บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง “การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ” ผู้วิจัยได้ทาการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และ
บทความที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัย และวิธีการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเป็นผู้นาด้านการจัดการต้นทุนอย่างยั่งยืนของ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเรียงลาดับการนาเสนอตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า
2.2 สายการบินไทยแอร์เอเชียกับธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า
2.3 แนวคิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantages)
2.4 แนวคิดนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม (Management Innovation and
Innovation Management)
2.5 แนวคิดทางการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM: Total Quality Management)
2.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงสถานการณ์ (Situational Leadership Theory)
2.7 ทฤษฎีวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture Theory)
2.8 แนวคิดเรื่องความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement)
2.9 งานวิจัย และบทความที่เกี่ยวข้อง
2.10 กรอบแนวคิดในการวิจัย
2.1 ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่า
Charles E. Schlumberger and Nora Weisskopf (2014) ค้นพบว่า การเข้ามาของสายการบิน
ต้นทุนต่านั้น ไม่เพียงแต่นาเสนอ บัตรโดยสารเครื่องบินในราคาถูกเท่านั้น แต่ยังมีส่วนในการเพิ่ม
รายได้ ผลักดันและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งมี
ปัจจัยคือการคมนาคม ของประเทศกาลังพัฒนาต่างๆ
ธุรกิจสายการบินต้นทุ นต่าทั่วโลกได้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการเดินทาง
และทาให้สามารถเลือกใช้การคมนาคมทางอากาศได้ในราคาที่ไม่แพงเกินกว่าความสามารถทาง
เศรษฐกิจและกาลังซื้อของประชากรส่วนใหญ่
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 สายการบิน Southwest Airline ถือเป็นสายการบินแรกที่ทาให้ “ต้นทุน
ต่า” เป็นองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ทางธุรกิจ และมีการดาเนินการตามนโยบายต้นทุนต่ามาโดย
ตลอด ส่งผลให้มีสายการบินต้นทุนต่ารายอื่นๆ ทั่วโลกก่อตั้งขึ้นมามากมายเพื่อสร้างตลาดใหม่ๆใน
ระยะเวลาเพียงไม่ถึง 20 ปี โดยเฉพาะหลังจากปี พ.ศ. 2543 จะเห็นได้ว่า ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า
มีการเจริญเติบโตอย่างชัดเจน มีสายการบินต้นทุนต่าจานวนมากถึงกว่า 128 สายการบินทั่วโลก ซึ่ง
ครอบคลุมเส้นทางบินในประเทศต่างๆ
แรกเริ่มนั้นธุรกิ จสายการบินต้นทุนต่าจะมีเฉพาะในประเทศพั ฒนาแล้ว จนกระทั่งได้
แพร่หลายมายังประเทศกาลังพัฒนาต่างๆ เช่นใน ภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคละตินอเมริกา คงเหลือ
แต่ในภูมิภาคแอฟริกาใต้ซาฮาร่า (Sub-Saharan Africa) ที่ยังไม่มีการเปิดรับธุรกิจสายการบินต้นทุน
ต่า
โดยรูปแบบและลักษณะหลักของสายการบินต้นทุนต่า ได้แก่ (1) การให้บริการขั้นพื้นฐาน
คือ การให้ความสาคัญกับการบริการหลักของการเดินทาง และกาจัดสิ่งเพิ่มเติมที่ไม่จาเป็นออกไป
เช่น น้าหนักกระเป๋า อาหาร การเลือกที่นั่ง (2) ระยะเวลาทาการบินสั้น และการทาการบินแบบ
เชื่อมต่อจุดต่อจุด ไม่มีบริการเชื่อมต่อระหว่างสายการบินให้กับผู้โดยสาร ทาให้ต้นทุนลดลง และมี
รายได้ต่อผู้โดยสารมากขึ้น เนื่องจากลดค่าใช่จ่ายในการบริการของผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง และการ
บริการเกี่ยวกับกระเป๋าสัม ภาระของผู้โดยสารเหล่านี้ (3) การใช้สนามบินรอง เนื่องจากมีอัตรา
ค่าธรรมเนียมสนามบินที่ต่ากว่าสนามบินหลัก มีช่วงเวลาทาการบินและมีการจราจรทางอากาศที่
หนาแน่นน้อยกว่าสนามบินหลัก ทาให้แต่ละเที่ยวบินไม่ต้องเสียเวลาในการรอคิวเพื่อบินขึ้นลง (4)
การใช้ประโยชน์เครื่องบินอย่างคุ้มค่า เนื่องจากระยะทางการบินสั้น สามารถเพิ่มความถี่ในการบิน
ได้มาก (5) การใช้เครื่องบินแบบเดียวในการทาการบิน เพื่อเพิ่มอานาจในการต่อรองในการซื้อ
เครื่องบิน และซื้ออะไหล่ต่างๆ ได้ในราคาต่า ด้วยการสั่งซื้อเครื่องบินหรืออะไหล่เป็นจานวนมาก
ในแต่ละครั้ง รวมทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและอุปกรณ์ อีกทั้งลดการฝึกฝนการ
ทางานของเจ้า หน้า ที่ เกี่ย วข้ อง และยั งสามารถช่วยเพิ่ มผลผลิตของนักบิ น เนื่องจากโดยทั่วไป
นักบินสามารถปฏิบัติงานได้ในเครื่องบินแบบเดียวกันเท่านั้น ดังนั้น การใช้เครื่องบินเพียงแบบ
เดียวทั้งฝูงบินทาให้ นักบินทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้ในทุกเที่ยวบิน และกับเครื่องบินทุกลา ลด
ความยุ่งยากในการจัดตารางการปฏิบัติงานของนักบิน ทาให้สามารถลดอัตราการจ้างนักบิน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายด้านวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับนักบิน (6) ให้บริการที่นั่งโดยสารระดับเดียว คือ มีเพียงชั้น
โดยสารแบบประหยัดเท่านั้น เพื่อสามารถลดช่องว่างระหว่างที่นั่ง ทาให้มีปริมาณเก้าอี้ที่นั่งของ
ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น (7) ผู้โดยสารต้องติดต่ อโดยตรงกับสายการบินทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์
เท่ า นั้ น ไม่ มี ก ารบริ ก ารผ่า นตัว แทนในการให้ บริ ก ารระบบส ารองที่ นั่ง และช าระเงิ น เพื่ อ ตั ด
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ค่าใช้จ่ายในเรื่องส่วนแบ่งจากการขาย (8) การใช้ประสิทธิภาพของพนักงานอย่างเต็มที่ จากการ
ค านวณอั ต ราส่ ว นชั่ ว โมงการท างานต่ อ จ านวนพนั ก งาน และอั ต ราส่ ว นพนั ก งานต่ อ จ านวน
ผู้โดยสารที่มีประสิทธิภาพ
ถึงแม้ว่ารูปแบบการทางานต่างๆ ของสายการบินต้นทุนต่าดังกล่าว ถือเป็นรูปแบบส่วน
ใหญ่ข องสายการบิ น ต้นทุ น ต่าสายต่า งๆ ทั่วโลก แต่ก็ ไ ม่มีรูป แบบใดรูป แบบหนึ่งตายตั วที่จ ะ
สามารถถือเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันโดยเฉพาะ
ตัวแบบทางธุรกิจทางธุรกิจของสายการบินต้นทุนต่าในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบไป
อย่ า งรวดเร็วและมี ก ารเปลี่ย นแปลงส าคัญต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการและเรื่องวิธีก าร
ปฏิบัติง าน สายการบินต้นทุนต่าหลายรายในทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา ได้ทาการผสมผสาน
(Hybridizing) ตัวแบบต่างๆ เพื่อให้สนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขันที่สูงขึ้น ราคาน้ามันที่
สูงขึ้น อีกทั้งผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต่ายังให้ความสาคัญต่อโอกาสในการเพิ่มรายได้ และ
ปริมาณการผลิตได้มากขึ้น แม้กระทั่งสายการบิน Southwest เองยังมีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบ
เก่าของสายการบินต้นทุนต่าที่เน้นใช้สนามบินรอง ไปใช้สนามบินหลักบางแห่งแทนเพื่อเป็นการ
เพิ่มปริมาณตารางการบิน
ทั้งนี้ การแข่งขันของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ามีความรุนแรงมากขึ้น มีสายการบินต้นทุน
ต่ารายใหม่ ๆ เข้ า มาในอุตสาหกรรมมากขึ้น จึ งทาให้ก ารจัดการต้นทุน เป็นเรื่องส าคัญ ทั้งการ
รวมกลุ่มเพื่อรับมือกับราคาน้ามันที่สูงขึ้น และการเลือกใช้ชนิดของเครื่องบินที่ประหยัดน้ามันและ
มีประสิทธิภาพ
Randall D. Bennett and James M. Craun (1993) กล่าวไว้ในงานวิจัยถึงปรากฏการณ์
“Southwest Effect” โดยให้ความสาคัญกับมุมมองที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า สายการบิน Southwest
มีผลต่ออุตสาหกรรมการบินอย่างมากใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ผลกระทบในการแข่งขันโดยตรงต่อ
จานวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากราคาที่ลดลง จากเส้นทางบินที่สายการบิน Southwest เปิด
ใหม่ (2) เมื่อสายการบิน Southwest เปิดทาการบิน จะส่งผลให้ราคาตั๋วเครื่องบินของสายการบินที่
ทาการบินในสนามบินใกล้เคียงลดลง (3) สายการบิน Southwest ได้แสดงถึงการเป็นผู้นาและเป็น
แบบอย่างของโมเดลของสายการบินต้นทุนต่าให้แก่สายการบินอื่นๆ
จะเห็นได้ชัดว่า สายการบินต้นทุนต่าได้ส่งผลกระทบมากมาย ไม่ใช่แค่เรื่องระดับราคาที่
ต่าลง และจานวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น แต่ยังส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก รวมถึง
การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ๆ ในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าอีกด้วย
Hill & Jones (2013) ศึกษาถึง “ความได้เปรียบทางการแข่งขันของสายการบิน Southwest”
พบว่า สายการบิน Southwest ได้ให้ความสาคัญกับการจัดการขั้นสูงอย่างชาญฉลาด ใน 3 ปัจจัย
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หลัก ซึ่งส่งผลให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างชัดเจน คือ (1) หลักการรักษา โครงสร้าง
ต้นทุน ให้อยู่ในระดับต่าที่สุด เช่น การเลือกใช้เครื่องบินพื้นฐานแบบเดียวกันทั้งหมด ลดปริมาณ
การบริการอาหาร และไม่มีอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงบนเครื่องบิน การจัดการการหมุนเวียนตาราง
บินให้ได้มากที่สุด อีกทั้งมีการคานวณการซื้อและใช้น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันความผันผวนของ
ราคา อย่างมีประสิทธิภาพ (2) มีกระบวนการเลือกพนักงานแบบกันเอง เน้นความสาคัญของทักษะ
การทางานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีในการทางาน มองโลกในแง่ดี ใช้แรงจูงใจในการทางาน โดยใช้
รูปแบบองค์กรที่มีลาดับชั้นการทางานแนวราบ กาหนดค่าเฉลี่ย จานวนพนักงานของ Southwest 94
คน ต่อจานวนเครื่องบิน 1 ลา ในขณะที่สายการบินอื่นมีค่าเฉลี่ยอยู่ ที่ พนักงาน 130 คน ต่อ
เครื่องบิน 1 ลา และค่าเฉลี่ยพนักงานของสายการบิน Southwest 1 คน ต่อการดูแลลูกค้าจานวน
25,000 คน ต่อปี ในขณะที่สายการบินอื่น พนักงาน 1 คน จะดูแลลูกค้าเพียง 1,000 คนต่อปี แต่
พนักงานให้ความเป็นมิตร และเข้าถึงง่าย ดูแลเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ โดยใช้ความสนุกสนานเป็น
กันเอง เพื่อสร้างความพึงพอใจจนกลายเป็นการจงรักภักดี (3) การใช้ระบบเส้นทางการบินแบบ
เชื่อมต่อ จุดต่อจุด (Point-to-point) และเลี่ยงการเลือกใช้สนามบินใหญ่ ที่มีความแออัดสูง เพื่อเป็น
ผู้นาในการลดต้นทุนในการจัดการ
Alamdari and Fagan (2005) กล่าวว่า สถานการณ์ของอุตสาหกรรมสายการบินต้นทุนต่า
ในปัจจุบันว่า หลายๆ สายการบินต้นทุนต่าทั่วโลกนั้น ยังคงยึดหลักกลยุทธ์การบริหารจัดการตาม
ตัวแบบธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าของสายการบิน Southwest แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วของสายการบินต้นทุนต่า จึงส่งผลให้หลายสายการบินต้องทาการปรับปรุง และพัฒนา
ตัวแบบธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าของบาง
