าการสัมภาษณ์โดยใช้ชุดค าถามแบบปลายเปิด เพื่อให้
ผูใ้หส้ัมภาษณ์สามารถเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในธุรกิจ
สายการบินตน้ทุนต ่า โดยผูว้ิจยัจะท าการส่งแบบสัมภาษณ์ให้กบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัล่วงหนา้ เพื่อเป็น
การเตรียมการก่อนสัมภาษณ์ เพื่อให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์สามารถให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ และแสดง
ความคิดเห็น พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะต่างๆ 

ดงันั้น การใช้เคร่ืองมือหลักในเก็บข้อมูล จะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง 
(Semi-structure interview) เป็นการซกัถามอยา่งมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ไดเ้ร่ืองท่ีตอ้งการอยา่งถูกตอ้ง
และตรงประเด็น โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์จะสามารถอธิบายขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต และ
จากขอ้มูลจากส่ือต่างๆ ให้ถูกตอ้งและชดัเจนมากข้ึน นอกจากน้ี การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง
นั้น ยงัเป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีการวางแผนการสัมภาษณ์ไวล่้วงหนา้อยา่งเป็นขั้นตอน ท าให้ทราบว่า 
ผูว้จิยัตอ้งการซกัถามในประเด็นใดบา้ง มีการตั้งค  าถามแบบก าหนดประเด็นและขอ้ค าถามท่ีชดัเจน 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียด ครอบคลุม และตรงประเด็น  แต่ทั้งน้ีในการสัมภาษณ์ ยงัสามารถเพิ่มเติม
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ค าถาม หรือปรับเปล่ียน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในค าตอบท่ีได้รับจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ และผูว้ิจยั
สามารถควบคุมทิศทางของโครงสร้างเน้ือหา ใหอ้ยูใ่นกรอบแนวคิดการวจิยัอยา่งเหมาะสม 

วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ห้ข้อมูลหลักเป็นวิธีการท่ีผูส้ัมภาษณ์ และผูใ้ห้สัมภาษณ์ 
สามารถโตต้อบ และอธิบายให้เกิดความชัดเจน ผูส้ัมภาษณ์สามารถซักถามเพิ่มเติมจนเกิดความ
เขา้ใจชดัเจน เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ นอกจากน้ีผูส้ัมภาษณ์ยงัมีโอกาสสังเกตกริยาท่าทาง และ
ส่ิงแวดลอ้มบริบทต่างๆ ของผูใ้ห้สัมภาษณ์ประกอบกบัการตีความ เพื่อท าความเขา้ใจความหมาย 
และการใหค้วามหมาย ตลอดจนการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ได ้อนัเป็นวตัถุประสงคใ์นการไดม้า
ซ่ึงขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) (นิสา ชูโต, 2551) 

ทั้งน้ี เป้าหมายหลกัของการวิจยัในคร้ังน้ี ไม่ไดอ้ยู่ท่ีค  าถามจากแบบสัมภาษณ์เพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น แต่จะรวมถึงขอ้มูลท่ีอาจไดม้านอกเหนือจากประเด็นค าถามท่ีก าหนดไว ้คือ การเปิด
โอกาสให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได้โดย
อิสระ ซ่ึงอาจเป็นประเด็นท่ีไม่ไดมี้การก าหนดไวล่้วงหนา้ จึงนบัเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการส ารวจ
ขอ้มูล เพื่อให้ไดมุ้มมองท่ีครบถว้น รอบดา้น และมีมิติเชิงลึกของขอ้มูล ซ่ึงอาจน าไปสู่การคน้พบ
ใหม่ๆ ในกระบวนการวจิยั 
 
3.4 วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

งานวิจยัน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 
คือ  

(1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลทางเอกสารท่ีผูว้ิจยัน ามาใช้ในการศึกษาวิจยั (Documentary 
Research) ซ่ึงจะประกอบดว้ย ขอ้มูลจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม เอกสาร รายงาน ผลการ
ด าเนินงาน บทความ ข่าวสารทางวชิาการ และขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดเร่ืองการ
จดัการความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจสายการบินไทยแอร์เอเชีย ตลอดจนรายงานการ
ประชุมต่างๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่า ซ่ึงสามารถท าให้ทราบถึง
ปัจจยั และบริบทท่ีมีผลต่อแนวทางการจดัการความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในธุรกิจสายการบิน
ตน้ทุนต ่า ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะเป็นการคน้ควา้ขอ้มูลแบบทุติยภูมิ  

(2) การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์น้ีเป็นการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั โดยก่อนการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัจะท าการอธิบาย
รายละเอียดของการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผูใ้ห้ขอ้มูลเขา้ใจถึงความตอ้งการและวตัถุประสงค์ของการ
สัมภาษณ์ โดยจะใชเ้วลาในการสัมภาษณ์ระหวา่ง หน่ึงถึงสองชัว่โมง และเม่ือท าการสัมภาษณ์เสร็จ
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ในแต่ละคร้ัง ผูว้จิยัจะท าการถอดเสียงจากการสนทนาในวนัเดียวกนัเพื่อให้การบนัทึกขอ้มูลมีความ
ครบถว้นสมบูรณ์  

ผูว้ิจยัจะเร่ิมจากการประสาน นดัหมายวนัเพื่อท าการสัมภาษณ์ ทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ โดยท าการยืนยนัการนดัหมายก่อน และท าการเตรียมขอ้มูลในการสัมภาษณ์ 
แบบสัมภาษณ์ เคร่ืองมือบนัทึกเสียง และโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เหล่าน้ี มีระยะเวลาการด าเนินการ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 
3.5 กำรตรวจสอบและกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัจะท าการตรวจสอบขอ้มูลโดยแบ่งขอ้มูลท่ีรวบรวมมาได ้โดยการคดักรอง จดักลุ่ม 
เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากเอกสารต่างๆ เช่น งานวิจยั วรรณกรรม เอกสารทางราชการ รายงาน
ประจ าปี บทความ ข่าวสาร และขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต  ขอ้มูลจากการสังเกตโดยไม่มีส่วนร่วม และ
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ท่ีไดจ้ดบนัทึก อดัเสียง มาถอดความ โดย
ผูว้ิจยัจะท าการจดัหมวดหมู่ อย่างเป็นระบบ และสร้างขอ้สรุปย่อยเป็นชุด แลว้จึงน ามาวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ 

การตรวจสอบขอ้มูล ผูว้ิจยัเลือกใช้วิธีตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล โดยใชว้ิธี การ
ตรวจสอบแบบสามเส้า (Investigator Triangulation) โดยการน าขอ้มูลไปให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์อ่าน 
หรือ กลับไปสอบถามผูใ้ห้ข้อมูลซ ้ าอีก เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีตรงกับความเป็นจริง และใช้วิธีการ
ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Methodological Triangulation) (Denizen, 1970) โดยแบ่งเป็น การ
ตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory 
Triangulation) และการตรวจสอบสามเส้าดา้นวธีิรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation)  

การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจะด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลตามจุดมุ่งหมาย และกรอบแนวคิด
ของการวิจยั โดยน าเขา้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมเอกสาร และขอ้มูลภาคสนาม ท่ีไดจ้ากการ
สังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ เพื่อมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างขอ้สรุป โดยการวิเคราะห์แบบ
อุปนัย (Analytic Induction) โดยการตีความ สร้างขอ้สรุปจากข้อมูลท่ีเป็นรูปธรรม และจาก
ปรากฏการณ์ท่ีมองเห็น และการวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดขอ้มูล (Typological Analysis)  โดย
การจ าแนกขอ้มูลเป็นออกเป็นชนิดหรือประเภท (Typologies) ตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองกนั
ไป โดยการใช้แนวคิด และทฤษฎีเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และจ าแนก (สุภางค์ จันทวานิช, 
2547) 

ผูว้ิจยัจะน าความรู้ทางทฤษฎี งานวิจยั วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง มาพิจารณาประกอบการ
วิเคราะห์และตีความ เขียนอยา่งผสมผสานเขา้ดว้ยกนัในลกัษณะอา้งอิง และระบุเชิงอรรถ โดยน า
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ค าตอบท่ีตรงประเด็นกบัค าถาม มาสรุปผล โดยแบ่งหมวดหมู่ของขอ้มูล และก าหนดสาระส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวจิยั  จากนั้นจึงด าเนินการสรุปขอ้มูลและสาระส าคญัจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ ความเหมือน และความแตกต่างของความคิด และความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
เม่ือเขียนงานวิจยัเสร็จส้ิน ก็น ากลบัไปให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์  และคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ ไดพ้ิจารณา 
ตีความ ตรวจสอบความหมายท่ีถูกตอ้ง และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดจากการส่ือสาร และเพื่อเป็น
การรับรองความน่าเช่ือถือของขอ้มูล จากนั้นผูว้ิจยัจะด าเนินการแกไ้ขให้เป็นงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 
เพื่อให้องค์กรสามารถน าไปปรับใชเ้ป็นแนวคิดแก่สายการบินไทยแอร์เอเชีย และพฒันาสู่การเป็น
ผูน้ าทางการจดัการความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่าอยา่งย ัง่ยนื 



บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
ผลการศึกษาวิจยั เร่ือง “การจดัการความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของสายการบินไทยแอร์

เอเชีย” เป็นการวิจยัประเภท การวิจยัเชิงคุณภาพ โดยเป็นการรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูล
จากเอกสาร บทความ บทสัมภาษณ์ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบนั และเพื่อให้เกิด
ความลึกซ้ึงในการไดม้าซ่ึงขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงไดด้ าเนินการวิจยัจึงไดใ้ชเ้ทคนิคในการวิจยั โดยวิธีการ
สังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูมี้ความเก่ียวขอ้งกบัสายการบินไทยแอร์เอเชีย และธุรกิจสาย
การบินตน้ทุนต ่าท่ีมีความรู้ความสามารถ รับรู้และเขา้ใจการท างานของสายการบินตน้ทุนต ่าเป็น
อยา่งดี รวมถึงผูโ้ดยสาร และนกัวชิากร โดยผูว้จิยัจะท าการรวมรวมบทสัมภาษณ์และท าการตีความ 
วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชห้ลกัเหตุผล และเทคนิคต่างๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้
ขอ้คน้พบท่ีตรงกบัความเป็นจริง และเช่ือถือได ้

ผูว้จิยัจะน าเสนอผลการศึกษาวจิยัเร่ืองการจดัการความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย โดยแบ่งการน าเสนอผลการวจิยั ตามล าดบัของวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 

(1) เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของการบริหารจดัการความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย   

(2) เพื่อระบุและวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่าของ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

(3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การรักษาต าแหน่งผูน้ าทางธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่าของสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย  

ทั้งน้ี งานวจิยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น ผูว้จิยัไดใ้ชค้  าถามในการสัมภาษณ์ซ่ึง
มุ่งเนน้ใหเ้ห็นมุมมองดา้นกลยุทธ์การจดัการความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของสายการบินไทยแอร์
เอเชีย โดยแบ่งเป็นมิติต่างๆ ตามกรอบแนวคิดในการวจิยั คือ 

- มิติดา้นนวตักรรมการจดัการและการจดัการนวตักรรม 
- มิติดา้นการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร 
- มิติดา้นภาวะผูน้ า 
- มิติดา้นวฒันธรรมองคก์ร 
- มิติดา้นความผกูพนัของพนกังาน 
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ผลการสัมภาษณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นบุคลากรของ บริษทั ไทยแอร์เชีย จ  ากดั (มหาชน) 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 9 คน ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหาร และระดบัปฏิบติัการ สามารถสรุปได ้
ดงัน้ี 
 
4.1 คุณธรรศพลฐ์ แบเลเวล็ด์ ประธานกรรมการบริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย 

คุณธรรศพลฐ ์ในฐานะของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO: Chief Executive Officer) ของ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ไดใ้ห้สัมภาษณ์ถึงกลยุทธ์การด าเนินงานของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ในปัจจุบนั (พ.ศ. 2560) ท่ีเป็นสายการบินตน้ทุนต ่าอนัดบัหน่ึงของประเทศไทย และเพิ่งได้รับ
รางวลั World’s Best Low Cost Carrier ติดต่อกนัถึง 9 ปีจาก SKYTRAX และมีผลการด าเนินงานท่ี
ประสบความส าเร็จอยา่งต่อเน่ือง โดยมีอตัราการเพิ่มจ านวนเคร่ืองบิน (Aircraft Growth Rate) 20%
รวม 54 ล า คิดเป็น   และมีอตัราการเจริญเติบโตของจ านวนผูโ้ดยสาร (Passenger Growth Rate) ถึง 
25%  นบัเป็นจ านวนผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการของสายการบินไทยแอร์เอเชียรวม 94 ลา้นคน และจะ
เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนว่า กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูโ้ดยสารของสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้นกวา่ 80% เป็น
นกัท่องเท่ียว โดย 20% ของผูโ้ดยสารในทุกเท่ียวบินจะเป็นผูโ้ดยสารท่ีเคยข้ึนเคร่ืองบินคร้ังแรก 
(First time flyer) 

ในฐานะของผูบ้ริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้น คุณธรรศพลฐ์มองวา่ปัจจุบนัธุรกิจ
สายการบินตน้ทุนต ่าในประเทศไทยยงัไม่ถือวา่มีการแข่งขนัท่ีรุนแรง เน่ืองจากสายการบินไทยแอร์
เอเชียยงัสามารถก าหนดตน้ทุนในการจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัคงรักษาความเป็นผูน้ า
ในการก าหนดราคาตัว๋โดยสารในเกือบทุกเส้นทางบิน  

ปัจจุบนัสายการบินไทยแอร์เอเชียมีจุดศูนยร์วมการบิน (Hubs) 6 แห่ง ไดแ้ก่ ท่าอากาศยาน
ดอนเมืองกรุงเทพ, หาดใหญ่, เชียงใหม่, กระบ่ี, อู่ตะเภา และภูเก็ต ทั้งน้ีมีเส้นทางการบินซ่ึงบินไป
ยงัจุดหมายปลายทาง 53 แห่ง ใน 12 ประเทศ อีกทั้งมีอตัราท่ีนัง่ของผูโ้ดยสารต่อเคร่ืองบินหน่ึงล า 
(Load Factor) 85% โดยในไตรมาสท่ี 3 ของปี พ.ศ.2560 น้ี มีผูโ้ดยสารทั้งหมดจ านวน 4,930,000 
คน เพิ่มข้ึนจากปีท่ี พ.ศ.2559 ถึง 14% ส่งผลให้มีรายได้ 8,734,000,000 บาท ถือเป็นก าไรก่อน
ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA: Earning Before Interest Tax Depreciaton and 
Amortization) 2,214,000,000 บาท ซ่ึงนับเป็นรายไดต่้อปริมาณการผลิตผูโ้ดยสารในระดบัคงท่ี
เท่ากบัปี พ.ศ. 2559 (RASK: Revenue Available Seat-Kilometers) อยูท่ี่ 1.53 บาท ต่อท่ีนัง่ ต่อ
กิโลเมตร โดยในปี พ.ศ. 2560 สายการบินไทยแอร์เอเชียได้มีการปรับอตัราเงินเดือนของนกับิน 
และวิศวกรการบินข้ึน 5% เพื่อเป็นการป้องกันการซ้ือตวัจากสายการบินคู่แข่งรายอ่ืนๆ แต่ยงั
สามารถรักษาตน้ทุนในการจดัการส่วนอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งดีและมีประสิทธิภาพ ยกตวัอยา่งเช่น เร่ืองค่า
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น ้ามนั ท่ีกลุ่มแอร์เอเชียมีกลยทุธ์ในการประกนัความเส่ียงเร่ืองการท ารายการซ้ือน ้ ามนั (Group’s Oil 
Hedging Strategy) และมีการก าหนดให้มีการแลกเปล่ียนเงินรายไดใ้นอตัราส่วน 37% ท่ีเป็นเงิน
สกุลต่างประเทศ มาเป็นเงินไทยบาทในทุกคืน เพื่อลดความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน  

นอกจากน้ี ในส่วนของราคาเฉล่ียของตัว๋เคร่ืองบินโดยสาร (Average Fares Headwind) ได้
ลดลงจากปี พ.ศ.2559 จาก 1,574 บาทต่อผูโ้ดยสาร 1 คน มาเหลือ 1,460 บาท ต่อผูโ้ดยสาร 1 คนใน
ปี พ.ศ.2560 เน่ืองจากสายการบินไทยแอร์เอเชียเลือกท่ีจะก าหนดราคาขายอยา่งสมเหตุสมผล แต่ยงั
อยูใ่นระดบัราคาท่ีต ่า เพื่อให้สามารถแข่งขนัเร่ืองราคาตัว๋โดยสารกบัสายการบินตน้ทุนต ่ารายอ่ืนๆ 
ท่ีเขา้มาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด ทั้งน้ีสายการบินไทยแอร์เอเชียเองยงัถือว่าสามารถท าก าไรได้ใน
ระดบัท่ีน่าพอใจ และยงัสามารถรักษาต าแหน่งผูน้ าทางราคาต่ออุตสาหกรรมธุรกิจสายการบิน
ตน้ทุนต ่าของประเทศไทยไดอ้ยา่งดี เห็นไดจ้ากส่วนแบ่งตลาดของสายการบินตน้ทุนต ่าในประเทศ
ไทยตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงสายการบินไทยแอร์เอเชียยงัเป็นอนัดบั 1 
ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดถึง 30.5% ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2559   

 กลยุทธ์ทางการจดัการท่ีส าคญัท่ีสุดของสายการบินไทยแอร์เอเชีย คือ การรักษาระดับ
ตน้ทุนต่างๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุดและคงท่ี โดยเนน้เร่ืองการจดัการดา้นราคาน ้ามนัซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ี
มีอตัราส่วนมากท่ีสุด (คิดเป็น 31% ของตน้ทุนในการจดัการทั้งหมด) เป็นหลกั  

ในส่วนของเคร่ืองบินนั้น สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีแผนในการรับเคร่ืองบินล าใหม่ 5 ล า
ต่อปี และไดเ้ลือกใชเ้คร่ืองบิน Airbus A320 NEO ท่ีมีนวตักรรมดา้นเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และสามารถลดการใชป้ริมาณน ้ ามนัเม่ือบินในเส้นทางระยะไกล ซ่ึงท าให้ประหยดัน ้ ามนั
ไดม้ากถึง 15%  

สายการบินไทยแอร์เอเชียไดมี้การพฒันานวตักรรมการจดัการให้ทนัสมยั โดยมีแผนใน
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการทั้งหมดเป็น Digital Airline ทั้งภายในองคก์รเอง ท่ีจะเลิกใชก้าร
ติดต่อส่ือสารระหวา่งแผนกโดยใชเ้อกสารในรูปแบบกระดาษทั้งหมด โดยจะเปล่ียนเป็นการท างาน
ผา่นทาง Online ใช ้Application ในการท างาน ติดต่อส่ือสาร ตรวจสอบ และประเมินผลภายใน
องคก์ร นอกจากน้ี จะท าการจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน และติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ในทุกๆ เร่ือง โดยใช้
การส่ือสารผา่น Application และลูกคา้สามารถติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ผา่นทาง Live Chat แทนท่ีการโทรศพัทผ์า่นระบบ Call Center ซ่ึงตอบโจทยก์ารใชส้มาร์ทโฟนใน
ปัจจุบนั เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และเขา้ถึงลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

รายไดข้องส่วนประกอบหรือรายไดพ้ิเศษท่ีไม่ไดม้าจากการขายตัว๋ (Ancillary Revenue) 
คือ รายไดห้ลกัท่ีมีสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดของสายการบินไทยแอร์เอเชีย คือ 1,575,000,000 บาทในไตร
มาสท่ี 3 ปีพ.ศ. 2560 ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าน ้าหนกักระเป๋า 53% ค่าด าเนินการ (Processing Fees) 13% 
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ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม และสินคา้ท่ีระลึกท่ีจ าหน่ายบนเคร่ืองบิน 8% ค่าเลือกท่ีนัง่ (Assigned Seat) 6% 
ค่าเช่ือมต่อเส้นทางบิน (Connecting Flight Fees) 4% ค่าประกนัภยัการเดินทาง 1% โดยจะท าการ
ส่งเสริมการขายต่างๆ ทั้ งในเร่ืองอาหาร เคร่ืองด่ืม สินค้า การซ้ือประกันภยั และการเช่ือมต่อ
เส้นทางบินท่ีรวดเร็ว สะดวกสบาย เช่น การชักชวนให้ไปเท่ียวเกาะสมุย โดยใช้เส้นทางบินท่ีมี
จุดหมายท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียจะสามารถท ารายไดจ้ากค่านายหน้า
จากการขายการใหบ้ริการรถตูรั้บส่งไปยงัท่าเรือ และจ าหน่ายตัว๋เรือเฟอร่ีไปยงัเกาะสมุย เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ยงัมีการเสนอบริการเสริม “Red Carpet” ในราคา 800-1,200 บาท ซ่ึง
ประกอบด้วย การได้รับบริการเช็คอินก่อน ข้ึนเคร่ืองบินก่อน และได้รับกระเป๋าเดินทางก่อน 
รวมทั้งสายการบินไทยแอร์เอเชียไดท้  าการจดัจา้งการบริการภายนอกของ ห้องรับรองพิเศษภายใน
สนามบิน เพื่อให้ผูโ้ดยสารสามารถใช้บริการพกัผ่อนระหว่างรอข้ึนเคร่ืองได้ ซ่ึงนอกจาก การ
ใหบ้ริการน้ีไม่มีตน้ทุนเพิ่มแลว้ ยงัไดค้่านายหนา้จากบริษทัหอ้งรับรองพิเศษอีกดว้ย 

แนวทางของสายการบินไทยแอร์เอเชียในการรักษาต าแหน่งผูน้ าของสายการบินตน้ทุนต ่า
ในประเทศไทยท่ีส าคญัคือ การรักษาระดบัตน้ทุนให้ต ่าท่ีสุดอยูเ่สมอ โดยเนน้การหารายไดแ้ละท า
ก าไรจากการสังเกตุสภาพการแข่งขนัในตลาด เม่ือมีโอกาสท่ีสามารถเพิ่มราคาตัว๋โดยสารได ้ก็จะ
ส่งผลใหมี้รายไดม้ากข้ึน   

ยิ่งไปกวา่นั้น สายการบินไทยแอร์เอเชียยงัมีเป้าหมายในการพฒันากลยุทธ์ทางการบริหาร
จดัการเพื่อใหร้ายไดม้ากข้ึนในอตัรา 25% ต่อปี โดยตอ้งการเพิ่มการใชป้ระโยชน์จากชัว่โมงการบิน
ใหม้ากท่ีสุด (Utilization) จากปัจจุบนั คือ 11.7 ชัว่โมง ต่อวนั ให้สามารถเพิ่มข้ึนไดถึ้ง 13.5 ชัว่โมง 
ต่อวนัอีกดว้ย 

แผนการด าเนินงานในอนาคตของสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้น ไดมี้การเตรียมพร้อมเพื่อ
รองรับ การเจริญเติบโตของธุรกิจการบินในประเทศไทยไดอ้ยา่งทนัท่วงที โดยมุ่งให้ความสนใจกบั
สนามบินอู่ตะเภา ท่ีรัฐบาลก าลงัมีการพฒันาใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบินใหญ่ทางภาคตะวนัออก มีการ
สร้างรถไฟความเร็วสูงเพื่อเช่ือมต่อ 3 สนามบินหลกั ไดแ้ก่ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณ
ภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา อีกทั้งยงัไดรั้บการก าหนดให้เป็นเขตพิเศษตามโครงการพฒันาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor :EEC) ซ่ึงสายการบินไทยแอร์เอเชียไดเ้สนอ
ให้มีการสร้างอาคารผูโ้ดยสายส าหรับสายการบินต้นทุนต ่า (Low Cost Airline Terminal) 
โดยเฉพาะ เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวจากประเทศจีน และภูมิภาคอาเซียนท่ีมีเป็นจ านวนมาก รวมทั้ง 
การสนบัสนุนให้มีการสร้างศูนยซ่์อมบ ารุงอากาศยาน เพื่อเป็นการลดค่าใชจ่้ายในการน าเคร่ืองบิน
ไปซ่อมบ ารุงในต่างประเทศ 
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โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor:EEC) นั้น มี
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเป็นกลไกขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 10 อุตสาหกรรมไดแ้ก่ 1) 
อุตสาหกรรมยานยนตร์ 2) อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ 3) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 4) 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 5) อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพ 6) อุตสาหกรรมการเกษตร 7) 
อุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนตร์เพื่ออุตสาหกรรม 8) อุตสาหกรรมการแพทย ์9) อุตสาหกรรมดิจิทลั 
10) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 

โดยอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์นั้นจะรวมถึง การสร้างศูนย์กลางโลจิสติกส์ 
(Logistic Center) การสร้างอาคารผูโ้ดยสารส าหรับสายการบินตน้ทุนต ่า (Low Cost Airline 
Terminal) การสร้างศูนยก์ลางการส่งสินคา้ทางอากาศ (Air Cargo) การบริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
อุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน การพฒันาธุรกิจ Time-sensitive product และ การสร้าง
สถาบนัการศึกษาเก่ียวกบัการบินโดยเฉพาะ 

นอกจากการให้ความส าคญัทางธุรกิจแลว้ สายการบินไทยแอร์เอเชียไดแ้สดงความตั้งใจ
พฒันาสังคมอย่างย ัง่ยืน โดยให้ความร่วมมือลงนาม MOU กบัโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Development Programme:UNDP) อีกทั้งให้การสนบัสนุนและพฒันา 4 มิติ เพื่อ
สังคมไทยควบคู่กบัการท าธุรกิจไปดว้ย ซ่ึงจะใหก้ารสนบัสนุนและพฒันาในดา้นการกีฬา เช่น การ
สนับสนุนเคร่ืองบินในการรับส่งนักกีฬาไทย  ด้านศาสนาและศิลปวฒันธรรม ดา้นเยาวชนและ
การศึกษา เช่น การจดักิจกรรมน าเยาวชนจากพื้นท่ีราบสูงทางภาคเหนือให้ได้ไปเท่ียวทะเลทาง
ภาคใต ้ ดา้นสุขภาพและคุณภาพชีวติของคนไทย เช่น การให้เคร่ืองบินแก่แพทยอ์าสา และให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อการผา่ตวัและช่วยชีวติ อีกดว้ย 

กา้วต่อไปของสายการบินไทยแอร์เอเชีย คุณธรรศพลฐ์ ไดต้ั้งเป้าหมายให้เป็นบริษทัในฝัน
ของคนรุ่นใหม่ เน่ืองจากสายการบินไทยแอร์เอเชียมีความพร้อมท่ีจะเป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบัทุกคน อีกทั้งยงัเป็นองคก์รท่ีให้การยอมรับความแตกต่าง และเปิดกวา้ง
ทางความคิดสร้างสรรค ์อีกทั้งยงัสนบัสนุนใหพ้นกังานไดเ้ป็นตวัของตวัเองอยา่งเตม็ท่ี  

สายการบินไทยแอร์เอเชียมองวา่พนกังานทุกคนมีความส าคญัในแต่ละบทบาทหนา้ท่ี และ
มีส่วนร่วมในการร่วมมือกนัท างานเป็นทีมเวร์ิค และยงัส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วน
หน่ึงขององคก์รชั้นน าท่ีขบัเคล่ือน ดูแลเศรษฐกิจ สังคม  และส่ิงแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดีไปพร้อมกนั
กบัการเติบโตทางธุรกิจท่ีมัน่คงและย ัง่ยืน และพร้อมกา้วไปขา้งหนา้พร้อมกนักบัสายการบินไทย
แอร์เอเชีย 
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4.2 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรของสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
 

1. คุณสันติสุข  คล่องใช้ยา   ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ข้อมูล ผลการสัมภาษณ์ 

นวตักรรมการจดัการ 
และการจดัการนวตักรรม 

การน า Business Model  จาก Air Asia Berhad มาใชก้ารตั้งราคาตัว๋โดยสาร
โดยวธีิ Dynamic Pricing มีแผนกการจดัการรายไดเ้พ่ือส ารวจราคาของคู่แข่ง 
การติดตั้งตู ้Self-Boarding Pass การติดตั้งตู ้Self-Bag Tagging การบริหารตรา
สินคา้ โดยใช ้ณเดชน์ เป็นตวัแทน 

การจดัการคุณภาพ 
ทัว่ทั้งองค์กร 

การประเมิน KPI มีการก าหนดเคร่ืองมือช้ีวดัการด าเนินงานและประเมินผล ทั้ง
ในเร่ืองยอดขาย มาตรฐานการท างาน เร่ืองส่วนแบ่งทางการตลาด และราคา
น ้ ามนั 

ภาวะผู้น า 
การกระจายอ านาจ โครงสร้างองคก์รไม่ซับซ้อน Open Door Policy ไม่มี
ความลบัในองคก์ร 

วฒันธรรมองค์กร 
ทศันคติเร่ืองการเป็นสายการบินตน้ทุนต ่า เช่ือวา่คนท่ีมีทศันคติท่ีดีจะสามารถ
ฝึกฝนได ้ความเท่าเทียมกนั พนกังานทุกคนคือ All Stars 

ความผูกพนัของพนกังาน 
จดัตั้ง Internal Branding Program เพ่ือส่งเสริมให้พนกังานรักองคก์ร พร้อม
ช่วยเหลือ และปกป้ององคก์ร จดัตั้งและสนบัสนุน กิจกรรม และสมาคมกีฬา
ต่างๆ 

 
2. คุณณฐัพล  บรรพกาญจน์   อดีตผู้จัดการฝ่ายขายและจัดจ าหน่าย 

ข้อมูล ผลการสัมภาษณ์ 

นวตักรรมการจดัการ  
และการจดัการนวตักรรม 

ใช้ฐานขอ้มูลลูกคา้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ การตั้ งราคาตัว๋โดยสารโดยวิธี 
Dynamic Pricing การขายผลิตภณัฑอ่ื์นๆ นอกเหนือจากตัว๋โดยสาร 
เน้นการปกป้องตลาดมากกวา่การช่วงชิงผูโ้ดยสาร ใชโ้ปรแกรม Axapta ใน
ดา้นจดัการการเงิน ใชโ้ปรแกรม New Skies ในการจดัการการขาย 

การจดัการคุณภาพ 
ทัว่ทั้งองค์กร 

Standard Operation Procedures (SOP) มุ่งส่งเสริมดา้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ให้แก่พนกังาน หลกัสูตรขอ้พึงปฏิบติัของพนกังาน หลกัสูตรการป้องกนัและ
ปราบปรามคอรัปชัน่ 

ภาวะผู้น า การบงัคบับญัชาแบบแนวราบ การใชร้ะบบควบคุมการท างาน 

วฒันธรรมองค์กร 
มุ่งเน้นผลประโยชน์ทางธุรกิจ แข่งขันสร้างผลงาน ให้ความส าคัญกับการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์

ความผูกพนัของพนกังาน แข่งขนัสร้างผลงานมากกวา่ความผกูพนัแบบครอบครัว 
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3. คุณพงษ์นรินทร์  อนุรักษ์ลาวัณย์  อดีตผู้จัดการฝ่ายการพาณชิย์ 

ข้อมูล ผลการสัมภาษณ์ 

นวตักรรมการจดัการ  
และการจดัการนวตักรรม 

เนน้ภาพลกัษณ์ขององคก์ร ความสัมพนัธ์ทางอารมณ์ เขา้ใจความตอ้งการของ
ลูกคา้จากภูมิล าเนา การส่งเสริมการขาย โปรโมชัน่ 0 บาท จดัตั้งทีมงานเพ่ือ
ดูแลส่ือออนไลน์ใน Facebook Pantip 

การจดัการคุณภาพ 
ทัว่ทั้งองค์กร 

พิจารณาการด าเนินงานของแต่ละแผนก ใหค้วามส าคญัต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานเพื่อพฒันา พฒันาดา้นสวสัดิการพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 

ภาวะผู้น า จดัหลกัสูตรการป้องกนัความเสียหายจากส่ือออนไลน์ 

วฒันธรรมองค์กร 
ทัศนคติเร่ืองการเป็นสายการบินต้นทุนต ่า  การท างานเป็นทีม จุดมุ่งหมาย
เดียวกนัคือการบริการ 

ความผูกพนัของพนกังาน จดัใหมี้กิจกรรมต่างๆ อยูเ่สมอ ใหค้วามส าคญักบัครอบครัวของพนกังาน 

 
4. คุณณฐัพล  ศิริอุปถัมภ์   อดีตผู้จัดการฝ่ายพฒันาธุรกิจ   

ข้อมูล ผลการสัมภาษณ์ 
นวตักรรมการจดัการ  
และการจดัการนวตักรรม 

ระบบการจองตัว๋ โดยใช ้Web Base เพื่อจดัเรียงราคา การจดัการส่วนรายได้
เสริม (Ancillary) 

การจดัการคุณภาพ 
ทัว่ทั้งองค์กร 

มีระบบ แบบแผน วธีิการในการท างาน มีมาตรฐานในการท างาน 

ภาวะผู้น า สายการบงัคบับญัชาไม่มีล าดบัชั้นมากนกั ผูน้ ามีภาพลกัษณ์ท่ีทนัสมยั 
วฒันธรรมองค์กร องคก์รของคนรุ่นใหม่ พนกังานมีบุคลิก คิดเร็ว ท าเร็ว กนัเองและสนุกสนาน 
ความผูกพนัของพนกังาน พนกังานมีช่วงอายใุกลเ้คียงกนั ท าใหเ้ขา้ใจกนัไดง่้าย 
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5. คุณบุญรักษ์  สวสัดิ์อนุภาพ  วศิวกรซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

ข้อมูล ผลการสัมภาษณ์ 

นวตักรรมการจดัการ  
และการจดัการนวตักรรม 

วิธีการจัดซ้ืออะไหล่และอุปกรณ์ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา จัดให้มี
หลกัสูตรการฝึกท านายอนัตรายล่วงหนา้ การคาดการณ์และวิเคราะห์อนัตราย
ในการปฎิบติังาน และหาทางป้องกนัท่ีถูกตอ้ง (Kiken Yoshi Traning:KYT) 

การจดัการคุณภาพ 
ทัว่ทั้งองค์กร 

AMOS Operating System: ระบบการบริหารจดัการเร่ือง วิศวกรรมการซ่อม
บ ารุงอากาศยานและการขนส่ง หลกัสูตรส าหรับวิศวกรรมการบิน เช่น Basic 
Digital Avionics Basic Gas Turbing, Airframe, and Electronic 

ภาวะผู้น า 
มีนโยบายไม่รอให้เกิดปัญหาก่อนจึงค่อยหาทางแกไ้ข จดัให้แบบสถานการณ์
จ าลองเพ่ือวางแผนรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

วฒันธรรมองค์กร 
ใหค้วามส าคญัต่อการรักษาระดบัตน้ทุนแต่ยงัคงรักษาไวซ่ึ้งความปลอดภยัใน
ทุกๆดา้น อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความผูกพนัของพนกังาน 
พนกังานทุกคนร่วมมือกนัปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัดเพ่ือผลก าไรของ
บริษทัท่ีส่งผลต่อโบนสั ความรู้สึกเท่าเทียมกนัท่ีไดรั้บสวสัดิการท่ีเท่าเทียมกนั 

 
6. คุณธันวา  จ าปาภา   นักบิน   

ข้อมูล ผลการสัมภาษณ์ 

นวตักรรมการจดัการ  
และการจดัการนวตักรรม 

เคร่ืองบินทุกล ามีเทคโนโลยทีนัสมยั มีระบบเตือนภยั และระบบน าร่องในการ
ลงจอดท่ีแม่นย  า การก าหนดกระบวนการท างานท่ีให้พนักงานท าหน้าท่ี
มากกว่า 1 อย่าง เพ่ือเป็นการดึงความรู้ความสามารถของพนกังานมาใชอ้ย่าง
เตม็ท่ีและลดตน้ทุน 

การจดัการคุณภาพ 
ทัว่ทั้งองค์กร 

ความร่วมมือกบั Canadian Aviation Electronic เพื่อท าการอบรม ฝึกฝน นกับิน
ให้มีมาตรฐานอยูเ่สมอหลกัสูตรส าหรับนกับิน เช่น Meteorogical Pilot Trasit 
Check, Flight Operation 

ภาวะผู้น า 
ผูน้ ามีคุณธรรม ผูบ้ริหารใหก้ารส่งเสริมและท าความเขา้ใจกบัพนกังานให ้
ตระหนกัถึงปัญหามากกวา่การบงัคบั  

วฒันธรรมองค์กร 
ทุกคนเป็นไมอ่้อนท่ีดดัได ้ไม่เป็นไม่แขง็ดดัยาก ทศันคติท่ีดีต่อการท างาน และ
พร้อมเรียนรู้ 

ความผูกพนัของพนกังาน We are not company but family 
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7. คุณกมลรัตน์  สิริฤกษ์สกุล  พนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบิน   

ข้อมูล ผลการสัมภาษณ์ 
นวตักรรมการจดัการ  
และการจดัการนวตักรรม 

ใชร้ะบบ Navitech ส าหรับวางแผนการบิน ใชร้ะบบ Merlot ส าหรับจดัตาราง
การบินของลูกเรือ ใหค้วามส าคญักบัการรักษาระดบัตน้ทุนใหต้ ่าท่ีสุด 

การจดัการคุณภาพ 
ทัว่ทั้งองค์กร 

มีการฝึกอบรมทีมผูช่้วยเหลือพิเศษเพ่ือเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉินต่อ
ผูโ้ดยสารและญาติ ทั้งกายภาพและจิตใจ 

ภาวะผู้น า มีนโยบายชดัเจน มีการตรวจสอบขอ้เท็จจริงของปัญหา 
วฒันธรรมองค์กร All for one, one for all 
ความผูกพนัของพนกังาน มีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ด จากกิจกรรมร่วมกนัสม ่าเสมอ 

 
8. คุณวรวรรณ  เอือ้จารุพร   พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน 

ข้อมูล ผลการสัมภาษณ์ 

นวตักรรมการจดัการ  
และการจดัการนวตักรรม 

การเพ่ิมรายไดจ้ากการขายอาหาร เคร่ืองด่ืม และของท่ีระลึกบนเท่ียวบิน ไม่มี 
In-flight entertainment แต่มีลูกเรือ เป็น Entertainer จดัให้มี Fun Team เพื่อให้
ความบนัเทิงแก่ผูโ้ดยสาร การใหบ้ริการ Care Flight/Surprise survive 

การจดัการคุณภาพ 
ทัว่ทั้งองค์กร 

Standard Operation Procedures (SOP) Air Asia Academy หลกัสูตรพนกังาน
ตอ้นรับบนเคร่ืองบิน เช่น Airline Business, Civil Aviation Regulation Thai 
Announcement 

ภาวะผู้น า ผูน้ ามีการแกไ้ขปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
วฒันธรรมองค์กร พนกังานคือตวัแทนของบริษทั ความร่วมมือในการท างานคือส่ิงส าคญั 
ความผูกพนัของพนกังาน ทุกคนเสมือนครอบครัว สนิทสนม และสามคัคี 

 
ผลการสัมภาษณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นบุคลากรภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสายการบิน

ตน้ทุนต ่า จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 12 คน โดยมีทั้ง นกัวิชาการ พนกังานของสายการบิน
อ่ืนๆ ผูบ้ริหารของธุรกิจการท่องเท่ียว ผูบ้ริหารธนาคาร และขา้ราชการผูใ้ช้บริการสายการบิน
ตน้ทุนต ่า โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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4.3 ผลการสัมภาษณ์บุคคลภายนอกสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
 

1. คุณวท ีอรรถกมล  
นักวชิาการระดับผู้อ านวยการ    บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากดั 

ข้อมูล ผลการสัมภาษณ์ 
นวตักรรมการจดัการ  
และการจดัการนวตักรรม 

การใช ้Model ของธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่า มุ่งเน้นการจดัการตน้ทุน การ
บริหารงานท่ีทนัสมยัเป็นสากล 

การจดัการคุณภาพ 
ทัว่ทั้งองค์กร 

การปฏิบติัตามมาตรฐานสมาชิกในการก ากบัดูแลความปลอดภยัดา้นการบิน
จากหน่วยงาน Universal Safety Oversight Audit Program (USOAP) การ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพทางการบิน  International Civil 
Aviation Organization (ICAO) 

ภาวะผู้น า 
ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการจดัการท่ีเนน้คุณภาพมากกวา่ปริมาณทรัพยากร
ทางสมองส าคญัท่ีสุดต่อองคก์ร 

วฒันธรรมองค์กร 
องคก์รมีภาพลกัษณ์ของพนกังานท่ีคล่องแคล่ว วอ่งไว กระฉับกระเฉง ปฏิบติั
ตามเป้าหมาย และกฎระเบียบขององคก์รอยา่งเคร่งครัด 

ความผูกพนัของพนกังาน พนกังานรักองคก์ร 

 
2. ร้อยเอกรชฏ แย้มศรีบัว 

ผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 

ข้อมูล ผลการสัมภาษณ์ 

นวตักรรมการจดัการ  
และการจดัการนวตักรรม 

การใช ้Model ของธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่า การติดตั้งตู ้Self-Boarding Pass 
ระบบ Ticketless การส่ือสารผ่านสังคมออนไลน์ การเช่ือมต่อการเดินทางกบั
เรือ รถ และท่ีพกั การขายตัว๋ท่ีร้านสะดวกซ้ือ 7-11 

การจดัการคุณภาพ 
ทัว่ทั้งองค์กร 

Air Asia Academy มีมาตรฐานระดบัสากล 

ภาวะผู้น า 
ผูน้ ามีการก าหนดภารกิจ ค่านิยมองค์กร และกรอบแนวคิดท่ีชดัเจน ส่งผลให้
พนกังานท างานภายใตก้รอบเดียวกนั 

วฒันธรรมองค์กร 
การคดัเลือกพนักงานท่ีมีความเหมาะสมกับองค์กร การปลูกฝังทัศนคติของ
องคก์รอยา่งเขม้ขน้ 

ความผูกพนัของพนกังาน มีการจดัใหมี้แผนกพฒันาบุคคลเพื่อรับเร่ืองราวร้องทุกข ์(People Department) 
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3. คุณอนุพงษ์ เกรียงไกรลปิิกร 
ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร   บริษัท เสิร์ชเอน็จินออ็ปทไีมเซช่ัน จ ากดั 

ข้อมูล ผลการสัมภาษณ์ 

นวตักรรมการจดัการ  
และการจดัการนวตักรรม 

การพฒันาระบบการจองตัว๋โดยสารออนไลน์ การพฒันาระบบการช าระเงิน
ระหว่างบริษัทกับตัวแทน การพัฒนาระบบการซ้ือขายท่ีมีประสิทธิภาพ  
กลยทุธ์การเสนอราคาตัว๋โดยสารท่ีต ่าท่ีสุด 

การจดัการคุณภาพ 
ทัว่ทั้งองค์กร 

รูปแบบการท างานท่ีเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหา และจดัการต่อเหตุการณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ภาวะผู้น า 
ผูบ้ริหารมีลกัษณะความเป็นผูน้ า สามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างรวดเร็วและชาญ
ฉลาด ปกป้องและดูแลบุคลากรขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

วฒันธรรมองค์กร 
วฒันธรรมองคก์รท่ีทนัสมยั เป็นสากล พนักงานเขา้ใจเร่ืองการจดัการตน้ทุน
เพ่ือใหไ้ดผ้ลก าไรใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

ความผูกพนัของพนกังาน  

 
4. คุณแพรมาศ เจริญพงศ์ 

รองประธานฝ่ายบริหารบัตรเครดิต ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ (ประเทศไทย) 

ข้อมูล ผลการสัมภาษณ์ 
นวตักรรมการจดัการ  
และการจดัการนวตักรรม 

การใช ้Model ของธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่า การบริหารจดัการตน้ทุน กลยทุธ์
ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย การบริหารจดัการราคาท่ีเขม้งวด 

การจดัการคุณภาพ 
ทัว่ทั้งองค์กร 

การท างานท่ีมีมาตรฐานสากล ท างานเป็นระบบชดัเจน 

ภาวะผู้น า 
ผูบ้ริหารจดัการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการปฏิบติังานท่ี
ชดัเจน 

วฒันธรรมองค์กร 
การวิธีการท างานเป็นระบบ รวดเร็ว พนกังานมีบุคลิกภาพคล่องแคล่ว เขา้ถึง
ง่าย เป็นกนัเอง 

ความผูกพนัของพนกังาน พนกังานมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร องคก์รใหค้่าตอบแทน และสวสัดิการท่ีดี 
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5. คุณพชิพงษ์ พงษ์ชีพ 
ผู้จัดการทัว่ไป    บริษัท เกาะกูดพาราไดซ์บีช จ ากดั 

ข้อมูล ผลการสัมภาษณ์ 

นวตักรรมการจดัการ  
และการจดัการนวตักรรม 

การจดัการเร่ืองตน้ทุนท่ีส่งผลต่อการก าหนดราคาตัว๋โดยสาร การท าโปรโมชัน่
ท่ีทนัสมยัและน่าสนใจอยู่เสมอ การจดัการเร่ืองเส้นทางการบินและจุดหมาย
การบิน การพฒันาเทคโนโลยใีนการจองตัว๋ท่ีทนัสมยั 

การจดัการคุณภาพ 
ทัว่ทั้งองค์กร 

พนักงานมีความรู้ความเขา้ใจกับระบบ และการใช้เคร่ืองมือต่างๆ ได้อย่าง
คล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ 

ภาวะผู้น า 
ผูบ้ริหารมีความคิดสร้างสรรค์ ผูบ้ริหารสามารถควบคุมสถานการณ์และแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและรวดเร็ว 

