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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
คุณลักษณะของการบริหารจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย 2) เพื่อระบุและวิเคราะห์ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ําของสายการบินไทยแอร์เอเชีย และ 3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การรักษา
ตําแหน่งผู้นําทางธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ําของสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริ ห ารและพนั ก งานระดั บ
ปฏิบัติการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย จํานวน 9 คน ผู้บริหารขององค์กรต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสายการบินไทยแอร์
เอเชีย บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานในธุรกิจสายการบิน และ อื่นๆ จํานวน 10 คน
ผลการวิจัยพบว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียมีคุณลักษณะเฉพาะในการผสมผสานและเลือกใช้กลยุทธ์การจั ดการ
ความได้เปรียบในการแข่งขันในมิติต่างๆ ทั้งในมิติด้านการใช้นวัตกรรมการจั ดการและการจัดการนวัตกรรม มิ ติด้า นการ
ควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มิติด้านภาวะผู้นํา มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร และมิ ติด้านความผูกพันของพนักงาน ทั้ ง นี้ ยั ง มี
ความสามารถหลักในการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพที่แตกต่างจากสายการบินอื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ สํ า คั ญ ต่ อ ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ําอย่างชัดเจน ได้แก่ การใช้นวัตกรรมการรวมกลุ่ ม แบบโฮลดิ้ ง และ
มุ่งเน้นการรักษาระดับโครงสร้างต้นทุนให้ต่ําที่สุดอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการคัดเลือกพนักงานที่มีประสิ ท ธิ ภ าพ
มีการปลูกฝังทัศนคติ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง รวมทั้งการใช้กลยุทธ์ในการกําหนดราคาแบบพลวั ต ส่ ง ผล
ให้ผลการดําเนินงานของสายการบินไทยแอร์เ อเชี ย ขึ้ น เป็ น ผู้ นํ า ในการแข่ ง ขั น ในธุ ร กิ จ สายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ํ า อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืน
ค าสาค ัญ : การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขัน, ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ํา, สายการบินไทยแอร์เอเชีย

Abstract
The research entitled “Managing Competitive Advantages of Thai Air Asia” aims to 1) to study the
characteristics of competitiveness management of Thai Air Asia, 2) to identify competitive advantages of Thai Air
Asia in low cost airline industry, 3) to study and analyze how Thai Air Asia maintains its top position in Thailand’s
low cost airline industry. This study is qualitative research of depth interviews which key informants including 9
personnel in Thai Air Asia such as CEOs, management team, and operational officers, and 10 other informants
who are actively involved in airline business and others.
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The results of study indicated that Thai Air Asia are being selective in its competitive strategic management,
diversifying it into the dimension of Management Innovation and Innovation Management dimension, Total Quality
Management dimension, Leadership Dimension, Organizational Culture dimension, and Employee Engagement
dimension. Thai Air Asia’s “Core Competency” lies mostly in its cost efficient management, the factor differentiating
Thai Air Asia’s competitiveness with those of others in the low cost airline industry. These include an innovation
management of the holding company and always maintain its low-cost structure. Moreover, there are efficient
procedures of selecting appropriate type of staff members, cultivating an attitude, and creating strongly organization
culture. Also use the dynamic pricing strategy which made Thai Air Asia become the leader of low cost airline
efficiently and sustainably.