สายการบินในทวีปอเมริกาเหนือได้เลือกใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) โดย
พยายามนาเสนอโปรแกรมสะสมไมล์การบิน เริ่มแจกเครื่องดื่มฟรี ลาดับชั้นที่นั่ง และอุปกรณ์ความ
บันเทิงบนเครื่องบิน เป็นต้น
2.2 สายการบินไทยแอร์เอเชียกับธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่า
สายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ย ก่ อ ตั้ง ขึ้น เมื่ อ 19 กั น ยายน พ.ศ. 2546 ภายใต้ความร่ว มมื อ
ระหว่าง บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย (ถือหุ้นร้อยละ
55) และ Air Asia Berhad ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย (ถือหุ้นร้อยละ 45) โดยสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย ได้นาเสนอภาพลักษณ์ใหม่ ของการเดินทางภายใต้แนวคิด “ใคร ใคร ก็บินได้” โดย
อาศัยต้นแบบแนวคิดของสายการบินต้นทุนต่าที่ประสบความสาเร็จในต่างประเทศ โดยนาเสนอ
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อัตราค่าโดยสารประหยัดที่สุดคู่กับบริการที่จาเป็นในการเดินทาง และให้บริการการเดินทางโดยชั้น
ประหยัดเพียงอย่างเดียว โดยเริ่มต้นจากการมีเครื่องบิ นจานวนเพียง 2 ลา ให้บริการเส้นทางบินเชิง
พาณิชย์ ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 เส้นทาง กรุงเทพ-หาดใหญ่
ปัจจุบัน สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia) เป็นสายการบินต้นทุนต่าที่มีการใช้
นวัตกรรมเครือข่ายการบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเครือข่ายเส้นทางบินครอบคลุม 53 เมือง
ใน 12 ประเทศในทวีปเอเชีย มีศูนย์ปฏิบัติการการบิน 6 แห่งในประเทศไทย โดยมีท่าอากาศยาน
ดอนเมือง เป็นฐานการบินหลัก และมีฐานการบินที่ภูเก็ต อู่ตะเภา หาดใหญ่ เชียงใหม่ และกระบี่
โดยมีเครื่องบินในฝูงบิน 54 ลา โดยใช้เครื่องบินแอร์บัส A320 ซึ่งมี 180 ที่นั่งต่อลา และมีพนักงาน
กว่า 15,000 คน
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ภาพที่ 2.1 จานวนเครื่องบินประจาฝูงบิน (ลา) ของสายการบินในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560
ที่มา: Center of Aviation (CAPA) (2560)
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ยังเป็นธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากสัญญาการพึ่งพิงกับ AirAsia
Berhad มาเลเซีย ในหลายๆ ด้าน จากการได้รับอนุญาตเพื่อให้ใช้ชื่อทางการค้า “Air Asia” ซึ่งทาให้
สามารถใช้ Business Model เดียวกัน จึงได้ผลประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ทั้งการร่วมใช้นวัตกรรมที่
ทันสมัย ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบซอฟท์แวร์ เว็บไซต์หลักของแอร์เอเชียในการจอง
บัตรโดยสาร การใช้ศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน นวัตกรรมด้านเครือข่ายการบิน ได้รับประโยชน์จากการ
บริการประจาท่าอากาศยานในประเทศสมาชิกกลุ่มแอร์เอเชีย อีกทั้งการรับบริการด้านการซ่อม
บารุง ชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องบิน การเช่าเครื่องบิน และการป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้ามัน
เชื้อเพลิง รวมทั้งทักษะความรู้ทางด้าน การตลาด การประกอบธุรกิจ และการบริการลูกค้า อีกด้วย
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สายการบินแอร์เอเชีย ได้รับรางวัล “World Best Low-Cost Airlines หรือ สายการบินราคาประหยัด
ที่ดีที่สุดของโลก” จาก Skytrax World Airlines Awards มาอย่างต่อเนื่องทุกปีมาเป็ นระยะเวลา 9 ปี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2560 (worldairlineawards.com , 2017)
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 Euro Money ซึ่งเป็นนิตยสารต่างประเทศชั้น
นาของโลก จะทาการจัดอับดับองค์กรต่างๆ ทั่วโลก โดยการสารวจจากนักวิเคราะห์ตลาดหุ้นชั้นนา
จานวน 93 คน ซึ่งได้รับเลือกจากบริษัทวิจัยและลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิค จานวน 214
แห่ง โดยจะเลือกบริษัทที่น่าประทับใจที่สุด โดยจะทาการประเมินจาก ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กร
ซึ่งได้แก่ การจัดการ ระบบบัญชี ความโปร่งใส ความเข้าถึงได้ และธรรมาภิบาล โดยในปี พ.ศ.
2557 และ พ.ศ. 2558 รางวัลในกลุ่มธุรกิจสายการบินนั้น Euro Money ได้จัดให้ สายการบินแอร์
เอเชีย เป็น “บริษัทที่บริหารจัดการที่ดีที่สุดในเอเชีย” อย่างต่อเนื่อง (EuroMoney, 2015)
สายการบินแอร์เอเชีย มีบทบาทโดดเด่นในการยกระดับการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้เป็นไป
อย่างโปร่งใส เนื่องจากแอร์เอเชีย มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงยังคงแสดงให้เห็นการ
ทางานที่โปร่งใส และคานึงถึงสถานภาพในการใช้จ่ายในอนาคตอยู่เสมอ
จากรางวัลต่างๆ เหล่านี้ แสดงให้เห็นถึง ศักยภาพในการดาเนินงานของแอร์เอเชีย โดยมี
ปัจจัยพื้นฐานในการบริหารจัดการด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน และกระบวนการจัดการ
ทางด้านต้นทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสายการบินราคาประหยัดภายใต้ แบรนด์แอร์
เอเชีย จึงใช้รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของ สายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia Berhad) ของ
ประเทศมาเลเซีย และปรับให้สอดคล้องกับ รูปแบบทางเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และธุรกิจการ
บินในประเทศไทย
ตัวแบบธุรกิจ (Business Model) ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย คือ สายการบินที่สามารถ
ให้บริการด้วยต้นทุนต่ากว่าสายการบินอื่นๆ ในประเทศไทย เนื่องจาก สามารถรักษาระดับต้นทุน
ให้เป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับผู้ประกอบธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ารายอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัดจาก ที่
สายการบินไทยแอร์เอเชียสามารถลดต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปรต่างๆ ได้เฉลี่ย 1 ใน 3 ของสาย
การบินปกติ
ส่วนต่า งของต้นทุ นของสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย เหล่านี้ คื อ ความได้เปรีย บทางการ
แข่งขันที่ชัดเจนในธุรกิจสายการบิน ซึ่งเครื่องมือหลักในการเป็นผู้นาในสายการบินต้นทุนต่าใน
ประเทศไทย ด้วยกลยุทธ์ และแผนการตลาดที่น่าสนใจ เช่น การให้บริการเดินทางโดยระดับชั้นบิน
เพียงชั้นเดียว การใช้ฝูงบินที่ประกอบ ด้วยเครื่องบินเพียงรุ่นเดียว การตัด ปรับลด อุปกรณ์เครื่องมือ
ที่ไม่จาเป็นและส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น การให้บริการแบบไม่มีการเชื่อมต่อ (Point to Point) มีอัตรา
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การใช้ เครื่องบินต่อลาสูง คือ เครื่องบินจะจอดอยู่บนพื้นไม่เกิน 25 นาที อีกทั้งการประหยัดต่อ
ขนาด ทั้งในเรื่องการซื้อเครื่องบินและอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ การจ้างงาน การบารุงรักษา
การฝึกอบรม อีกทั้งมีเครือข่ายเส้นทางบินที่ครอบคลุม และมีช่องทางการจัดจาหน่ายโดยตรงกับ
ผู้โดยสารผ่านช่องทาง Electronic ต่างๆ เช่น Internet หรือ Application ใน Smartphone จึงไม่ต้อง
ขายผ่านผู้แทนจาหน่าย
การที่สายการบินไทยแอร์เอเชียใช้ แบรนด์แอร์เอเชีย ที่มีชื่อเสียงทางการค้าระดับโลก และ
การตลาดโดยรวมทั้ งภูมิภาค ทาให้ผู้บริโภคเกิ ดทัศนคติที่ดีโดยรวม ที่ส่งผลถึงทัศนคติต่อการ
บริการที่มีมาตรฐานสากล และเชื่อถือได้ และยังเป็นสายการบินที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับ ทัศนคติ
เชิงบวก ความสามารถและความพร้อมในการให้บริการของพนักงาน โดยให้พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินทาหน้าที่เป็นเหมื อนตัวแทน (Brand Ambassadors) ในชุดสีแดง และเป็นผู้มอบความ
บันเทิง (Entertainers) ซึ่งถือเป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรที่ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน โดยเฉพาะในกลุ่มนักเดินทางรุ่นใหม่ Generation Y ที่กาลังมีบทบาทในระบบ
เศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน
นอกจากนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียยังยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในการดาเนินกิจการ ให้ความสาคัญในการปฏิบัติตามกฎองค์กรการบินต่างๆ อย่างเคร่งครัด และ
ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยอย่างถูกต้อง อีกทั้งยึดหลักธรรมภิบาล ผ่านทางผู้บริหาร และ
พนักงาน โดยมุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดความ
น่าเชื่อถือและยอมรับจากนักลงทุน ก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านการเงินของสายการบินอีกด้วย
สายการบินไทยแอร์เอเชียมีรายได้หลัก ซึ่งคิดเป็น 50% ของรายได้ทั้งหมด จาก ค่าโหลด
กระเป๋า ส่วนรายได้ที่สาคัญอันดับรองลงมาคือ รายได้จากค่าธรรมเนียมการจองตั๋วเครื่องบินผ่าน
ระบบออนไลน์ (Online Processing Fee) 14% และ รายได้จากค่าบริการอื่นๆ 14% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่
มากกว่ารายได้จาก ค่าที่นั่ง ค่าสินค้าและอาหาร ค่าประกันภัย และอื่นๆ
นอกจากนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ยังมีความเป็นผู้นานวัตกรรมการประหยัดต้นทุน ด้วย
การพยายามคิดค้นนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เป็นประจาและสม่าเสมอ นวัตกรรมที่เห็น
ได้ชัดเจนจากเครื่องบิน ได้แก่ การใช้เครื่องบิน แอร์บัส แบบ A320 ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ
ปลายปีกเครื่องบิน แบบใหม่ เรียกว่า ชาร์คเล็ท ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการช่วยลดแรงลาก ที่คอย
ต้านเครื่องบินขณะทาการบิน ซึ่งจะส่งผลให้เครื่องบินประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้น เป็นต้น
จากความสาเร็จอันโดดเด่น ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ทั้งการขึ้นเป็นผู้นาทางการตลาด
ของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทย ทั้งผลงานในส่วนของผลประกอบการ และรางวัล
จากองค์กรต่างๆ ในระดับนานาชาติ จึงชี้ให้เห็นว่า สายการบินแอร์เอเชีย มีวัฒนธรรมองค์กรที่โดด
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เด่นและแข็งแกร่ง ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการความได้เปรียบในการแข่งขัน ใน
การจัดการองค์กร ทั้งในด้านวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการจัดการ การบริหารจัดการต้นทุน การบริหาร
จัดการบุคลากร และการบริหารจัดการนวัตกรรม
2.3 แนวคิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage)
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (2558) สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้ตั้งเป้าหมายในการเป็น
ผู้นาส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า ซึ่งยึดหลัก ความปลอดภัย ตรงต่อเวลา และมี