วฒันธรรมองค์กร พนกังานมีทศันคติท่ีชดัเจนต่อธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่า 

ความผูกพนัของพนกังาน 
พนกังานมีความเช่ือมัน่ในองคก์ร รักและจงรักภกัดีต่อองคก์ร และมีความสุข
ในการท างาน 

 
6. อาจารย์เพชรแท้ อยู่สกุล 

อาจารย์พเิศษภาควชิาธุรกจิการบิน มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

ข้อมูล ผลการสัมภาษณ์ 
นวตักรรมการจดัการ  
และการจดัการนวตักรรม 

การจดัการเร่ืองราคาตัว๋โดยสารท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

การจดัการคุณภาพ 
ทัว่ทั้งองค์กร 

เป็นองค์กรมุ่งเน้นการจัดการคุณภาพจนเป็นสัญลกัษณ์ของสายการบินไทย
แอร์เอเชีย 

ภาวะผู้น า 
ผูบ้ริหารแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งทนัท่วงทีตามมาตรฐาน
ของสายการบิน 

วฒันธรรมองค์กร พนกังานมีทศันคติท่ีชดัเจนต่อธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่า 
ความผูกพนัของพนกังาน พนกังานมีส่วนร่วมกบัองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
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7. อาจารย์ ดร.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 
อาจารย์ภาควชิาการประชาสัมพนัธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ข้อมูล ผลการสัมภาษณ์ 

นวตักรรมการจดัการ  
และการจดัการนวตักรรม 

การพฒันารูปแบบสินค้าและบริการใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์
วิธีการ และเน้ือหาในการส่ือสาร เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง 

การจดัการคุณภาพ 
ทัว่ทั้งองค์กร 

การบริหารจดัการองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี รักษาความเป็นมืออาชีพ 

ภาวะผู้น า 
ผูบ้ริหารสะทอ้นความเป็นผูน้ าไดเ้ป็นอยา่งดีในยามวิกฤติ มีการตีความปัญหา 
จดัการปัญหาอยา่งเป็นขั้นตอนถูกตอ้งและชดัเจน 

วฒันธรรมองค์กร 
เป็นองคก์รท่ีสามารถกา้วขา้มผ่านวฒันธรรมความเป็นองคก์รของชาติใดชาติ
หน่ึง 

ความผูกพนัของพนกังาน 
พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างาน ซ่ึงบ่งบอกถึงความจงรักภักดี  
มีทศันคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงาน 

 
8. กปัตันชญาน์ทตั ชูตระกูล 

นักบิน     สายการบินนกแอร์ 

ข้อมูล ผลการสัมภาษณ์ 
นวตักรรมการจดัการ  
และการจดัการนวตักรรม 

การส่ือสารองคก์รท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภค การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

การจดัการคุณภาพ 
ทัว่ทั้งองค์กร 

ภาพลกัษณ์การควบคุมคุณภาพองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ และไดม้าตรฐานสากล 

ภาวะผู้น า 
องค์กรท่ี ส่ง เสริมการท างานท่ีรวดเ ร็ว ผู ้บ ริหารมีวิสัยทัศน์ชัด เจน มี
ประสบการณ์สูง มีความเป็นมืออาชีพ และเขา้ถึงพนกังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

วฒันธรรมองค์กร หวัใจหลกัของสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
ความผูกพนัของพนกังาน พนกังานมีความสามคัคี เขม้แขง็ ร่วมมือร่วมใจกนัในการปฏิบติังาน 
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9. คุณสุชยา วษิณุวงศ์ 
พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน  สายการบินไทย 

ข้อมูล ผลการสัมภาษณ์ 
นวตักรรมการจดัการ  
และการจดัการนวตักรรม 

การใช ้Model ของธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่า รูปแบบการส่ือสารและโฆษณา
ท่ีทนัสมยัเขา้ถึงผูบ้ริโภค 

การจดัการคุณภาพ 
ทัว่ทั้งองค์กร 

องคก์รมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ภาวะผู้น า โครงสร้างองคก์รไม่ซบัซอ้น กระชบั 

วฒันธรรมองค์กร 
บุคลิกภาพท่ีเป็นกนัเอง ทนัสมยั ความเสมอภาคในทุกต าแหน่งงาน สวสัดิการ
ท่ีเท่าเทียม 

ความผูกพนัของพนกังาน พนกังานมีความรักองคก์ร พนกังานมีความสามคัคี 

 
10. คุณกนัต์ฤทยั แสงศรีจิราภัทร 

ข้าราชการ   นักสังคมสงเคราะห์ระดับปฏิบัติการ จังหวดัอุดรธานี 

ข้อมูล ผลการสัมภาษณ์ 
นวตักรรมการจดัการ  
และการจดัการนวตักรรม 

การตั้งราคาท่ีสมเหตุสมผล ถูกและดี 

การจดัการคุณภาพ 
ทัว่ทั้งองค์กร 

มาตรฐานในการท างานเร่ืองความปลอดภยั ความสามารถในการแก้ปัญหา
รวดเร็ว รับฟังปัญหาของผูใ้ชบ้ริการ และใหข้อ้มูลชดัเจน 

ภาวะผู้น า ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถสูง จดัการปัญหาไดร้วดเร็ว 
วฒันธรรมองค์กร องคก์รทนัสมยั รวดเร็ว พนกังานมีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว วอ่งไว 
ความผูกพนัของพนกังาน พนกังานมีความรักองคก์ร 

 
4.4 สรุปผลการสัมภาษณ์เร่ืองการจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์
เอเชีย จาก ผู้บริหาร พนักงาน ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย และบุคลากรภายนอกสายการบินไทย
แอร์เอเชียทีม่ีความเกีย่วข้องกบัธุรกจิสายการบินต้นทุนต ่า 
 

มิติด้านนวตักรรมการจัดการและการจัดการนวตักรรม 
นวตักรรมเชิงคุณค่า (Value Innovation) โดยยึดหลกักลยุทธ์น่านน ้ าสีคราม (Blue Ocean 

Strategy) คือ การสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีสนองคุณค่าต่อผูบ้ริโภคทางอรรถประโยชน์ เช่น ความสะดวก 
ความรวดเร็ว และความประหยดั เพื่อเพิ่มคุณค่าให้สินคา้และบริการให้ตอบสนองความตอ้งการ
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ของผูบ้ริโภค และยงัสามารถลดตน้ทุนในการด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคุณค่าต่อ
พนกังานภายในองคก์ร เช่น การสร้างความสัมพนัธ์ และความยติุธรรม   

นวตักรรมการรวมกลุ่ม (Consortium Innovation) การรวมกลุ่มกบัแอร์เอเชีย Air Asia 
Berhad เพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรองจากผูผ้ลิตในการจดัซ้ือเคร่ืองบิน อะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ 
ภายในองค์กร รวมถึงการใช้ศูนยอ์บรม และเทคโนโลยีเดียวกนั เพื่อเป็นการประหยดัโดยขนาด 
(Economy of Scale)  
 นวตักรรมการบริหารตราสินคา้ (Brand Management Innovation) เนน้ความสัมพนัธ์ทาง
อารมณ์กบัผูบ้ริโภค และสร้างสรรค์เน้ือหาในการดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
และการรักษามาตรฐานของแอร์เอเชีย โดยมีการท าโปรโมชัน่ตัว๋โดยสารราคา 0 บาท อยูส่ม  ่าเสมอ
เพื่อให้เป็นเอกลกัษณ์ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย รวมทั้งการจดัตั้งทีมงานเพื่อดูแลส่ือออนไลน์
ต่างๆ โดยเฉพาะ อีกทั้งการเลือกใช ้ณเดชน์ คูกิมิยะ เป็นตวัแทนของสายการบินไทยแอร์เอเชียเพื่อ
ลบทศันคติทางลบของผูบ้ริโภคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นตน้ 
 นวตักรรมการจดัการรายได ้(Revenue Management Innovation) ใช้วิธีการตั้งราคาแบบ 
Dynamic Pricing ซ่ึงก าหนดราคาจากขอ้มูลของผูบ้ริโภค มีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นราคา
น ้ ามนั และการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งการมุ่งเน้นการขาย
ผลิตภณัฑ์นอกเหนือจากตัว๋โดยสาร (Ancillary)  และยงัมีระบบการช าระเงินผา่นช่องทางต่างๆ ท่ี
สะดวกต่อผูบ้ริโภค และมีนโยบายท่ีชัดเจนในการไม่ให้ส่วนลด หรือ ส่วนแบ่งทางการค้าแก่
ตวัแทนจ าหน่าย ธนาคาร หรือ บตัรเครดิตต่างๆ  
 นวตักรรมทางเทคโนโลย ี(Technology Innovation)  การเลือกใชเ้ทคโนโลยีทางอากาศยาน 
ท่ีทนัสมยั การเร่ิมใช้เคร่ืองบินแบบ Airbus A320 NEO ซ่ึงมีเทคโนโลยีในการลดเสียง และ
ประหยดัน ้ ามนัมากข้ึน รวมทั้งมีการใชอุ้ปกรณ์และตูอ้ตัโนมติัต่างๆ เช่น ตูเ้ช็คอินอตัโนมติั ตูพ้ิมพ์
บตัรโดยสารอตัโนมติั และตูพ้ิมพป้์ายติดกระเป๋าอตัโนมติั เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีการใชโ้ปรแกรม
ต่างๆ เพื่อบริหารจัดการในการท างานในแต่ละแผนกให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
โปรแกรม Axapta ในการจดัการทางการเงิน โปรแกรม New Skies ในการจดัการดา้นการขาย 
โปรแกรม Web Base ในการจดัเรียงราคาตัว๋และการจดัการการจองตัว๋ โปรแกรม AMOS ในการ
จดัการวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยานและการขนส่งทางอากาศ โปรแกรม Navitech ในการวาง
แผนการบิน และ โปรแกรม Merlot ในการจดัการตารางบินของลูกเรือ เป็นตน้ และสายการบินไทย
แอร์เอเชียยงัมีการพฒันาเป็น Digital Airline มีการยกเลิกการใชก้ระดาษเป็นเอกสารต่างๆ ในการ
ติดต่อส่ือสาร โดยใชรู้ปแบบ Online และ Application ภายในองคก์รแทน รวมทั้งให้ผูบ้ริโภคมีการ
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จองตัว๋ผา่น Application และติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีของสายการบินไทยแอร์เอเชียผา่น Live Chat เป็น
ตน้ 
 

มิติด้านการควบคุมคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร 
 มีการวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ (Strategic Quality Planning) ในการด าเนินงาน โดยน า
แผนไปปฏิบติัอย่างเป็นมาตรฐานและเป็นระบบ ซ่ึงสอดคล้องตามเป้าหมายแม่บทของผูบ้ริหาร 
และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หาสาเหตุของปัญหา และร่วม
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
 มีการด าเนินงานตามหลกับริหารจดัการคุณภาพ ในการให้ความส าคัญต่อลูกคา้ การมีส่วน
ร่วมของพนกังาน และการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และใชห้ลกัการบริหารงานวงจร PDCA ซ่ึง
ได้แก่ การก าหนดขั้นตอนและวิธีควบคุมการท างานตามมาตรฐาน (Plan) การปฏิบติังาน ตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบติังาน (Check) และการทบทวน แกไ้ข ปรับปรุง 
วเิคราะห์หาสาเหตุ และหาวธีิการป้องกนัเม่ือเกิดปัญหา (Act) 
 มีสถาบนั Air Asia Academy ท่ีมีมาตรฐานการประเมินตามกฎของโครงการ Universal 
Safety Oversight Audit Programme: USOAP) ท่ีมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลความปลอดภยั ดา้นการ
บิน เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการศึกษา ฝึกอบรม และพฒันาความรู้ อยา่งต่อเน่ือง และ มีก า รก า หนด
มาตรฐานการท างานในทุกกระบวนการท างาน (Standard of Procedure: SOP) พร้อมกบัการใช้
ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน (Key Performance Indicators: KPI)  ทั้งในดา้นภาวะผูน้ า ดา้นขอ้มูล
สารสนเทศ ดา้นการวางแผนคุณภาพเชิงกลยทุธ์ และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์อีกทั้งมีการก าหนด
รูปแบบการท างานของพนกังานใหมี้หนา้ท่ีในกระบวนการท างานมากกวา่ 1 หนา้ท่ี  
 มีการจดัตั้งแผนก People Development ให้มีหนา้ท่ีในการรับผิดชอบพนกังานทุกคน ใน
สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยมีระบบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ไขปัญหา 
รวมทั้งสนบัสนุนส่งเสริมความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีของพนกังานและรับเร่ืองราวร้องทุกข ์
เพื่อช่วยลดความเครียดให้พนกังาน อีกทั้งมีการพฒันาให้มี Internal Branding Program เพื่อปลูกฝัง
ทศันคติท่ีดี และจงรักภกัดีต่อองคก์ร อีกดว้ย 
 มีหลกัสูตรการป้องกนัและปราบปรามการคอรัปชัน่ภายในองค์กร หลกัสูตรจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ และหลกัสูตรการฝึกท านายอนัตรายล่วงหนา้ พร้อมทั้งวิธีการเตรียมพร้อมและรับมือกบั
ปัญหา (Kiken Yoshi Training :KYT)  เป็นตน้ 
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มิติด้านภาวะผู้น า 
 มีโครงสร้างองคก์รแบบแนวราบ ท าใหมี้ล าดบัชั้นในการท างานไม่ซบัซ้อน โดยเนน้ระบบ
เป็นเคร่ืองมือควบคุมรูปแบบและวธีิการท างาน โดยพนกังานในองคก์รสามารถติดต่อส่ือสารกนัได้
ผา่น Application และSocial Network 
 มีรูปแบบการท างานแบบ Teamwork โดยหวัหนา้ตอ้งเป็นผูส้อนงานและมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
 ผูบ้ริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชียมีบุคลิก ลกัษณะของความเป็นผูน้ าในอุดมคติ มี
ความทนัสมยั เขา้ถึงไดง่้าย และเป็นกนัเอง อีกทั้งเป็นตวัแทนของความฉลาด มีความมัน่ใจ และ
น่าเช่ือถือ โดยถือเป็นส่วนผสมของผูน้ าตามสถานการณ์ ท่ีผูบ้ริหารค านึงถึงความเหมาะสม 
สอดคลอ้งของความจ าเป็นในแต่ละสถานการณ์ ซ่ึงไดแ้ก่ การเป็นผูน้ าแบบบงการ ท่ีมีวสิัยทศัน์และ
นโยบาย เป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน การเป็นผูน้ าท่ีใหก้ารสนบัสนุน ท่ีมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์กบั
พนกังาน อีกทั้งมีความยติุธรรมและใหส้วสัดิการท่ีเหมาะสม การเป็นผูน้ าแบบมีส่วนร่วม คือ มีการ
เปิดโอกาสให้พนกังานทุกระดบัสามารถแสดงความคิดเห็น ติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริหารไดง่้าย เช่น 
นโยบายการไม่มีประตูกั้นหอ้งท างาน (Open Door Policy) และการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งความส าเร็จ มุ่งมัน่
ในการรักษาความเป็นผูน้ าทางธุรกิจในอุตสาหกรรมสายการบินตน้ทุนต ่า 
 

มิติด้านวฒันธรรมองค์กร 
 สายการบินไทยแอร์เอเชียใช้ตวัแบบของวฒันธรรมการปรับเปล่ียนของค่านิยมในการ
แข่งขนัเร่ืองวฒันธรรมองค์กรท่ีอยู่บนรากฐานของความเช่ียวชาญในการเปล่ียนแปลง โดยมีส่ิง
เช่ือมโยงองค์กรคือ การสร้างนวตักรรม และการเป็นผูน้ าในยุทธศาสตร์ระยะยาว รวมทั้ งการ
แสวงหาทรัพยากรใหม่ๆ ซ่ึงเป้าหมายในความส าเร็จขององคก์รคือ การพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่าง 
และการสนบัสนุนความคิดสร้างสรรค ์
 ใหค้วามส าคญักบัทศันคติต่อการเป็นสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีไม่มีกลุ่มสหภาพแรงงาน และ
ส่งเสริมให้พนกังานทุกคนรับรู้ถึงจุดมุ่งหมายเดียวกนั โดยพยายามคดัเลือกพนกังานท่ีไม่เคยผ่าน
งานจากสายการบินอ่ืนๆ มาก่อน เพื่อหลีกเล่ียงวฒันธรรมองค์กรเก่าท่ีติดตวัมา โดยเช่ือมัน่วา่การ
สร้างทศันคติใหม่ๆ ให้คนท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กรของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ซ่ึงมี
บุคลิกคล่องแคล่ว ทนัสมยั ยอมรับการเปล่ียนแปลง กฎระเบียบ และปรับตวัง่าย จะสามารถช่วย
ปลดกรอบความคิดใหมี้อิสรเสรีอยา่งเตม็ท่ี แลว้จึงสร้างวฒันธรรมการสอนงานทีหลงั 
 พนกังานทุกคนมีความเท่าเทียมกนั โดยมีช่ือเรียกทุกคนวา่เป็น All Stars ท่ีถือเป็นดาวท่ี
ส่องสวา่งทุกดวง  
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 พนกังานทุกคนพร้อมท่ีจะท างานหนกัอยา่งเต็มความสามารถ เพราะเขา้ใจวา่การท างานมี
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด จะสามารถลดต้นทุนให้ต ่าท่ีสุด ท าให้เกิดก าไรมากท่ีสุด จะส่งผลต่อ
ค่าตอบแทนและโบนสัท่ีสูงข้ึน   
 เน่ืองจากสายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นธุรกิจท่ีเคล่ือนไหวเร็ว และไม่สามารถผิดพลาดได ้ 
พนกังานจึงเกิดความเครียดในการท างาน สายการบินไทยแอร์เอเชียจึงจดัให้มีงานสังสรรค ์ร่ืนเริง
อยู่อย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดความเครียด และสร้างความสัมพนัธ์ภายในองค์กร ให้มีก าลงัใจในการ
ท างานอยา่งเตม็ท่ีต่อไป 
 

มิติด้านความผูกพนัของพนักงาน 
 พนักงานของสายการบินไทยแอร์เอเชียมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองค์กร มอง
องค์กรเป็นเหมือนครอบครัว มีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร มีความภาคภูมิในในองค์กร และเต็มใจ
ปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ ซ่ึงพนกังานทุกคนยอมรับ เขา้ใจในระบบการท างานเพื่อรักษา
ระดบัตน้ทุนใหต้ ่าท่ีสุด  
 พนักงานส่วนใหญ่มีช่วงอายุท่ีใกล้เคียงกัน ส่งผลให้พนักงานมีทัศนคติและรูปแบบ
ความคิด ท่ีไปในทิศทางเดียวกนั ท าใหส้ามารถอยูร่่วมกนัไดง่้าย 
 มีการใช ้Employee Engagement Model คือ มุ่งเนน้ผลป้อนกลบัจากการท างาน พนกังาน
เช่ือมัน่ในเร่ืองภาวะผูน้ า มีการสนบัสนุนเร่ืองการพฒันาต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน โดยพนกังานเขา้ใจ
บทบาทหนา้ท่ีของตนเพื่อมุ่งมัน่สู่ความส าเร็จ และพนกังานสามารถมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใน
การปรับปรุง แกไ้ข ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน  
 สายการบินไทยแอร์เอเชียจดัใหมี้สวสัดิการท่ีดี แก่พนกังานทุกคนอยา่งเสมอภาค เท่าเทียม
กนัในทุกต าแหน่งงาน รวมทั้งมีสหกรณ์ออมทรัพย ์กองทุนส ารองเล้ียงชีพ การท าประกนัอุบติัเหตุ 
การท าประกนัสังคม มีการมอบของขวญัวนัครบรอบการท างาน ของขวญัวนัแต่งงาน และการให้ตัว๋
เคร่ืองบินแก่พนกังานและครอบครัวในทุกปี รวมถึงการให้การสนบัสนุนดา้นการศึกษา การกีฬา 
และการจดักิจกรรมต่างๆ ภายในองคก์รอยา่งสม ่าเสมอ 
 
 



บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง “การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ”  

(Competitive Advantages Management of Thai Air Asia)  ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของการบริหารจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย เพื่อระบุและวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขัน และการรักษาต าแหน่งผู้น า
ทางธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ าของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ในอุตสาหกรรมการบินของประเทศ
ไทย ในมิติด้านการจัดการนวัตกรรมและนวัตกรรมการจัดการ มิติด้านการควบคุมคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร มิติด้านภาวะผู้น า มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร และมิติด้านความผูกพันของพนักงาน โดย
ค าตอบของการวิจัยได้น าเสนอในบทนี้ ซึ่งมีการน าเสนอตามล าดับขั้นดังต่อไปนี้ 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรปุผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัย พบว่า การบริหารจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียนั้น มีคุณลักษณะที่ชัดเจนคือ การสร้างความสามารถหลักขององค์กร (Core 
Competency) อันโดดเด่น โดยเฉพาะในเร่ืองการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพที่แตกต่างจาก
สายการบินอ่ืนๆ โดยปัจจัยที่ถือเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ าของ
สายการบินไทยแอร์เอเชียได้แก่ การให้ความส าคัญกับการคิดค้น สนับสนุน และพัฒนานวัตกรรม
ทางการจัดการต่างๆ นอกเหนือจากตัวแบบทางธุรกิจ (Business Model) แบบเดิมๆ ของสายการบิน
ต้นทุนต่ าทั่วไป โดยผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการด าเนินงานที่ชัดเจนและทันสมัยเพื่อให้
สายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริง โดยมีการจัดตั้งฝ่ายนวัตกรรมเชิง
พาณิชย์และเทคโนโลยีขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความแตกต่างในการประกอบธุรกิจสาย
การบินต้นทุนต่ าให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด และมุ่งเน้นการรักษาระดับต้นทุนให้อยู่ในระดับต่ าที่สุด
และยังสามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอ่ืนๆ  อีกทั้งเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการชี้วัดความเป็นผู้น าในเร่ือง
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การให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่ างมีประสิทธิภาพและ
ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
 สายการบินไทยแอร์เอเชียยังมีรูปแบบองค์กรของการรวมกลุ่มแบบโฮลดิ้ง (Holding 
Company) ซึ่งส่งผลให้สามารถลดต้นทุนโดยรวมเป็นอย่างมาก ทั้งในเร่ืองชื่อทางการค้า ตัวแบบ
ทางธุรกิจ (Business Model) การร่วมใช้นวัตกรรมต่างๆ ทั้งในด้านระบบการจัดการ ด้านเครือข่าย
การบิน การฝึกอบรมพนักงาน การซ่อมบ ารุง การป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงิน รวมถึงอ านาจใน
การต่อรองกับผู้ผลิตปัจจัยต่างๆ ที่จ าเป็นต่อธุรกิจการบิน ซึ่งล้วนแต่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างด้าน
ต้นทุนจากสายการบินต้นทุนต่ ารายอ่ืนๆ ในประเทศไทยอย่างชัดเจน  

นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญในกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้น
การปลูกฝังทัศนคติเร่ืองต้นทุน ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่เข้มแข็ง  ในขณะเดียวกัน ก็มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อก าหนดมาตรฐานและคุณภาพในการท างาน
ทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งการติดตาม ประเมินผลการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีการใช้กลยุทธ์ในการก าหนดราคาแบบ Dynamic Pricing และ
มีการจัดตั้งแผนกตรวจสอบข้อมูลและเปรียบเทียบราคาตั๋วโดยสารของสายการบินอ่ืนๆ ในตลาด
แบบ Real-time โดยเฉพาะ เพื่อรักษาความเป็นผู้น าในการแข่งขันทางด้านราคาอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน รวมทั้งยังให้ความส าคัญกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริโภค เข้าใจ รับรู้ถึง
ภาพลักษณ์ รูปแบบองค์กร และข้อมูลที่สายการบินไทยแอร์เอเชียต้องการสื่อสารอย่างถูกต้องและ
สม่ าเสมอ 
 จะเห็นได้ว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้น ให้ความส าคัญกับเร่ืองฐานข้อมูลของผู้โดยสาร
เป็นหลัก และเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ความสามารถของตนเอง โดยไม่มุ่งเน้นการแข่งขันกับสาย
การบินคู่แข่ง แต่จะท าการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และท าการแก้ไขปรับปรุง พัฒนา สร้างสรรค์ 
ทั้งทางด้านเทคโนโลยี สินค้าและบริการ และนวัตกรรมทางด้านการจัดการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย  มีความสามารถหลัก (Core 
Competency) อันโดดเด่นในการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพที่แตกต่างจากสายการบินอ่ืนๆ 
ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า
อย่างชัดเจน ได้แก่ การใช้นวัตกรรมการรวมกลุ่มแบบโฮลดิ้ง (Holding) และมุ่งเน้นการรักษาระดับ
โครงสร้างต้นทุนให้ต่ าที่สุดอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการคัดเลือกพนักงานที่มีประสิทธิภาพ 
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มีการปลูกฝังทัศนคติ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง รวมทั้งการใช้กลยุทธ์ในการก าหนด
ราคาแบบ Real-time เพื่อให้เป็นผู้น าในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ทั้งนี้สามารถอธิบายทางวิชาการเพิ่มเติมได้ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียได้ใช้หลักการของ 
Porter’s Generic Strategies ทั้ง 3 ด้าน เพื่อเป็นการสร้างกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน และเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factors) ที่ส าคัญของสายการบินไทยแอร์
เอเชีย ได้แก่ การเป็นผู้น าทางด้านต้นทุน (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่างของสินค้าและ
บริการ (Differentiation) และการมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม (Focus)   

จะเห็นได้ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียได้เลือกใช้และผสมผสานกลยุทธ์การจัดการความ
ได้เปรียบในการแข่งขันหลากหลายกลยุทธ์ (Competitive with Diverse Strategies) ทั้งในมิติด้าน
นวัตกรรมทางการจัดการและการจัดการนวัตกรรม มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มิติด้าน
ภาวะผู้น า มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร และมิติด้านความผูกพันของพนักงาน โดยไม่ใช้วิธีการต่อสู้กับ
คู่แข่งขัน แต่มุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างสรรค์กลยุทธ์การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขัน 
เพื่อให้องค์กรเป็นผู้น าทางด้านต้นทุน (Cost Leadership) มีความแตกต่างในสินค้าและบริการ 
(Differentiation) และเลือกเน้นเฉพาะกลุ่ม (Focus) ที่มีประสิทธิภาพ ในการประกอบธุรกิจสายการ
บินต้นทุนต่ าในประเทศไทยในมิติต่างๆ ของการจัดการองค์กร ดังนี้ 
 

มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม 
 สายการบินไทยแอร์เอเชีย ถือได้ว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ( Innovative Organization) 
ตามทฤษฎีของ Gibbons A. (1997) เนื่องจากได้ใช้วิธีการบริหารจัดการโดยน าประสบการณ์ ความรู้ 
ทักษะ และแนวคิดใหม่ๆ มาผสมผสานกับความสามารถทางด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างให้เกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นในการสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้าง
ประโยชน์ด้านความสะดวกสบาย ประหยัด และมีคุณภาพ โดยมีการเลือกใช้นวัตกรรมการจัดการ
ต่างๆ ดังนี้ 
 

1) นวัตกรรมการจัดการเชิงคุณค่า (Value Innovation) 
สายการบินไทยแอร์เอเชียเร่ิมต้นแนวคิดขององค์กรด้วยการใช้นวัตกรรมเชิงคุณค่า (Value 

Innovation) ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของกลยุทธ์น่านน้ าสีคราม (Blue Ocean Strategy) เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพทางการแข่งขันในการแสดงหาโอกาสทางธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ าในประเทศไทย ตาม
หลักของกรอบแนวคิดเร่ืองนวัตกรรมเชิงคุณค่าของ Kim and Mauborgne (2005) ที่มุ่งเน้นการเพิ่ม
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คุณค่า (Higher Value) ที่โดดเด่นให้ผู้บริโภคยอมรับและสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่าง
แท้จริง และสามารถลดต้นทุน (Lower Cost) ในการด าเนินงานให้ได้มากที่สุด 

 
2) นวัตกรรมการรวมกลุ่มแบบโฮลดิ้ง (Holding Company Innovation) 
สายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จาก สัญญาการพึ่งพิงในรูปแบบของ

บริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) กับ AirAsia Berhad บริษัทแม่จากมาเลเซียที่ถือหุ้นร่วมกับสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย โดยได้รับอนุญาตเพื่อให้ใช้ชื่อทางการค้า “Air Asia” ซึ่งท าให้สามารถใช้  
Business Model เดียวกัน ส่งผลให้ได้ผลประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ทั้งการร่วมใช้นวัตกรรมที่
ทันสมัย ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบซอฟท์แวร์ เว็บไซต์หลักของแอร์เอเชียในการจอง
บัตรโดยสาร การใช้ศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน นวัตกรรมด้านเครือข่ายการบิน ได้รับประโยชน์จากการ
บริการประจ าท่าอากาศยานในประเทศสมาชิกกลุ่มแอร์เอเชีย  อีกทั้งการรับบริการด้านการซ่อม
บ ารุง ชิ้นส่วนอะไหล่ของเคร่ืองบิน การเช่าเคร่ืองบิน และการป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิง รวมทั้งทักษะความรู้ทางด้าน การตลาด การประกอบธุรกิจ และการบริการลูกค้า ทั้งนี้ยัง
เพิ่มอ านาจการต่อรองกับผู้ผลิตปัจจัยต่างๆ (Bargaining Power of Buyers) เช่น เคร่ืองบิน 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 การใช้ช่องทางการจ าหน่าย การใช้เทคโนโลยี และการส่งเสริมการ
ขาย ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนในการด าเนินธุรกิจทั้งของบริษัทแม่และธุรกิจในเครือ รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Interrelationship) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารและการแบ่งปันความรู้ระหว่างกันของแต่ละธุรกิจ เช่น ข้อมูลลูกค้า และการเกื้อหนุนกันใน
บางกิจกรรม เป็นต้น 
 

3) นวัตกรรมการบริหารตราสินค้า (Brand Management Innovation) 
สายการบินไทยแอร์เอเชียมีการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รับรู้ จดจ า และยอมรับทาง

การตลาด โดยมุ่งเน้นการสร้างและการขยายฐานผู้ใช้บริการ โดยใช้รูปแบบของการสร้างตราสินค้า 
ตามแนวคิดของ นัทธมน ภูมิไชย (2557) คือ การบริหารตราสินค้าองค์กร (Corporate Branding) 
ภายใต้ค าขวัญ “ใครๆ ก็บินได้ Everyone Can Fly” และสร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
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อย่างต่อเน่ืองจนเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกใช้ การท าโปรโมชั่น “0” บาท นั้นได้รับ
ความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก นอกจากนี้  ยังใช้การบริหารตราสินค้าทางอารมณ์ 
(Emotional Branding) ซึ่งได้แก่ การใช้ดารา ณเดชน์ คูกิมิยะ เป็นตัวแทนของตราสินค้าเพื่อสื่อสาร
กับผู้บริโภคถึงความอ่อนน้อม อบอุ่นและเป็นกันเอง และการใช้การบริหารตราสินค้าแบบสัมผัสได้ 
(Live Branding) ที่เน้นปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับกลุ่มผู้บริโภค ในรูปแบบการจัดงานและกิจกรรม
ต่างๆ จะเห็นได้จากสัญลักษณ์ตามสถานที่ส าคัญ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ Kidzania และ การ
สนบัสนุนด้านกีฬา เป็นต้น 
 

4) นวัตกรรมการจัดการรายได้ (Revenue Management Innovation) 
 สายการบินไทยแอร์เอเชียนั้นได้ให้ความส าคัญกับการใช้หลักการจัดการรายได้เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้กลยุทธ์การตั้งราคาตั๋ว
โดยสารแบบ Dynamic Pricing Strategy ดังที่ Robert G. Cross (1995) ที่ได้กล่าวว่าการตัดลด
ต้นทุนเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอในการเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กร แต่การก าหนดราคาที่มี
ประสิทธิภาพนั้น ต้องสะท้อนความต้องการของตลาด ไม่ใช่การก าหนดราคาแบบสะท้อนต้นทุน 
โดยมุ่งเน้นที่ราคาขายที่เลือกเก็บสินค้นและบริการไว้ขายให้กับลูกค้าให้ได้ราคาดีที่สุด หรือหา
โอกาสในการขายให้ในราคาที่ดีที่สุดโดยอยู่พื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ของตลาด
อย่างแท้จริง และไม่ใช้การคาดเดา รวมทั้งต้องมีการประเมินโอกาสในการสร้างรายได้ของสินค้า
และบริการที่มีอยู่อย่างสม่ าเสมอ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การ
น าเสนอสินค้าและบริการตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในเวลาที่ถูกต้อง และเสนอขายในราคา
ที่เหมาะสม  
 

5) นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technology Innovation) 
สายการบินไทยแอร์เอเชียมีการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ที่ทันสมัย เพื่อ

สร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และเพิ่มขีดความสามารถใน
การจัดระบบและความสะดวกสบาย รวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ทั้งในเร่ืองของ
เทคโนโลยีอากาศยาน ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และปลอดภัย เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ Sharklets ที่
ปลายปีกเคร่ืองบินทุกล าเป็นพิเศษ เพื่อให้ลดแรงลากของลมที่คอยต้านขณะท าการบิน เพื่อให้
ประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้นและการสั่งเคร่ืองบินรุ่นใหม่ Airbus 320 Neo ที่สามารถลดความดัง
ของเสียงเคร่ืองยนต์ และประหยัดน้ ามันเพิ่มขึ้นถึง 15% ส่วนในภาคพื้นนั้น ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการเช็คอินของผู้โดยสาร 
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เช่น ตู้พิมพ์ตั๋วโดยสารอัตโนมัติ และป้ายติดกระเป๋าอัตโนมัติ รวมทั้งการใช้ Application ผ่าน
สมาร์ทโฟนในการจัดการต๋ัวโดยสาร เช็คอิน และอื่นๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

นอกจากนี้ยังมีการน านวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้าน
การจัดการต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการท างานอย่างเป็นระบบ ทั้งโปรแกรมในการ
รวบรวมข้อมูลของลูกค้า มาช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค และช่วยพยากรณ์ความ
ต้องการสินค้าและบริการ โดยการใช้สมการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนในการก าหนดราคาตั๋ว
โดยสาร ให้มีราคาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ตามหลักของการจัดการรายได้แบบ 
Dynamic Pricing มีการใช้โปรแกรม Axapta ในการจัดการด้านการเงิน โปรแกรม New Skies ใน
การจัดการด้านการขาย อีกทั้งระบบการจองตั๋วโดยสารแบบ Web Base เพื่อช่วยในการจัดเรียงราคา
ตั๋วโดยสาร การใช้ AMOS Operating System เป็นระบบบริหารจัดการเร่ืองวิศวกรรมการซ่อมบ ารุง
อากาศยานและการขนส่งทางอากาศ การใช้ระบบ Navitech ในการวางแผนการบิน การใช้ระบบ 
Merlot ในการจัดตารางการบินของลูกเรือ เป็นต้น 
 

การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) 
 จะเห็นได้ว่าสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีคุณลักษณะการจัดการนวัตกรรมการจัดการต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามค ากล่าวของ White and Bruton (2007) ที่ได้กล่าวว่า คุณลักษณะของ
องค์กรที่มีการจัดการนวัตกรรม คือ องค์กรมีการจัดสรรงบประมาณในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ อย่างเพียงพอและสม่ าเสมอ และเป็นองค์กรที่มีความคาดหวัง และเป้าหมาย ที่มีความเป็นไป
ได้ เป็นองค์กรที่มีการก าหนดทิศทางของการท างาน ติดตามผล และมีการพิจารณาตรวจสอบ และ
ประเมินผลโดยผู้ตรวจสอบภายนอกองค์กร รวมทั้งยังเป็นองค์กรที่มีการสนับสนุนบรรยากาศใน
การท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียนั้นมี
เป้าหมายในการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการจัดการ และมีการจัดสรรงบประมาณในการ
คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ าอย่างเพียงพอ อีกทั้ง
ยังให้ความส าคัญกับเร่ืองฐานข้อมูลลูกค้า และข้อมูลข่าวสารอยู่อย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าเสนอรูปแบบ
ของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ าในแบบใหม่ๆ ที่มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ และตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคเป็นส าคัญ ทั้งคุณภาพของการให้บริการ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย 
การประหยัดเวลา รวมถึงรูปแบบการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะสายการบินไทยแอร์
เอเชียยังเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายขององค์กร มีการอบรมให้ความรู้ ปลูกฝัง
ทัศนคติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แก่พนักงานให้ตระหนักถึงความส าคัญของการรักษา
ระดับของต้นทุน ที่เป็นปัจจัยหลักซึ่งส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจสายการบิน
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ต้นทุนต่ าอย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการจัดตั้ง Personal Department เพื่อมุ่งเน้นการดูแลและให้
ความรู้ ความเข้าใจ เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น ปรึกษา และเสนอแนะ ระบบ
วิธีการท างาน กลยุทธ์ นวัตกรรมต่างๆ รวมทั้งมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์อยู่ตลอด มีการก าหนดการ
ให้ผลตอบแทน ของขวัญ และสวัสดิการที่ยุติธรรม และเพียงพอ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในที่ท างานที่เอ้ือต่อกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการ
ก าหนดให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานในการติดตามผล และประเมินผลของการใช้นวัตกรรม
การจัดการด้านต่างๆ โดยเลือกที่จะคิดค้นและส่งเสริมนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ในขณะที่สามารถ
ลดทอนและตัดนวัตกรรมใดที่ไม่มีประโยชน์ต่อองค์กรออกไป 
 

มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วท้ังองค์กร 
 สายการบินไทยแอร์เอเชีย  ได้มีการจัดการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่ างมี
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 หลักการส าคัญ
ของการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของ Dean and Bowen (1994) ซึ่งได้แก่ (1) การมุ่งเน้นที่
ลูกค้า (Customer Focus) โดยมีเป้าหมายส าคัญที่สุดคือการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ในขณะ
ที่ผู้บริหารมีหน้าที่ในแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กร และท าการออกแบบและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่
มีความน่าเชื่อถือ โดยพยายามลดต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการด าเนินงานภายใน
องค์กร รวมทั้งจัดให้มี (2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ซึ่งสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการวางแผน การด าเนินงาน การ
จัดหาปัจจัยน าเข้า (Input) และการประเมินผล (Output) มีการตรวจสอบผลการด าเนินงาน ปรับปรุง
แก้ไข และป้องกันอย่างต่อเนื่องทั่วทั้ งองค์กรโดยเชื่อว่าคุณภาพเป็นถือเป้าหมายที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคให้สมบูรณ์ที่สุด และยังมี (3) การท างานเป็นทีม (Teamwork) และการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน (Employees Involvement) ซึ่งผู้บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชียเชื่อว่าการท างานเป็น
ทีมจะน ามาซึ่งผลประโยชน์ที่บุคคลเพียงคนเดียวไม่สามารถท าได้ โดยให้มีกระบวนการท างานที่
มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้า และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะสามารถประสบความส าเร็จ
ถ้าผ่านความร่วมมือกันทั่วทั้งองค์กร 
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 โดยหลักการส าคัญทั้ง 3 อย่างนี้ จะเห็นได้ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียมีการด าเนินงาน
ตาม หลักบริหารจัดการคุณภาพ ในการให้ความส าคัญต่อลูกค้า มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
และการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการบริหารงานวงจรของ PDCA Demimg (1986)   
ซึ่งได้แก่ การก าหนดขั้นตอน และวิธีควบคุมการท างานตามมาตรฐาน (Plan) การปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) และการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง 
วิเคราะห์หาสาเหตุ และหาวิธีการป้องกันเมื่อเกิดปัญหา (Act) 

ยิ่งไปกว่านั้น จากข้อมูลของ IATA พบกว่าค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทางทรัพยากรบุคคล
ของสายการบินไทยแอร์เอเชียเท่ากับร้อยละ 26 หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพราะเชื่อ
ว่าการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ด าเนินงานได้ ทั้งนี้ พนักงานของสายการบินไทยแอร์เอเชีย สามารถร่วมใช้สถาบัน Air Asia 
Academy เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา อบรม ให้ความรู้  ที่มีมาตรฐานตามการประเมินตามกฎ
ของโครงการ Universal Safety Oversight Audit Programme: USOAP ที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแล 
ความปลอดภัยด้านการบิน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ อย่าง
ต่อเน่ือง และมีการก าหนดมาตรฐานการท างานในทุกกระบวนการท างาน (Standard of Procedure: 
SOP) พร้อมกับการใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPI)  ทั้งในด้าน
ภาวะผู้น า ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านการวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ อีกทั้งมีการก าหนดรูปแบบการท างานของพนักงานให้มีหน้าที่ในกระบวนการท างาน
มากกว่า 1 หน้าที่ เพื่อเป็นสถาบันในการให้ความรู้ อบรม พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทุกแผนกให้ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยมีการพัฒนา
หลักสูตร และวิชาต่างๆ ที่จ าเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง  

อีกทั้งสายการบินไทยแอร์เอเชียยังจัดให้มีหน่วยงาน People Development เพื่อรับผิดชอบ
บุคลากรในบริษัท เพื่อให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ แก้ไข องค์กรต้องไม่หยุด
ความพอใจกับความส าเร็จเดิม แต่ต้องมุ่งมั่น และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ และหาแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด และมีการสนับสนุน 
ส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ในการท างานของพนักงานทุกคน อีกทั้งยังมีหน้าที่รับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ของพนักงานในทุกเร่ือง เพื่อลดความเครียดให้กับพนักงาน และจัดให้มีงานเลี้ยง
สังสรรค์อยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร 

นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญด้านการวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ (Strategic Quality 
Planning) โดยจัดให้มีการด าเนินงานและน าแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สอดคล้องตามแผน
แม่บทจากผู้บริหาร และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม หาสาเหตุของปัญหา และแก้ไข
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ปัญหาอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมและรักษา วิสัยทัศน์ และ วัฒนธรรมองค์กรที่
แข็งแกร่งของสายการบินต้นทุนต่ า แก่พนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการจัดการ
คุณภาพแบบทั่วทั้งองค์กรโดยเฉพาะเร่ืองความปลอดภัยของผู้โดยสาร รวมทั้งมีประสิทธิภาพใน
การท างาน และการรักษาระดับต้นทุนให้ต่ าที่สุด ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดให้มี 
Standard Operation Process เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันในการก าหนดทุกภาระงานภายในสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดกระบวนการคุณภาพ (Management of  
Process Quality) และรักษาคุณภาพและผลการด าเนินงาน (Quality and Operation Results)  

ทั้งนี้ปัจจุบัน ยังมีการพัฒนาให้มี Internal Branding Program เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดี และ
จงรักภักดีต่อองค์กร และมีหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการคอรัปชั่นภายในองค์กร 
หลักสูตรจรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักสูตรการฝึกท านายอันตรายล่วงหน้า พร้อมทั้งวิธีการ
เตรียมพร้อมและรับมือกับปัญหา (Kiken Yoshi Training: KYT)  เป็นต้น 

สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีการวางแผนปฏิบัติ ผู้บริหารและพนักงาน ท างานร่วมกันเป็น 
Teamwork ทั้งในการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ด้าน
คุณภาพ เพื่อใช้เป็นกรอบในการก าหนดแผนระยะสั้น แผนระยะปานกลาง และแผนระยะยาวของ
องค์กร โดยมีการก าหนดเวลา มีการสื่อสารให้เข้าใจทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร จะต้องมีการพัฒนาผู้น า และสร้างทีมงาน อบรมความรู้ และ
ทักษะในการบริหารคุณภาพ รวมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ให้
ความส าคัญกับการจัดระบบเอกสาร การปรับโครงสร้างระบบงาน รวมถึงการเปลี่ยนระบบ
ประเมินผล และการให้รางวัล โดยให้ความส าคัญกับผลงานเป็นหลัก 
 

มติิด้านภาวะผู้น า 
ด้านภาวะผู้น า (Leadership) ที่แข็งแกร่งนั้น สายการบินไทยแอร์เอเชียจัดให้มีการคัดเลือก 

และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพขององค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการยอมรับ 
มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถสูง รวมทั้ง มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ไขปัญหาได้
อย่างชาญฉลาด และรวดเร็ว 