Keywords: Competitive Management, Low Cost Airline, Thai Air Asia

บทน า
ในปี พ.ศ. 2559 จากการที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (Asean Economic Community: AEC) ส่ งผล
ให้มีการเพิ่มกิจกรรมการเดินทางเพื่อธุรกิจมากขึ้น ทั้งในกลุ่มธุ รกิ จส่ วนภู มิ ภาค (Regional Companies) และในกลุ่ มธุ รกิ จท้ องถิ่ น
(Local Companies) ที่มีการเริ่มขยายการลงทุนไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนมากขึ้น ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง การขยายสาขา, การร่ วมทุ น
(Joint Venture), การควบรวมกิ จการ (Mergers & Acquisitions) รวมไปถึ งการเกิ ดตลาด MICE (Meeting, Incentives, Conventions,
Exhibition) นอกจากนี้ การเปิดตลาดการค้าเสรีของอาเซียน ยังมีการส่ งเสริ ม สนั บสนุ น และอํ านวยความสะดวกในการท่ องเที่ ยว
ภายในกลุ่มอาเซียน เช่น One-VISA-ASEAN/Single VISA ของนักท่องเที่ยวภายในกลุ่ มอาเซี ยน ซึ่ งทํ าให้ ปริ มาณนั กท่ องเที่ ยวจาก
ประเทศเพื่อนบ้านและทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นมาก อีกทั้งประเทศไทย นั้ นมี ความได้ เปรี ยบด้ านทํ าเลที่ ตั้ง ซึ่ งมี
พรมแดนติดกับประเทศอาเซียนถึง 4 ประเทศ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรั ฐแห่ งสหภาพพม่ า ราชอาณาจั กร
กัมพูชา และ มาเลเซีย) ประเทศไทยจึงถือเป็นศูนย์กลางการบินที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียน เนื่ องจากลั กษณะทางภู มิ ศาสตร์ และเขต
แดนของประเทศไทย สามารถเชื่อมต่อกับเมืองหลัก และเมืองใหญ่อื่นๆ ได้โดยสะดวกจึงสามารถวางตํ าแหน่ ง “ประตู สู่ ประเทศเพื่ อน
บ้าน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากข้อมูลของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และกรมการบิ นพลเรื อน พบว่ า สายการบิ น
ไทยแอร์เอเชีย มีส่วนแบ่งตลาดมาเป็นอันดับ 1 ของสายการบิ นในประเทศไทย ด้ วยสั ดส่ วน 29.50 % โดยวั ดจากจํ านวนผู้ โดยสาร
ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2559 (บริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัด, 2560) และมีส่วนแบ่งตลาด 31.20% ในปี พ.ศ. 2560 ทั้ งนี้ เมื่ อเปรี ยบเที ยบ
กับกลุ่มธุรกิจการบินที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 สายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ยมี รายได้ 2.9
หมื่นล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 16% จากปี พ.ศ. 2557 และกําไรเป็น 6 เท่ าตั ว จาก กํ าไร 335 ล้ านบาทในปี พ.ศ.2557 เป็ นกํ าไร 1,991
ล้านบาทในปี พ.ศ.2558 และในปี พ.ศ. 2560 สายการบินไทยแอร์เอเชียมีรายได้ 3.7 หมื่ นล้ านบาท โดยคิ ดเป็ นกํ าไร 1,477 ล้ านบาท
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560) โดยระยะหลัง ได้มีสายการบินต้นทุนต่ําหลายรายเข้ามาในตลาดเพื่ อทํ าการช่ วงชิ งส่ วนแบ่ ง
ตลาดในประเทศไทย การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการตอบปัญหาการวิจัยว่า สายการบินไทยแอร์ เอเชี ย มี วิ ธี การอย่ างไรในการ
บริหารจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยข้ อค้ นพบที่ ได้ รั บจะช่ วยสร้ างองค์ ความรู้ ให้ เพิ่ มขึ้ น
ทางทฤษฎีด้านการจัดการ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างกรอบทฤษฎีในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการความได้ เปรี ยบในการแข่ งขั น เพื่ อ
รักษาความเป็นผู้นําในธุรกิจการบินต้นทุนต่ําอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิ จ และการคมนาคมของประเทศ
รวมถึงการเป็นแบบอย่างการวางกลยุทธ์ด้านการจัดการองค์กรที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อองค์การธุ รกิ จต่ างๆ รวมทั้ งให้ ความรู้ ด้านการ
จัดการแก่ประชาชนทั่วไป
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กรอบแนวคิด
จากการศึกษา ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย ที่มีผลต่อการจั ดการความได้ เปรี ยบในการแข่ งขั นของสายการบิ นไทยแอร์
เอเชียนั้น ได้พัฒนากรอบแนวคิ ดจากการบูรณาการทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
ความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย หมายถึง รูปแบบการดําเนิ นงานของสายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ย
ตามแนวคิดเรื่อง ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ของ Michael E. Porter (1990) โดยระบุ ปั จจั ยที่ จํ าเป็ น
ในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เครื่องมือการจัดการความได้เปรียบในการแข่ งขั น โดยพิ จารณาจาก แนวคิ ดเรื่ อง
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key Success Factors) ซึ่งเป็นความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ของ Michael E. Porter
(1990) รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนภายในองค์กรที่แข็งแกร่ง ในมุมมองทางทฤษฎี การจั ดการต่ างๆ ได้ แก่ (1) มิ ติด้านนวั ตกรรม
การจัดการตามแนวคิดของ Gary Harmel (2006) รวมถึงกลยุทธ์ในการบริ หารงานที่ เลื อกใช้ เพื่ อรั กษาระดั บต้ นทุ นของสายการบิ น
ไทยแอร์เอเชีย (2) มิติด้านการบริ หารคุ ณภาพทั่ วทั้ งองค์ กรของสายการบิ นแอร์ เอเชี ยตามแนวคิ ดของ Evans, J.R. and Lindsay
(1999) และ Juran, J. M. (1989). (3) มิ ติด้านภาวะผู้ นํ าของผู้ บริ หารสายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ยตามทฤษฎี ของ Robert House
(1974) (4) มิติด้านวัฒนธรรมองค์กรของสายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ยตามแนวคิ ดของ Denison, Daniel R. (1990) รวมถึ ง (5) มิ ติด้าน
ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อสายการบินไทยแอร์เอเชียตามทฤษฎีของ Buchanan, B. (1974).