เส้นทางบินที่หลากหลาย โดยมีค่าโดยสารที่ประหยัดที่สุด รวมทั้งการขยายฝูงบิน และเพิ่มตลาด
เส้นทางบินที่มีศักยภาพใหม่ๆ เช่น ประเทศจีน อินเดีย และแถบอิ นโดจีน ทั้งนี้จะใช้กลยุทธ์การ
แข่งขันเพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการบริหารต้นทุนในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้าง
เครือข่าย และโครงสร้างที่จะส่งเสริมให้เกิดการประหยัด และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
Michael E. Porter (1990) กล่าวว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขัน เป็นการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันให้สูงกว่าคู่แข่ง โดยองค์กรต้องสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 3 ด้าน
ประกอบด้วย การเป็นผู้นาด้านต้นทุน (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation)
และการมุ่งเน้นการตลาดเฉพาะส่วน (Focus) อีกทั้ง วิธีสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้องค์กรที่ดี
ที่สุด คือ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
Jay Barney (1991) กล่าวว่า ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน คือผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ด าเนิ น การทางกลยุ ท ธ์ ที่ ส ามารถสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ เ หนื อ กว่ า คู่ แ ข่ ง โดยที่ คู่ แ ข่ ง ขั น ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการทางกลยุทธ์แบบเดียวกันได้ในช่วงเวลาเดียวกัน ด้วยเหตุนี้การได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
จะยั่ ง ยื นได้ก็ ต่อ เมื่ อคู่ แข่ ง ขั นไม่ ส ามารถลอกเลี ย นแบบผลลั พ ธ์ ผลประโยชน์ หรือ คุ ณค่ าอั น
เนื่องมาจากการใช้กลยุทธ์ที่องค์การได้กาหนด หรือสร้างขึ้นมา
ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ การสร้างความแตกต่างของสินค้า
และบริการ ด้วยการสร้าง ความเป็นเอกลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ และของกิจการ ให้ตรงกั บความ
ต้องการและการยอมรับของลูกค้า โดยมีพื้นฐานสาคัญของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
คือ ความเหนือด้านการลดต้นทุนอย่างประสิ ทธิภาพ มีนวัตกรรมการจัดการที่ดี และตอบสนองต่อ
ผู้บริโภค
องค์กรที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน จึงหมายถึง องค์กรที่มีความสามารถที่แตกต่าง
จากผู้อื่น โดยมีการปรับใช้กลยุทธ์ทางการแข่งขันที่เหมาะสมกับองค์กร เพื่อให้มีผลการดาเนินงาน
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ที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน อันนาไปสู่การเป็นผู้นาการตลาดและองค์กรอื่นไม่สามารถเลียนแบบได้ หรือ
ทาได้ไม่ดีเท่า
แนวคิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญใน
การประกอบธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงให้ประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการ
แย่งชิงส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจุบันคู่แข่งจานวนไม่น้อยเลือกที่จะใช้วิธีการตัด
ราคา ซึ่งไม่ส่งผลดีในระยะยาว ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
แต่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมา และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งทางบวก และทางลบ ดังนั้นผู้บริหารของ
กิจการควรจะพิจารณาปัจจัยหลักที่เข้ามามีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของกิจการ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของธุรกิจ (Key Success Factors) ประกอบด้วย
(1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่านั้น มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มของผู้
มีรายได้ระดับปานกลาง ที่มีค วามอ่อนไหวต่อราคาอยู่ในระดับสูง ไม่ต้องการรับบริการในส่วนที่
ไม่จาเป็นและเกิดกว่าความต้องการ ซึ่งรวมทั้งผู้โดยสารชาวไทย และชาวต่างชาติในภูมิภาคอาเซียน
โดยกลุ่มลูกค้าเหล่านี้จะเป็นผู้เดินทางที่มีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเป็นระยะเวลายาวนาน
และมีการเดินทางโดยใช้เส้นทางระยะใกล้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง เป็นกลุ่มนักเดินทางที่ต้องการประหยัด
ค่าเดินทางเพื่อไปใช้จ่ายในส่วนอื่นๆของการท่องเที่ยว
(2) ต้นทุนที่แข่งขันได้ ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า จะมุ่งเน้นให้ความสาคัญในการบริหาร
ต้นทุนเป็นหลัก โดยมีปัจจัยด้านราคาเป็นสิ่งสาคัญที่สุดเพียงอย่างเดียว ฉะนั้นราคาตั๋วโดยสารโดย
เฉลี่ยจะต้องถูกกว่าสายการบินอื่นๆ อยู่ที่ ร้อยละ 40 ซึ่งสายการบินต้นทุนต่าจะลดการบริการส่วนที่
ไม่จาเป็น และเกินกว่าความต้องการของลูกค้าลง
(3) ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของกิจการ ประกอบด้วย ความสามารถหลักขององค์กร
ความสามารถการดาเนินงาน และความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ถือเป็นจุดแข็งขององค์กร ที่จะนาไปสู่
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยมีลักษณะสาคัญ คือ มีคุณค่าในการดาเนินธุรกิจและการแข่งขัน
อย่างแท้จริง โดยอาจเป็นสินค้าที่หายาก ทดแทนไม่ได้ หรือเลียนแบบได้ยาก หรือเป็นการจาหน่าย
สินค้าและบริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง
ในส่วนของสายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งถือเป็นผู้นาทางด้านสายการบินต้นทุ นต่า จะเห็นได้
อย่างชัดเจนว่า การบริหารจัดการต้นทุนคือหัวใจในการบริหาร และเป็นความสามารถหลักของ
องค์กร โดยการเน้นนโยบายที่ใช้แต่เครื่องบินใหม่อยู่ตลอดเวลา ถือเป็นวิธีการหนึ่งในการดึงดูดใจ
ลูกค้า และสร้างความแตกต่างจากสายการบินต้นทุนต่าแห่งอื่นๆ ซึ่งนอกจากจะส่ งผลให้ลูกค้ารู้สึก
มั่ น ใจด้ า นความปลอดภั ย และประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งบิ น แล้ ว ยั ง สามารถลดต้ น ทุ น ในการ
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บารุงรักษาได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ทิศทางการเติบโตของสายการบินไทยแอร์เอเชียที่ดาเนินธุรกิจ
ภายใต้โครงสร้างใหญ่ของกลุ่มแอร์เอเชียนั้นที่ถือเป็น สายการบินของทั้งภูมิ ภาคอาเซียนและทวีป
เอเชีย ในการเป็นสายการบินหลัก ที่ครอบคลุมเส้นทางการบินที่เชื่อมต่อจุดหมายปลายทาง คือเมือง
ใหญ่ต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาค ทั้งเมืองหลวง และเมืองสาคัญทางเศรษฐกิจ หรือแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
อย่างครบถ้วน อย่างเป็นระบบเดียวกัน
Michael E. Porter (1980) กล่าวว่า เป้าหมายในการวางกลยุทธ์ในการแข่งขัน (Competitive
Strategy) คือ การหาตาแหน่งในอุตสาหกรรมที่สามารถป้องกันตนเองจากแรงผลักดัน 5 ประการ
โดยใช้การวิเคราะห์แบบจาลองผลักดัน 5 ประการ (Five Force Model) ที่บอกถึงสภาพการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรม ซึ่งความเข้มแข็งของแรงผลักดันทั้งหมดจะเป็นตัวกาหนดศักยภาพในการทากาไร
ในอุตสาหกรรม
แบบจาลองแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Forces Model Analysis) ประกอบด้วย
(1) การคุกคามของผู้เข้ามาใหม่ (Threat of New Entrants)
(2) การแข่งขันระหว่างธุรกิจที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม (Intensity of Rivalry among Existing
Competitors)
(3) อานาจการต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Buyers)
(4) การคุกคามของสินค้าหรือบริการทดแทน (Pressure from Substitute)
(5) อานาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers)

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

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

ภาพที่ 2.4 การสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่า Kim and Mauborgne (2005)
ผืนผ้าใบเชิงกลยุทธ์ (Strategy Canvas)
Kim and Mauborgne (2005) ระบุว่า ผืนผ้าใบเชิงกลยุทธ์นั้น เป็นกรอบการวิเคราะห์และ
กรอบดาเนินการ เพื่อสร้างกลยุทธ์น่านน้าสีครามที่น่าดึงดูดใจ โดยจะทาหน้าที่ 3 ประการ คือ
(1) แสดงให้เห็นภาพรวมของกลยุทธ์ในการดาเนินงานขององค์กร ชี้ให้เห็นว่าองค์การได้
ลงทุนไปตามปัจจัยการแข่งขันแล้วอย่างไร และในอนาคตควร เพิ่ม หรือ ลด การลงทุน อย่างไรบ้าง
(2) แสดงให้เห็นภาพรวมของคู่แข่ง และผู้ที่อาจจะเป็นคู่แข่งในอนาคต โดยระบุปัจจัยหรือ
องค์ ป ระกอบของสินค้ า และบริก าร ที่องค์ ก รให้ความส าคัญ และต้อ งการนาเสนอแก่ ผู้บริโภค
รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
(3) แสดงให้เห็นภาพรวมของ “คุณค่า” ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการบริโภคสินค้าและ
บริการที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมปัจจุบัน
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กรอบด่าเนินการ 4 ประการ (Four Actions Framework)
นิยมใช้ควบคู่กับ ผืนผ้าใบเชิงกลยุทธ์ (Strategy Canvas) เป็นกรอบคาถาม 4 ประการ เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่า ให้แก่องค์กร ซึ่งประกอบด้วย
(1) ปัจจัยใดที่ควรตัดออกไปได้ในธุรกิจ (Eliminate)
(2) ปัจจัยใดที่ควรลดลงให้ต่ากว่ามาตรฐานของธุรกิจ (Reduce)
(3) ปัจจัยใดที่ควรพัฒนาขึ้นมาใหม่ เพราะยังไม่มีใครนาเสนอมาก่อนในธุรกิจ (Create)
(4) ปัจจัยใดที่ควรเพิ่มคุณค่าให้สูงกว่ามาตรฐานของธุรกิจ (Raise)
การสร้างขอบเขตตลาดใหม่
Kim and Mauborgne (2005) กล่าวว่าองค์กรควรวิเคราะห์ พิจารณาถึงความเหมาะสมใน
การขยายขอบเขตตลาดใหม่ โดยใช้ 6 แนวทางการสร้างตลาดใหม่แทนการแข่งขันในตลาดเดิม
ดังนี้
(1) การมองข้ามไปยังอุตสาหกรรมทางเลือก (Alternative Industries) หมายถึง การนิยาม
ธุรกิจและอุตสาหกรรมทางเลือกใหม่
(2) การมองข้ามไปยังกลุ่มกลยุทธ์ (Strategic Group) องค์กรไม่ควรยึดติดอยู่กับในกลุ่มกล
ยุ ท ธ์เ ดิม ภายในอุ ตสาหกรรมเท่ า นั้น แต่ควรคิดนอกกรอบถึ งกลุ่ม กลยุ ท ธ์ ผู้ บริโภคใหม่ ๆ ที่ มี
ศักยภาพในการมาใช้สินค้าและบริการ
(3) การมองข้ามไปยังกลุ่มลูกโซ่ของผู้บริโภค (Buyer Group) กลุ่มลูกโซ่ของผู้บริโภค
ประกอบด้วย ผู้จ่ายเงิน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีอิทธิพลโน้มน้าวใจต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่ง
บางครั้งผู้จ่ายเงินก็ไม่ใช่ผู้ใช้สินค้าและบริการ แต่สิ่งที่องค์กรควรให้ความสาคัญและให้ความสนใจ
เป็นพิเศษคือ ใครที่เป็นผู้ตัดสินใจในการซื้อสินค้าและบริการนั้น
(4) การมองข้ามไปยังห่วงโซ่สินค้าและบริการ (Scope of Product of Service Offering)
องค์กรต้องพิจารณาห่วงโซ่ความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภคให้ครบทั้งหมดโดยรวม ทั้ง
ความต้องการ ก่อน ระหว่าง และ หลังจากให้สินค้าและบริการ
(5) การมองข้ามระหว่างประโยชน์ใช้สอย (Functional) หรืออารมณ์ความรู้สึก (Emotional)
