บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ”
(Competitive Advantages Management of Thai Air Asia) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของการบริหารจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย เพื่อระบุและวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขัน และการรักษาตาแหน่งผู้นา
ทางธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ในอุตสาหกรรมการบินของประเทศ
ไทย ในมิติด้านการจัดการนวัตกรรมและนวัตกรรมการจัดการ มิติด้านการควบคุมคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร มิติด้านภาวะผู้นา มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร และมิติด้านความผูกพันของพนักงาน โดย
คาตอบของการวิจัยได้นาเสนอในบทนี้ ซึ่งมีการนาเสนอตามลาดับขั้นดังต่อไปนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย พบว่า การบริหารจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบิน
ไทยแอร์ เ อเชี ย นั้ น มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ชั ด เจนคื อ การสร้ า งความสามารถหลั ก ขององค์ ก ร (Core
Competency) อันโดดเด่น โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพที่แตกต่างจาก
สายการบินอื่นๆ โดยปัจจัยที่ถือเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าของ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้แก่ การให้ความสาคัญกับการคิดค้น สนับสนุน และพัฒนานวัตกรรม
ทางการจัดการต่างๆ นอกเหนือจากตัวแบบทางธุรกิจ (Business Model) แบบเดิมๆ ของสายการบิน
ต้นทุนต่าทั่วไป โดยผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดาเนินงานที่ชัดเจนและทันสมัยเพื่อให้
สายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริง โดยมีการจัดตั้งฝ่ายนวัตกรรมเชิง
พาณิชย์และเทคโนโลยีขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความแตกต่างในการประกอบธุรกิจสาย
การบินต้นทุนต่าให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด และมุ่งเน้นการรักษาระดับต้นทุนให้อยู่ในระดับต่าที่สุด
และยังสามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ อีกทั้งเพื่อเป็นเครื่องมือในการชี้วัดความเป็นผู้นาในเรื่อง
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การให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่ างมีประสิทธิภาพและ
ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
สายการบิ น ไทยแอร์ เ อเชี ย ยั ง มี รู ป แบบองค์ ก รของการรวมกลุ่ ม แบบโฮลดิ้ ง (Holding
Company) ซึ่งส่งผลให้สามารถลดต้นทุนโดยรวมเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องชื่อทางการค้า ตัวแบบ
ทางธุรกิจ (Business Model) การร่วมใช้นวัตกรรมต่างๆ ทั้งในด้านระบบการจัดการ ด้านเครือข่าย
การบิน การฝึกอบรมพนักงาน การซ่อมบารุง การป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงิน รวมถึงอานาจใน
การต่อรองกับผู้ผลิตปัจจัยต่างๆ ที่จาเป็นต่อธุรกิจการบิน ซึ่งล้วนแต่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างด้าน
ต้นทุนจากสายการบินต้นทุนต่ารายอื่นๆ ในประเทศไทยอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญในกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้น
การปลูกฝังทัศนคติเรื่องต้นทุน ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่เข้มแข็ง ในขณะเดียวกัน ก็มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อกาหนดมาตรฐานและคุณภาพในการทางาน
ทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งการติดตาม ประเมินผลการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย มี การใช้กลยุทธ์ในการกาหนดราคาแบบ Dynamic Pricing และ
มีการจัดตั้งแผนกตรวจสอบข้อมูลและเปรียบเทียบราคาตั๋วโดยสารของสายการบินอื่นๆ ในตลาด
แบบ Real-time โดยเฉพาะ เพื่อรักษาความเป็นผู้นาในการแข่งขันทางด้านราคาอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน รวมทั้งยังให้ความสาคัญกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริโภค เข้าใจ รับรู้ถึง
ภาพลักษณ์ รูปแบบองค์กร และข้อมูลที่สายการบินไทยแอร์เอเชียต้องการสื่อสารอย่างถูกต้องและ
สม่าเสมอ
จะเห็นได้ว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้น ให้ความสาคัญกับเรื่องฐานข้อมู ลของผู้โดยสาร
เป็นหลัก และเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ความสามารถของตนเอง โดยไม่มุ่งเน้นการแข่งขันกับสาย