วัตถุประสงค์ของการวิจ ัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของการบริหารจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
2. เพื่อระบุและวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจสายการบินต้น ทุ น ต่ํ า ของสายการบิ น ไทยแอร์
เอเชีย
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การรักษาตําแหน่งผู้นําทางธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ําของสายการบินไทยแอร์เอเชีย

วิธ ีดาเนิน การวิจ ัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยแบบเฉพาะเจาะจงทางสังคมศาสตร์
แบบไม่มีการทดลอง โดยอาศัยคุณลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวคิดของ (M.Q.Patton,1990) ซึ่งเริ่มจากการ
รวบรวมข้อมูลในระดับทุติยภูมทิ างทฤษฎี เพื่อนําไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและวางแนวทางในการทํางานเบื้องต้น
โดยการตั้งคําถามที่มุ่งเน้นความสําคัญกับการศึกษาเฉพาะกลยุทธ์ทางการจัดการต้นทุนจากมิติต่างๆ ด้านการจัดการภายใน
องค์กรเป็นหลักตามทฤษฎีและแนวคิดทางการจัดการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความลึกซึ้งในกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล
ผู้วิจัยจะให้วิธีสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) กั บผู้ ให้ ข้ อมู ลสํ าคั ญ (Key Informant) โดยเลื อกกลุ่ มประชากร
จํานวน 19 คน โดยแบ่ งผู้ ให้ สั มภาษณ์ ออกเป็ น 2 กลุ่ มหลั กโดยกลุ่ มที่ 1 ได้ แก่ ผู้ บริ หาร อดี ตผู้ บริ หาร และพนั กงานระดั บ
ปฏิบัติการของสายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ย จํ านวน 9 คน และกลุ่ มที่ 2 ได้ แก่ บุ คคลภายนอกสายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ย เช่ น
นักวิชาการที่มีความรู้เรื่องการบริหารองค์การเกี่ยวกับธุรกิ จการบิ น ผู้ บริ หารองค์ กรที่ มี ความเกี่ ยวข้ องกั บธุ รกิ จการบิ น อาจารย์
ด้านธุรกิจการบิน อาจารย์ด้านการประชาสัมพันธ์ พนักงานของสายการบิ นอื่ นๆ และ ผู้ โดยสารที่ ใช้ บริ การของสายการบิ นต้ นทุ น
ต่ํา จํานวนทั้งหมด 10 คน
การใช้เครื่องมือหลักในเก็บข้อมูล โดยจะใช้ วิ ธี การสั มภาษณ์ เชิ งลึ กแบบกึ่ งโครงสร้ าง (Semi-structure interview) เป็ น
การซักถามอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ได้เรื่องที่ต้องการอย่างถูกต้องและตรงประเด็ น โดยข้ อมู ลที่ ได้ จากการสั มภาษณ์ จะสามารถ
อธิบายข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และจากข้อมูลจากสื่ อต่ างๆ ให้ ถู กต้ องและชั ดเจนมากขึ้ น อี กทั้ งการสั มภาษณ์ เชิ งลึ กจากผู้ ให้
ข้อมูลหลักจะเป็นวิธีการที่ผู้สัมภาษณ์ และผู้ให้สั มภาษณ์ สามารถโต้ ตอบ และอธิ บายให้ เกิ ดความชั ดเจน ผู้ สั มภาษณ์ สามารถ
ซักถามเพิ่มเติมจนเกิดความเข้าใจชัดเจน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ (นิศา ชูโต, 2551)
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การเก็บข้อมูลของงานวิจัยนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกจะเป็นการเก็บรวบรวมข้ อมู ลทางเอกสาร (Documentary
Research) ซึ่งจะประกอบด้วย ข้อมูลจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม เอกสาร รายงาน ผลการดํ าเนิ นงาน บทความ ข่ าวสารทาง
วิชาการรวมถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องการจัดการความได้ เปรี ยบทางการแข่ งขั นของธุ รกิ จสายการบิ นไทย
แอร์เอเชีย ตลอดจนรายงานการประชุมต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในธุรกิจสายการบินต้ นทุ นต่ํ า ซึ่ งสามารถทํ าให้ ทราบถึ งปั จจั ย
และบริบทที่มีผลต่อแนวทางการจัดการความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจสายการบิ นต้ นทุ นต่ํ า ซึ่ งทั้ งหมดนี้ จะเป็ นการค้ นคว้ า