ที่ใช้ในการดึงดูดผู้บริโภค สินค้าและบริการบางประเภทอาจสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคด้วย
การสร้างความคุ้มค่าจากประโยชน์ใช้สอย ในขณะที่สินค้าและบริการบางประเภทตอบสนองคุณค่า
ทางอารมณ์ นั้น การสร้างความแตกต่างจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจุดสนใจเพื่อสร้างขอบเขต
ตลาดขึ้นมาใหม่
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(6) การมองข้ามกาลเวลาและประเมินแนวโน้มในอนาคต (Trends) องค์กรควรศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อร่วมสร้างและพัฒนาฐานลูกค้าใหม่ แทนที่จะเป็นผู้ตามในการแข่งขัน
2.4 แนวคิดเรื่องนวัตกรรมการจัดการและการจัดการนวัตกรรม (Management Innovation and
Innovation Management)
พันธุ์อำจ ไชยรัตน์ (2547) ได้กล่าวถึงความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ไว้ว่า
นวัตกรรม คือ การนาแนวคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อ
ทาให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ รวมทั้งความหมายในเชิงแคบของนวัตกรรม คือ ผลผลิตของ
ความสาเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับพลวัตของกิจกรรมของสังคม ในขณะที่
ความหมายในเชิงกว้าง หมายถึงแนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งต่างๆ ที่ใหม่ต่อตัวปัจเจก หรือ
หน่วยที่รับเอาสิ่งเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ การรวมเอากิจกรรมที่นาไปสู่การแสวงหาความสาเร็จใน
เชิงพาณิชย์ การสร้างตลาดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการและการบริการใหม่ การทาให้สิ่งที่
แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวให้กลายมาเป็นโอกาส และ
นาไปสู่แนวคิดใหม่ ที่ทาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (2550) ได้ทาการ
สารวจผู้บริหารระดับสูงขององค์การที่มีนวัตกรรม โดยสรุปพบว่า ผู้บ ริหารระดับสูงมีความเชื่อมั่น
ว่า นวัตกรรมจะนาไปสู่การสร้างความมั่นคงทางการตลาด หรือการสร้างตลาดใหม่ รวมทั้งบริษัท
ต่างๆ จะเห็นความสาคัญต่อการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
David Smith (2006) ได้กาหนดให้ มีการจาแนกประเภทของนวัตกรรม ใน 4 ลักษณะ
ประกอบด้วย
(1) การจาแนกตามเป้าหมาย (The Target of Innovation) ซึ่งแบ่งออกเป็น
• นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) คือ การพัฒนาและนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่
ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี หรือวิธีการใช้ รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพดียิ่ งขึ้น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ถือเป็นผลิตผลขององค์กร โดยอาจอยู่ในรูปแบบ
ของสินค้ า ซึ่ง จะเกี่ ย วข้ องกั บ ระบบ และส่วนประกอบ โดยมีตัวแปรหลัก ส าคัญในการพั ฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มี 2 ตัวแปร คือ 1) โอกาสทางด้านเทคโนโลยี หมายถึง องค์ความรู้ทางด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ และกระบวนการที่ จ ะท าให้ ส ามารถพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้น 2) ความต้องการของตลาด หมายถึง ความต้องการของผู้บริโภค ที่มีความ
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ต้องการในผลิตภัณฑ์ใหม่ และพร้อมที่จะซื้อ ส่งผลให้ผู้เป็นเจ้าของนวัตกรรมได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจหรือสังคม
• นวัตกรรมด้า นการบริการ (Services Innovation) จะใช้การพัฒนาและนาเสนอแบบ
เดียวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แต่จะเป็นนวัตกรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่จะเป็นรูปแบบของการ
บริการ เช่น การเปลี่ยนแปลงของการเงิน การธนาคาร หรือ โปรโมชั่นของเครือข่ายในการสื่อสาร
เป็นต้น
• นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) หมายถึง การประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ
หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิต และการทางานโดยรวมมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ทั้งในด้านเครื่องมือ
ในกระบวนการผลิต การจัดจาหน่ าย หรือรูปแบบการจัดการภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะ
นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ ให้ถึงผู้บริโภค อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรมี
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน นวัตกรรมกระบวนการส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้น การควบคุมคุณภาพ
และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรม หรือ
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
(2) จาแนกตามระดับของการเปลี่ยนแปลง (The Degree of Change) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น
• นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (Radical Innovation) เป็นนวัตกรรมที่มีระดับความใหม่
ในลักษณะที่มีความแตกต่างไปจากกรรมวิธีและแนวคิดเดิมไปอย่างสิ้นเชิง เป็นการออกแบบและ
ใช้แนวคิดใหม่ทั้งหมดในการพัฒนานวัตกรรม เกิดเป็นต้นแบบใหม่ รวมถึง แนวคิด การออกแบบ
และรายละเอียดของโครงสร้าง และองค์ประกอบของนวัตกรรมนั้น จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการ
เป็นผู้นาตลาดของธุรกิจ และสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาด มากที่สุด
• นวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
จานวนมาก โดยมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเชี่ยวชาญขององค์กร ด้านเทคโนโลยี
แบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทีละเล็กน้อย โดยจะพัฒนาจากพื้นฐานแนวคิด
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่มีอยู่เดิมขององค์กร
(3) การจาแนกตามขอบเขตของผลกระทบ (The Area of Impact)
• นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เป็นนวัตกรรมที่มีพื้นฐานหรือ
ขอบเขตของการพั ฒ นามาจากเทคโนโลยี ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี บ ทบาทและความส าคั ญ ต่ อ หลายๆ
อุตสาหกรรม ทั้ ง นี้เนื่องจากเทคโนโลยี ทาให้นวัตกรรมมีก ารพัฒนาสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้เป็นอย่างดี และยังเป็นแรงผลักดัน
ส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของประชากร
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• นวัตกรรมทางการบริหาร (Administrative Innovation) เป็นเรื่องของการคิดค้นและ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการตลอดจนกระบวนการจัดการองค์กรใหม่ ที่ส่งผลให้ระบบการทางาน
การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการให้บริการขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(4) การจาแนกตามกระบวนการที่ทาให้เกิดนวัตกรรม (Process of Innovation)
• การผลักดันด้วยเทคโนโลยี (Technology Push) เกิดนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการลงทุนและ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• การดึงด้วยความต้องการของผู้บริโภค (Demand Pull) เป็นการพิจารณาจากปัญหาและ
ความต้องการของผู้บริโภคเป็ นหลัก แล้วนามาสร้างและพั ฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค
• การผสมผสานทั้งด้านเทคโนโลยี และความต้องการของผู้บริโภค (Coupling) เป็นการ
สร้ า งนวั ต กรรมโดยค านึ ง ถึ ง ทั้ ง ความต้ อ งการของผู้ บ ริโ ภคและเทคโนโลยี ที่ มี อ ยู่ เพื่ อ พั ฒ นา
นวัต กรรมให้ เป็ น ที่ ต้อ งการของผู้บ ริโภค ภายใต้ก ารพั ฒ นาและยกระดับเทคโนโลยี ที่มี อยู่ ไ ป
พร้อมๆ กัน
ความสามารถทางนวัตกรรมระดับองค์กร (Organizational Innovation)
Max McKeown (2008) ระบุว่า นวัตกรรมองค์กร หมายถึง องค์กรที่มีการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนการทางความคิดเพื่อก่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่แตกต่าง และเป็นประโยชน์
Michael E.Porter (1990) นิยามไว้ว่า องค์กรที่จะสามารถรักษาความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน (Competitive Advantage) โดยอาศัยผลของนวัตกรรม องค์กรนั้นจะต้องเข้าใจในนวัตกรรม
ในภาพกว้าง ซึ่งรวมถึง การสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีการใหม่ และการให้เทคโนโลยีใหม่
Gary Hamel (2007) กล่าวว่า นวัตกรรมทางการจัดการ เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
ต่อระบบกระบวนการจัดการขององค์กรที่จะช่วยนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ
พสุ เดชะรินทร์ (2550) กล่าวว่า องค์กรใดก็ตามที่มีนวัตกรรมทางการจัดการ องค์กรนั้นจะ
มีพื้นฐานที่ดีสาหรับความสาเร็จต่อไปในอนาคต เพราะการบริหารจัดการที่ดี ถือเป็นรากฐานของ
ทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นสินค้าหรือบริการใหม่ การตลาดรูปแบบใหม่ หรือกลยุทธ์แบบใหม่ๆ
ลักขณำ ลีละยุทธโยธิน (2549) กล่าวว่า นวัตกรรม คือการทาสิ่งใหม่ หรือของใหม่ ที่
สามารถสร้างความพึ ง พอใจให้แก่ ลูก ค้า ไม่ว่าจะเป็นการออกสินค้าใหม่ เพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อสามารถขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น
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นวัตกรรม คือส่วนสาคัญของกระบวนการทางธุรกิจ (Innovation as a Core Business
Process) เปรียบเสมือนหัวใจของกระบวนการทางธุรกิจ ที่แสดงถึงความคิดริเริ่ม ประกอบกับการ
นาความคิดริเริ่มเหล่านั้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งกระบวนการทางนวัตกรรมนี้เอง จะเป็นส่วน
สาคัญที่ทาให้องค์กรสามารถดารงอยู่และเจริญเติบโตต่อไปได้ โดยมีส่วนประกอบที่สาคัญ คือ
• การค้นหา (Searching) เป็นการสารวจสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อ
ตรวจจับสัญญาณของโอกาสและอุปสรรค สาหรับการไปสู่จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
• การเลือกสรร (Selecting) เป็นการตัดสินใจเลือกสัญญาณที่สารวจพบแบบนั้น เพื่อจะ
นาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ทั้งนี้ การเลือกสรรจาเป็นต้องมีความสอดคล้อง
กับหลักกลยุทธ์ขององค์กรด้วย
• การนาไปปฏิบัติ (Implementing) เป็นการแปลงสัญญาณที่มีศักยภาพไปสู่การสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ และนาสิ่งเหล่านั้นออกไปเผยแพร่สู่ตลาด ทั้งภายในและภายนอกองค์ กร ด้วยผลของการ
ดาเนินขั้นตอนที่สาคัญ 4 ประการ คือ
(1) การรับ (Acquiring) คือ ขั้นตอนของการนาองค์ความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็น
นวัตกรรมขึ้ น เช่ น การสร้า งสรรค์สิ่งใหม่จากกระบวนการทางการวิจัยและพั ฒนา การทาวิจัย
ทางการตลาด การได้รับองค์ความรู้จากแหล่งอื่นๆ โดยการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี หรือการค้นคว้า
ร่วมกันในเครือพันธมิตร
