
การจ ัดการความได้เปร ียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร ์เอเชีย  
MANAGING COMPETITIVE ADVANTAGES OF THAI AIR ASIA 

 

ลตวรรณ์  ชยมงคล1
, ไชยนันท์ ปัญญาศิริ 2   

Latawan Chayamongkon1, Chaiyanant Panyasiri2  
มหาวิทยาลัยสยาม1-2 
Siam University1-2 

dekpla@yahoo.com1, cpanyasiri@gmail.com2  
 

บทค ัดย่อ 

การวิจัยเร่ือง การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
คุณลักษณะของการบริหารจดัการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย 2) เพื่อระบุและวิเคราะห์ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่าของสายการบินไทยแอร์เอเชีย และ 3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การรักษา
ตําแหน่งผู้นําทางธุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่าของสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยการวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกก่ึงโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ซ่ึงประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและพนักงานระดับ
ปฏิบัติการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย จํานวน 9 คน ผู้บริหารขององค์กรต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกับสายการบินไทยแอร์
เอเชีย บุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงานในธุรกิจสายการบิน และ อ่ืนๆ จํานวน 10 คน 

ผลการวิจัยพบว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียมีคุณลักษณะเฉพาะในการผสมผสานและเลือกใช้กลยุทธ์การจัดการ
ความได้เปรียบในการแข่งขันในมิติต่างๆ ท้ังในมิติด้านการใช้นวัตกรรมการจัดการและการจัดการนวัตกรรม มิติด้านการ
ควบคุมคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร มิติด้านภาวะผู้นํา มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร และมิติด้านความผูกพันของพนักงาน ท้ังนี้ ยังมี
ความสามารถหลักในการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพท่ีแตกต่างจากสายการบินอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีสําคัญต่อความ
ได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่าอย่างชัดเจน ได้แก่ การใช้นวัตกรรมการรวมกลุ่มแบบโฮลด้ิง  และ
มุ่งเน้นการรักษาระดับโครงสร้างต้นทุนให้ตํ่าท่ีสุดอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการคัดเลือกพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
มีการปลูกฝังทัศนคติ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง รวมท้ังการใช้กลยุทธ์ในการกําหนดราคาแบบพลวัต ส่งผล
ให้ผลการดําเนินงานของสายการบินไทยแอร์เอเชียข้ึนเป็นผู้นําในการแข่ง ขันในธุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่าอย่างมี
ประสิทธิภาพ และย่ังยืน 
 

ค  าส าค ัญ : การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขัน, ธุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่า, 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 จากการท่ีประเทศไทยได้เข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ส่งผล