ข้อมูลแบบทุติยภูมิ และการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบปฐมภูมิ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึ กแบบมี โครงสร้ างกั บผู้ ให้ ข้ อมู ล
หลัก ซึ่งจะเป็นคําถามที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ได้ แก่ ทั ศนะและมุ มมองต่ อธุ รกิ จสายการบิ นต้ นทุ นต่ํ าในประเทศไทย ปั จจั ยใน
ความสําเร็จทางธุรกิจของสายการบินไทยแอร์เอเชีย การสร้างและรั กษาความได้ เปรี ยบในการแข่ งขั น ความสามารถในการจั ดการ
ต้นทุน ความสามารถในการจัดการภายในองค์กร รวมทั้งเรื่องความท้าทายและจุดอ่อนของสายการบิ นต้ นทุ นต่ํ าในประเทศไทนที่ ควร
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อความเป็นผู้นําทางธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ําอย่างมีประสิ ทธิภาพและยั่งยืน
การตรวจสอบข ้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยใช้วิธี การตรวจสอบแบบสามเส้า
(Investigator Triangulation) โดยการนําข้อมูลไปให้ผู้ให้สัมภาษณ์อ่าน หรือ กลับไปสอบถามผู้ให้ข้อมูลซ้ําอีกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ตรงกับความเป็นจริง และใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Methodological Triangulation) (Denizen,N.K.,1970) โดย
แบ่งเป็น การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation)
และการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)
การวิเคราะห์ข ้อมูล ผู้วิจัยจะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดมุ่งหมาย และกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยนําเข้าข้ อมู ลที่
ได้จากการเก็บรวบรวมเอกสาร และข้อมูลภาคสนาม ที่ได้จากการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ เพื่ อมาทํ าการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลแบบสร้ าง
ข้ อสรุ ป โดยการวิ เคราะห์ แบบอุ ปนั ย (Analytic Induction) โดยการตี ความ สร้ างข้ อสรุ ปจากข้ อมู ลที่ เป็ นรู ปธรรม และจาก
ปรากฎการณ์ที่มองเห็น และการวิเคราะห์โดยการจําแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) โดยการจํ าแนกข้ อมู ลเป็ นออกเป็ นชนิ ด
หรือประเภท (Typologies) ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกั นไป โดยการใช้ แนวคิ ดและทฤษฎี เป็ นแนวทางในการวิ เคราะห์ และ
จําแนก (สุภางค์ จันทวานิช, 2549)

ผลการวิจ ัย
จากการศึกษาวิจัยพบว่า การบริหารจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้นมีคุณลักษณะที่ชัดเจน คือ
การสร้างความสามารถหลัก (Core Competency) อันโดดเด่นในการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพที่แตกต่างจากสายการบินอื่นๆ โดย
ปัจจัยที่ถือเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ําของสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้น ได้ แก่ การใช้ นวั ตกรรมการ
รวมกลุ่มแบบโฮลดิ้ง (Holding) ซึ่งมุ่งเน้นการรักษาระดับต้นทุนให้ต่ําที่สุดอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบในการคั ดเลื อกบุ คลากรที่ มี
ประสิทธิภาพ มีการปลูกฝังทัศนคติ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง รวมทั้งการใช้กลยุทธ์ในการกํ าหนดราคาแบบ Real-time
เพื่อให้เป็นผู้นําในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกทั้งยังพบว่าผู้โดยสารที่เลือกใช้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย (กันต์
ฤทัย แสงศรีจิราภัทร, 2560) มีความพึงพอใจ เข้าใจ รับรู้ถึงภาพลักษณ์ รูปแบบองค์กร และข้อมูลที่สายการบินไทยแอร์ เอเชี ยต้ องการ
สื่อสารได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้น ได้ให้ความสําคัญกับการรักษาตําแหน่งผู้นําในธุรกิจสายการบินต้นทุน
ต่ําโดยให้ความสําคัญกับฐานข้อมูลของผู้โดยสารเป็นหลัก อีกทั้งเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ความสามารถของตนเอง ไม่มุ่ งเน้นการแข่งขั นกั บ