การบินคู่แข่ง แต่จะทาการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และทาการแก้ไขปรับปรุง พัฒนา สร้างสรรค์
ทั้งทางด้านเทคโนโลยี สินค้าและบริการ และนวัตกรรมทางด้านการจัดการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า สายการบิ น ไทยแอร์ เ อเชี ย มี ค วามสามารถหลั ก ( Core
Competency) อันโดดเด่นในการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพที่แตกต่างจากสายการบินอื่นๆ
ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า
อย่างชัดเจน ได้แก่ การใช้นวัตกรรมการรวมกลุ่มแบบโฮลดิ้ง (Holding) และมุ่งเน้นการรักษาระดับ
โครงสร้างต้นทุนให้ต่าที่สุดอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการคัดเลือกพนักงานที่ มีประสิทธิภาพ
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มีการปลูกฝังทัศนคติ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง รวมทั้งการใช้กลยุทธ์ในการกาหนด
ราคาแบบ Real-time เพื่อให้เป็นผู้นาในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ทั้งนี้สามารถอธิบายทางวิชาการเพิ่มเติมได้ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียได้ใช้หลักการของ
Porter’s Generic Strategies ทั้ง 3 ด้าน เพื่อเป็นการสร้างกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน และเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factors) ที่สาคัญของสายการบินไทยแอร์
เอเชีย ได้แก่ การเป็นผู้นาทางด้านต้นทุน (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่างของสินค้าและ
บริการ (Differentiation) และการมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม (Focus)
จะเห็นได้ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียได้เลือกใช้และผสมผสานกลยุทธ์การจัดการความ
ได้เปรียบในการแข่งขันหลากหลายกลยุทธ์ (Competitive with Diverse Strategies) ทั้งในมิติด้าน
นวัตกรรมทางการจัดการและการจัดการนวัตกรรม มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มิติด้าน
ภาวะผู้นา มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร และมิติด้านความผูกพันของพนักงาน โดยไม่ใช้วิธีการต่อสู้กับ
คู่แข่ งขั น แต่มุ่ งเน้นการพั ฒนาและสร้างสรรค์ก ลยุ ทธ์ก ารจัดการความได้เปรีย บในการแข่งขัน
เพื่อให้องค์กรเป็นผู้นาทางด้านต้นทุน (Cost Leadership) มีความแตกต่างในสินค้าและบริการ
(Differentiation) และเลือกเน้นเฉพาะกลุ่ม (Focus) ที่มีประสิทธิภาพ ในการประกอบธุรกิจสายการ
บินต้นทุนต่าในประเทศไทยในมิติต่างๆ ของการจัดการองค์กร ดังนี้
มิติด้านนวัตกรรมการจัดการ และการจัดการนวัตกรรม
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ถือได้ว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization)
ตามทฤษฎีของ Gibbons A. (1997) เนื่องจากได้ใช้วิธีการบริหารจัดการโดยนาประสบการณ์ ความรู้
ทักษะ และแนวคิดใหม่ๆ มาผสมผสานกับความสามารถทางด้านการบริหารจัดการเพื่ อสร้างให้เกิด
ความได้เปรีย บในการแข่ ง ขั น โดยมุ่ง เน้ นในการสนองความต้ องการของผู้ บริโ ภค และสร้า ง
ประโยชน์ด้านความสะดวกสบาย ประหยัด และมีคุณภาพ โดยมีการเลือกใช้นวัตกรรมการจัดการ
ต่างๆ ดังนี้
1) นวัตกรรมการจัดการเชิงคุณค่า (Value Innovation)
สายการบินไทยแอร์เอเชียเริ่มต้นแนวคิดขององค์กรด้วยการใช้นวัตกรรมเชิงคุณค่า (Value
Innovation) ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญของกลยุทธ์น่านน้าสีคราม (Blue Ocean Strategy) เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพทางการแข่งขันในการแสดงหาโอกาสทางธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทย ตาม
หลักของกรอบแนวคิดเรื่องนวัต กรรมเชิงคุณค่าของ Kim and Mauborgne (2005) ที่มุ่งเน้นการเพิ่ม
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คุณค่า (Higher Value) ที่โดดเด่นให้ผู้บริโภคยอมรับและสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่าง
แท้จริง และสามารถลดต้นทุน (Lower Cost) ในการดาเนินงานให้ได้มากที่สุด
2) นวัตกรรมการรวมกลุ่มแบบโฮลดิ้ง (Holding Company Innovation)
สายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จาก สัญญาการพึ่งพิงในรูปแบบของ
บริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) กับ AirAsia Berhad บริษัทแม่จากมาเลเซียที่ถือหุ้นร่วมกับสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย โดยได้รับอนุญาตเพื่อให้ใช้ชื่อทางการค้า “Air Asia” ซึ่งทาให้สามารถใช้