ให้มีการเพิ่มกิจกรรมการเดินทางเพื่อธุรกิจมากข้ึน ท้ังในกลุ่มธุรกิจส่วนภูมิภาค (Regional Companies) และในกลุ่มธุรกิจท้องถ่ิน 
(Local Companies) ท่ีมีการเร่ิมขยายการลงทุนไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนมากข้ึน ในรูปแบบต่างๆ ท้ัง การขยายสาขา, การร่วมทุน 
(Joint Venture), การควบรวมกิจการ (Mergers & Acquisitions) รวมไปถึงการเกิดตลาด MICE (Meeting, Incentives, Conventions, 
Exhibition)  นอกจากนี้ การเปิดตลาดการค้าเสรีของอาเซียน ยังมีการส่งเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการท่องเท่ียว
ภายในกลุ่มอาเซียน เช่น One-VISA-ASEAN/Single VISA ของนักท่องเท่ียวภายในกลุ่มอาเซียน ซ่ึงทําให้ปริมาณนักท่องเท่ียวจาก
ประเทศเพื่อนบ้านและท้ังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มข้ึนมาก อีกท้ังประเทศไทย นั้นมีความได้เปรียบด้านทําเลท่ีต้ัง ซ่ึงมี
พรมแดนติดกับประเทศอาเซียนถึง 4 ประเทศ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ราชอาณาจักร
กัมพูชา และ มาเลเซีย) ประเทศไทยจึงถือเป็นศูนย์กลางการบินท่ีสําคัญในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์และเขต
แดนของประเทศไทย สามารถเช่ือมต่อกับเมืองหลัก และเมืองใหญ่อ่ืนๆ ได้โดยสะดวกจึงสามารถวางตําแหน่ง “ประตูสู่ประเทศเพื่อน
บ้าน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากข้อมูลของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และกรมการบินพลเรือน พบว่า สายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย มีส่วนแบ่งตลาดมาเป็นอันดับ 1 ของสายการบินในประเทศไทย ด้วยสัดส่วน 29.50 % โดยวัดจากจํานวนผู้โดยสาร
ท้ังหมดในปี พ.ศ. 2559 (บริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัด, 2560) และมีส่วนแบ่งตลาด 31.20% ในปี พ.ศ. 2560 ท้ังนี้ เมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุ่มธุรกิจการบินท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 สายการบินไทยแอร์เอเชียมีรายได้ 2.9 
หมื่นล้านบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึน 16% จากปี พ.ศ. 2557 และกําไรเป็น 6 เท่าตัว จาก กําไร 335 ล้านบาทในปี พ.ศ.2557 เป็นกําไร 1,991 
ล้านบาทในปี พ.ศ.2558 และในปี พ.ศ. 2560 สายการบินไทยแอร์เอเชียมีรายได้ 3.7 หมื่นล้านบาท โดยคิดเป็นกําไร 1,477 ล้านบาท 
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560)  โดยระยะหลัง ได้มีสายการบินต้นทุนตํ่าหลายรายเข้ามาในตลาดเพื่อทําการช่วงชิงส่วนแบ่ง
ตลาดในประเทศไทย การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการตอบปัญหาการวิจัยว่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย มี วิธีการอย่างไรในการ
บริหารจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน โดยข้อค้นพบท่ีได้รับจะช่วยสร้างองค์ความรู้ให้เพิ่มข้ึน 
ทางทฤษฎีด้านการจัดการ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างกรอบทฤษฎีในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการความได้เปรียบในการแข่งขัน  เพื่อ
รักษาความเป็นผู้นําในธุรกิจการบินต้นทุนตํ่าอย่างย่ังยืน อีกท้ังเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ และการคมนาคมของประเทศ 
รวมถึงการเป็นแบบอย่างการวางกลยุทธ์ด้านการจัดการองค์กรท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อองค์การธุรกิจต่างๆ รวมท้ังให้ความรู้ด้านการ
จัดการแก่ประชาชนท่ัวไป 
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กรอบแนวค ิด  
จากการศึกษา ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย ท่ีมีผลต่อการจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์

เอเชียนั้น ได้พัฒนากรอบแนวคิดจากการบูรณาการทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องดังนี้ 
 ความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย หมายถึง รูปแบบการดําเนินงานของสายการบินไทยแอร์เอเชีย

ตามแนวคิดเร่ือง ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ของ Michael E. Porter (1990)   โดยระบุปัจจัยท่ีจําเป็น
ในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เคร่ืองมือการจัดการความได้เปรียบในการแข่งขัน  โดยพิจารณาจาก แนวคิดเร่ือง 
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key Success Factors) ซ่ึงเป็นความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ของ Michael E. Porter 
(1990) รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนภายในองค์กรท่ีแข็งแกร่ง ในมุมมองทางทฤษฎีการจัดการต่างๆ ได้แก่ (1) มิติด้านนวัตกรรม
การจัดการตามแนวคิดของ Gary Harmel (2006) รวมถึงกลยุทธ์ในการบริหารงานท่ีเลือกใช้เพื่อรักษาระดับต้นทุนของสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย (2) มิติด้านการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กรของสายการบินแอร์เอเชียตามแนวคิดของ Evans, J.R. and Lindsay 
(1999) และ Juran, J. M. (1989).  (3) มิติด้านภาวะผู้นําของผู้บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียตามทฤษฎีของ Robert House 
(1974) (4) มิติด้านวัฒนธรรมองค์กรของสายการบินไทยแอร์เอเชียตามแนวคิดของ Denison, Daniel R. (1990) รวมถึง (5) มิติด้าน
ความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อสายการบินไทยแอร์เอเชียตามทฤษฎีของ Buchanan, B. (1974). 