สายการบินคู่แข่ง แต่จะทําการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และทําการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา สร้างสรรค์ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการจั ดการ
และด้านสินค้าและบริการอย่างสม่ําเสมอ
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สรุปและอภิปรายผล
สายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ยได้ ใช้ หลั กการของ Porter’s Generic Strategies (Porter M., 1990) ทั้ ง 3 ด้ าน เพื่ อเป็ นการ
สร้างกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเป็ นปั จจั ยแห่ งความสํ าเร็ จ (Key Success Factors) ที่ สํ าคั ญของสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย ได้ แก่ (1)การเป็ นผู้ นํ าทางด้ านต้ นทุ น (Cost Leadership) (2) การสร้ างความแตกต่ างของสิ นค้ าและบริ การ
(Differentiation) (3) การมุ่งเน้นจุดสนใจ (Focus)โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชี ยได้ เลื อกใช้ และผสมผสานกลยุ ทธ์ การจั ดการความ
ได้เปรียบในการแข่งขั นหลากหลายกลยุ ทธ์ (Competitive with Diverse Strategies) ทั้ งในมิ ติด้านนวั ตกรรมทางการจั ดการและ
การจัดการนวัตกรรม มิติด้านการจัดการคุ ณภาพทั่ วทั้ งองค์ กร มิ ติด้านภาวะผู้ นํ า มิ ติด้านวั ฒนธรรมองค์ กร และมิ ติด้านความ
ผูกพันของพนักงาน โดยไม่ใช้วิธีการต่อสู้กับคู่แข่งขันแต่มุ่งเน้นการพัฒนาและสร้ างสรรค์ กลยุ ทธ์ การจั ดการความได้ เปรี ยบในการ
แข่งขันเพื่อให้องค์กรเป็ นผู้ นํ าทางด้ านต้ นทุ น (Cost Leadership) มี ความแตกต่ างของสิ นค้ าและบริ การ (Differentiation) และ
สามารถมุ่งเน้นจุดสนใจ (Focus) ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมสายการบินต้นทุ นต่ํา
ทั้งนี้ สามารถกล่าวสรุปทางวิชาการได้ว่า สายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ยได้ ให้ ความสํ าคั ญกั บการเป็ นผู้ นํ าทางด้ านต้ นทุ น
(Cost Leadership) การสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการ (Differentiation) รวมถึ งการสร้ างความสามารถในการมุ่ งเน้ นจุ ด
สนใจ (Focus) โดยเลือกใช้นวัตกรรมการจัดการในมิติต่างๆ ดังนี้
มิต ิดา้ นนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม สามารถกล่าวได้ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียถือเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม (Innovative Organization) ตามทฤษฎีของ (Gibbons A., 1997) เนื่องจากได้ใช้ วิ ธี การบริ หารจั ดการโดยนํ าประสบการณ์
ความรู้ ทักษะ และแนวคิดใหม่ๆ มาผสมผสานกับความสามารถทางด้ านการบริ หารจั ดการเพื่ อสร้ างให้ เกิ ดความได้ เปรี ยบในการ
แข่งขันโดยมุ่งเน้นในการสนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้างประโยชน์ด้านความ ประหยั ด สะดวกสบายและมี คุณภาพ โดยมี
การเลือกใช้นวัตกรรมการจัดการต่างๆ นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการก่อตั้งองค์ กรด้ วยการใช้ นวั ตกรรมการจั ดการเชิ งคุ ณค่ าของ (Kim,
W.C. and Mauborgne, R. 2005) ที่ มุ่ งเน้ นการเพิ่ มคุ ณค่ า(Higher Value) เพื่ อให้ ผู้ บริ โภคยอมรั บและสนองความต้ องการของ
ผู้บริโภคอย่างแท้จริงโดยยังสามารถลดต้นทุน (Lower Cost) ในการดําเนินงานให้ ได้ มากที่ สุ ด ทั้ งนี้ สายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ยเป็ น
ธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเลือกใช้สัญญาพึ่งพิงที่เป็นนวั ตกรรมการรวมกลุ่ มแบบโฮลดิ้ ง (Holding Company Innovation) กั บ
Air Asia Berhad บริษัทแม่จากมาเลเซียที่ถือหุ้นร่วมกับสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย โดยได้ รั บอนุ ญาตเพื่ อให้ ใช้ ชื่ อทางการค้ า “Air