(2) การปฏิบัติ (Executing) คือ การนาโครงการดังกล่าว มาปฏิบัติงาน ภายใต้สภาพของ
ความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยทักษะของการแก้ปัญหา
(3) การนาเสนอ (Launching) คือ การนานวัตกรรมที่ได้ออกสู่ตลาด โดยอาศัยการจัดการ
อย่ างเป็นระบบ เพื่ อให้นวัตกรรมนั้นสามารถเป็นที่ย อมรับจากตลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่วงแรกของการนาออกสู่ตลาด
(4) การรักษาสภาพ (Sustaining) คือ การรักษาสถานภาพยอมรับจากตลาด ให้เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ต่อไป และคงอยู่ให้นานที่สุด เท่าที่จะเป็น ไปได้ ในขณะเดียวกันอาจต้องนานวัตกรรม
นั้นๆ กลับมาทาการปรับปรุง แก้ไข ในแนวความคิด หรือทาการเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น (Re-innovation)
เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่ถูกพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น
• การเรียนรู้ (Learning) เป็นสิ่งจาเป็นที่องค์กรควรที่จะศึกษา และเรียนรู้ในขั้นตอนต่างๆ
ของกระบวนการทางนวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดเป็น องค์ความรู้พื้นฐาน ที่แข็งแกร่ง และสามารถ
นาไปใช้พัฒนาวิธีการสาหรับจัดการกับกระบวนการทางนวัตกรรมเหล่านั้น ให้มีประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น
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Gibbons, A. (1997) กล่าวว่า องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) หมายถึง
การนาแนวคิดใหม่เข้ามาสู่องค์กร เกิดจากการนาความรู้ทักษะ และความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์มา
ผสมผสานกับความสามารถทางด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ เพื่อสร้างให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ทางด้านการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมหรือการนาเสนอรูปแบบธุรกิจ
ใหม่ๆ ที่มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น
การมอบประโยชน์ท างด้า นการประหยั ดเวลา การเพิ่ มความสะดวกสบาย รวมถึงการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น
การพัฒนาองค์กรให้มีลักษณะเป็น องค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริงนั้น ผู้ประกอบการ
ต้องมีความรู้และความเข้าใจคุณลักษณะขององค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) คือ
ต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือของบุคลากรในทุกระดับขององค์กร ดังนั้นองค์กรที่จัดว่ามีลักษณะเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม ควรประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) มีการกาหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ชัดเจน ที่สามารถพัฒนา
องค์กรให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
(2) ผู้บริหารควรมุ่งเน้นและผลักดัน ให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร ด้วยการ
เล็งเห็นคุณค่าของนวัตกรรมเป็นสาคัญ และต้องมีบุคลากรที่สามารถ ทาหน้าที่ตามบทบาทต่างๆ
(3) การให้ความสาคัญกับการสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในที่ทางาน ที่เอื้อต่อ
กระบวนการแห่งการสร้างสรรค์
(4) ผู้นาองค์กรต้องสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และ
มีความเชื่อมโยงกับปัจจัยภายนอกองค์กร
นวัตกรรมกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ลักขณำ ลีละยุทธโยธิน (2549) นวัตกรรมมีความสาคัญต่อการประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก
เพราะจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ขยายฐาน
ของธุรกิจ สร้างการเติบโตในระยะยาว และทาให้ลูกค้ามีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น และยังช่วยในการ
ทาผลกาไรให้ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ บริษัทที่มีการสร้างนวัตกรรมอยู่เสมอ จะช่วยเสริมให้บริษัทมี
ภาพลักษณ์ที่ทันสมัย สร้างความสนใจแก่คู่ค้า พนักงานเองก็จะมีความตื่นตัวอยู่เสมอ เพราะต้อง
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง สิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ทางอ้อม และยังช่วย
ดึงดูดให้คนเก่งๆ อยากเข้ามาทางานด้วย
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องค์กรมากมายประสบความสาเร็จและอยู่รอดได้เพราะการสร้างนวัตกรรม ที่สร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กร การที่องค์กรสามารถรวบรวมความรู้ ทักษะทางเทคโนโลยี
และประสบการณ์ต่างๆ ในการสร้างสรรค์และนาเสนอสิ่งแปลกใหม่ ในสินค้าและบริการ รวมถึง
ด้า นการส่ ง มอบให้ถึ ง ลู ก ค้ า ด้ว ย ซึ่งไม่เ พี ย งแต่จะส่ง ผลดีระดับ องค์ก รเท่ านั้ น แต่ยั งส่ งผลกั บ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตตามไปด้วย
นวัตกรรมก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ได้มีหลักฐานทางการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า
การออกสินค้าใหม่จะช่วยให้องค์กรสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ นอกจากนี้สาหรับ
สินค้าที่ถึงจุดอิ่มตัว และสามารถครองตลาดได้แล้ว การเน้นการแข่งขันที่ราคาถูกเพียงอย่างเดียว
อาจไม่เพียงพอ จะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ นอกจากด้านราคา ในขณะเดียวกันการพัฒนาสินค้าใหม่
ก็ถือเป็ นความสามารถที่ ท้ า ทายองค์ก รเพราะสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ย นไป ได้ส ร้างโอกาสและ
กฎเกณฑ์มากมาย อีกทั้งกฎหมายอาจเปิดช่องทางใหม่ๆ หรือปิดกั้นการพัฒนานวัตกรรม เช่น ความ
ต้องการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น
แนวทางการศึกษานวัตกรรมการจัดการ
องค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) คือ องค์กรที่มีขีดความสามารถ ในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านต่างๆ โดยมีการบริหารจัดการระบบ และทรัพยากรต่างๆ ในองค์กร
รวมทั้งให้การส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างนวัต กรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า
และความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
นวัตกรรมเชิงคุณค่า (Value Innovation)
Leavy (2005) นวัตกรรมที่ปราศจากคุณค่า ที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยี มักมองข้ามสิ่งที่
ผู้บริโภคยอมรับ และยินดีจ่าย แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
Yang and Yang (2011) ในการดาเนินธุรกิจนั้น หากองค์กรพิจารณา “คุณค่าที่มอบให้”
ผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว และมองข้ามความสาคัญของ “คุณค่าที่ได้รับ” จากการลงทุน แม้ว่าองค์กร
จะมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่งขัน และสร้างความประทับใจให้ผู้บริโภค แต่
อาจใช้เวลายาวนานในการคืนทุนหรือประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากองค์กรต้องมีต้นทุน
และค่าใช้จ่ายสูงเกิ นความจาเป็นในการดาเนินงาน ดังนั้น องค์กรต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของคุณค่าที่มอบให้ผู้บริโภค และคุณค่าที่ได้รับจากการลงทุนธุรกิจ
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Gupta and Lehman (2005) ระบุว่า คุณค่าที่ผู้บริโภคต้องการ สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท
ดังนี้
(1) คุณค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) เป็นคุณค่าทางการเงินที่ผู้บริโภคได้ รับจากการ
บริโภคสินค้าและบริการโดยเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆ
(2) คุณค่าทางอรรถประโยชน์ (Functional Value) หมายถึงการที่สินค้าและบริการใหม่
สามารถตอบสนองในเชิงประโยชน์ใช้สอยมากกว่าสินค้าที่มีอยู่ในตลาดอย่างชัดเจน โดยช่ วยแก้ไข
จุดอ่อน พัฒนาจุดแข็งของผลิตภัณฑ์เดิม
(3) คุณค่าทางจิตใจ (Psychological Value) หมายถึงคุณค่าและความรู้สึก ทางด้านจิตใจที่
ผู้บริโภคได้รับจากสินค้าและบริการที่จับต้องไม่ได้ เช่น ตราสินค้า ภาพลักษณ์ และกระแสนิยม
ความต้องการด้านสังคม
Geddie et al. (2005) กล่าวว่าในการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่านั้น องค์กรจาเป็นต้องเข้าใจ
พฤติกรรมการใช้ชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ และความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ซึ่งข้อมูล
เกี่ ย วกั บ ผู้ บ ริ โ ภคดั ง กล่ า ว สามารถเข้ า ถึ ง โดยการพู ด คุ ย กั บ ผู้ บ ริ โ ภคด้ ว ยตนเอง หรื อ สั ง เกต
พฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคหลังจากใช้บริการผ่าน
สื่ออินเตอร์เน็ต การแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภคจากสื่อสังคมออนไลน์ ก็เป็นอีกช่องทางที่ช่วย
ให้เข้าใจพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่ซ่อนเร้นในใจอย่างแท้จริง
Lo et al. (2010) ให้ความเห็นว่าองค์กรจาเป็นต้องพิจารณา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อ
นามาประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป็นการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่า ด้วยวิธีการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การประชุมทุกเช้า (Morning Brief) ระหว่าง
ผู้บริหารสูงสุด และหัวหน้าแผนก เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานทุกวัน การพูดคุย
กับ พนัก งานส่วนหน้า หรือตัวแทนการตลาดที่ใกล้ชิดกั บผู้บริโภค ผู้ผลิตสินค้า หุ้นส่วนธุรกิ จ
รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมู ลกับพันธมิตรที่อยู่ในสมาคมวิชาชีพต่างๆ และหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น
องค์กรที่ดาเนินธุรกิจ มีความจาเป็นต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ซึ่ง
ไม่ใช่ในความหมายของการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ แต่ผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องสามารถเพิ่ม
และต่อยอดคุณค่า ให้ผู้บริโภคจานวนมากได้ จึงถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางธุรกิ จ
ไปจากเดิม อย่ างสิ้นเชิ ง ทั้ งนี้หากสินค้าและบริการมีการเพิ่มคุณค่าแต่ขาดนวัตกรรม ความคิด
สร้างสรรค์ แม้ว่าสามารถทาให้คุณค่าเดิมดีขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่ทาให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์โดด
เด่นในตลาดได้ ส่งผลให้คู่แข่งรายอื่นๆ เข้าร่วมแข่งขันได้ง่าย ซึ่งนามาสู่การแข่งขันด้านราคา
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นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation) ถือเป็นสิ่งที่มีความสาคัญในการนาพา
องค์กรไปสู่ความสาเร็จไม่แพ้นวัตกรรมในด้านอื่นๆ แนวคิดในด้านบริหารจัดการที่แตกต่างจาก
แนวทางบริหารจัดการแบบเดิม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการบริหารจัดการขององค์ กร โดย
เน้นการปรับปรุงกระบวนการในการบริหารจัดการภายในองค์กร