 

วัตถุประสงค ์ของการวิจัย  
1.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะของการบริหารจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย   
2.  เพื่อระบุและวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่าของสายการบินไทยแอร์
เอเชีย 
3.  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การรักษาตําแหน่งผู้นําทางธุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่าของสายการบินไทยแอร์เอเชีย  
 

วิธ ีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงเป็นการวิจัยแบบเฉพาะเจาะจงทางสังคมศาสตร์

แบบไม่มีการทดลอง โดยอาศัยคุณลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวคิดของ (M.Q.Patton,1990) ซ่ึงเร่ิมจากการ
รวบรวมข้อมูลในระดับทุติยภูมทิางทฤษฎี เพื่อนําไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและวางแนวทางในการทํางานเบ้ืองต้น 
โดยการต้ังคําถามท่ีมุ่งเนน้ความสําคัญกับการศึกษาเฉพาะกลยุทธ์ทางการจัดการต้นทุนจากมิติต่างๆ ด้านการจัดการภายใน
องค์กรเป็นหลักตามทฤษฎีและแนวคิดทางการจัดการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความลึกซ้ึงในกระบวนการได้มาซ่ึงข้อมูล  

ผู้วิจัยจะให้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informant) โดยเลือกกลุ่มประชากร
จํานวน 19 คน โดยแบ่งผู้ให้สัมภาษณ์ออกเป็น 2 กลุ่มหลักโดยกลุ่มท่ี 1 ได้แก่ ผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร และพนักงานระดับ
ปฏิบัติการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย จํานวน 9 คน และกลุ่มท่ี 2 ได้แก่ บุคคลภายนอกสายการบินไทยแอร์เอเชีย เช่น 
นักวิชาการท่ีมีความรู้เร่ืองการบริหารองค์การเก่ียวกับธุรกิจการบิน ผู้บริหารองค์กรท่ีมีความเก่ียวข้องกับธุรกิจการบิน อาจารย์
ด้านธุรกิจการบิน อาจารย์ด้านการประชาสัมพันธ์ พนักงานของสายการบินอ่ืนๆ และ ผู้โดยสารท่ีใช้บริการของสายการบินต้นทุน
ตํ่า  จํานวนท้ังหมด 10 คน  

การใช้เคร่ืองมือหลักในเก็บข้อมูล โดยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structure interview) เป็น
การซักถามอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ได้เร่ืองท่ีต้องการอย่างถูกต้องและตรงประเด็น โดยข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์จะสามารถ
อธิบายข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต และจากข้อมูลจากส่ือต่างๆ ให้ถูกต้องและชัดเจนมากข้ึน อีกท้ังการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้
ข้อมูลหลักจะเป็นวิธีการท่ีผู้สัมภาษณ์ และผู้ให้สัมภาษณ์ สามารถโต้ตอบ และอธิบายให้เกิดความชัดเจน ผู้สัมภาษณ์สามารถ
ซักถามเพิ่มเติมจนเกิดความเข้าใจชัดเจน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ (นิศา ชูโต, 2551)  
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 การเก็บข้อมูลของงานวิจัยนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางเอกสาร (Documentary 
Research) ซ่ึงจะประกอบด้วย ข้อมูลจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม เอกสาร รายงาน ผลการดําเนินงาน บทความ ข่าวสารทาง
วิชาการรวมถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดเร่ืองการจัดการความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจสายการบินไทย
แอร์เอเชีย ตลอดจนรายงานการประชุมต่างๆของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในธุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่า ซ่ึงสามารถทําให้ทราบถึงปัจจัย 
และบริบทท่ีมีผลต่อแนวทางการจัดการความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่า ซ่ึงท้ังหมดนี้จะเป็นการค้นคว้า
ข้อมูลแบบทุติยภูมิ  และการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบปฐมภูมิ  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูล
หลัก ซ่ึงจะเป็นคําถามท่ีครอบคลุมเร่ืองต่างๆ ได้แก่ ทัศนะและมุมมองต่อธุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่าในประเทศไทย ปัจจัยใน
ความสําเร็จทางธุรกิจของสายการบินไทยแอร์เอเชีย การสร้างและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน ความสามารถในการจัดการ
ต้นทุน ความสามารถในการจัดการภายในองค์กร รวมท้ังเร่ืองความท้าทายและจุดอ่อนของสายการบินต้นทุนตํ่าในประเทศไทนท่ีควร
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อความเป็นผู้นําทางธุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่าอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