จะเห็นได้ว่าผู้บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้นมีพฤติกรรมที่ผสมผสานลักษณะ
ของผู้น าทั้ง 4 แบบจากทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์ของ Robert House (1974)  เร่ือง “House’s Path-
Goal Theory”  ซึ่งได้แก่  (1) ผู้น าแบบบงการ (Directive Leadership) ซึ่งเน้นงาน มีการแสดง
วิสัยทัศน์ และมีนโยบายที่ชัดเจนแก่บุคลากรในเร่ืองมาตรฐานการท างานจาก Air Asia Berhad ว่า
สายการบินไทยแอร์เอเชียนั้นให้ความส าคัญกับทรัพยากรทางสมองและการจัดการองค์กรที่มี
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คุณภาพมากกว่าปริมาณ (2) ผู้น าที่ให้การสนับสนุน (Supportive Leadership) มุ่งเน้นความสัมพันธ์ 
มุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงาน โดยให้สวัสดิการที่น่าพอใจแก่พนักงานทุกระดับอย่าง
ยุติธรรม (3) ผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) ผู้บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
มีการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ปรึกษา และมีส่วนร่วม 
เห็นได้จากการสร้างห้องท างานของผู้บริหารให้ไม่มีประตู  และพนักงานทุกคนสามารถ
ติดต่อสื่ อสารกับผู้บ ริหารได้ทุกช่องทาง  (4)  ผู้น าที่มุ่ งความส า เ ร็จ (Achievement-Orient 
Leadership) ผู้บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชียมีการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จที่ชัดเจนใน
การเป็นผู้น าในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ าของประเทศไทย และก าหนดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่
เข้มข้น รวมทั้งให้ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนาการท างาน และสร้างความเชื่อมั่นแก่พนักงาน
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากทฤษฎีความเป็นผู้น าตามสถานการณ์ของ Fred E. Fiedler (1994) ที่มีกรอบแนวคิดว่า
ผู้น าที่ดีจะสามารถค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องระหว่างรูปแบบของผู้น าและความจ าเป็น
ของสถานการณ์นั้นๆ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้บริหาร
ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย  พบว่า  ผู้บ ริหารมีลักษณะการเป็นผู้น าที่มุ่ งความส า เ ร็จ 
(Achievement-Orient Leadership) ที่โดดเด่นที่สุด ทั้งวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการท างาน และ
ความมุ่งมั่นในความส าเร็จในการบริหารองค์กรให้เป็นผู้น าในอุตสาหกรรมสายการบินต้นทุนต่ าใน
ประเทศไทยและไม่เกรงกลัวต่อคู่แข่งรายอ่ืนๆ เห็นได้ชัดจากรางวัลต่างๆ ที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง อีก
ทั้งจะเห็นได้ว่า เมื่อเกิดเร่ืองราวเหตุการณ์ ปัญหา หรือข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นกับสายการบินไทย
แอร์เอเชีย จะพบว่าผู้บริหารมีการรับมือต่อปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี แก้ไขปัญหาได้
รวดเร็ว ชาญฉลาดเป็นไปตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีนโยบายว่าจะไม่รอให้เกิด
ปัญหาก่อนจึงค่อยหาทางแก้ไข อีกทั้งยังมีการฝึกซ้อมการแก้ไขปัญหาโดยใช้สถานการณ์จ าลองอยู่
อย่างสม่ าเสมอ 

นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียมีโครงสร้างองค์กรในรูปแบบการ
กระจายอ านาจ (Decentralization) ตามองค์ประกอบหลักของ Andrew Turton (1976) เร่ืองการ
กระจายอ านาจ ได้แก่ การเป็นองค์กรรูปแบบนิติบุคคล ที่มีอ านาจอิสระในการบริหารงาน มี
งบประมาณที่ เพียงพอเป็นของตนเอง โดยสมาชิกในองค์กรมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้สายการบินไทยแอร์เอเชียสามารถขยายความในขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ในการบริหาร  

ทั้งนี้สายการบินไทยแอร์เอเชีย ถือเป็น Adaptive Organization ที่มีโครงสร้างองค์กรที่
ยืดหยุ่น สามารถลดขั้นตอนการตัดสินใจ สามารถเพิ่มช่องทางในการกระจายความรู้ให้คนใน
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องค์กรอย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นการท างานแบบ Teamwork เพื่อเป็นการลดอุปสรรคและข้อจ ากัด กีด
ขวางระหว่างแผนกภายในองค์กร อีกทั้งมีการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ช่วยกันท างาน โดยใช้
บุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถที่หลากหลาย จึงส่งผลให้มีความสามารถในการปรับตัว ลด
ต้นทุน และแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร 
ผู้บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชียได้ก าหนดพันธสัญญาให้กับพนักงานทุกคนว่า 

พนักงานทุกคนต้องปากท้องอ่ิม ได้รับเงินเดือน สวัสดิการ โบนัส และผลตอบแทนพิเศษอย่างเป็น
ธรรม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนคนและเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนต้องท างานหนักขึ้น 
เนื่องจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย เป็นองค์กรธุรกิจที่เคลื่อนไหวเร็ว โดยที่พนักงานทุกคนจะมี
ความอยากมาท างานในทุกๆวัน  และรับรายงานในเร่ืองต่างๆ ของพนักงานผ่าน Social Network ได้
ทุกๆ ช่องทาง ส่วนใครที่ไม่อยากท างานหนักก็ให้ลาออกไป  

นอกจากนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชียยังเน้นการคัดเลือกพนักงานส่วนใหญ่ที่ไม่เคยผ่าน
งานสายการบินอ่ืนๆ มาก่อนเนื่องจากไม่ต้องการให้เร่ืองวัฒนธรรมองค์กรติดตัวมา เนื่องจากเห็นว่า 
ทัศนคติขององค์กรเป็นเร่ืองส าคัญ อีกทั้งการสร้างคนขึ้นใหม่เองจะตอบสนองการเป็นสายการบิน
ต้นทุนต่ าได้มากกว่า ยิ่งไปกว่านั้น ยังให้ความส าคัญในการปลูกฝังค่านิยมในองค์กรให้ทุกคนกล้า
คิด กล้าท า และมีความอยากในการท างาน  จึงจ าเป็นต้องรับคนที่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กร และ
สร้างวัฒนธรรมการสอนงานให้ภายหลัง  โดยหัวหน้าจะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ในลักษณะ Teamwork ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ฝ่ายบุคคลของไทยแอร์เอเชีย ไม่เพียงแต่
ท าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคลเท่านั้น แต่ต้องเป็นฝ่ายที่รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของพนักงานในทุกๆ 
เร่ือง 

จะเห็นได้ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้มีการประยุกต์การท างานให้มีลักษณะตามทฤษฎี
ของ Denison, Cho and Young (2000)  ซึ่งได้กล่าวถึงลักษณะของวัฒนธรรมทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ 
(1) ด้านวัฒนธรรมส่วนรวม (Involvement Culture) คือ มีรูปแบบการท างานเป็นทีมโดยไม่เน้น
โครงสร้างที่เป็นทางการ มีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ และมีการปรับปรุงสมรรถภาพของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง (2) ด้านวัฒนธรรมเอกภาพ (Consistency Culture) คือ การมีวัฒนธรรม
องค์กรที่เข้มแข็ง มีการประสานงานกันได้ดี โดยมีค่านิยมแกนกลาง และผู้บริหารมีการแสดงออก 
และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างชัดเจน (3) วัฒนธรรมการปรับตัว (Adaptability Culture) คือ องค์กรมี
การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากสายการบินไทยแอร์เชียนั้นให้ความส าคัญกับฐานข้อมูลของลูกค้าเป็นอย่าง
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มากเพื่อน ามาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญต่อภาพลักษณ์องค์กรอยู่เสมอ และรองรับ
เทคโนโลยีการสื่อสาร โดนจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารในหลักสูตร “การป้องกันความ
เสียหายจากสื่อออนไลน์”  อีกด้วย (4) วัฒนธรรมพันธกิจ (Mission Culture) จะเห็นได้จาก สายการ
บินไทยแอร์เอเชียมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเป็นสายการบินต้นทุนต่ าอย่างชัดเจน และมี
วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นหลัก 

ทั้งนี้ ตัวแบบการแข่งขันของค่านิยมเร่ืองวัฒนธรรมองค์กรของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ตามแนวคิดของ Cameron and Quinn(1999) นั้นจัดอยู่ในประเภทวัฒนธรรมการปรับเปลี่ยน 
(Adhocracy Culture) ซึ่งจะอยู่บนรากฐานของความเชี่ยวชาญ และการเปลี่ยนแปลง โดยกระจาย
อ านาจไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน และมีผู้น าที่กล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ และมีวิสัยทัศน์ ซึ่งสายการบินไทยแอร์
เอเชียเองก็มองว่าสิ่งที่เชื่อมโยงองค์กร คือ การสร้างนวัตกรรม การเป็นผู้น าระดับแนวหน้าโดยเน้น
ถึงยุทธศาสตร์ในระยะยาว ที่ส่งผลให้องค์กรเจริญก้าวหน้า รวมทั้งการแสวงหาทรัพยากรใหม่ๆ 
และความส าเร็จขององค์กรคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง และการสนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์ เป็นต้น 
 

มิติด้านความผูกพันของพนักงาน 
 จากการสัมภาษณ์พนักงาน และอดีตพนักงานของสายการบินไทยแอร์เอเชีย สามารถเห็น
ได้อย่างชัดเจนว่า พนักงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร และมีทัศนคติต่อองค์กรในแง่ดี โดย
พนักงานมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน โดยมีเป้าหมายและมีค่านิยมภายในองค์กรที่ชัดเจนและ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของ Buchanan (1974) กล่าวคือ 
พนักงานมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร (Identifications) มององค์กรเป็นเหมือนครอบครัว 
ญาติพี่น้อง ท าให้เต็มใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ยอมรับในค่านิยมการรักษาระดับต้นทุน 
และวัตถุประสงค์ขององค์กรที่จะเป็นผู้น าในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า และถือเสมือนว่าเป็นของ
ตนเพราะถ้าองค์กรมีก าไร 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 
โดยความผูกพันต่อองค์กรจะเน้นที่ขอบเขตของความรู้สึกของบุคคลที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
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เป้าหมายขององค์กร และมีความตั้งใจที่จะท างานหนักเพื่อความส าเร็จโดยรวมของเป้าหมายของ
องค์กร   

ทั้งนี้ด้านความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้นประกอบด้วย
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 จากการก าหนดให้ทุกคน
เป็นดาว (All Stars) ที่มีความสามารถในการฉายแสงสว่างเท่าเทียมกันทุกคน ให้พนักงานมีหน้าที่
เป็นเหมือนตัวแทนของสายการบินไทยแอร์เอเชีย (3) ความผูกพันแบบต่อเนื่อง (Continuance 
Commitment) ซึ่งเป็นความผูกพันที่เกิดจากการคิดค านวณ โดยมีพื้นฐานจากทางเลือกและ
ผลตอบแทนที่ได้รับจากองค์กร โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีการก าหนดผลตอบแทน โบนัส 
ของขวัญ ของรางวัล ที่เหมาะสมและดึงดูดใจพนักงาน อย่างเป็นธรรม ต่อเน่ือง และสม่ าเสมอ 

นอกเหนือจากนี้ ในมุมมองเร่ืองความผูกพันของพนักงานสายการบินไทยแอร์เอเชีย กับ
ต้นแบบในการเพิ่มความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement Model) ของ 
Katharine Esty and Mindy Gewirtz (2008) นั้น จะพบว่าปัจจัยหลักคือการสร้างวัฒนธรรมของการ
มีส่วนร่วมของพนักงานคือ ผลป้อนกลับทั้งสองด้าน (Two-way feedback) ความเชื่อมั่นในภาวะ
ผู้น า (Trust in leadership) การพัฒนาด้านต าแหน่งหน้าที่การงาน (Career Development) และ
พนักงานของสายการบินไทยแอร์เอเชียมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนในการประสบ
ความส าเร็จ (Employees understand their role in success) อีกทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Shared 
decision making) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ จะส่งผลให้สายการบินไทยแอร์เอเชียมีประสิทธิภาพ สามารถ
เพิ่มผลผลิตในการท างาน และเพิ่มผลก าไรได้อย่างมาก 
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญใน

เร่ือง การเป็นผู้น าด้านต้นทุน(Cost Leadership) การสร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการ
(Differentiation) และ การมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม (Focus) ซึ่งการน าองค์ประกอบเหล่านี้มาใช้ในองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนั้น จ าเป็นต้องผสมผสานและพัฒนาด้าน
การจัดการในทุกมิติ ทั้งมิติด้านนวัตกรรมการจัดการ มิติด้านการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มิติ
ด้านภาวะผู้น า มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร และมิติด้านความผูกพันของพนักงาน โดยเฉพาะด้านการ
จัดการต้นทุนที่ถือเป็นปัจจัยหลักเพื่อให้องค์กรมีผลก าไร รวมทั้งการพัฒนากลยุทธ์ในด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยต้องมีการก าหนดมาตรฐานการท างาน การตรวจสอบและ
ประเมินผล ซึ่งจะสามารถส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริง 
 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ  
จากงานวิจัยเร่ือง การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย 

นั้นค้นพบว่า ในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพนั้น ยังคงสามารถ
ยึดหลักทฤษฎีเร่ืองกลยุทธ์การจัดการของ Michael E. Porter ในเร่ืองของ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
(Key Success Factors) ซึ่งได้แก่ การเป็นผู้น าทางด้านต้นทุน (Cost Leadership) การสร้างความ
แตกต่าง (Differentiation) และ การมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม (Focus) เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรม (Innovative Organization) ตามทฤษฎีของ Gibbons A. (1997) 

จะเห็นได้ว่า นวัตกรรมต่างๆ ที่องค์กรแห่งนวัตกรรมควรพัฒนาได้แก่ นวัตกรรมการ
บริหารตราสินค้า (Brand Management Innovation) นวัตกรรมการจัดการรายได้ (Revenue 
Management Innovation) ในเร่ืองการค านวณราคาแบบ Dynamic Pricing กับอุตสาหกรรมสายการ
บินต้นทุนต่ า และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (Technology Innovation) ในด้านสารสนเทศ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ มาช่วยในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในด้านการควบบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้น ยังสามารถน าทฤษฎีการบริหาร
คุณภาพ The Juran Trilogy of Quality (ไตรศาสตร์ด้านคุณภาพของจูราน) ของ Joseph M. Juran 
(1989) มาประยุกต์ใช้ในเร่ืองการวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) การควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control) และการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) อีกทั้งยังสามารถใช้หลักการบริหารงาน
วงจร PDCA ของ Demimg (1986) ซึ่งได้แก่ การก าหนดขั้นตอน และวิธีควบคุมการท างานตาม
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มาตรฐาน (Plan) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนด (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
(Check) และการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง วิเคราะห์หาสาเหตุ และหาวิธีการป้องกันเมื่อเกิดปัญหา 
(Act) 

ปัจจุบัน ทฤษฎีเร่ืองภาวะผู้น าขององค์กรแห่งนวัตกรรมนั้น สามารถผสมผสานคุณลักษณะ
ของผู้น าที่มีประสิทธิภาพจากทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์ของ Robert House (1974) เร่ือง “House’s 
Path-Goal Theory” ซึ่งได้แก่ (1) ผู้น าแบบบงการ (Directive Leadership) (2) ผู้น าที่ให้การ
สนับสนุน (Supportive Leadership) (3) ผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) (4) ผู้น าที่
มุ่งความส าเร็จ (Achievement-Orient Leadership) โดยน ามาเลือกใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเหมาะสม ไม่จ าเป็นต้องใช้เพียงคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
นอกจากนี้ องค์กรควรน าวัฒนธรรมการปรับเปลี่ยน (Adhocracy Culture) มาใช้เพื่อให้สอดคล้อง
กับองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยการน าทฤษฎีของ Denison, Cho and Young (2000) เร่ืองวัฒนธรรม
องค์กรมาประยุกต์และผสมผสานให้มีลักษณะที่เหมาะสม ได้แก่ (1) ด้านวัฒนธรรมส่วนรวม 
(Involvement Culture) (2) ด้านวัฒนธรรมเอกภาพ (Consistancy Culture) (3) วัฒนธรรมการ
ปรับตัว (Adaptability Culture) (4) วัฒนธรรมพันธกิจ (Mission Culture)  

ในเร่ืองความผูกพันของพนักงานนั้น องค์กรสามารถน าทฤษฎี ของ  Allen and Meyer 
(1990) ซึ่งได้แก่ (1) ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม (Normative Commitment) (2) ความ
ผูกพันด้านความรู้สึก (Affective Commitment) (3) ความผูกพันแบบต่อเนื่อง (Continuance 
Commitment มาเลือกใช้และผสมผสานเพื่อให้ตรงกับความต้องการของพนักงานในสถานการณ์
นั้น ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การ
ศึกษาวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบิน
ต้นทุนต่ ารายอ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย ว่ามีปัจจัยใดที่มีคุณลักษณะเฉพาะ 
หรือปัจจัยใดที่มีคุณลักษณะร่วมที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมสายการบิน
ต้นทุนต่ า อีกทั้งควรเพิ่มการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อประกอบการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ส่งผลด้านมาตรฐานทางสถิติ และควรเพิ่มจ านวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งบุคลากรภายในองค์กร และ
บุคคลภายนอก รวมทั้งผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ าให้มีจ านวนมากขึ้น เพื่อความหลากหลาย
ทางความคิดเห็น และมีโอกาสในการค้นหาปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะส าหรับสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ควรให้ความส าคัญในเร่ืองการพัฒนาศักยภาพ และมาตรฐาน

เร่ืองการก ากับดูแลความปลอดภัยด้านการบินเพื่อแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต่ ารายอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ าของประเทศเพื่อนบ้านของไทยซึ่งถือว่ามีศักยภาพและมาตรฐานสูง
กว่า เช่น ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศมาเลเซีย รวมทั้งคู่แข่งใหม่อย่างสายการบินเวียดเจ็ทของ
ประเทศเวียดนาม ที่มีการเซ็นสัญญาสั่งซื้อเคร่ืองบิน Airbus A320 จ านวน 100 ล า และ เคร่ืองบิน 
Boeing 737 จ านวน 100 ล าในปี พ.ศ.2560  

สายการบินไทยแอร์เอเชีย ควรให้ความส าคัญและพิจารณาเร่ืองการเลือกใช้สนามบิน และ
ศูนย์กลางการบิน เน่ืองจากปัจจุบันสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ท า
การสร้างสนามบินที่ได้มาตรฐานโลก และมีการวางแผนจัดการเพื่อเป็นศูนย์กลางการบินแห่งใหม่
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

สายการบินไทยแอร์เอเชีย ควรให้ความส าคัญต่อเร่ืองมาตรฐานและกฎเกณฑ์ด้านความ
ปลอดภัยในการบินของนักบินอย่างเคร่งครัด เนื่องจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจสายการ
บินต้นทุนต่ าในประเทศไทย ท าให้เกิดการเร่งผลิตจ านวนนักบิน รวมทั้งความเครียดจากชั่วโมงการ
ท างานที่เพิ่มมากขึ้นของนักบิน 

สายการบินไทยแอร์เอเชีย ควรตระหนักและสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อรัฐบาล และกลุ่ม
อิทธิพล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นในทุกด้าน ทั้ง
ในด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศของประเทศไทย และ
ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจในอนาคต 
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ภาคผนวก ก  แบบสัมภาษณ์ 
 
ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
งานวิจัย หัวข้อเร่ือง “การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย” 
 

1. จากความส่าเร็จของสายการบินแอร์เอเชีย ในการเป็นผู้น่าในกลุ่มอุตสาหกรรมสายการ
บินต้นทุนต่่า ที่ได้รับรางวัลต่างๆ มากมายอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานถึง 9 ปี 
อยากทราบว่าในทัศนะของท่าน ท่านคิดว่าปัจจัยในความส่าเร็จทางธุรกิจ ( Key 
Success Factor) ของสายการบินไทยแอร์เอเชียคืออะไร  กรุณาระบุปัจจัย 4-5 ประการ 
ที่ท่าให้สายการบินไทยแอร์เอเชียสามารถสร้างและรักษาความสามารถในการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมสายการบินต้นทุนต่่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
2. ในทัศนะของท่าน เหตุใดสายการบินไทยแอร์เอเชียจึงสามารถจัดการต้นทุนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากกว่าสายการบินต้นทุนต่่ารายอ่ืนๆ 
 
3. สายการบินไทยแอร์เอเชียมีความสามารถในการจัดการภายในองค์กรในด้านต่างๆ 

ต่อไปนี้  อย่างไรจึงส่งผลให้สายการบินไทยแอร์เอเชียมีการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส่าเร็จ 
a.   ด้านนวัตกรรมการจัดการและการจัดการนวัตกรรม 
b.   ด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
c. ด้านภาวะผู้น่า 
d. ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
e. ด้านความผูกพันของพนักงาน 

 
4. จากเร่ืองราวปัญหาต่างๆ 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. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเร่ือง “การจัดการความได้เปรียบใน

การแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย” 
 
ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ พนักงานสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
งานวิจัย หัวข้อเร่ือง “การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย” 
 

1. จากความส่าเร็จของสายการบินแอร์เอเชีย ในการเป็นผู้น่าในกลุ่มอุตสาหกรรมสายการบิน
ต้นทุนต่่า ที่ได้รับรางวัลต่างๆ มากมายอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานถึง 9 ปี อยาก
ทราบว่าในทัศนะของท่าน ท่านคิดว่าปัจจัยในความส่าเร็จทางธุรกิจ (Key Success Factor) 
ของสายการบินไทยแอร์เอเชียคืออะไร  กรุณาระบุปัจจัย 4-5 ประการ ที่ท่าให้สายการบิน
ไทยแอร์เอเชียสามารถสร้างและรักษาความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมสายการ
บินต้นทุนต่่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
2. ในทัศนะของท่านเหตุใดสายการบินไทยแอร์เอเชียจึงสามารถจัดการต้นทุนได้อย่า งมี

ประสิทธิภาพ มากกว่าสายการบินต้นทุนต่่ารายอ่ืนๆ 
 

3. สายการบินไทยแอร์เอเชียมีความสามารถในการจัดการภายในองค์กรในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 
อย่างไร จึงส่งผลให้สายการบินไทยแอร์เอเชียมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสบความส่าเร็จ 
a. ด้านนวัตกรรมการจัดการและการจัดการนวัตกรรม 
b. ด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
c. ด้านภาวะผู้น่า 
d. ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
e. ด้านความผูกพันของพนักงาน 
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4. จากเร่ืองราวปัญหาต่างๆ ของสายการบินไทยแอร์เอเชียที่เกิดขึ้น ท่านคิดว่าผู้บริหารมีวิธีใน
การรับมือ จัดการและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร 

 
5. ท่านมีทัศนะและมุมมองต่อธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าอย่างไร ในตลาดการแข่งขันระดับ

ภูมิภาค และระดับโลก ในปัจจุบัน และอนาคต  
 

6. ท่านคิดว่าอะไร คือความท้าทาย และจุดอ่อน ของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย มี
จุดไหนที่ต้องปรับปรุง และต้องปรับตัว เพื่อรักษาความเป็นผู้น่าทางธุรกิจสายการบิน
ต้นทุนต่่าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 
7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเร่ือง “การจัดการความได้เปรียบในการ

แข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย” 
 

ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ บุคคลภายนอกท่ีมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน 
งานวิจัย หัวข้อเร่ือง “การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย” 
 

1. ในมุมมองของท่าน ท่านมีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับ ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศ
ไทย และท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย  

 
2. องค์กรของท่าน มีความเกี่ยวข้องด้านใดกับสายการบินไทยแอร์เอเชียหรือไม่ ทั้งความ

เกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อม 
 

3. อยากทราบว่าในทัศนะของท่าน ท่านคิดว่า ปัจจัยในความส่าเร็จทางธุรกิจ (Key Success 
Factor) ของสายการบินไทยแอร์เอเชียคืออะไร  ปัจจัยใดที่ท่าให้สายการบินไทยแอร์เอเชีย
สามารถสร้างและรักษาความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมสายการบินต้นทุนต่่า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. ในมุมมองของท่านสายการบินไทยแอร์เอเชียมีความสามารถในการจัดการภายในองค์กร
ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ อย่างไร 
a. ด้านนวัตกรรมการจัดการและการจัดการนวัตกรรม 