Gary Harmel (2006) ตัวอย่างของนวัตกรรมทางการจัดการที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในยุคปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด เช่น
• Industry Consortium ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของกิจการขนาดเล็ ก เพื่อเพิ่มอานาจการต่อรอง
กับตลาดที่มีขนาดใหญ่
• Radical Decentralization เป็นการขยายความในขั้นตอนการกระจายอานาจในการบริหาร
เพื่อสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่น และมีความสามารถในการแข่งขันสูง
• Brand Management คือ การบริหารตราสินค้า เพื่อสร้างคุณค่า สร้างความแตกต่า ง และ
ความพึงพอใจในคุณภาพของตราสินค้า
• Leadership Development เป็นการพัฒนาภาวะผู้นา ให้มีทักษะความเป็นผู้นา เพื่อพัฒนา
ตนเองและพัฒนาผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
• Employee-Driven Problem Solving การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่
พนักงาน
• Cost Accounting and Variance analysis จัดให้มีการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนและการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ
• Revenue Management การจัดการรายได้ เพื่อเป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้า โดยใช้ข้อมูลจาก
พฤติกรรมของผู้บริโภค
นอกจากนี้ Gary Hamel ได้ระบุว่า ไม่ใช่นวัตกรรมทางการจัดการทุกประเภทจะสามารถ
นาไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ทั้งหมด แต่ยิ่งมีนวัตกรรมจานวนมากขึ้น ก็มีโอกาสที่จะมี
นวัตกรรมทางการจัดการที่ประสบความสาเร็จได้มากขึ้น
นวัตกรรมการรวมกลุ่มทางธุรกิจ
Michael E.Porter (1990) ได้ให้คาจากัดความเรื่อง เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) เป็นแนวคิด
ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ว่าคือ กลุ่มธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องมารวมตัว
ดาเนิน กิ จ การอยู่ ใ นพื้ นที่ ใ กล้เ คี ย งกั นโดยมีค วามร่ วมมือ และเกื้ อ หนุ นกั น มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ
เชื่ อมโยงและสนับ สนุนส่ง เสริมกิ จการซึ่งกันและกั นอย่างครบวงจร โดยมี ความเชื่อมโยงของ
ผู้ ป ระกอบการทางธุ ร กิ จ ตั้ ง แต่ ต้ น จนจบกระบวนการด าเนิ น งานและความเชื่ อ มโยงกั บ
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อุต สาหกรรมสนั บ สนุ น ต่ า งๆ รวมทั้ ง ธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร สถาบั น การศึ ก ษา วิ จั ย สมาคมต่ า งๆ
ตลอดจนภาครัฐ เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันคือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
หัวใจของการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) คือการสร้างความร่วมมือบนพื้นฐานของ
การแข่ ง ขั น โดยผู้เกี่ ย วข้ องในเครื อข่ายวิส าหกิ จนั้นจะต้อ งมีก ารก าหนดทิศทางและเป้าหมาย
รวมทั้งกลยุทธ์ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน รวมทั้งต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร
ความรู้ ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ระหว่างกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่ายวิสาหกิจ
ทั้งในด้านการลดต้นทุนต่างๆ และการร่วมกันลงทุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น
การพั ฒนาบุค ลากร คุณภาพ ในการทางานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อัน
นาไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ขององค์กร
นวัตกรรมการจัดการรายได้ (Revenue Management Innovation)
การจัด การรายได้ คื อการใช้ข้ อมู ล พื้ น ฐาน ความเข้าใจและพฤติ ก รรมของลูก ค้ า และ
ลักษณะของสินค้าและบริการ รวมกับองค์ความรู้ต่างๆ ในเรื่องการตลาดและการจัดจาหน่าย และ
การวิเคราะห์ทางสถิติ ส่งผลให้สามารถพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร
Robert G. Cross (1995) ได้กล่าวว่าการตัดลดต้นทุนเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอในการ
เพิ่ ม รายได้ให้แก่ องค์ ก ร การใช้ หลัก การจัดการรายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นสามารถเพิ่ มขีด
ความสามารถให้องค์กรสร้างรายได้เป็นอย่างมาก โดยการนาเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค ในเวลาที่ถูกต้อง และเสนอขายในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้การกาหนดราคานั้น
ต้องสะท้อนความต้องการของตลาด ไม่ใช่การกาหนดราคาแบบสะท้อนต้นทุน โดยมุ่งเน้นที่ราคา
ขายที่เลือกเก็บสินค้าและบริการไว้ขายให้กับลูกค้าให้ได้ราคาดีที่สุด หรือหาโอกาสในการขายให้
ในราคาที่ดีที่สุด โดยอยู่พื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ของตลาดอย่างแท้จริง ไม่ใช่
การคาดเดา รวมทั้งต้องมีการประเมินโอกาสในการสร้างรายได้ของสินค้าและบริการที่มีอยู่อย่าง
สม่าเสมอตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา
วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยำ (2555) กลยุทธ์ราคา แบบ Dynamic Pricing Strategy เป็น
กลยุทธ์ที่ช่วยให้องค์กรสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้า และเลือกใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมของผู้บริโภค
ในแต่ละส่วนของตลาด มากาหนดราคาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
โดยธุรกิจการบินได้นากลยุทธ์ราคามาประยุกต์ใช้ โดยการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น กลุ่มนักท่องเที่ยว ที่มี
การวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และทาการเปรียบเทียบราคาของสายการบินเป็นหลัก กับกลุ่มนัก
ธุรกิจที่มักจะซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าไม่นาน และไม่ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องราคามากนัก ธุรกิจ
การบินจึงสามารถทาการกาหนดให้ราคาตั๋วเครื่องบินที่ทาการซื้อในวันที่ใกล้กับวันเดินทางนั้นมี
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ราคาแพงกว่า ราคาตั๋วเครื่องบินที่ซื้อล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน การกาหนดราคาตั๋วโดยสารที่มี วัน
เดินทางในช่วงฤดูกาลที่เป็นที่ นิยมให้มีราคาแพงกว่าวันเดินทางที่อยู่ใ นฤดูกาลที่ไ ม่เป็นที่นิย ม
รวมทั้งเส้นทางการบินที่เป็นที่นิยมให้มีราคาแพงกว่าเส้นทางการบินอื่นๆ โดยใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีส ารสนเทศ “Cookie” ช่วยในการเก็บข้อมูลที่ผู้บริโภคค้นหาราคาตั๋วเครื่องบินใน
Website ไปทาการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง
นวัตกรรมการบริหารตราสินค้า (Branding Innovation)
ตราสินค้า (Branding) ในปัจจุบันไม่เพียงแต่เป็นการสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดเท่านั้น แต่
ยังเป็นการสร้างส่วนแบ่งทางอารมณ์ และจิตใจของผู้บริโ ภค โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภค
เข้าใจในสินค้าและบริการ ไว้วางใจ จงรักภักดี และคาดหวังได้ทั้งในด้านอรรถประโยชน์ อารมณ์
และความรู้สึก ส่งผลให้ช่วยลดระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการจากตัวเลือก
ต่างๆ ในตลาด
Corporate Branding การสร้างตราสินค้าที่ เป็นสัญลักษณ์ขององค์กร สามารถช่วยเพิ่ม
คุณค่าให้กับการนาเสนอสินค้าและบริการของธุรกิจได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในระยะยาว
และเลื อ กใช้ ก ลยุ ท ธ์ ที่ เ หมาะสม และผู้ บ ริ ห ารมี ค วามเข้ า ในว่ า ตราสิ นค้ า นั้ น ไม่ ไ ด้เ ป็ น เรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องกับการตลาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ต่อผู้ลงทุน สื่อ
และคู่แข่ง อีกด้วย
Emotional Branding การให้ความสนใจในเรื่องอารมณ์ของผู้บริโภคในการสร้างตราสินค้า
เนื่องจากในบางครั้งผู้บริโภคไม่ได้ตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการด้วยหลักเหตุผล แต่
อาจเกิดขึ้นจากอารมณ์และความรู้สึก ดังนั้นองค์กรจึงต้องให้ความสาคัญในการวางตาแหน่งของ
ตราสินค้าให้มีความผสมผสานกันทั้งด้านอารมณ์และด้านเหตุผล
Digital Branding คือ การนาเสนอตราสินค้าผ่า นสื่อและเทคโนโลยีดิจิตัลต่างๆ ทั้งการ
นาเสนอผ่าน Website Smartphone Email และ โทรทัศน์ โดยทาการวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายที่นิยมใช้สื่อออนไลน์เป็นหลัก องค์กรต้องสร้างกาหนดจุดยืนอย่างระมัดระวังไม่ให้
ขัดแย้งกับความเป็นไปได้ในอนาคต และสร้างภาพพจน์ให้ผู้บริโภคสามารถจดจาสร้างความเชื่อมั่น
ในคุณภาพและไว้ วางใจสินค้า และบริการที่จะได้รับ โดยสร้างความเชื่อมโยงในเรื่องของราคา
ความสะดวกสบาย และให้ความสาคัญกับการสื่อสารแบบ 2 ทางเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์และสามารถ
นามาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคได้ต่อไป
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การจัดการนวัตกรรม (Management Innovation)
White and Bruton (2007) กล่าวว่า คุณลักษณะขององค์กรที่มีการจัดการนวัตกรรม ได้แก่
• องค์กรมีการจัดสรรงบประมาณในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
• องค์กรมีความคาดหวัง และเป้าหมาย ที่มีความเป็นไปได้
• องค์กรที่มีการกาหนดทิศทางของการทางาน และการติดตามผล
• องค์กรที่มีการพิจารณาตรวจสอบ และประเมินผลโดยผู้ตรวจสอบภายนอกองค์กร
• องค์กรที่มีการสนับสนุนบรรยากาศในการทางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
Dundon (2002) ได้สรุปคุณลักษณะของการจัดการนวัตกรรมขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ดังนี้
• มีการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างนวัตกรรม
• ยอมรับและยินดีกับวิธีการ และแนวคิดใหม่ๆ
• กาหนดกฎของการแข่งขัน และการท้าทายคู่แข่ง
• มุ่งให้ความสาคัญกับความต้องการของลูกค้าในอนาคต
• มอบอานาจในการควบคุมกระบวนการซื้อให้แก่ลูกค้า
• มีกระบวนการจ้างงานที่สนับสนุนนวัตกรรม
• มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นจุดแข็งในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
• สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการค้นหา พัฒนา และนาความคิดไปปฏิบัติ
• ให้รางวัลกับความพยายามในการสร้างนวัตกรรม
2.5 แนวคิดเรื่องการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)
Joseph M. Juran (1989) กล่าวว่า คุณภาพหมายถึงความเหมาะสมกับการใช้งาน (Fitness
for use) ที่ มุ่ ง เน้นความสมดุล ระหว่างคุณลัก ษณะของผลิตภัณฑ์ และการที่ผลิตภัณฑ์ ไ ม่มี
ข้อบกพร่อง โดยใช้แนวทางการปรับปรุงคุณภาพบนพื้นฐานของ Juran’s Principle ซึ่งได้แก่ การใช้
ที ม งานในการแก้ ปั ญ หาต่ า งๆ โดยแยกโครงการในการวางแผนเรื่ อ งคุ ณ ภาพ ซึ่ ง น าไปสู่ ก าร
ปรับปรุงคุณภาพ และการนาไปปฏิบัติ
Noriaki Kano (2010) กล่าวว่า การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ไม่ได้เป็นเพียงการ