การตรวจสอบข ้อม ูล ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล โดยใช้วิธี การตรวจสอบแบบสามเส้า 
(Investigator Triangulation) โดยการนาํข้อมลูไปให้ผู้ให้สัมภาษณ์อ่าน หรือ กลับไปสอบถามผู้ให้ข้อมลูซํ้าอีกเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
ตรงกับความเป็นจริง และใช้วิธีการตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า (Methodological Triangulation) (Denizen,N.K.,1970)   โดย
แบ่งเป็น การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) 
และการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)  

การวิเคราะห์ข ้อม ูล ผู้วิจัยจะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดมุ่งหมาย และกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยนําเข้าข้อมูลท่ี
ได้จากการเก็บรวบรวมเอกสาร และข้อมูลภาคสนาม ท่ีได้จากการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ เพื่อมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้าง
ข้อสรุป โดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) โดยการตีความ สร้างข้อสรุปจากข้อมูลท่ีเป็นรูปธรรม และจาก
ปรากฎการณ์ท่ีมองเห็น และการวิเคราะห์โดยการจําแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) โดยการจําแนกข้อมูลเป็นออกเป็นชนิด
หรือประเภท (Typologies) ตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อเนื่องกันไป โดยการใช้แนวคิดและทฤษฎีเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และ
จําแนก (สุภางค์ จันทวานิช, 2549) 
 

ผลการวิจัย  
จากการศึกษาวิจัยพบว่า การบริหารจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้นมีคุณลักษณะท่ีชัดเจน คือ

การสร้างความสามารถหลัก (Core Competency) อันโดดเด่นในการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพท่ีแตกต่างจากสายการบินอ่ืนๆ โดย
ปัจจัยท่ีถือเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่าของสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้น ได้แก่ การใช้นวัตกรรมการ
รวมกลุ่มแบบโฮลด้ิง (Holding) ซ่ึงมุ่งเน้นการรักษาระดับต้นทุนให้ตํ่าท่ีสุดอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบในการคัดเลือกบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีการปลูกฝังทัศนคติ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง รวมท้ังการใช้กลยุทธ์ในการกําหนดราคาแบบ Real-time 
เพื่อให้เป็นผู้นําในการแข่งขันอย่างมปีระสิทธิภาพและย่ังยืน อีกท้ังยังพบว่าผู้โดยสารท่ีเลือกใช้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย (กันต์
ฤทัย แสงศรีจิราภัทร, 2560) มีความพึงพอใจ เข้าใจ รับรู้ถึงภาพลักษณ์ รูปแบบองค์กร และข้อมูลท่ีสายการบินไทยแอร์เอเชียต้องการ
ส่ือสารได้เป็นอย่างดี ท้ังนี้จะเห็นได้ว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้น ได้ให้ความสําคัญกับการรักษาตําแหน่งผู้นําในธุรกิจสายการบินต้นทุน
ตํ่าโดยให้ความสําคัญกับฐานข้อมูลของผู้โดยสารเป็นหลัก อีกท้ังเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ความสามารถของตนเอง ไม่มุ่งเน้นการแข่งขันกับ
สายการบินคู่แข่ง แต่จะทําการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และทําการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา สร้างสรรค์ ท้ังทางด้านเทคโนโลยีการจัดการ 
และด้านสินค้าและบริการอย่างสม่ําเสมอ  
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สร ุปและอภิปรายผล  
สายการบินไทยแอร์เอเชียได้ใช้หลักการของ Porter’s Generic Strategies (Porter M., 1990) ท้ัง 3 ด้าน เพื่อเป็นการ