Asia” ซึ่งทําให้สามารถใช้ Business Model เดียวกัน ส่งผลให้ได้ผลประโยชน์ในหลายๆด้าน ทั้งการร่ วมใช้ นวั ตกรรมที่ ทั นสมั ย ด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบซอฟท์แวร์ การใช้ศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน นวัตกรรมด้ านเครื อข่ ายการบิ นรวมทั้ งยั งได้ รั บประโยชน์
จากการบริการประจําท่าอากาศยานในประเทศสมาชิกกลุ่มแอร์เอเชีย การรับบริการด้านการซ่ อมบํ ารุ ง ชิ้ นส่ วนอะไหล่ ของเครื่ องบิ น
การเช่าเครื่องบิน และการป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งทักษะความรู้ทางด้าน การตลาด การประกอบธุ รกิ จ และ
การบริการลูกค้า นอกจากนี้ยังเลือกใช้นวัตกรรมการบริหารตราสิ นค้ า (Brand Management Innovation) ให้ เป็ นที่ รั บรู้ จดจํ า และ
ยอมรับทางการตลาด โดยมุ่งเน้นการสร้างและการขยายฐานผู้ใช้บริการ โดยใช้รูปแบบของการสร้ างตราสิ นค้ า ภายใต้ คําขวั ญ “ใครๆ
ก็บินได้ Everyone Can Fly” และการทําโปรโมชั่น “0” บาท อย่างต่อเนื่องจนเป็นเอกลั กษณ์ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการเลื อกใช้ การ
บริหารตราสินค้าทางอารมณ์ (Emotional Branding) และการใช้ การบริ หารตราสิ นค้ าแบบสั มผั สได้ (Live Branding) เพื่ อเน้ นการ
ปฏิสัมพันธ์ โดยตรงกับกลุ่มผู้บริโภคโดยเฉพาะ ในเรื่ องของนวั ตกรรมการจั ดการรายได้ (Revenue Management Innovation) นั้ น
สายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ยได้ เลื อกใช้ กลยุ ทธ์ การตั้ งราคาตั๋ วโดยสารแบบ Dynamic Pricing Strategy (Robert G. Cross ,1995) ที่
อธิบายว่าการตัดลดต้นทุนเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอในการเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กร แต่การกํ าหนดราคาที่ มี ประสิ ทธิ ภาพนั้ นต้ อง
สะท้อนความต้องการของตลาดอีกด้วย ส่วนด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technology Innovation) สายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ยมี การ
ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและเพิ่มขีดความสามารถในการจั ดระบบและ
ความสะดวกสบาย รวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีอากาศยานที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ ทั นสมั ย และปลอดภั ย
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เช่น การสั่งเครื่องบินรุ่นใหม่ Airbus 320 Neo ที่ประหยัดน้ํามันเพิ่มขึ้นถึง 15% รวมทั้งการติดตั้ง ตู้ พิ มพ์ ตั๋วโดยสารอั ตโนมั ติ และ
ป้ายติดกระเป๋าอัตโนมัติ และการใช้ Application ผ่านสมาร์ทโฟนในการจัดการตั๋วโดยสาร เช็ คอิ น และอื่ นๆ นอกจากนี้ ยั งมี การนํ า
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดการต่างๆ ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งมาใช้ ในการทํ างานอย่ างเป็ น
ระบบ ทั้งโปรแกรมในการรวบรวมข้อมูลของลูกค้า มาช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ บริ โภค มี การใช้ โปรแกรม Axapta ในการ
จัดการด้านการเงิน โปรแกรม New Skies ในการจัดการด้านการขาย อีกทั้งระบบการจองตั๋ วโดยสารแบบ Web Base เพื่ อช่ วยในการ
จัดเรียงราคาตั๋วโดยสาร การใช้ AMOS Operating System เป็นระบบบริหารจัดการเรื่ องวิ ศกรรมการซ่ อมบํ ารุ งอากาศยานและการ
ขนส่งทางอากาศ การใช้ระบบ Navitech ในการวางแผนการบินและการใช้ระบบ Merlot ในการจั ดตารางการบิ นของลู กเรื อ เป็ นต้ น
(ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์, 2560)
จะเห็นได้ว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียมีการจัดการนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมการจัดการใหม่ๆอย่างเพียงพอและสม่ําเสมอ อีกทั้งเป็นองค์กรที่มีความคาดหวังและเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ มีการกํ าหนด
ทิศทางของการทํางาน ติดตามผล พิจารณาตรวจสอบ และประเมินผลโดยผู้ตรวจสอบภายนอกองค์กร รวมทั้งยังเป็นองค์กรที่มีการสนับสนุน
บรรยากาศในการทํางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริง (พงษ์ศักดิ์ เสริมพงษ์พันธ์, 2553)