บริหาร ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่จะนาพาองค์กรไปทิศทางที่ต้องการ แต่ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับองค์กรในทุกๆ ด้านด้วย ก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ พัฒนาตลาดใหม่ๆ
รวมถึงการให้ความร่วมมือระหว่างบริษัทต่างๆ ที่เป็นพันธมิตร
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Kaoru Ishikawa (1985) กล่าวว่า การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรนั้น เป็นระบบที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพ รั ก ษาระดั บ คุ ณ ภาพ และปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ขึ้ น ด้ ว ยแรง
สนับ สนุนในการท างานเป็ นทีม ของบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อให้ไ ด้ผลผลิตและบริก ารที่มี
คุณภาพในระดับต้นทุนต่า และผู้ใช้บริการพึงพอใจ
Deming Prize Guide (2003) กล่าวว่า การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ถือเป็นชุดของ
กิ จ กรรมที่ มี วิ ธี ก ารอย่ า งเป็ น ระบบที่ ด าเนิ น การทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถผลิตสินค้าและบริการ ที่ตอบสนองความพึง
พอใจของลูกค้า ด้วยระดับคุณภาพของสินค้าในเวลา และราคาที่เหมาะสม
Goetseh and Davis (1994) มองว่าการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เป็นการบริหารงานที่
เน้นคุณภาพบริการ โดยใช้หลักการที่เน้นผู้ใช้บริการเป็นหลัก คานึงถึงความมีคุณภาพที่ใช้หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ บุคลากรมีความยึดมั่น ผูกพันกับองค์กร มีการทางานเป็นทีมและมีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับ การควบคุณภาพ เปิดโอกาสให้
บุคลากรปฏิบัติ งานอย่างอิสระ มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วม และมีการ
เสริมสร้างพลังอานาจให้แก่บุคลากกรได้ทางานอย่างอิสระ
เอกวีณำ ธำตรีอดิเรก (2548) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เป็นการบริหารโดยบุคลากร
ทุกคน ทุกระดับ เริ่มตั้งแต่กระบวนการบริหารในทุกๆ ขั้นตอน และทุกๆ กิจกรรมต้องมีคุณภาพ
ซึ่งโดยมีหลักการมุ่งเน้นที่ผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการพึงพอใจ มีการประเมินอย่างมีระบบ และ
โปร่งใส รวมทั้งมีการประเมินย้อนกลับ ทั้งตัวผู้บริหารและตัวของผู้ปฏิบัติงาน เน้นให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน มีการทางานเป็นทีม และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สร้างความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน มีการฝึกอบรมและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอยู่
ตลอดเวลา มี การสร้างบรรยากาศในการทางาน มีความร่วมมือในทุก ระดับ ยอมรับบุคคลที่มี
ผลงาน มีก ารสร้างขวัญกาลังใจตลอดจนรางวั ลเพื่อให้บุคลากรทุกคนเกิดความมุ่งมั่นอย่างเต็ม
ศักยภาพ ร่วมกันทาให้องค์กรประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
Joseph M. Juran (1986) ระบุว่า เนื่องจากคุณภาพนั้นไม่สามารถจะเกิดขึ้นเองได้ถ้าไม่มี
การวางแผน จึงต้องมีการวางแผนงานด้านคุณภาพสาหรับผู้บริหาร โดยใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการ
คุณภาพ: Strategic Quality Management ซึ่งประกอบด้วย 3 กระบวนการที่ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วม
ที่เป็นเอกลักษณ์ของพนักงานในระดับต่างๆ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ โดยผู้บริหารสูงจะมองถึงกล
ยุทธ์ขององค์กร ส่วนผู้บริหารระดับกลางจะมีมุมมองด้านการดาเนินงานอย่างมีคุณภาพ ในขณะที่
พนักงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพ
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หลักของการควบคุมคุณภาพ (Principles of Quality Control) คือ
(1) ผู้บริหารมีหน้าที่ในการสร้างการควบคุมคุณภาพ
(2) สร้างนโยบายด้านคุณภาพสาหรับการบริหารจัดการ
(3) กาหนดเป้าหมายและกรอบเวลาให้ชัดเจนในการบริหารจัดการ
(4) จัดสรรทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
Joseph M. Juran (1989) องค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนินการวางแผนกลยุทธ์ของ
องค์ ก ร คื อ การก าหนดกลุ่ม ลูก ค้ าเป้าหมาย และความต้องการของลูก ค้า โดยดาเนินการสร้าง
เป้าหมายคุณภาพที่ดีที่สุด และสร้างเครื่องประเมินผลคุณภาพ และวางแผนความสามารถในการ
ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขในการดาเนินงาน การผลิ ตอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาส่วนแบ่งทางการตลาด กาหนดราคาคุณภาพ และลดอัตราการผิดพลาดโดยรวม
ทฤษฎีการบริหารคุณภาพ The Juran Trilogy of Quality (ไตรศาสตร์ด้านคุณภาพของจู
ราน) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของระบบการบริหารคุณภาพซึ่งได้แก่ การวางแผนคุณภาพ การ
ประกันคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพโดย ดังนี้

ภาพที่ 2.5 The Juran Trilogy of Quality (1989)
Dean and Brown (1994) ระบุถึง 3 หลักการสาคัญของการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม
(Total Quality Management: TQM) ไว้ดังนี้
1. การมุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer Focus) เป้าหมายสาคัญที่สุดคือการสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้า โดยองค์กรมีหน้าที่ในแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กร ออกแบบและส่งมอบผลิตภัณฑ์
ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยพยายามลดต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการดาเนินงานภายใน
องค์กร
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2. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) องค์กรต้องมีความมุ่งมั่นในการ
สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการวางแผน การดาเนินงาน การจัดหาปัจจัยนาเข้า (Input) และการ
ประเมินผล (Output) มีการตรวจสอบผลการดาเนินงาน ปรับปรุงแก้ไข และป้องกัน โดยเชื่อว่า
คุณภาพเป็นถือเป้าหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
3. การทางานเป็นทีม (Teamwork) การทางานเป็นทีมจะนามาซึ่งผลประโยชน์ที่บุคคลเพียง
คนเดียวไม่สามารถทาได้ โดยกระบวนการมุ่งเน้นที่ลูกค้า และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะสามารถ
ประสบความสาเร็จถ้าผ่านความร่วมมือกันทั่วทั้งองค์กร
Evans, J.R. and Lindsay, (1999) ระบุว่า หลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร คือ
• การให้ความสาคัญกับลูกค้า (Customer Oriented) ทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก ให้
มีความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า
โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ ในขณะเดียวกัน องค์กรที่มีการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร จะต้องยึดคุณภาพ
ในการบริหารจัดการเป็นหลัก ซึ่งคุณภาพในที่นี้ หมายถึง คุณภาพของสินค้าหรือบริการที่สามารถ
สร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ โดยลูกค้าจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าสินค้า
หรือบริการมีคุณภาพหรือไม่
• การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน (Employees Involvement) คือองค์กรให้ความสาคัญ
กับกิจกรรมทุกอย่างภายในองค์กร โดยการแบ่งกลุ่มและร่วมมือกัน และสามารถนากระบวนการ
ทางานมาตัดทอนให้เป็นงานและกระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน ซึ่งแต่ละงานนั้ นจะต้องเชื่อมโยงกัน
ด้วยคุณภาพ โดยองค์กรจะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ ภายใต้การเอาใจใส่
ของผู้บริหาร
• การพัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) การที่จะให้ลูกค้ามี
ความพึ งพอใจได้นั้น ต้องมีก ารปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอยู่เสมอ ต้องมีการพั ฒนาทั้ง
ผลิตภัณฑ์และขั้นตอนในการผลิตอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบารุงรักษา หรือการปรับปรุงขั้นตอนย่อยใน
กระบวนการทางานของพนักงานระดับล่าง ดังนั้นพนักงานทุกคนจึงมีบทบาทในการปรับปรุง
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยช่วยกันคิดค้นวิธีการทางานที่ได้ผลมากกว่าที่เป็นอยู่ อาจนาวิธีการทาง
สถิติมาใช้ในการควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านคุณภาพลงในระยะ
ยาว
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ภาพที่ 2.6 หลักกำรของกำรบริหำรคุณภำพทั่วทั้งองค์กรและปัจจัยสนับสนุน
ปัจจัยที่สนับสนุนการด่าเนินงานตามหลักการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
(1) ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ การบริหารและจัดการซึ่งมีความจาเป็นต่อการประสบความสาเร็จ
ขององค์กร โดยปัจจัยพื้นฐานที่เป็นหัวใจของการดาเนินกิจกรรมการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
ได้แก่ ภาวะผู้นา แผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารกระบวนการ และการบริหาร
ข้อมูล
(2) การปฏิบัติ ได้แก่ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบการบริหารเพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมาย เช่น การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรม การสร้างสิ่งสนับสนุนให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ เป็น
ต้น
(3) เครื่องมือและวิธีการ รวมถึง เทคนิคต่างๆ การเก็บข้อมูล วิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์
ผล การตรวจสอบ ประเมินผล ติดตาม และค้นหาปัญหา
แนวคิดของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
Noriaki Kano, (1996) ได้พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร โดยใช้แนวคิด
“บ้านแห่งคุณภาพของคาโน”
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ภาพที่ 2.7 บ้านแห่งคุณภาพของคาโน
ที่มา: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
แนวคิดของระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรตามแนวคิดของคาโน สามารถจาแนกเป็น 3
ส่วน ดังนี้คือ
(1) ส่วนฐานของบ้าน เปรียบเสมือนสิ่งที่องค์กรจะต้องเตรียมความพร้อมภายในองค์กร
ก่อนการปฏิบัติตามแนวทางของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร พื้นฐานที่องค์กรต้องพิจารณา
และดาเนินการให้เกิดความพร้อม ได้แก่ พนักงานทุกคนขององค์กรต้องมีความสามารถรับรู้ เป็น
อิสระจากแรงกดดันทางการเมืองภายในองค์กร และองค์กรต้องมีเทคโนโลยีสาหรับการผลิตสินค้า
และบริการที่เหมาะสม อีกทั้งต้องสร้างแรงจูงใจ และแรงผลักดันให้เกิดความต้องการเข้าสู่ระบบ
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
(2) ส่วนตัวบ้าน เป็นส่วนที่แสดงถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของความรู้ หลักการ