สร้างกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key Success Factors) ท่ีสําคัญของสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย ได้แก่ (1)การเป็นผู้นําทางด้านต้นทุน (Cost Leadership) (2) การสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการ 
(Differentiation) (3) การมุ่งเน้นจุดสนใจ (Focus)โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียได้เลือกใช้และผสมผสานกลยุทธ์การจัดการความ
ได้เปรียบในการแข่งขันหลากหลายกลยุทธ์ (Competitive with Diverse Strategies) ท้ังในมิติด้านนวัตกรรมทางการจัดการและ
การจัดการนวัตกรรม มิติด้านการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร มิติด้านภาวะผู้นํา มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร และมิติด้านความ
ผูกพันของพนักงาน โดยไม่ใช้วิธีการต่อสู้กับคู่แข่งขันแต่มุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างสรรค์กลยุทธ์การจัดการความได้เปรียบในการ
แข่งขันเพื่อให้องค์กรเป็นผู้นําทางด้านต้นทุน (Cost Leadership) มีความแตกต่างของสินค้าและบริการ (Differentiation) และ
สามารถมุ่งเน้นจุดสนใจ (Focus) ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมสายการบินต้นทุนตํ่า 

ท้ังนี้ สามารถกล่าวสรุปทางวิชาการได้ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียได้ให้ความสําคัญกับการเป็นผู้นําทางด้านต้นทุน 
(Cost Leadership) การสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการ (Differentiation) รวมถึงการสร้างความสามารถในการมุ่งเน้นจุด
สนใจ (Focus) โดยเลือกใช้นวัตกรรมการจัดการในมิติต่างๆ ดังนี้ 