124 
 

b. ด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
c. ด้านภาวะผู้น่า 
d. ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
e. ด้านความผูกพันของพนักงาน 

 
5. จากเร่ืองราวปัญหาต่างๆ ของสายการบินไทยแอร์เอเชียที่เกิดขึ้น ท่านคิดว่าผู้บริหารมีวิธีใน

การรับมือ จัดการและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน 
 

6. ท่านมีทัศนะและมุมมองต่อธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าอย่างไร ในตลาดการแข่งขันระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก ในปัจจุบัน และอนาคต 

 
7. ท่านคิดว่าอะไร คือความท้าทาย และจุดอ่อน ของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย 

ท่านคิดว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียควรปรับปรุงเร่ืองใด เพื่อให้เป็นผู้น่าทางธุรกิจสายการ
บินต้นทุนต่่าอย่างยั่งยืน 

  
8. ในฐานะที่ท่านอยู่ในองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับสายการบินต้นทุนต่่า ท่านมีทัศนะ และ

ความคิดเห็นอย่างไรกับ การบริหารจัดการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย  
 

9. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเร่ือง “การจัดการความได้เปรียบในการ
แข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย” 

 
ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ พนักงานสายการบินอื่น 
งานวิจัย หัวข้อเร่ือง “การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย” 
 

1. ในมุมมองของท่าน ท่านมีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับ ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศ
ไทย และท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย  

 
2. อยากทราบว่าในทัศนะของท่าน ท่านคิดว่า ปัจจัยในความส่าเร็จทางธุรกิจ (Key Success 

Factor) ของสายการบินไทยแอร์เอเชียคืออะไร  ปัจจัยใดที่ท่าให้สายการบินไทยแอร์เอเชีย
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สามารถสร้างและรักษาความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมสายการบินต้นทุนต่่า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

3. ในมุมมองของท่านสายการบินไทยแอร์เอเชียมีความสามารถในการจัดการภายในองค์กร
ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ อย่างไร 
a. ด้านนวัตกรรมการจัดการและการจัดการนวัตกรรม 
b. ด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
c. ด้านภาวะผู้น่า 
d. ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
e. ด้านความผูกพันของพนักงาน 

 
4. จากเร่ืองราวปัญหาต่างๆ ของสายการบินไทยแอร์เอเชียที่เกิดขึ้น ท่านคิดว่าผู้บริหารมีวิธีใน

การรับมือ จัดการและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน 
 

5. ท่านมีทัศนะและมุมมองต่อธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าอย่างไร ในตลาดการแข่งขันระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก ในปัจจุบัน และอนาคต 

 
6. ท่านคิดว่าอะไร คือความท้าทาย และจุดอ่อน ของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย 

ท่านคิดว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียควรปรับปรุงเร่ืองใด เพื่อให้เป็นผู้น่าทางธุรกิจสายการ
บินต้นทุนต่่าอย่างยั่งยืน 

 
7. เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง การบริหารจัดการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย กับ องค์กรของ

ท่าน ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร  
 

8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเร่ือง “การจัดการความได้เปรียบในการ
แข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย” 
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ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ ผู้ใช้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
งานวิจัย หัวข้อเร่ือง “การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย” 
 

1. ในมุมมองของท่าน ท่านมีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับ ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศ
ไทย และท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย  

 
2. อยากทราบว่าในทัศนะของท่าน ท่านคิดว่าปัจจัยในความส่าเร็จทางธุรกิจ (Key Success 

Factor) ของสายการบินไทยแอร์เอเชียคืออะไร  ปัจจัยใดที่ท่าให้สายการบินไทยแอร์เอเชีย
สามารถสร้างและรักษาความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมสายการบินต้นทุนต่่า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

3. ในมุมมองของท่านสายการบินไทยแอร์เอเชียมีความสามารถในการจัดการภายในองค์กร
ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ อย่างไร 
a. ด้านนวัตกรรมการจัดการและการจัดการนวัตกรรม 
b. ด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
c. ด้านภาวะผู้น่า 
d. ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
e. ด้านความผูกพันของพนักงาน 

 
4. จากเร่ืองราวปัญหาต่างๆ ของสายการบินไทยแอร์เอเชียที่เกิดขึ้น ท่านคิดว่าผู้บริหารมีวิธีใน

การรับมือ จัดการและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน 
 

5. ท่านมีทัศนะและมุมมองต่อธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าอย่างไร ในตลาดการแข่งขันระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก ในปัจจุบัน และอนาคต 

 
6. ท่านคิดว่าอะไร คือความท้าทาย และจุดอ่อน ของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย 

ท่านคิดว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียควรปรับปรุงเร่ืองใด เพื่อให้เป็นผู้น่าทางธุรกิจสายการ
บินต้นทุนต่่าอย่างยั่งยืน 
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7. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า ท่านมีทัศนะ ความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ อย่างไรกับ การบริหารจัดการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย  

 
8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเร่ือง “การจัดการความได้เปรียบในการ

แข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย” 
 

บทสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรของสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
 

1. คุณสันติสุข คล่องใช้ยา  ผู้อ่านวยการฝ่ายการพาณิชย์และรายได้พิเศษ 
 

คุณสันติสุขให้ทัศนะเกี่ยวกับธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าในปัจจุบันว่ามีการตลาดที่เติบโต
อย่างต่อเน่ือง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียยังถือเป็นผู้น่าในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศ
ไทย และในฐานะของผู้อ่านวยการฝ่ายการพาณิชย์และรายได้พิเศษ ถือว่า ผลก่าไรของสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียที่ผ่านมา ถือว่าเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก 

ปัจจัยในความส่าเร็จทางธุรกิจของสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้น ได้แก่ การยึดหลัก Model 
ของสายการบินต้นทุนต่่าที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถน่ามาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ความส่าเร็จ ได้แก่ ประเภทของเคร่ืองบิน การให้บริการเชื่อมต่อจุดหมายปลายทางแบบจุดต่อจุด 
การหารายได้นอกเหนือจากตั๋วโดยสาร เป็นต้น ทั้งนี้ยังมุ่งเน้นการรักษาระดับต้นทุนให้ต่่าที่สุด 
และมีการจัดระบบการใช้งานเคร่ืองบินให้มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าที่สุด โดยมองว่า เวลาที่
เคร่ืองบินอยู่บนอากาศ ถือเป็นรายได้ ในขณะที่เคร่ืองบินจอด ถือเป็นต้นทุน นอกจากนี้ยังให้
ความส่าคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร และเคร่ืองหมายการค้าเป็นหลัก 

มิติด้านนวัตกรรมการจัดการและการจัดการนวัตกรรม  สายการบินไทยแอร์เอเชียมีการใช้
นวัตกรรมการจัดการเร่ืองการเชื่อมต่อจุดหมายการบิน โดยมุ่งเน้นเส้นทางบินที่หลากหลาย และ
จุดหมายการบินที่ผู้โดยสารมีความต้องการสูง รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์กลางการบินในจังหวัดต่างๆ 
นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร และเชื่อมต่อการบินจากศูนย์กลางการบิน โดยไม่จ่าเป็นต้องแวะ
เปลี่ยนเคร่ืองที่กรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี้ ยังมีการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อการจัดการเร่ืองการซื้อตั๋วโดยสาร ตลอดจน
การเช็คอิน และการโหลดกระเป๋าเดินทาง เช่น เคร่ืองพิมพ์ตั๋วเคร่ืองบินอัตโนมัติ(Self-boarding 
pass) เคร่ืองพิมพ์ป้ายติดกระเป๋าเดินทางอัตโนมัติ (Self-bag tagging) เพื่อลดการท่างานของ
พนักงาน และเพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้โดยสาร เป็นต้น 
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สายการบินไทยแอร์เอเชีย ยังมีการจัดตั้งแผนกเพื่อจัดการรายได้ (Revenue Management 
Department) ขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อท่าหน้าที่ตรวจสอบราคาตั๋วโดยสารของสายการบินอ่ืนๆ 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 แต่กลับมีภาพลักษณ์ทางลบต่อผู้บริโภคในภาคอีสาน ซึ่งเห็นได้จากข้อมูล
การร้องเรียนเร่ืองความไม่ประทับใจต่อพนักงานที่เร่งรีบ เคร่งเครียด และไม่เป็นมิตร ดังนั้นสาย
การบินไทยแอร์เอเชียจึงได้เลือกใช้ ณเดชน์ คูกิมิยะ นักแสดงซึ่งเป็นตัวแทนของชาวอีสานอันเป็นที่
รัก มีภาพลักษณ์ที่น่ารัก สดใส และเป็นกันเอง มาท่าการโฆษณาในต่าแหน่งพนักงานต้อนรับบน
เคร่ืองบินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนทัศนคติทางลบ และเพื่อสร้าง
ความประทับใจแก่ผู้โดยสาร ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ที่มีต่อชาวอีสานได้เป็นอย่าง
มาก อีกทั้งยังส่งผลให้ยอดขายในภาคอีสานเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  

มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชียได้เลือกน่าวิธีการที่ดี
และมาตรฐาน (Benchmarking) ของแอร์เอเชียมาใช้ โดยก่าหนดเคร่ืองมือที่ใช้วัดผลการด่าเนินงาน 
หรือประเมินผลการด่าเนินงานในด้านต่างๆ (KPI) ทั้งในเร่ือง ยอดขาย มาตรฐานการท่างาน ส่วน
แบ่งการตลาด รวมทั้งการจัดการเร่ืองน้่ามัน เป็นต้น 

มิติด้านภาวะผู้น่า สายการบินไทยแอร์เอเชียมุ่งเน้นความเป็นองค์กรที่เปิดเผย ไม่มีความลับ 
จึงมี Open Door Policy ที่ห้องท่างานทุกห้องจะไม่มีประตู รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรที่ไม่ซับซ้อน 
เพื่อเป็นการกระจายอ่านาจในการตัดสินใจ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นภายในองค์กรพนักงานสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเข้าใจและแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชียได้ให้ความส่าคัญกับวัฒนธรรมองค์กร 
ตั้งแต่เร่ิมคัดเลือกพนักงานเข้ามาท่างาน โดยมุ่งเน้นทัศนคติที่ดีต่อสายการบินต้นทุนต่่า ที่พนักงาน
ทุกคนต้องมีระเบียบวินัย และยึดมั่นหลักการของสายการบินต้นทุนต่่าที่มีประสิทธิภาพ 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 ทั้งนี้ยังมีการจัดต้ังสมาคมกีฬา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของพนักงาน 
เช่น สมาคมแบดมินตัน สมาคมบาสเกตบอล สมาคมฟุตบอล โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย จะให้
การสนับสนุนเร่ืองชุดกีฬา และเคร่ืองมือกีฬา ที่มีสัญลักษณ์แอร์เอเชีย เป็นต้น 
 

2. คุณณัฐพล บรรพกาญจน์  อดีตผู้อ่านวยการฝ่ายขาย และจัดจ่าหน่ายสายการบินไทยสมายล์ 
และอดีตผู้อ่านวยการฝ่ายขายและจัดจ่าหน่าย สายการบินไทยแอร์เอเชีย  

 
ในฐานะที่คุณณัฐพล อยู่ในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่ามาเป็นระยะเวลานาน ได้อธิบายว่า

ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าของประเทศไทยนั้น แท้จริงแล้วมีลักษณะการท่าธุรกิจที่แตกต่างกันไป 
เช่น สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จะเน้นเร่ืองนโยบายด้านราคา ในขณะที่สายการบินนกแอร์ จะเน้น
เร่ืองความแตกต่างด้านการให้บริการ ส่วนสายการบินไทยเวียดเจ๊ท นั้นจะมีรูปแบบเดียวกันกับสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย ส่วนสายการบินไทยสมายล์นั้น ในคร้ังแรกที่จัดตั้งขึ้นมาได้วางต่าแหน่งใน
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 สายการบินต้นทุนต่่ารายอ่ืนๆ และเพิ่มการ
สร้างความแตกต่าง เช่น บริการเสริมพิเศษในด้านต่างๆ รวมถึงการเชื่อมต่อเที่ยวบินกับสายการบิน
แอร์เอเชียในเครือทั้งหมด 

มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม สายการบินไทยแอร์เอเชียมี
นวัตกรรมการจัดการที่ได้รับการพัฒนามาแล้วเป็นอย่างดีจาก Air Asia Berhad รวมถึงมีบุคลากรที่
ได้รับการถ่ายทอดด้านการจัดการนวัตกรรมของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีระเบียบแบบแผน 
เป็นรูปแบบเดียวกัน และมีความสม่่าเสมอ โดยให้ความส่าคัญกับระบบฐานข้อมูลลูกค้าที่มีจ่านวน
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มาก และสามารถติดต่อสื่อสารทางการตลาดกับลูกค้าได้ทั่วถึง รวมถึงยังใช้ระบบฐานข้อมูลลูกค้า
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
(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
การด่าเนินธุรกิจน้ัน ได้รับการสั่งการมาจาก Air Asia Berhad เป็นหลัก ในลักษณะการบังคับบัญชา 
และค่อนข้างไปในแนวราบตามที่ได้รับค่าสั่งมา จึงท่าให้ไม่ก่อให้เกิดการบังคับบัญชาแบบปิรามิด 
และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ  ส่งผลให้ผู้น่าสูงสุดจะมีภาวะผู้น่าสูงมาก การกระจายอ่านาจไม่
กว้างขวางนัก และเน้นใช้ระบบเป็นผู้ควบคุมการท่างานเป็นหลัก 

มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกสร้างขึ้นจาก 
Air Asia Berhad ดังนั้นจึงเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ด้านธุรกิจเป็นหลัก โดย
จะมีการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร และมีการเสริมสร้างให้ก่าลังใจแก่บุคลากรโดย
ให้ในรูปแบบของ เงิน และสวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มแรงผลักดันในการท่างาน ยึดหลักการ 
ท่ามากได้มาก ท่าน้อยได้น้อย และถ้าหากไม่มีประโยชน์กับองค์กร ก็จะไม่สามารถอยู่ในองค์กรได้ 
มิติด้านความผูกพันของพนักงาน จากวัฒนธรรมขององค์กร ที่เห็นว่าการท่ามากได้มาก ท่าน้อยได้
น้อย ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งมุ่งเน้นในทางธุรกิจ ท่าให้พนักงานไม่เกิดความผูกพันมาก
นัก จึงเกิดการแข่งขันในการสร้างผลงานมากกว่าความผูกพันแบบเพื่อนหรือครอบครัว 
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3. คุณพงษ์นรินทร์ อนุรักษ์ลาวัณย์ อดีตผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ 
 

คุณพงษ์นรินทร์ได้ให้ทัศนะต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อสายการบินไทยแอร์เอเชียว่า 
ในปัจจุบันสายการบินต้นทุนต่่ายังคงเป็นตลาดที่สามารถเติบโตได้เร่ือยๆ ตามความต้องการของ
ผู้บริโภคที่นับวันจะมีมากขึ้น โดยอนาคตแนวโน้มเร่ืองราคาตั๋วโดยสารนั้น ยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย 
และต้องเพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยรูปแบบการแข่งขันในอนาคตนั้นจะเป็นเร่ืองเส้นทางใน
การบิน หากสายการบินใดสามารถตอบรับความต้องการของผู้บริโภคได้ดีที่สุด 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
รับจากลูกค้าคนไทยในทิศทางที่ดีมากๆ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
นอกจากนี้ยังเน้นเร่ืองภาพลักษณ์ขององค์กรให้สามารถเข้าถึงกับคนทุกระดับ ซึ่งถือเป็นปัจจัยแห่ง
ความส่าเร็จของสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยการเลือกใช้  ณเดชน์ คูกิมิยะ เป็น Presenter ในการ
โฆษณาที่มีความสัมพันธ์ทางอารมณ์ต่อกลุ่มลูกค้าที่มีการใช้บริการ จากภูมิล่าเนา และเส้นทางการ
บิน เป็นหลัก 

มิติด้ านการจัดการคุณภาพทั่วทั้ งองค์กร สายการบินไทยแอร์ เอเชียจะพิจารณา
ความสามารถในการด่าเนินงานของตนเอง ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และมีส่วนใดถือว่า
เหนือกว่าคู่แข่งในตลาด จากนั้นจึงมาลงทุนเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้นอีก  รวมทั้งมีการ
พัฒนาด้านสวัสดิการของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น อย่างสม่่าเสมอ             

มิติด้านภาวะผู้น่า ผู้บริหารมีการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น และเมื่อมีเร่ืองราวปัญหาต่างๆ ผู้บริหารจะมีส่วนร่วมในการตอบค่าถามกับสื่อ อย่าง
ใกล้ชิด ทั้งนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชียให้ความส่าคัญต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างมาก 
ดังนัน้จึงมีการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการป้องกันความเสียหายจากสื่อออนไลน์  
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มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร และ มิติด้านความผูกพันของพนักงาน เนื่องด้วยสายการบินไทย
แอร์เอเชียมีจุดมุ่งหมายที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า และเห็นว่าจุดเร่ิมต้นของการบริการที่ดีนั้น 
เร่ิมจากพนักงาน ดังนั้น สายการบินไทยแอร์เอเชียจึงให้ความส่าคัญต่อพนักงานทุกระดับอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทและสามารถน่าไปส่งต่อการบริการที่ดีแก่ลูกค้า จะ
เห็นได้จากการส่งเสริมให้คนที่ท่างานต่างแผนกกัน มีการท่างานร่วมกับเป็นทีม และจัดให้มี
กิจกรรมภายในร่วมกันอย่างสม่่าเสมอ 
 

4. คุณณัฐพล ศิริอุปถัมภ์  อดีตผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ และอดีต
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

 
คุณณัฐพล มองว่าสายการบินต้นทุนได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในประเทศไทย โดยเฉพาะ

ด้านกลไกราคา และส่งผลกระทบโดยตรงกับตลาดสายการบินโดยรวมอย่างเห็นได้ชัด ท่าให้
ผู้บริโภคมีตัวเลือก และสามารถเข้าถึงการเดินทางโดยเคร่ืองบินได้ง่ายขึ้น จึงส่งผลให้ สายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย เป็นสายการบินต้นทุนต่่าเจ้าแรกที่เข้ามาท่าตลาด และมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ท่าให้
ประสบความส่าเร็จอย่างมากในประเทศไทย ซึ่งในฝั่งของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ นั้นจะไม่
สามารถก่าหนดต่าแหน่งของตนเองซึ่งเป็น Boutique Airline ได้ชัดเจนนัก  

มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม สายการบินไทยแอร์เอเชียให้
ความส่าคัญต่อนวัตกรรมการจัดการต่างๆ นอกเหนือจากแนวคิดของสายการบินต้นทุนต่่าที่สามารถ
รักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะเป็นผู้บุกเบิก และมีชื่อเสียงที่ติดตลาด รวมถึงเครือข่าย
เส้นทางการบินที่เชื่อมโยงกันแล้ว ยังมีการจัดการระบบการจองที่มาจาก Web Base โดยรูปแบบ
การเรียงราคา และเงื่อนไขของตั๋วโดยสาร ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังมีนวัตกรรม
การจัดการส่วนงานรายได้เสริมอ่ืนๆ (Ancillary) ที่แตกต่างจากสายการบินเต็มรูปแบบทั่วไปอย่าง
ชัดเจน ซึ่งรายได้เสริมเหล่านี้ยังถือเป็นรายได้จ่านวนมากแก่บริษัทอีกด้วย 

มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มีระบบแบบแผนเร่ืองวิธีการท่างานที่ชัดเจน 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
เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความปลอดภัยของเคร่ืองบินโดยตรง ซึ่งมองว่า สายการบินไทยแอร์
เอเชียนั้น เป็นสายการบินต้นทุนต่่า แต่มีประสิทธิภาพของพนักงาน และระบบการบริหารจัดการ
องค์กร ไม่ได้ต่่าตามไปด้วย  

มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม สายการบินไทยแอร์เอเชียมี
นวัตกรรมในการจัดการเร่ืองต้นทุนของเคร่ืองบิน ซึ่งถือเป็นปัจจัยส่าคัญที่สุดในการให้บริการอย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากที่สายการบินแอร์เอเชียจะไม่เลือกซื้ออะไหล่ ชิ้นส่วนต่างๆ 
มาเก็บไว้ล่วงหน้า ถ้ายังไม่ถึงเวลาจ่าเป็น เนื่องจากการเก็บรักษาอะไหล่ของเคร่ืองบินนั้น ต้องมีการ
บ่ารุงรักษาและมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสูง  

มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ถึงแม้สายการบินไทยแอร์เอเชีย จะเป็นสายการบิน
ต้นทุนต่่า แต่ประสิทธิภาพการท่างานของพนักงานทุกคนอยู่ในระดับดีมาก เห็นได้จากสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียได้จัดให้มีสถาบัน Air Asia Academy เพื่อให้วิศวกรการบิน ได้ทบทวนความรู้ และ
เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมการบินเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและสม่่าเสมอ เพราะพนักงานมี
ประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานตามที่ได้ก่าหนด
ไว้ และยังคงพัฒนาต่อไปเร่ือยๆ อยู่เสมอ  

นอกจากนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียยังมีข้อก่าหนดตามมาตรฐานให้มีการตรวจสอบและ
ซ่อมบ่ารุง เมื่อเคร่ืองบินท่าการบินครบก่าหนดตามจ่านวนรอบการบินขึ้นลง หรือใช้ท่าการบินครบ
จ่านวนชั่วโมง ซึ่งการตรวจสอบและซ่อมบ่ารุงจะมีระดับขั้นของการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นตาม
ระยะเวลา เช่น แบ่งเป็น ACheck, BCheck, CCheck และ DCheck ตามคู่มือการซ่อมบ่ารุง ของ
เคร่ืองบินแต่ละรุ่น ซึ่งในการเข้าซ่อมบ่ารุงใหญ่ระดับ CCheck หรือ DCheck นั้น จะมีการ ถอด
ชิ้นส่วนต่างๆ ของเคร่ืองบินมาตรวจสอบอย่างละเอียด และมีการเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ ตาม
ก่าหนดเวลาอย่างเคร่งครัด แม้ว่าอะไหล่ชิ้นนั้นจะยังไม่เสียหาย หรือมีสภาพดีอยู่ก็ตาม เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยสูงสุด 
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มิติด้านภาวะผู้น่า ผู้บริหารมีการรับมือต่อปัญหาเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ เพราะทาง

สายการบินแอร์เอเชียจะมีนโยบายว่า จะไม่รอให้เกิดปัญหาก่อน จึงค่อยหาทางแก้ไข แต่จะมีการ
วางแผนในการรับมือกับปัญหาต่างๆ รวมถึงมีการฝึกซ้อมการแก้ไขปัญหา โดยใช้สถานการณ์
จ่าลองขึ้นมา จากเร่ืองราวปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นกับสายการบินไทยแอร์เอเชียจึงผ่านไปได้ด้วยดี 

มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชียได้ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนให้
ความส่าคัญต่อการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จ่าเป็น แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยใน
ทุกๆ ด้าน รวมถึงประสิทธิภาพต่างๆ ต้องไม่ลดลง อีกทั้งสิ่งที่พนักงานทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตาม
นโยบายอย่างเคร่งครัด จะส่งผลต่อโบนัส ที่พนักงานจะได้รับ 

มิติด้านความผูกพันของพนักงาน เนื่องจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย ให้การดูแลพนักงาน
และเอาใจใส่พนักงานทุกคน ทุกแผนก ทางด้านสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานและครอบครัว เป็น
อย่างดี และพนักงานทุกคนจะได้สิทธิ เท่าเทียมกันทั้งองค์กร โดยไม่มีการแบ่งระดับ จึงท่าให้
พนักงานทุกคน รับรู้ได้ถึงความยุติธรรมที่บริษัทมีให้ 
 

6. คุณธันวา จ่าปาภา นักบิน 
 

คุณธันวา เป็นนักบินและยังเป็นตัวแทน (Presenter) ของสายการบินไทยแอร์เอเชียในการ 
น่าเสนอสื่อต่างๆ ขององค์กร ได้กล่าวว่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย เป็นสายการบินที่เน้นให้
ความส่าคัญของคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยมุ่งให้ความส่าคัญเต็มที่ต่อทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานความปลอดภัยของผู้โดยสาร ถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนสูงก็ตาม เพราะมีวิธีคิดที่ชัดเจนว่า 
บริษัทพร้อมลงทุนเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร แต่พร้อมประหยัดเพื่อลดต้นทุนของบริษัท  

มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม มีการคิดค้นรูปแบบการจัดการ 
และวิธีการท่างานให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการรักษาระดับต้นทุนขององ ค์กร เช่น ถ้า
เปรียบเทียบลักษณะรูปแบบการท่างานของนักบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย กับสายการบินบาง
แห่ง จะเห็นว่ามีหน้าที่ในกระบวนการท่างานมากกว่า ซึ่งจะส่งผลให้นักบินสบายน้อยกว่า แต่
ส่งเสริมให้นักบินต้องปรับตัว และดึงความสามารถในการท่างานให้มีประสิทธิภาพสูงออกมา ใช้
งาน เพื่อประโยชน์สูงสุด ท่าให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อเป็นผู้ช่วยของ
นักบิน ซึ่งผลก่าไรที่บริษัทจะได้รับ ก็จะกลับมาเป็นสวัสดิการที่ดีขึ้นให้แก่พนักงานในทุกๆ ปี  
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มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีการพัฒนาและให้
ความรู้แก่พนักงานทุกสายงานอย่างสม่่าเสมอ รวมทั้งมีการประเมินผล ปรับปรุง ระบบในการ
ท่างานในทุกๆ แผนกโดยผู้ตรวจสอบภายในอยู่ตลอดเวลา ท่าให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าถูกจับผิด และมีการพัฒนาระบบต่างๆ 
ภายในองค์กรอยู่อย่างต่อเนื่อง ในงานของนักบิน สายการบินไทยแอร์เอเชียได้ร่วมมือกับบริษัท 
Canadian Aviation Electronics Ltd. (CAE) ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเคร่ืองฝึกบินจ่าลอง และเป็นผู้น่าใน
เทคโนโลยีด้านการบิน เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการบิน  Asian Aviation Academy ที่กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อรองรับการฝึกบินของนักบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย ให้มี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ในการปฏิบัติการของเคร่ืองบินนั้น หัวใจส่าคัญคือ ความปลอดภัยสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
การท่าการบิน การจัดตารางบิน การใช้งาน การบ่ารุงรักษาและซ่อมบ่ารุงนั้น ทุกๆ อย่างจะต้อง
เป็นไปตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่ได้ก่าหนดขึ้นจากบริษัทผู้ผลิตอากาศยาน ผู้ผลิต
อะไหล่ต่างๆ รวมทั้งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานก่ากับดูแลด้านการบินทั้งของ
ประเทศผู้ผลิตอากาศยาน เช่น องค์การด้านความปลอดภัยด้านการบินของสหภาพยุโรป (EASA) 
ส่านักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ (CAAT) ซึ่งทั้งหมดก็จะมีการก่ากับดูแลจากองค์กร
ระหว่างประเทศอย่างองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) อีกด้วย 

ส่าหรับการใช้งานเคร่ืองบินและการซ่อมบ่ารุงนั้น สายการบินไทยแอร์เอเชียให้
ความส่าคัญ ในทุกขั้นตอน โดยเมื่อเคร่ืองเข้าจอดที่สนามบิน นักบิน หรือวิศวกรอากาศยาน จะเดิน
ตรวจสอบรอบๆ เคร่ืองบินก่อน เพื่อดูความเรียบร้อย และสังเกตความผิดปกติก่อนออกไปท่าการ
บินเที่ยวถัดไป จากนั้นเมื่อท่าการบินเสร็จในแต่ละวัน จะมีการตรวจสอบและซ่อมบ่ารุงประจ่าวัน 
ที่ฐานการบินของเคร่ืองบินล่านั้น 

มิติด้านภาวะผู้น่า “ผู้น่ามีคุณธรรม ผู้ตามก็เลื่อมใส ผู้น่ามีน้่าใจ ผู้ตามก็มีใจ” ส่วนในด้าน
คุณสมบัติของผู้บริหารที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีต่อหน่วยงานของนักบินนั้น สังเกตได้จาก
หลังการแก้ไขปัญหา โดยพบว่า ปัญหานั้นๆ ลดลงอย่างมีนัยส่าคัญ อันเนื่องมาจากการส่งเสริมและ
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 ไม่แบ่งระดับความเป็นเจ้านายกับลูกจ้าง อีกทั้งบริษัทยังมีการสนับสนุนให้
พนักงานมีความสุขในการท่างาน เพราะเชื่อมั่นว่า ถ้าพนักงานทุกคนท่างานได้เต็มที่ บริษัทก็
สามารถพัฒนาต่อไปเป็นอย่างดีเช่นกัน 
 

7. คุณกมลรัตน์ สิริฤกษ์สกุล พนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบิน 
 

คุณกมลรัตน์ ได้แสดงความมั่นใจว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียนั้น สามารถด่าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะความสามารถของผู้บริหารที่มีนโยบายชัดเจน แข็งแกร่ง รวมทั้งข้อ
ได้เปรียบในการจ่าหน่ายตั๋วโดยสารได้ในราคาถูก ซึ่งเป็นผลจากการประหยัดต้นทุนของทุกๆ ฝ่าย
ในองค์กร 

มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม สายการบินไทยแอร์เอเชียเล็งเห็น
ถึงความปลอดภัย และความทันสมัยของเทคโนโลยีการบิน ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์หลักในการให้บริการ 
จึงมีการเลือกซื้อเคร่ืองบินใหม่ ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอยู่ตลอด อีกทั้งมีการท่าการตลาดใน
รูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ 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 มีการส่งเสริมสวัสดิการให้กับพนักงานทุกคนเป็น
อย่างดี ทั้งตั๋วโดยสาร การรักษาพยาบาล วันลาพักร้อน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการ
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ท่างาน รวมทั้ง มีการจัดงานสังสรรค์ประจ่าปี เพื่อให้ผู้บริหารได้พบปะกับพนักงานทุกคน รวมทั้ง
ให้พนักงานได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมองค์กรซึ่งสามารถสร้างความผูกพันต่อองค์กรได้ดี 
 

8. คุณวรวรรณ เอ้ือจารุพร    พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน 
 

คุณวรวรรณ ท่างานต่าแหน่งพนักงานต้อนรับบินเคร่ืองบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
มาเป็นระยะเวลา 6 ปี ซึ่งมีความพึงพอใจในการท่างานเป็นอย่างมาก และไม่มีความคิดจะโยกย้าย
ไปท่างานให้กับสายการบินอ่ืนๆ หรือเปลี่ยนสายอาชีพ   
   มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม ในด้านของการบริการผู้โดยสาร
บนเคร่ืองบินนั้น สายการบินไทยแอร์เอเชียยังได้จัดให้มีพนักงานกลุ่ม Fun Team โดยมีหน้าที่จัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสุข ความสนุกสนาน น่าสนใจ หรือแจกของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ 
ให้แก่ผู้โดยสารระหว่างการเดินทางบางเที่ยวบิน รวมทั้งมีการส่งเสริมการตลาดด้วยการให้บริการ
พิเศษ “Air Asia Care Flight เที่ยวบินพิเศษ ส่าหรับคนพิเศษ” ที่ให้ผู้โดยสารที่ต้องการสร้างเซอร์
ไพรส์ให้กับคนส่าคัญสามารถส่งรายละเอียดถึงโอกาสพิเศษ ความสัมพันธ์กับผู้โดยสาร และ
รูปแบบการเซอร์ไพรส์ให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งถ้าได้รับการคัดเลือกพนักงานต้อนรับจะ
ท่าการเซอร์ไพรส์ให้แก่ผู้โดยสารนั้น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
เมนูอาหาร ชนิดเคร่ืองดื่ม และสินค้าต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของสายการบินนอกเหนือจาก
ราคาตั๋วโดยสารอย่างสม่่าเสมอ  

มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การจัดการภายในองค์กรของสายการบินไทยแอร์
เอเชีย มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจัดให้มีการประเมิน
ศักยภาพในการท่างานของบุคลากรภายในองค์กรอย่างสม่่าเสมอ และมีการพัฒนา ปรับปรุง ให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว โดยในฐานะพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน สายการบิน
ไทยแอร์เอเชียได้มีการจัดตั้ง Air Asia Traning Academy ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
เพื่อให้พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินได้ท่าการเรียนรู้เร่ืองความปลอดภัย การให้บริการ และฝึกการ
ปฏิบัติงาน ให้ได้ตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 

มิติด้านภาวะผู้น่า ผู้บริหารได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับว่าผู้บริหารนั้นได้มีการไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วนก่อนท่าการตัดสิน และแก้ไขปัญหา  

มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร มิติด้านความผูกพันของพนักงาน สายการบินไทยแอร์เอเชียมี
การปลูกฝังความคิด และทัศนคติที่มีต่อองค์กร ว่าเป็นการอยู่ร่วมกันแบบเสมือนครอบครัว ไม่มีค่า
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ว่าเจ้านายกับลูกน้อง แต่จะมีแต่ความรู้สึกว่าทุกคนเป็นพ่อแม่พี่น้องกัน ท่าให้เกิดความสนิทสนม 
สามัคคี ส่งผลให้เมื่อเกิดปัญหาทุกคนจะสามารถปรึกษา เสนอความคิดเห็น และร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังส่งผลดีต่อไปถึงผู้โดยสารในเร่ืองความร่วมมือกัน
ของพนักงานในการท่างานในระยะเวลาเดินทางอันจ่ากัดบนเคร่ืองบินอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบการท่างานของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินซึ่งเป็นผู้ที่เปรียบเสมือน
ตัวแทนของสายการบิน และมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้โดยสารอย่างมีความสุข พนักงานต้อนรับ
บนเคร่ืองบินจะให้ความเป็นกันเอง ท่าให้ผู้โดยสารเกิดการประทับใจ และกลับมาใช้บริการอีกใน
อนาคต 
 
บทสัมภาษณ์บุคคลภายนอกสายการบินไทยแอร์เอเชีย และมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน
ต้นทุนต่ า 
 

1. คุณวที อรรถกวี นักวิชาการ ระดับผู้อ่านวยการ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย  
 

คุณวที ได้ให้ข้อมูลในฐานะนักวิชาการขององค์กรที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจสาย
การบินต้นทุนต่่า โดยเฉพาะเร่ืองการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น
ของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย ส่งผลให้ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่
หลักในการให้บริการในการท่าการบินของทุกสายการบิน และร่วมรับผิดชอบ โดยเฉพาะเป้าหมาย
ในเร่ืองความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นส่าคัญ 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
การแวะเปลี่ยนเคร่ืองที่ กรุงเทพ มาเป็นรูปแบบการเดินทางแบบกระจายตัว คือ สามารถเดินทาง
โดยเคร่ืองบินจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจังหวัดภูเก็ตโดยตรง เป็นต้น อีกทั้งการให้ความส่าคัญด้าน
ราคา ที่สามารถท่าราคาค่าโดยสารได้ต่่า และการให้ความส่าคัญด้านเวลา ซึ่ งสายการบินไทยแอร์
เอเชีย มีประสิทธิภาพสูงในการจัดสรรเร่ืองการตรงต่อเวลาในการท่าการบินอย่างชัดเจน ( On-time 
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performance) นอกจากนี้การน่านวัตกรรมการจัดการธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าที่ทันสมัยจาก
ต่างประเทศ คือ แอร์เอเชีย มาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน โดยเป็นธุรกิจของเอกชนอย่างแท้จริง และ
มุ่งเน้นการบริหารจัดการเร่ืองต้นทุนเป็นส่าคัญ นอกจากนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ยังถือเป็นสาย
การบินที่มีคุณภาพสูงในสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ด้วยรูปแบบการบริหารงานที่ทันสมัย เป็น
สากล มีการปรับตัวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชียนั้น มีการจัดการภายใน
องค์กรที่เป็นระบบ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยจะเห็นได้จากการแก้ปัญหาเร่ืองมาตรฐานใน
การตรวจสอบคุณภาพ จากหน่วยงาน International Civil Aviation Organization (ICAO) ที่มีหน้าที่
ในการตรวจสอบประเมินมาตรฐานของประเทศสมาชิกในการก่ากับดูแลความปลอดภัยด้านการบิน  
ซึ่งจะตรวจประเมินตามโครงการ Universal Safety Oversight Audit Program (USOAP) โดยสาย
การบินไทยแอร์เอเชียสามารถผ่านการตรวจสอบ และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับตามมาตรฐานได้ ใน
ระยะเวลาอันสั้น ก่อนสายการบินอ่ืนๆ 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
ให้บริการด้านการเช่าพื้นที่ส่านักงาน การให้เช่าพื้นที่ลานจอดอากาศยาน และมีหน้าที่จัดหาสิ่ง
อ่านวยความสะดวกต่างๆ ในฐานะผู้ให้เช่าสถานที่และด่าเนินธุรกิจการบิน เช่น เคาน์เตอร์เช็คอิน 
ระบบมาตรฐานความปลอดภัย ระบบสายพานล่าเลียง สะพานเทียบเคร่ืองบิน จึงถือว่าเป็นงานที่
ส่งเสริมให้ธุรกิจของสายการบินต้นทุนต่่าสามารถด่าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยเอกรชฏ มีความเข้าใจในรูปแบบและวิธีในการท่างานของสายการบินไทยแอร์เอเชียได้
เป็นอย่างดี และมีมุมมองต่อธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าว่ายังคงมีแนวโน้มด้านการตลาดเติบโตมาก
ขึ้นอย่างก้าวกระโดดเนื่องจากการปลดธงแดงการบิน ซึ่งจะส่งผลให้มีการแข่งขันในตลาดสูงขึ้น
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ต่อไป อีกทั้งยังคงมีการขยายเส้นทางบินไปยังจุดหมายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเปิดเส้นทาง
การบินระยะไกลข้ามทวีป และการร่วมมือทางธุรกิจกับธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น ธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจทัวร์ราคาประหยัด 

ในปัจจุบัน สนามบินหลักของไทยจัดอยู่ในขั้นวิกฤต เนื่องจากมียอดผู้โดยสารล้นทะลักขีด
ความสามารถที่รองรับได้ ทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจึงมีนโยบายในการสร้างอาคารผู้โดยสาร
ของสายการบินต้นทุนต่่าของประเทศไทย รวมทั้งสายการบินต้นทุนต่่าของประเทศต่างๆ ในระดับ
ภูมิภาคและทั่วโลก โดยสนามบินดอนเมืองจะมีการขยายอาคารผู้โดยสาร โดยปรับปรุงอาคาร
ระหว่างประเทศ และปรับปรุง เพิ่มหลุมจอดเคร่ืองบินแบบประชิดอาคาร และหลุมจอดระยะไกล 
เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 40 ล้านคนต่อปี ในปี พศ. 2565 เป็นต้น 
 มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม สายการบินไทยแอร์เอเชีย ถือเป็น
สายการบินที่ให้ความส่าคัญเร่ืองนวัตกรรมการจัดการมากที่สุด  และส่งผลให้ประสบความส่าเร็จ
ในระดับสากล โดยมุ่งเน้นรูปแบบการเดินทางที่เรียบง่าย ราคาประหยัด การพัฒนาการสื่อสาร และ
ส่ารองที่นั่งผ่านเวปไซต์ เพื่อลดต้นทุนด้านบุคลากร อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งการ
เช็คอินล่วงหน้าผ่านเวปไซต์ หรือเช็คอินผ่านตู้อัตโนมัติ เพื่อช่วยร่นระยะเวลาในการเข้าแถวเช็คอิน 
อีกทั้งยังใช้ตั๋วโดยสารแบบ Ticketless คือสามารถให้รหัส บาร์โค้ด ในการยืนยันตัวตนแทน ซึ่ง
สามารถลดต้นทุนการใช้กระดาษพิมพ์ได้เป็นอย่างมาก  

การเข้าถึงผู้บริโภคโดยผ่านสังคมออนไลน์ต่างๆ ท่าให้สื่อสารได้อย่างรวดเร็ว และรับรู้
ความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง นอกจากนี้การจัดการนวัตกรรมด้านการเชื่อมต่อการ
ท่องเที่ยวกับโรงแรมที่พัก การเดินทางด้วยเรือ รถ โดยท่าแพคเกจราคา รวมถึงส่วนลดร้านอาหาร
โดยแสดงป้ายติดกระเป๋าเดินทางที่ซื้อน้่าหนักเพิ่มเมื่อเดินทางกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย ถือว่า
ตอบโจทย์การด่าเนินชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ยังมีการจัดการนวัตกรรมเร่ือง
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 ส่งผลให้ทุกคนให้พนักงานทุกคนมีความ
กระตือรือร้นและทุ่มเทความสามารถในการท่างานด้วยความจริงใจ  

มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชียให้ความส่าคัญกับการรับพนักงาน
อย่างมาก โดยคัดเลือกด้านความเหมาะสมของบุคลากรมากกว่าความเก่ง เพราะเชื่อว่าการเลือก
บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร จะท่าให้ประสบความส่าเร็จอย่างยั่งยืน รวมทั้งมี
การปลูกฝังทัศนคติขององค์กรอย่างชัดเจน และส่วนใหญ่จะไม่เลือกพนักงานที่เคยผ่านงานมาจาก
สายการบินอ่ืนมาก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กรเก่าติดตัวมาใช้กับสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย 

มิติด้านความผูกพันของพนักงาน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ผลประกอบการดี พนักงานก็จะได้รับค่าตอบแทนที่พอเพียง ส่งผลให้พนักงานเกิดความ
จงรักภักดีต่อองค์กร  รวมทั้งการจัดให้มีแผนกพัฒนาบุคคล ที่ท่าหน้าที่รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของ
พนักงานในทุกๆ เร่ือง และยังจัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์อยู่บ่อยคร้ัง เพื่อช่วยสร้างความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กรอีกด้วย 
 

3. คุณอนุพงษ์ เกรียงไกรลิปิกร ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัทเสิร์ชเอ็นจินอ็อปทีไมเซชั่น จ่ากัด 
(เวปTraveligo) 

 
คุณอนุพงษ์ เป็นผู้ก่อตั้ง www.traveligo.com  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการค้นหาตั๋วเคร่ืองบิน 

รถเช่า และห้องพักโรงแรมต่างๆ ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต และ Application บนโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน รายแรกของประเทศไทย ซึ่งมีฐานะเป็นเหมือนตัวแทนจ่าหน่ายตั๋วเคร่ืองบินและการ
จองห้องพักของโรงแรม ซึ่งคนไทยสามารถขอรับใบก่ากับภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยใช้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในเร่ือง ระบบ Search Engine ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่สามารถช่วยอ่านวยความ
สะดวกในการค้นหาตั๋วเคร่ืองบินของสายการบินต่างๆ ตามความต้องการ ของผู้เดินทาง ทั้งในเร่ือง 
สายการบิน เวลาบิน และ ราคา คุณอนุพงษ์กล่าวว่า จากการท่าธุรกิจที่ผ่านมา ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ
ตั๋วโดยสารของสายการบินต้นทุนต่่าเป็นจ่านวนมากถึง 70% ของปริมาณการซื้อตั๋วโดยสารผ่านเวป 
Traveligo โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เป็นสายการบินที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้บริโภค 
เน่ืองจากตารางบินส่วนใหญ่สามารถท่าราคาค่าบัตรโดยสารได้ต่่าที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสายการ
บินต้นทุนต่่ารายอ่ืนๆ และยังถือเป็นสายการบินต้นทุนต่่าที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยใน
ปัจจุบันเป็นอย่างมากในเร่ืองการขนส่ง การเดินทางท่องเที่ยว และรูปแบบการใช้ชีวิต 
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มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม สายการบินไทยแอร์เอเชียมี

นวัตกรรมในเร่ืองการพัฒนาระบบออนไลน์ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย สามารถเชี่อมต่อ
กับระบบทางอินเตอร์เน็ตของตัวแทนจ่าหน่ายตั๋วเคร่ืองบินได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงระบบการช่าระ
เงินที่มีระหว่างบริษัทกับตัวแทนจ่าหน่ายนั้นมีความถูกต้อง แม่นย่า ตรงเวลาและรวดเร็วกว่าสาย
การบินอ่ืนๆ ของประเทศไทย อีกทั้งระบบการซื้อขายต่างๆ ระหว่างตัวแทนจ่าหน่ายมีความสะดวก 
เชื่อมต่อและเข้าถึงง่าย แต่ในช่องทางการจ่าหน่ายตั๋วเคร่ืองบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ในเวป
ไซต์ และ Application จะเสนอราคาตั๋วเคร่ืองบินที่ต่่าที่สุดแก่ผู้ใช้บริการโดยตรงเท่านั้น  จากสาเหตุ
นี้ตัวแทนจ่าหน่ายจะไม่ได้รับส่วนลด หรือส่วนแบ่งทางการค้าใดๆ ซึ่งแตกต่างกับกลยุทธ์การขาย
ของสายการบินอ่ืนๆ ดังนั้น ถ้าตัวแทนจ่าหน่ายต้องการเพิ่มจ่านวนของลูกค้าที่ต้องการตั๋วเคร่ืองบิน
ของสายการบินไทยแอร์เอเชียเนื่องจากมีราคาที่ต่่าที่สุด ตัวแทนจ่าหน่ายจ่าเป็นต้องลดราคาเอง ยอม
ขาดทุน เพื่อให้เกิดการดึงดูดความสนใจ และความเชื่อมั่นด้านราคา เพื่อการกลับมาซื้อซ้่าของลูกค้า
ในอนาคต ทั้งนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียไม่มีนโยบายในการให้ราคาพิเศษแก่ตัวแทนจ่าหน่าย แต่
จะมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาการขายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ความรู้ด้านการตลาด 
เพื่อเพิ่มกลยุทธ์การขายในรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างสม่่าเสมอ 

มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชียมีการรักษาคุณภาพใน
การท่างานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ หน่วยงาน และมีความชัดเจนในรูปแบบการท่างานที่มี
คุณภาพ มีการมอบหมายงานให้กับคนที่ เหมาะสมกับงานนั้น และใช้ประโยชน์จากความรู้
ความสามารถของบุคลากรได้เป็นอย่างดี สังเกตได้จากบุคลากรของสายการบินไทยแอร์เอเชียมี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว  มีการจัดการต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้เป็นระบบ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

มิติด้านภาวะผู้น่า จากประสบการณ์ที่ได้รับรู้เกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ  หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารมีลักษณะความเป็นผู้น่าที่ดี สามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ว และชาญฉลาด มีการปกป้องดูแลบุคลากรขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

มิติด้านวัฒนธรรมองค์กรและ มิติด้านความผูกพันของพนักงาน เนื่องจากสายการบินไทย
แอร์เอเชีย มีวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบที่ทันสมัย เป็นสากล ถือเป็นข้อได้เปรียบในการบริหาร
จัดการให้มีระบบการท่างานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเร่ืองการจัดการต้นทุน 
เพื่อให้ได้ผลก่าไรให้มากที่สุด 
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4. คุณแพรมาศ เจริญพงศ์ รองประธานบริหารฝ่ายบัตรเครดิต ธนาคารซิตี้แบงก์ (ประเทศ
ไทย) 

 
คุณแพรมาศ มีทัศนะว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการเติบโตขึ้น

อย่างมากในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
การเติบโตของผู้บริโภคในระดับชนชั้นกลาง ส่งผลให้ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทยมี
การเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นทางเลือกเพื่อให้ผู้บริโภคจะได้เดินทางโดยเคร่ืองบินที่
สะดวกสบาย ใช้เวลาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการขนส่งชนิดอ่ืนๆ อีกทั้งมีราคาถูก ทั้งนี้ยังส่งผลดี
ให้กับทางธนาคารที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเป็นอย่างมาก เห็นได้ชัดจากสายการบินไทยแอร์
เอเชีย เป็นหนึ่งในสายการบินที่มียอดขายเป็นอันดับต้นๆ ในประเทศไทย และมากกว่า 90% ของ
ผู้โดยสาร ใช้วิธีการช่าระเงินผ่านบัตรเครดิต 

มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม รวมถึงมิติด้านการจัดการคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์กร  สายการบินไทยแอร์เอเชีย ถือเป็นบริษัทที่มี  แบบจ่าลองทางธุรกิจ (Business Model) 
การเป็นสายการบินต้นทุนต่่าที่ชัดเจน และแข็งแกร่งในเร่ืองนวัตกรรมการจัดการที่รวดเร็วและ
ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการต้นทุน กลยุทธ์ทางการตลาด และการค่านวณ
ต้นทุน อีกทั้งมีการบริหารจัดการด้านราคาที่เข้มงวด เพื่อให้สามารถท่าราคาตั๋วโดยสารให้ต่่าที่สุด 
จะเห็นได้จาก การที่บัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ มีการท่าการส่งเสริมการขายร่วมกับสายการ
บินไทยแอร์เอเชียมาเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี แต่จะเป็นการให้คะแนนสะสมพิเศษ และของก่านัล 
เช่น บัตรของขวัญร้านกาแฟ เป็นต้น โดยจะไม่มีการให้ของก่านัลเป็นเงินคืน (Cash Rebate) เพื่อ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาตั๋วโดยสาร นอกจากนี้ยังให้ความส่าคัญรักษาราคาตั๋วโดยสารที่ต่่าที่สุด 
ต้องซื้อได้จากช่องทางการขายของบริษัทไทยแอร์เอเชียโดยตรงเท่านั้น 

มิติด้านภาวะผู้น่า สายการบินไทยแอร์เอเชียมีโครงสร้างองค์กรที่แสดงถึงภาวะผู้น่าอย่าง
ชัดเจน ส่งผลให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจน จึงท่าให้พนักงานมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ท่าให้การด่าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
เป็นกระแสสังคม ผู้บริหารก็มีการแก้ไขได้ค่อนข้างดี และรวดเร็ว ในยืดเ ยื้อ แสดงถึงความ
กระตือรือร้นต่อปัญหา และการมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร และ มิติด้านความผูกพันของพนักงาน  เร่ืองหลักที่เห็นได้ชัดคือ 
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 และตั้งแต่เร่ิมมีสายการบินไทยแอร์เอเชียในประเทศไทย ซึ่งก่าหนดให้ราคาตั๋วโดยสารมี
ราคาที่เอ้ือมถึง โดยเฉพาะตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างมาก จึงส่งผลให้
เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเกาะช้าง และเกาะกูด อย่างเห็นได้ชัด  

มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม นวัตกรรมการจัดการเร่ืองต้นทุน
ซึ่งส่งผลในการก่าหนดราคาตั๋วโดยสาร และการท่าโปรโมชั่นที่ดึงดูด ถือเป็นเร่ืองส่าคัญ และ
ประสบผลส่าเร็จอย่างมาก รวมทั้งนวัตกรรมการจัดการเร่ืองเส้นทาง และจุดหมายการบิน ที่ตอบ
โจทย์การเดินทาง และการท่องเที่ยวของผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดี โดยสายการบินไทย
แอร์เอเชียยังสามารถสร้าง และรักษามาตรฐานในเร่ืองต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับ  

มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร สามารถสังเกตได้จาก การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
รูปแบบในการจองตั๋วโดยสารให้มีความรวดเร็ว ทันสมัยมากขึ้น และรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่
ตลอดเวลา โดยพนักงานของสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีความรู้ความเข้าใจกับระบบ และการใช้
เคร่ืองมือต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะรูปแบบการท่างานของพนักงานฝ่ายภาคพื้น ใน
การบริการเช็คอิน ซึ่งสามารถให้บริการด้วยความคล่องแคล่ว กระชับฉับไว และเป็นระบบ 

มิติด้านภาวะผู้น่า คร้ังแรกที่ได้รู้จักผู้บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ผ่านทาง
ช่องทางสื่อต่างๆ ก็รับรู้ถึงความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียแปลกใหม่ที่น่าเสนอแตกต่างจากสายการบิน
อ่ืนๆ ซึ่งเห็นได้จาก การน่าวงคาราบาว มาร้องเพลง และโฆษณา โดยใช้ค่าพูดที่ติดหู คือ “ใครๆ ก็
บินได้ Everyone can fly” มาท่าความรู้จักและสร้างความคุ้นชินให้กับคนไทยได้เป็นผลส่าเร็จ ซึ่ง
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประชาชนโดยส่วนใหญ่ของประเทศ นอกจากนี้จากข้อมูลต่างๆ ที่รับรู้มา
เป็นระยะเวลาหนึ่ง จะเห็นได้ว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียมีปัญหาที่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
ผู้โดยสารค่อนข้างน้อย และผู้บริหารสามารถควบคุม และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและ
รวดเร็ว 
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มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร และมิติด้านความผูกพันของพนักงาน พนักงานของสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย แสดงออกชัดเจนถึงความเชื่อมั่นในองค์กรที่ประกอบธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่า 
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 พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน 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
ชัดเจนในการเป็นผู้น่าด้านนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งเห็นได้ชัดจากราคาค่าโดยสาร ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมทันสมัย  

มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ถือเป็นสัญลักษณ์หลัก ที่เห็นได้ชัดของสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย ที่มุ่งเน้นการจัดการคุณภาพเป็นส่าคัญ 

มิติด้านภาวะผู้น่า เมื่อเกิดกรณีต่างๆ หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย จะ
เห็นผู้บริหารออกมาแสดงความรับผิดชอบอย่างทันท่วงที ตามมาตรฐานของสายการบิน 

มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีวัฒนธรรมองค์กรของสายการบิน
ต้นทุนต่่าที่ชัดเจน แข็งแกร่ง ท่าให้ผู้โดยสารสามารถรับรู้ได้ ส่งผลให้เกิดความภักดีในบริการ 
(Royalty) ได้เป็นอย่างดี 

มิติด้านความผูกพันของพนักงาน การมีส่วนร่วมของพนักงานสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
ถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐาน 
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7. อาจารย์ ดร.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ อาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
อาจารย์ ดร.ธีรดา ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ

สายการบินไทยแอร์เอเชีย และยังได้ให้ความคิดเห็นในฐานะของผู้โดยสารของสายการบินไทยแอร์
เอเชียอีกด้วย โดยอาจารย์ ดร.ธีรดา กล่าวว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียมีการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการที่มีความสม่่าเสมอ และมีการตั้งราคาที่สมเหตุสมผลมาในระยะเวลาหนึ่ง 
จนก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และไว้เนื้อเชื่อใจของผู้บริโภค รวมถึงความสามารถในการจัดการ
ปัญหาในภาวะวิกฤติ ที่เห็นได้ชัดว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียสามารถรับมือกับประเด็นปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างตรงไปตรงมา รวดเร็ว และไม่บิดเบือน ซึ่งถึงว่าท่าได้ดีกว่าสายการบินอ่ืนๆ ใน
ประเทศไทย 

มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม มีความพยายามในการพัฒนา
รูปแบบสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยู่อย่างสม่่าเสมอ และมี
ความพยายามสร้างสรรค์วิธีการ รวมถึงเนื้อหาในการสื่อสารเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้
อย่างต่อเน่ือง 

มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร โดยรวมแล้ว สายการบินไทยแอร์เอเชียสามารถ
บริหารจัดการองค์กรได้เป็นอย่างดี  แม้จะมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นตามสภาพของธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ก็สามารถรักษาความเป็นมืออาชีพ จนเกิดเป็นความน่าเชื่อถือ และสามารถยืนหยัด
ความเป็นผู้น่าของสายการบินต้นทุนต่่าของประเทศไทยได้ 

มิติด้านภาวะผู้น่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้สะท้อนความเป็นผู้น่าได้ดีในยามวิกฤติ 
โดยมีวิธีการบริหารจัดการปัญหาได้อย่างมืออาชีพ เมื่อเทียบกับสายการบินอ่ืนๆ 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 โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย พนักงานของสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียได้แสดงถึงความพร้อมที่จะปกป้ององค์กร ดังจะเห็นได้จากการแสดงความคิดเห็นใน
สื่อออนไลน์ต่างๆ นอกจากนี้พนักงานต้อนรับในส่วนต่างๆ ทั้งภาคพื้น และบนเคร่ืองบินของสาย
การบินไทยแอร์เอเชียยังมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและองค์กร ดังจะเห็นได้จากการปฏิบัติตัวกับเพื่อน
ร่วมงาน และผู้รับบริการ 
 

8. กัปตันชญาน์ทัต ชูตระกูล นักบิน สายการบินนกแอร์ 
 

กัปตันชญาน์ทัต ได้ให้มุมมองต่อสายการบินต้นทุนต่่าในปัจจุบันว่า  นอกจากการเป็น
ทางเลือกด้านการคมนาคมของผู้โดยสารแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการสร้างงาน และราย ได้ให้กับ
ประชาชนอีกด้วย ทั้งนี้ สายการบินนกแอร์ กับสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้น ต่างก็มีความคล้ายคลึง
กันในเร่ืองของโครงสร้างหลักในการเป็นสายการบินต้นทุนต่่า  

สายการบินนกแอร์นั้นได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดสายการบินต้นทุนต่่า
ของประเทศไทย โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของคนไทยทั้งหมด ทั้งนี้ยังมีความแตกต่างกันกับ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ในเร่ืองของโครงสร้างการบริหาร และการจัดการโดยรวมขององค์กร 
รวมทั้ง แผนการตลาด และโครงสร้างเครือข่ายเส้นทางบินที่ยังมีไม่มากนัก 

มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม มองว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียมี
ความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนวัตกรรมในเร่ืองการสื่อสารองค์กร 
และการเข้าถึงผู้บริโภค  
  มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีภาพลักษณ์ที่ดีในเร่ือง
คุณภาพในการจัดการต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร ที่มีมาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพ 

มิติด้านภาวะผู้น่า มีโครงสร้างองค์กรที่ส่งเสริมต่อการท่างานที่รวดเร็ว และผู้บริหาร
สามารถตัดสินใจได้ทันทีในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เห็นได้ชัดว่าผู้บริหารของสายการบินไทย
แอร์เอเชียมีความเป็นมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน รวมทั้งมีประสบการณ์สูง และสามารถเข้าถึง
พนักงานได้เป็นอย่างดี 

มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร และมิติด้านความผูกพันของพนักงาน วัฒนธรรมองค์กรของสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย เป็นหัวใจส่าคัญที่สุดในการด่าเนินงานต่างๆ อีกทั้งยังให้ความส่าคัญกับ
พนักงานทุกคน ส่งผลให้พนักงานภายในองค์กรมีความสามัคคี เข้มแข็ง และร่วมมือร่วมใจกันใน
การปฏิบัติงาน และด่าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 
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9. คุณสุชยา วิษณุวงศ์ พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน บริษัท การบินไทย จ่ากัด (มหาชน) 
 

คุณสุชยา เป็นพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินของสายการบินไทยมาเป็นระยะเวลาถึง 15 ปี 
จึงมีความผูกพัน ทัศนคติ และรูปแบบวัฒนธรรมองค์การของการบินไทยที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ไม่
ทราบถึงรูปแบบและวิธีการด่าเนินงานของสายการบินไทยแอร์เอเชียมากนัก  แต่ให้ทัศนะว่าสาย
การบินต้นทุนต่่าอย่างสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้น น่าจะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของผู้ใช้บริการ
ในระดับภูมิภาคได้ดี และมองว่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย เปรียบเสมือนตัวแทนของสายการบิน
ต้นทุนต่่าในประเทศไทย 

มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม มุ่งเน้นถึงความรวดเร็ว และ
ทันสมัยกว่าสายการบินอ่ืนๆ อย่างมาก ทั้งเร่ืองชนิดของเคร่ืองบิน เส้นทางการบิน และรูปแบบการ
สื่อสาร การโฆษณาต่างๆ โดยเปรียบเทียบว่า สายการบินไทยมีชนิดของเคร่ืองบินที่หลากหลาย 
รวมทั้งระดับชั้นที่นั่งบนเคร่ืองบิน ท่าให้พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน ต้องมีการเรียนและฝึกฝน
การปฏิบัติงานหลากหลายรูปแบบ ซึ่งส่งผลให้มีข้อจ่ากัดว่า พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินแต่ละคน 
สามารถปฏิบัติงานได้เฉพาะบนเส้นทางบินที่ใช้เคร่ืองบินบางชนิดและบางระดับชั้นเท่านั้น ไม่
สามารถทดแทนกันได้ เป็นต้น  

มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีการจัดการคุณภาพทั่ว
ทั้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เห็นได้ชัดจากผลก่าไรในการประกอบธุรกิจที่มีอย่างต่อเนื่อง และรักษา
ความเป็นผู้น่าของสายการบินต้นทุนต่่าได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเร่ืองการรักษาระดับของ
ต้นทุนในการด่าเนินงาน ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างในกระบวนการท่างานของสายการบินไทยที่
มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศ มากกว่าการค่านึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
มิติด้านภาวะผู้น่า เมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินไทยแล้ว สายการบินไทยแอร์เอเชียมีโครงสร้าง
องค์กรที่ชัดเจน กระชับ ท่าให้ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ มากกว่า ลักษณะโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนของการบินไทย ซึ่งมีล่าดับชั้นของความ
เป็นเจ้านายลูกน้องอย่างชัดเจน 

มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร และมิติด้านความผูกพันของพนักงาน พนักงานของสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียมีบุคลิก ลักษณะที่แตกต่างจากบุคลากรของการบินไทยโดยสิ้นเชิง ทั้งเร่ืองความ
ทันสมัย เป็นกันเอง และมีความเสมอภาค เป็นสากลแบบคนรุ่นใหม่ ในขณะที่พนักงานของการบิน
ไทย จะมุ่งเน้นการรักษารูปแบบความเป็นไทยที่นุ่มนวล และให้ความส่าคัญกับระบบต่าแหน่งงาน 
และความอาวุโส เห็นได้จากรูปแบบสวัสดิการเร่ือง ตั๋วเคร่ืองบินส่าหรับพนักงาน ที่แตกต่างกัน 
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โดยพนักงานของสายการบินไทยจะถูกแบ่งเป็นระดับตามต่าแหน่งงาน และจ่านวนปีในการท่างาน 
ส่งผลให้ได้รับสวัสดิการ เร่ืองระดับชั้น และจ่านวนของต๋ัวเคร่ืองบินที่ไม่เท่ากัน 
 

10. คุณกันต์ฤทัย แสงศรีจิราภัทร ข้าราชการ นักสังคมสงเคราะห์ระดับปฏิบัติการ จังหวัด
อุดรธานี ในฐานะผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า 

 
คุณกันต์ฤทัย เป็นข้าราชการชาวกรุงเทพ ที่ปฏิบัติงานประจ่าอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี จึงท่าให้

ได้ใช้บริการของสายการบินต้นทุนต่่าในการเดินทางอยู่เสมอ และมองว่า ธุรกิจสายการบินต้นทุน
ต่่า ส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางกลับภูมิล่าเนาได้สะดวก รวดเร็ว และมีราคาไม่
แพง  ซึ่งถือเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้แก่ ผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย  ทั้งนี้ คุณกันต์ฤทัย ได้ให้ค่าจ่ากัด
ความของสายการบินไทยแอร์เอเชียว่า “ถูกและดี” เพราะนอกจากมาตรฐานการบริการแล้วยังมีการ
ให้สิทธิพิเศษแก่ ข้าราชการไทย เมื่อเลือกใช้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งข้าราชการจะ
ได้รับสิทธิ์เลือกที่นั่งพิเศษ และบริการชุดอาหารและน้่าดื่มฟรี อีกด้วย 

มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม สายการบินไทยแอร์เอเชีย แสดงให้
เห็นชัดเจนถึงมาตรฐานการท่างาน โดยเฉพาะเร่ืองความปลอดภัย โดยค่านึงถึงความรู้สึกที่มีต่อสาย
การบิน คือ ท่าให้ผู้โดยสารเห็นถึงวิธีการค่านวณต้นทุนที่สมเหตุสมผล เร่ืองการใช้วิธีค่านวณราคา
โดยแยกน้่าหนักกระเป๋า และค่าอาหาร เพราะการที่บางสายการบินมีการ แจกและแถม เร่ืองน้่าหนัก
กระเป๋า หรืออาหาร มากเกินไปอาจท่าให้ผู้โดยสารรู้สึกว่าเป็นส่วนที่เกินกว่าต้นทุนจริงที่ควร
เกิดขึ้น กลับส่งผลทางลบ ท่าให้ผู้โดยสารไม่มั่นใจต่อการลงทุนเร่ืองความคุณภาพ และความ
ปลอดภัยของสายการบินนั้นๆ 

มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ถือเป็นองค์กรที่มีกฎระเบียบที่เคร่งครัด มีการ
ท่างานที่เป็นระบบ ล่าดับขั้น มีการจัดการที่ดี สามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว รับฟังปัญหาของ
ผู้ใช้บริการ และมีการให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน ในรูปแบบที่น่าสนใจ 

มิติด้านภาวะผู้น่า ความมีกฎระเบียบที่เคร่งครัด และมีการรักษาระดับมาตรฐานสูง ของ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ส่งผลให้มองว่าเป็นองค์กรที่มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถสูง จึง
สามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการร่วมจัดการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจ 

มิติด้านวัฒนธรรมองค์กรมิติด้านความผูกพันของพนักงาน การมีวัฒนธรรมองค์กรที่
ทันสมัย และรวดเร็ว ส่งผลถึงการให้บริการต่างๆ ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย อีกทั้งยังท่าให้
พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ท่างานคล่องแคล่ว ว่องไว ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจน 
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จากคุณลักษณะของพนักงานที่เคาน์เตอร์เช็คอิน จนถึงพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน รวมถึงการ
รักษาเวลาในการท่าการบิน ซึ่งถือว่าเป็นสายการบินที่ตรงต่อเวลาที่สุด นอกจากนี้การติดต่อผ่าน
ระบบ Call Center ก็ได้รับการตอบสนองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ข รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ ์
 

รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก ท่ีเป็นพนักงานของสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
 

1. คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์   
ต่าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 
2. คุณสันติสุข    คล่องใช้ยา  

ต่าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์และรายได้พิเศษ 
 

3. คุณณัฐพล  บรรพกาญจน ์    
ต่าแหน่ง อดีตผู้อ่านวยการฝ่ายขายและจัดจ่าหน่าย 

สายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินไทยสมายล์ 
 

4. คุณณัฐพล  ศิริอุปถัมภ์    
ต่าแหน่ง อดีตผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ   

สายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ 
 

5. คุณพงษ์นรินทร์ อนุรักษ์ลาวัณย์  
ต่าแหน่ง อดีตผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

 
6. คุณบุญรักษ์  สวัสดิ์อนุภาพ   

` ต่าแหน่ง วิศวกรอากาศยาน 
 

7. คุณธันวา  จ่าปาภา    
ต่าแหน่ง นักบิน 

 
8. คุณกมลรัตน์  สิริฤกษ์สกุล   

ต่าแหน่ง พนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบิน 
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9. คุณวรวรรณ  เอ้ือจารุพร   
ต่าแหน่ง พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน 

 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก บุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า 
 

1. คุณวที   อรรถกมล   
ต่าแหน่ง นักวิชาการ ระดับผู้อ่านวยการกอง ฝ่ายจัดการ   

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
 

2. ร้อยเอกรชฏ  แย้มศรีบัว    
ต่าแหน่ง ผู้อ่านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ่ากัด (AOT)  
 

3. คุณอนุพงษ์  เกรียงไกรลิปิกร   
ต่าแหน่ง ผู้ก่อต้ังและผู้บริหาร   

บริษัท เสิร์ชเอ็นจินอ็อปทีไมเซชั่น จ่ากัด (เว็บ Traveligo)  
 

4. คุณแพรมาศ   เจริญพงศ์   
ต่าแหน่ง รองประธานบริหารฝ่ายบัตรเครดิต  

ธนาคารซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย) 
 

5. คุณพิชพงษ์  พงษ์ชีพ    
ต่าแหน่ง ผู้บริหาร และผู้จัดการทั่วไป   

บริษัทเกาะกูด พาราไดซ์ บีช จ่ากัด 
 

6. คุณเพชรแท้   อยู่สกุล    
ต่าแหน่ง 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   วิษณุวงศ์    

ต่าแหน่ง พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน  
สายการบินไทย   

 
10. คุณกันต์ฤทัย  แสงศรีจิราภัทร   

ต่าแหน่ง ข้าราชการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
   สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี 
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ภาคผนวก ค ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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