วิธีการ และเครื่องมือ ที่ใช้ในการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มีการศึกษาตนเอง สามารถจาแนกได้
3 ส่วน
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เสาต้นที่ 1 การเสริมสร้างความรู้ และแนวคิดของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM
Concepts) 7 ประการ ให้แก่พนักงานทุกคน
I. การให้ความสาคัญกับความต้องการของลูกค้า ในการกาหนดทิศทางและเป้าหมายด้าน
คุณภาพของผลผลิต
II. หน่วยงานต่อไปคือลูกค้า จาแนกลูกค้าเป็น 2 พวก คือ ลูกค้าภายใน ได้แก่ หน่วยงาน
ต่อไปที่รับช่วงงาน และลูกค้าภายนอก ได้แก่ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่รวมถึงผู้ซื้อ ผู้ถือหุ้น
และสังคม
III. คิดและทาอย่างมีระบบโดยใช้วงจร PDCA ในการวางแผนการปฏิบัติ ตรวจสอบ แก้ ไข
หรือจัดทาเป็นมาตรฐาน
IV. บริหารงานโดยใช้ข้อเท็จจริง ได้แก่ การใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาปัญหา
พิสูจน์ปัญหา สร้างแนวทางในการแก้ปัญหา และเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา โดยใช้
ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
V. เน้นกระบวนการ จากความเชื่อที่ว่า กระบวนการที่ สามารถควบคุมได้ และมีความ
น่าเชื่อถือ จะส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้มีคุณภาพน่าเชื่อถือเช่นกัน
VI. จัดทามาตรฐานของการทางาน เมื่อได้วิธีการดาเนินงานที่ดีตามความต้องการของลูกค้า
และสามารถควบคุมได้ ต้องมีการจัดทามาตรฐานเพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติซ้าที่ดี
VII. การป้องกันการเกิดปัญหาซ้า องค์กรต้องมีการแก้ปัญหาที่สาเหตุที่แท้จริง
เสาต้นที่ 2 การให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องมือ และเทคนิคที่ใช้ในการ
บริหารคุณภาพทั้งองค์กร
I. เครื่องมือเพื่อการควบคุมคุณภาพ
II. เครื่องมือเพื่อการบริหารและวางแผน
III. เทคนิควิธีการอื่นๆ เพื่อการบริหารคุณภาพ
เสาต้นที่ 3 การเตรียมความพร้อมในเรื่องของแนวทางการบริหาร และดาเนินการตาม
แนวคิดของระบบบริหารคุณภาพทั้งองค์กร ที่ประกอบด้วยกิจกรรมการบริหาร และดาเนินงาน
I. การบริหารนโยบาย ได้แก่ กิจกรรมขององค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายตามมาตรการที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับนโยบายคุณภาพขององค์กร จะเป็นเป้าหมายระยะยาวของ
องค์กร ที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตอบสนองทางสังคม
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a. การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป้ า หมายที่ ส ามารถวั ด ได้ เ ป็ น ตั ว เลข น ามาท าแบบ
แผนปฏิบัติการและกาหนดจุดควบคุมตามขั้นตอนของการวางแผน
b. กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติโดยการฝึกอบรมและให้ปฏิบัติ
c. ตรวจผลและหาสาเหตุโดยพนักงานผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารระดับสูง
d. แก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดซ้า รวบรวมประเมินปัญหา และอุปสรรคที่สาคัญเพื่อ
นามากาหนดเป็นนโยบายในปีต่อไป
II. การบริห ารงานประจ าวั น ได้แ ก่ การดาเนิ นการกั บงานประจาที่เ ป็นกิ จวั ตรของ
หน่วยงาน ตามมาตรฐานที่ ก าหนดอย่ างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนแก้ ไ ขปัญหา และ
ปรั บ ปรุ ง งานบางส่ ว น โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เ พื่ อ การบริ ห ารงานประจ าวั น คื อ วงจร PDCA
(Demimg,1986) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
Plan กาหนดขั้นตอนและวิธีการควบคุมการทางานตามมาตรฐานที่กาหนด
Do การลงมือปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนด
Check ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน
Act ทบทวนผลการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน
วิเคราะห์สาเหตุและป้องกันการเกิดปัญหาซ้า

ภาพที่ 2.8 แผนภาพการบริหารนโยบายและการบริหารงานประจาวัน
III. การบริหารข้ามสายงาน เป็นการดาเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีเป้าหมาย
เฉพาะเรื่อง เพื่อแก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
IV. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ ได้แก่ กิจกรรมที่กลุ่มพนักงานดาเนินงานเพื่อให้งานตาม
นโยบายบรรลุเป้าหมายได้ บนหลักการของการคิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น โดยใช้เทคนิค
กลุ่มควบคุมคุณภาพ (QCC) ให้เป็นการส่งเสริมคุณภาพให้กลุ่มพนักงานสามารถแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเองได้ และต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุน แนะนา และให้ความรู้
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(3) ส่วนหลังคา เปรียบเสมือนเป้าหมาย และนโยบายขององค์กรที่จะต้องมุ่งไปสู่ความพึง
พอใจของลูกค้า และ ความประทับใจของลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร
Evans, J.R. and Lindsay (1999) การปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ที่
ประสบความสาเร็จของประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยปัจจัย 5 ประการ ดังนี้
1) เน้นเรื่องคุณภาพโดยการขยายหรือเพิ่มการวิเคราะห์ตลาด การออกแบบ และการบริการ
ลูกค้ามากกว่ามุ่งที่การผลิตสินค้าอย่างเดียว
2) เน้นเรื่องคุณภาพโดยผู้บริหารเข้าถึงการดาเนินงานของทุกส่วนงาน
3) คุณภาพ เป็นการตอบสนองของบุคคล และกลุ่มคนไม่ใช่เพียงบางคนหรือบางกลุ่ม
4) คุณภาพที่แบ่งจากมุมมองของลูกค้ามี 2 ชนิด ได้แก่ ความพึงพอใจ และ แรงจูงใจ
5) ลูกค้าคนแรกของการผลิต คือ บุคคลหรือแผนกต่อไปในกระบวนการผลิต
การน่าการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) สู่ภาคปฏิบัติ
ยำเบ็น เรืองจรูญศรี (2556) องค์กรที่มีคุณภาพ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเนื่องจาก
คุณภาพเป็นพลวัต ดังนั้นในการประเมินรูปธรรมขององค์การที่มีคุณภาพนั้น สามารถพิจารณาได้
ตามเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลคุณภาพ (Malcolm Baldrige Quality Award: MBQA) ดังนี้
(1) ภาวะผู้นา (Leadership)
(2) ข้อมูลสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ(Information and Analysis)
(3) การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ (Strategic Quality Planning)
(4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development and Management)
(5) การจัดกระบวนการคุณภาพ (Management of Process Quality)
(6) คุณภาพและผลการดาเนินงาน (Quality and Operation Results)
ในขณะที่การนาการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดผลอย่าง
คุ้มค่านั้น ต้องมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนการนาการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. การคัดเลือก และแต่ง ตั้งผู้รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพขององค์ก ร โดยผู้บริหาร
ระดับสูง ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปภายในองค์กร และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องสามารถทางาน
เต็มเวลา มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ไขปัญหา
2. การวางแผนปฏิบัติ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย
และกลยุทธ์ด้านคุณภาพ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกาหนดแผนระยะสั้น แผนระยะปานกลาง และ
แผนระยะยาวขององค์กร โดยมีการกาหนดเวลา มีการสื่อสารให้เข้าใจทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างความ
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เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร จะต้องมีการพัฒนาผู้นา และสร้างทีมงาน
อบรมความรู้ และทักษะในการบริหารคุณภาพ รวมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมการจัดการคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร ให้ความสาคัญกับการจัดระบบเอกสาร การปรับโครงสร้างระบบงาน รวมถึงการเปลี่ยน
ระบบประเมินผล และการให้รางวัล โดยให้ความสาคัญกับผลงานเป็นหลัก
3. การดาเนินงาน นาแผนไปปฏิบัติอย่ างเป็นระบบ ให้ส อดคล้ องตามแผนแม่บทจาก
ผู้บริหาร และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่ วนร่วม หาสาเหตุของปัญหา และแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ
4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ แก้ไข องค์กรต้องไม่หยุดความพอใจกับความสาเร็จ
เดิ ม แต่ ต้ อ งมุ่ ง มั่ น และมี ก ารปรั บ ปรุ ง อยู่ ต ลอดเวลา และหาแนวทางการปฏิ บัติ ง านให้ บ รรลุ
เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด
5. ส่ง เสริม และรัก ษา ปรัชญา และวัฒนธรรมองค์ก รในการจัดการคุณภาพแบบทั่วทั้ง
องค์กร ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง
2.6 ทฤษฎีภาวะผู้น่า (Leadership Theory)
Fiedler (1971) กล่าวว่า ภาวะผู้นา หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้นาเพื่อทาให้กลุ่มประสบ
ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ความสาเร็จของกลุ่มเป็นเครื่องบ่งชี้ประสิทธิภาพของการเป็น
ผู้นา
Hersey and Blanchard (1982) ทฤษฎีภาวะผู้นา เรียกอีกอย่างว่า ทฤษฎีวงจรชีวิต มีแนวคิด
พื้นฐานที่สาคั ญ คือ สถานการณ์ที่ต่างกัน ย่ อมต้องการแบบอย่างผู้นาที่ต่างกัน การเป็นผู้นาที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลได้ นั้ น จ าเป็ น ที่ ผู้ น าจะต้ อ งปรั บ แบบภาวะผู้ น าของตนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ เหล่านั้น
กระบวนการที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมของบุคคลที่พยายามให้บรรลุเป้าหมายในสถานการณ์
หนึ่ง ผู้นาที่มีประสิทธิภาพ โดยการผสมผสานพฤติกรรม 2 ด้าน เข้าด้วยกัน คือ
(1) พฤติกรรมมุ่งงาน (Task Behavior) คือ ผู้นาที่กาหนดรายละเอียด บทบาทหน้าที่ และ
ขอบเขตของงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะบอกให้รู้ว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องทาอะไร อย่างไร ที่
ไหน และเสร็จเมื่อไร
(2) พฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์ (Relationship Behavior) คือผู้นาที่พยายามรักษาความ
สัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้โอกาสในการติดต่อได้สะดวก ให้ความเป็นกันเอง และให้
การสนับสนุน ช่วยเหลือ เกื้อกูล ต่อผู้ตาม
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Fred E. Fiedler (1994) ได้พัฒนาทฤษฎีความเป็นผู้นาตามสถานการณ์ โดยมีกรอบแนวคิด
ว่า ลักษณะของภาวะผู้นาที่ดีนั้นจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสอดคล้องระหว่างรูปแบบของ
ผู้นาและความจาเป็นของสถานการณ์นั้นๆ

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

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

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