มิต ิดา้นนวตักรรมการจดัการ และการจัดการนวัตกรรม สามารถกล่าวได้ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียถือเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม (Innovative Organization) ตามทฤษฎีของ (Gibbons A., 1997) เนื่องจากได้ใช้วิธีการบริหารจัดการโดยนําประสบการณ์ 
ความรู้ ทักษะ และแนวคิดใหม่ๆ มาผสมผสานกับความสามารถทางด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างให้เกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขันโดยมุ่งเน้นในการสนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้างประโยชน์ด้านความ ประหยัด สะดวกสบายและมีคุณภาพ โดยมี
การเลือกใช้นวัตกรรมการจัดการต่างๆ นับต้ังแต่จุดเร่ิมต้นในการก่อต้ังองค์กรด้วยการใช้นวัตกรรมการจัดการเชิงคุณค่าของ (Kim, 
W.C. and Mauborgne, R. 2005) ท่ีมุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่า(Higher Value) เพื่อให้ผู้บริโภคยอมรับและสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคอย่างแท้จริงโดยยังสามารถลดต้นทุน (Lower Cost) ในการดําเนินงานให้ได้มากท่ีสุด ท้ังนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียเป็น
ธุรกิจท่ีได้รับประโยชน์จากการเลือกใช้สัญญาพึ่งพิงท่ีเป็นนวัตกรรมการรวมกลุ่มแบบโฮลด้ิง (Holding Company Innovation) กับ 
Air Asia Berhad บริษัทแม่จากมาเลเซียท่ีถือหุ้นร่วมกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยได้รับอนุญาตเพื่อให้ใช้ช่ือทางการค้า “Air 
Asia” ซ่ึงทําให้สามารถใช้  Business Model เดียวกัน ส่งผลให้ได้ผลประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ท้ังการร่วมใช้นวัตกรรมท่ีทันสมัย ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบซอฟท์แวร์ การใช้ศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน นวัตกรรมด้านเครือข่ายการบินรวมท้ังยังได้รับประโยชน์
จากการบริการประจําท่าอากาศยานในประเทศสมาชิกกลุ่มแอร์เอเชีย  การรับบริการด้านการซ่อมบํารุง ช้ินส่วนอะไหล่ของเคร่ืองบิน 
การเช่าเคร่ืองบิน และการป้องกันความเส่ียงจากราคาน้ํามันเช้ือเพลิง รวมท้ังทักษะความรู้ทางด้าน การตลาด การประกอบธุรกิจ และ
การบริการลูกค้า  นอกจากนี้ยังเลือกใช้นวัตกรรมการบริหารตราสินค้า (Brand Management Innovation) ให้เป็นท่ีรับรู้ จดจํา และ
ยอมรับทางการตลาด โดยมุ่งเน้นการสร้างและการขยายฐานผู้ใช้บริการ โดยใช้รูปแบบของการสร้างตราสินค้า ภายใต้คําขวัญ “ใครๆ 
ก็บินได้ Everyone Can Fly”   และการทําโปรโมช่ัน “0” บาท อย่างต่อเนื่องจนเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเลือกใช้ การ
บริหารตราสินค้าทางอารมณ์ (Emotional Branding) และการใช้การบริหารตราสินค้าแบบสัมผัสได้ (Live Branding)  เพื่อเน้นการ
ปฏิสัมพันธ์ โดยตรงกับกลุ่มผู้บริโภคโดยเฉพาะ ในเร่ืองของนวัตกรรมการจัดการรายได้ (Revenue Management Innovation) นั้น 
สายการบินไทยแอร์เอเชียได้เลือกใช้กลยุทธ์การต้ังราคาต๋ัวโดยสารแบบ Dynamic Pricing Strategy (Robert G. Cross ,1995) ท่ี
อธิบายว่าการตัดลดต้นทุนเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอในการเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กร แต่การกําหนดราคาท่ีมีประสิทธิภาพนั้นต้อง
สะท้อนความต้องการของตลาดอีกด้วย ส่วนด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technology Innovation) สายการบินไทยแอร์เอเชียมีการ
ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและส่ิงประดิษฐ์ท่ีทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดระบบและ
ความสะดวกสบาย รวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ท้ังในเร่ืองของเทคโนโลยีอากาศยานท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และปลอดภัย 
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เช่น การส่ังเคร่ืองบินรุ่นใหม่ Airbus 320 Neo ท่ีประหยัดน้ํามันเพิ่มข้ึนถึง 15%   รวมท้ังการติดต้ัง ตู้พิมพ์ ต๋ัวโดยสารอัตโนมัติ และ
ป้ายติดกระเป๋าอัตโนมัติ และการใช้ Application ผ่านสมาร์ทโฟนในการจัดการต๋ัวโดยสาร เช็คอิน และอ่ืนๆ นอกจากนี้ ยังมีการนํา
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดการต่างๆ ท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการทํางานอย่างเป็น
ระบบ ท้ังโปรแกรมในการรวบรวมข้อมูลของลูกค้า มาช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค มีการใช้โปรแกรม Axapta ในการ
จัดการด้านการเงิน โปรแกรม New Skies ในการจัดการด้านการขาย อีกท้ังระบบการจองต๋ัวโดยสารแบบ Web Base เพื่อช่วยในการ
จัดเรียงราคาต๋ัวโดยสาร การใช้ AMOS Operating System เป็นระบบบริหารจัดการเร่ืองวิศกรรมการซ่อมบํารุงอากาศยานและการ
ขนส่งทางอากาศ การใช้ระบบ Navitech ในการวางแผนการบินและการใช้ระบบ Merlot ในการจัดตารางการบินของลูกเรือ เป็นต้น 
(ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์, 2560) 

จะเห็นได้ว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียมีการจัดการนวัตกรรมอย่างมปีระสิทธิภาพ โดยให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมการจัดการใหม่ๆอย่างเพียงพอและสม่ําเสมอ อีกท้ังเป็นองค์กรท่ีมีความคาดหวังและเป้าหมายท่ีมีความเป็นไปได้ มีการกําหนด
ทิศทางของการทํางาน ติดตามผล พิจารณาตรวจสอบ และประเมินผลโดยผู้ตรวจสอบภายนอกองค์กร รวมท้ังยังเป็นองค์กรท่ีมีการสนับสนุน
บรรยากาศในการทํางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริง (พงษ์ศักด์ิ เสริมพงษ์พันธ์, 2553) 