มิต ิด ้านการจัดการค ุณภาพทั่วทั้งองค ์กร สายการบินไทยแอร์เอเชียมีการจัดการควบคุมคุณภาพทั่ วทั้ งองค์ กรอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ดังทฤษฎี การบริ หารคุ ณภาพ ตามแนวคิ ดของ The Juran Trilogy of Quality (ไตรศาสตร์ ด้านคุ ณภาพของจู ราน)
ของ (Joseph M. Juran, 1989) ที่แสดงให้เห็ นถึ งความสั มพั นธ์ ของระบบการบริ หารคุ ณภาพ กั บการวางแผนคุ ณภาพ (Quality
Planning) การควบคุ มคุ ณภาพ (Quality Control) และการปรั บปรุ งคุ ณภาพ (Quality Improvement) โดยสายการบิ นไทยแอร์
เอเชีย มีการวางแผนคุณภาพแบบทั่ วทั้ งองค์ กร (Total Quality Management :TQM) และมี การบริ หารจั ดการคุ ณภาพโดยรวม
ซึ่งได้แก่ (1) การมุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer Focus) โดยมีเป้าหมายสําคั ญที่ สุ ดคื อการสร้ างความพึ งพอใจให้ แก่ ลู กค้ า ในขณะที่
ผูบ้ ริหารมีหน้าที่ในแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กร และทําการออกแบบและส่ งมอบผลิ ตภั ณฑ์ ที่ มี ความน่ าเชื่ อถื อ โดยพยายามลด
ต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการดําเนินงานภายในองค์กร รวมทั้ งจั ดให้ มี (2) การปรั บปรุ งอย่ างต่ อเนื่ อง (Continuous
Improvement) ซึ่งสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการวางแผน การดํ าเนิ นงาน การจั ดหา
ปัจจัยนําเข้า (Input) และการประเมินผล (Output) มีการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ปรั บปรุ งแก้ ไข และป้ องกั นอย่ างต่ อเนื่ องทั่ ว
ทั้งองค์กรโดยเชื่อว่าคุณภาพเป็นถือเป้าหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถในการแข่ งขั น และตอบสนอง
ความต้องการของผู้ บริ โภคให้ สมบู รณ์ ที่ สุ ด และยั งมี (3) การทํ างานเป็ นที ม (Teamwork) และการมี ส่ วนร่ วมของพนั กงาน
(Employees Involvement) อีกด้วย
มิต ิด ้านภาวะผู้น า จะเห็นได้ว่าผู้บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้นมีพฤติกรรมที่ผสมผสานลั กษณะของผู้ นํ าทั้ ง 4
แบบจากทฤษฎี ผู้ นํ าตามสถานการณ์ ของ (Robert House,1974) เรื่ อง “House’s Path-Goal Theory” ซึ่ งได้ แก่ (1) การเป็ น
ผู้นําแบบ บงการ (Directive Leadership) ซึ่งเน้นงาน มีการแสดงวิ สั ยทั ศน์ และมี นโยบายที่ ชั ดเจนแก่ บุ คลากรในเรื่ องมาตรฐาน
การทํางาน โดยจะให้ความสําคัญกับทรัพยากรทางสมองและการจัดการองค์ กรที่ มี คุณภาพมากกว่ าปริ มาณ (2) การเป็ นผู้ นํ าที่ ให้
การสนับสนุน (Supportive Leadership) มุ่งเน้นความสัมพันธ์ มุ่งสร้างความเป็นอยู่ ที่ ดีให้ แก่ พนั กงานโดยให้ สวั สดิ การที่ น่ าพอใจ
แก่พนักงานทุกระดับอย่างยุติธรรม (3) การเป็นผู้นําแบบมี ส่ วนร่ วม(Participative Leadership) เปิ ดโอกาสให้ พนั กงานทุ กระดั บมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งสามารถเห็นได้จากการสร้างห้องทํางานของผู้ บริ หารให้ ไม่ มี ประตู และพนั กงานทุ กคนสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารได้ทุกช่องทาง (4)การป็ นผู้ นํ าที่ มุ่ งความสํ าเร็ จ (Achievement-Orient Leadership) ผู้ บริ หารของสายการ
บินไทยแอร์เอเชียมีการกําหนดเป้าหมายความสําเร็จที่ชัดเจนในการเป็นผู้นําในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ําของประเทศไทยและกํ าหนด
เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน รวมทั้งให้ความสําคัญกับการปรับปรุงพัฒนาการทํางานและสร้างความเชื่อมั่นแก่พนักงานในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ (Fiedler, Fred E. ,1967) ทั้งนี้สายการบินไทยแอร์เอเชีย ถือเป็น Adaptive Organization ที่มีโครงสร้ างองค์ กรที่
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ยืดหยุ่น สามารถลดขั้นตอนการตัดสินใจ สามารถเพิ่มช่องทางในการกระจายความรู้ ให้คนในองค์กรอย่ างทั่ วถึ ง โดยมุ่ งเน้ นการทํ างาน