มิต ิด ้านการจัดการค ุณภาพทั่วทั้งองค ์กร สายการบินไทยแอร์เอเชียมีการจัดการควบคุมคุณภาพท่ัวท้ังองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังทฤษฎีการบริหารคุณภาพ ตามแนวคิดของ The Juran Trilogy of Quality (ไตรศาสตร์ด้านคุณภาพของจูราน) 
ของ (Joseph M. Juran, 1989) ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของระบบการบริหารคุณภาพ กับการวางแผนคุณภาพ (Quality 
Planning) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) โดยสายการบินไทยแอร์
เอเชีย มีการวางแผนคุณภาพแบบท่ัวท้ังองค์กร (Total Quality Management :TQM)  และมีการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม 
ซ่ึงได้แก่ (1) การมุ่งเน้นท่ีลูกค้า (Customer Focus)  โดยมีเป้าหมายสําคัญท่ีสุดคือการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ในขณะท่ี
ผู้บริหารมีหน้าท่ีในแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กร และทําการออกแบบและส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีความน่าเช่ือถือ โดยพยายามลด
ต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการดําเนินงานภายในองค์กร รวมท้ังจัดให้มี  (2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous 
Improvement) ซ่ึงสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการวางแผน การดําเนินงาน การจัดหา
ปัจจัยนําเข้า (Input) และการประเมินผล (Output)  มีการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ปรับปรุงแก้ไข และป้องกันอย่างต่อเนื่องท่ัว
ท้ังองค์กรโดยเช่ือว่าคุณภาพเป็นถือเป้าหมายท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคให้สมบูรณ์ท่ีสุด และยังมี (3) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) และการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
(Employees Involvement) อีกด้วย 

มิต ิด ้านภาวะผ ู้น า จะเห็นได้ว่าผู้บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้นมีพฤติกรรมท่ีผสมผสานลักษณะของผู้นําท้ัง 4 
แบบจากทฤษฎีผู้นําตามสถานการณ์ของ (Robert House,1974)  เร่ือง “House’s Path-Goal Theory”  ซ่ึงได้แก่  (1) การเป็น
ผู้นําแบบ  บงการ (Directive Leadership) ซ่ึงเน้นงาน มีการแสดงวิสัยทัศน์ และมีนโยบายท่ีชัดเจนแก่บุคลากรในเร่ืองมาตรฐาน
การทํางาน โดยจะให้ความสําคัญกับทรัพยากรทางสมองและการจัดการองค์กรท่ีมีคุณภาพมากกว่าปริมาณ (2) การเป็นผู้นําท่ีให้
การสนับสนุน (Supportive Leadership) มุ่งเน้นความสัมพันธ์ มุ่งสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่พนักงานโดยให้สวัสดิการท่ีน่าพอใจ
แก่พนักงานทุกระดับอย่างยุติธรรม (3) การเป็นผู้นําแบบมีส่วนร่วม(Participative Leadership) เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงสามารถเห็นได้จากการสร้างห้องทํางานของผู้บริหารให้ไม่มีประตูและพนักงานทุกคนสามารถ
ติดต่อส่ือสารกับผู้บริหารได้ทุกช่องทาง (4)การป็นผู้นําท่ีมุ่งความสําเร็จ (Achievement-Orient Leadership) ผู้บริหารของสายการ
บินไทยแอร์เอเชียมีการกําหนดเป้าหมายความสําเร็จท่ีชัดเจนในการเป็นผู้นําในธุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่าของประเทศไทยและกําหนด
เป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีชัดเจน รวมท้ังให้ความสําคัญกับการปรับปรุงพฒันาการทํางานและสร้างความเช่ือมั่นแก่พนักงานในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ (Fiedler, Fred E. ,1967) ท้ังนี้สายการบินไทยแอร์เอเชีย ถือเป็น Adaptive Organization ท่ีมีโครงสร้างองค์กรท่ี
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ยืดหยุ่น สามารถลดข้ันตอนการตัดสินใจ สามารถเพิ่มช่องทางในการกระจายความรู้ ให้คนในองค์กรอย่างท่ัวถึง โดยมุ่งเน้นการทํางาน
แบบ Teamwork เป็นหลัก 

มิต ิดา้นวัฒนธรรมองค ์กร จะเห็นได้ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้มีการประยุกต์การทํางานให้มีลักษณะตามทฤษฎีของ 
(Denison, Daniel R, 1990)  ซ่ึงได้กล่าวถึงลักษณะของวัฒนธรรมท้ัง 4 ประเภท ได้แก่ (1) ด้านวัฒนธรรมส่วนรวม (Involvement 
Culture) คือ มีรูปแบบการทํางานเป็นทีมโดยไม่เน้นโครงสร้างท่ีเป็นทางการ มีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ และมีการปรับปรุง
สมรรถภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (2) ด้านวัฒนธรรมเอกภาพ (Consistency Culture) คือ การมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง มีการ
ประสานงานกันได้ดี โดยมีค่านิยมแกนกลาง และผู้บริหารมีการแสดงออก และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างชัดเจน (3) ด้านวัฒนธรรมการ
ปรับตัว (Adaptability Culture) คือ องค์กรมีการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยสายการบินไทยแอร์เชียนั้นให้ความสําคัญกับฐานข้อมูลของลูกค้าเป็นอย่างมากเพื่อนํามาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังให้ความสําคัญต่อภาพลักษณ์องค์กรและรองรับเทคโนโลยีการ
ส่ือสาร มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารในหลักสูตร “การป้องกันความเสียหายจากส่ือออนไลน์”  (4) ด้านวัฒนธรรมพันธกิจ (Mission 
Culture) จะเห็นได้จาก สายการบินไทยแอร์เอเชียมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเป็นสายการบินต้นทุนตํ่าอย่างชัดเจน และมี
วัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นหลัก 

มิต ิด ้านความผูกพันของพนักงาน จากการสัมภาษณ์พนักงานและอดีตพนักงานของสายการบินไทยแอร์เอเชีย สามารถ
เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพนักงานผู้ให้สัมภาษณ์มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรและมีทัศนคติต่อองค์กรในแง่ดี โดยพนักงานมีความรู้สึก
เป็นพวกเดียวกันมีเป้าหมายและมีค่านิยมภายในองค์กรท่ีชัดเจนและปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพตาม
แนวคิดของ (Buchanan, 1974) กล่าวคือ พนักงานมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร (Identifications) มององค์กรเป็นเหมือน
ครอบครัว ทําให้เต็มใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ยอมรับในค่านิยมการรักษาระดับต้นทุนและมองว่าถ้าองค์กรมีกําไร
พนักงานก็จะได้รับโบนัสเพิ่มข้ึน รวมท้ังมีความจงรักภักดีต่อองค์กร (Loyalty) รู้สึกภาคภูมิใจ รักและผูกพันต่อองค์กรอย่างเห็นได้ชัด  

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย  
กลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีสําคัญในเร่ือง การเป็นผู้นําด้านต้นทุน 

(Cost Leadership) การสร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการ (Differentiation) และ การมุ่งเน้นจุดสนใจ (Focus) ซ่ึงการนํา
องค์ประกอบเหล่านี้มาใช้ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนั้น จําเป็นต้องผสมผสานและพัฒนาด้าน
การจัดการในทุกมิติ ท้ังมิติด้านนวัตกรรมการจัดการ มิติด้านการควบคุมคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร มิติด้านภาวะผู้นํา มิติด้านวัฒนธรรม
องค์กร และมิติด้านความผูกพันของพนักงาน โดยเฉพาะด้านการจัดการต้นทุนท่ีถือเป็นปัจจัยหลักเพื่อให้องค์กรมีผลกําไร รวมท้ังการ
พัฒนากลยุทธ์ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยต้องมีการกําหนดมาตรฐานการทํางาน การตรวจสอบและประเมินผล ซ่ึงจะสามารถส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริง 
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