แบบ Teamwork เป็นหลัก
มิต ิดา้ นวัฒนธรรมองค ์กร จะเห็นได้ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้มีการประยุกต์การทํางานให้มีลักษณะตามทฤษฎีของ
(Denison, Daniel R, 1990) ซึ่งได้กล่าวถึงลักษณะของวัฒนธรรมทั้ ง 4 ประเภท ได้ แก่ (1) ด้ านวั ฒนธรรมส่ วนรวม (Involvement
Culture) คือ มีรูปแบบการทํางานเป็นทีมโดยไม่เน้นโครงสร้างที่เป็นทางการ มีการกระจายอํานาจในการตั ดสิ นใจ และมี การปรั บปรุ ง
สมรรถภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (2) ด้านวัฒนธรรมเอกภาพ (Consistency Culture) คือ การมีวัฒนธรรมองค์ กรที่ เข้ มแข็ ง มี การ
ประสานงานกันได้ดี โดยมีค่านิยมแกนกลาง และผู้บริหารมีการแสดงออก และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างชั ดเจน (3) ด้ านวั ฒนธรรมการ
ปรับตัว (Adaptability Culture) คือ องค์กรมีการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยสายการบินไทยแอร์เชียนั้นให้ความสําคัญกับฐานข้อมูลของลูกค้าเป็นอย่างมากเพื่อนํามาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังให้ความสําคัญต่อภาพลักษณ์องค์กรและรองรั บเทคโนโลยี การ
สื่อสาร มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารในหลักสูตร “การป้องกันความเสียหายจากสื่อออนไลน์ ” (4) ด้ านวั ฒนธรรมพั นธกิ จ (Mission
Culture) จะเห็นได้จาก สายการบินไทยแอร์เอเชียมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ในการเป็ นสายการบิ นต้ นทุ นต่ํ าอย่ างชั ดเจน และมี
วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นหลัก
มิต ิด ้านความผูกพันของพนักงาน จากการสัมภาษณ์พนักงานและอดีตพนักงานของสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย สามารถ
เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพนักงานผู้ให้สัมภาษณ์มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรและมีทัศนคติ ต่อองค์ กรในแง่ ดี โดยพนั กงานมี ความรู้ สึ ก
เป็นพวกเดียวกันมีเป้าหมายและมีค่านิยมภายในองค์กรที่ชัดเจนและปฏิ บั ติงานตามบทบาทของตนเองอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพตาม
แนวคิดของ (Buchanan, 1974) กล่าวคือ พนักงานมีความเป็ นอั นหนึ่ งอั นเดี ยวกั บองค์ กร (Identifications) มององค์ กรเป็ นเหมื อน
ครอบครัว ทําให้เต็มใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ยอมรั บในค่ านิ ยมการรั กษาระดั บต้ นทุ นและมองว่ าถ้ าองค์ กรมี กํ าไร
พนักงานก็จะได้รับโบนัสเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อองค์กร (Loyalty) รู้สึกภาคภูมิใจ รักและผูกพันต่อองค์กรอย่างเห็นได้ ชัด

ข้อ เสนอแนะการวิจ ัย
กลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรนั้น ประกอบด้วยองค์ ประกอบที่ สํ าคั ญในเรื่ อง การเป็ นผู้ นํ าด้ านต้ นทุ น
(Cost Leadership) การสร้ างความแตกต่ างในสิ นค้ าและบริ การ (Differentiation) และ การมุ่ งเน้ นจุ ดสนใจ (Focus) ซึ่ งการนํ า
องค์ประกอบเหล่านี้มาใช้ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนั้น จําเป็นต้องผสมผสานและพั ฒนาด้ าน
การจัดการในทุกมิติ ทั้งมิติด้านนวัตกรรมการจัดการ มิติด้านการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มิ ติด้านภาวะผู้ นํ า มิ ติด้านวั ฒนธรรม
องค์กร และมิติด้านความผูกพันของพนักงาน โดยเฉพาะด้านการจัดการต้นทุนที่ถือเป็นปัจจัยหลักเพื่อให้องค์ กรมี ผลกํ าไร รวมทั้ งการ
พัฒนากลยุทธ์ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้ บริ โภคได้ อย่ างรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยต้องมีการกําหนดมาตรฐานการทํางาน การตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งจะสามารถส่งเสริมและพั ฒนาให้ เป็ น
องค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริง
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