Business Model เดียวกัน ส่งผลให้ได้ผลประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ทั้งการร่วมใช้นวัตกรรมที่
ทันสมัย ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบซอฟท์แวร์ เว็บไซต์หลักของแอร์เอเชียในการจอง
บัตรโดยสาร การใช้ศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน นวัตกรรมด้านเครือข่ายการบิน ได้รับประโยชน์จากการ
บริการประจาท่าอากาศยานในประเทศสมาชิกกลุ่มแอร์เอเชีย อีกทั้งการรับบริการด้านการซ่อม
บารุง ชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องบิน การเช่าเครื่องบิน และการป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้ามัน
เชื้อเพลิง รวมทั้งทักษะความรู้ทางด้าน การตลาด การประกอบธุรกิจ และการบริการลูกค้า ทั้งนี้ยัง
เพิ่มอานาจการต่อรองกับผู้ผลิตปัจจัยต่างๆ (Bargaining Power of Buyers) เช่น เครื่องบิน อะไหล่
และอุปกรณ์ต่างๆ
จะเห็นได้ว่า การรวมกลุ่มแบบโฮลดิ้งนี้ สืบเนื่องมาจากแนวคิดความสัมพันธ์ข้ามธุรกิจที่มี
ต่อกัน (Interrelationship Across Businesses) โดยใช้ศึกษาองค์กรที่แบ่งธุรกิจเป็นหน่วยธุรกิจย่อย
ตามแนวคิดของ Michael Porter (1990) ที่แบ่งความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจซึ่งได้แก่ ความสัมพันธ์ที่
จับต้องได้ (Tangible Interrelationship) ซึ่งมีการใช้ทรัพยากร และมีกิจกรรมบางอย่างร่วมกันของ
ธุรกิจ ในเครือ เช่น วัสดุอุปกรณ์ การใช้ช่องทางการจาหน่าย การใช้เทคโนโลยี และการส่งเสริมการ
ขาย ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนในการดาเนินธุรกิจทั้งของบริษัทแม่และธุรกิจในเครือ รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Interrelationship) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารและการแบ่งปันความรู้ระหว่างกันของแต่ละธุรกิจ เช่น ข้อมูลลูกค้า และการเกื้อหนุนกันใน
บางกิจกรรม เป็นต้น
3) นวัตกรรมการบริหารตราสินค้า (Brand Management Innovation)
สายการบิ น ไทยแอร์ เ อเชี ย มี ก ารสร้ า งตราสิ น ค้ า ให้ เ ป็ น ที่ รั บ รู้ จดจ า และยอมรั บ ทาง
การตลาด โดยมุ่งเน้นการสร้างและการขยายฐานผู้ใช้บริการ โดยใช้รูปแบบของการสร้างตราสินค้า
ตามแนวคิดของ นัทธมน ภูมิไชย (2557) คือ การบริหารตราสินค้าองค์กร (Corporate Branding)
ภายใต้คาขวัญ “ใครๆ ก็บินได้ Everyone Can Fly” และสร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
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อย่างต่อเนื่องจนเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกใช้ การทาโปรโมชั่น “0” บาท นั้นได้รับ
ความสนใจจากผู้ บ ริ โ ภคเป็ น อย่ า งมาก นอกจากนี้ ยั ง ใช้ ก ารบริ ห ารตราสิ น ค้ า ทางอารมณ์
(Emotional Branding) ซึ่งได้แก่ การใช้ดารา ณเดชน์ คูกิมิยะ เป็นตัวแทนของตราสินค้าเพื่อสื่อสาร
กับผู้บริโภคถึงความอ่อนน้อม อบอุ่นและเป็นกันเอง และการใช้การบริหารตราสินค้าแบบสัมผัสได้
(Live Branding) ที่เน้นปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับกลุ่มผู้บริโภค ในรูปแบบการจัดงานและกิจกรรม
ต่า งๆ จะเห็นได้จากสัญลักษณ์ตามสถานที่ส าคัญ สถานที่ท่องเที่ย วต่างๆ Kidzania และ การ
สนับสนุนด้านกีฬา เป็นต้น
4) นวัตกรรมการจัดการรายได้ (Revenue Management Innovation)
สายการบินไทยแอร์เอเชียนั้นได้ให้ความสาคัญกับการใช้หลักการจัดการรายได้เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้กลยุทธ์การตั้งราคาตั๋ว
โดยสารแบบ Dynamic Pricing Strategy ดังที่ Robert G. Cross (1995) ที่ได้กล่าวว่าการตัดลด
ต้ น ทุ น เพี ย งอย่ า งเดี ย วนั้ น ไม่ เ พี ย งพอในการเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ แ ก่ อ งค์ ก ร แต่ ก ารก าหนดราคาที่ มี
ประสิทธิภาพนั้น ต้องสะท้อนความต้องการของตลาด ไม่ใช่การกาหนดราคาแบบสะท้อนต้นทุน
โดยมุ่งเน้นที่ ราคาขายที่เลือกเก็บสินค้นและบริการไว้ขายให้กับลูกค้าให้ได้ราคาดีที่สุด หรือหา
โอกาสในการขายให้ในราคาที่ดีที่สุดโดยอยู่พื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ของตลาด
อย่างแท้จริง และไม่ใช้การคาดเดา รวมทั้งต้องมีการประเมินโอกาสในการสร้างรายได้ของสินค้า
และบริก ารที่ มี อยู่ อย่ า งสม่ าเสมอ ตามสถานการณ์ที่เ ปลี่ย นแปลงไปอยู่ ตลอดเวลา เพื่ อให้ก าร
นาเสนอสินค้าและบริการตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในเวลาที่ถูกต้อง และเสนอขายในราคา
ที่เหมาะสม
5) นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technology Innovation)
สายการบินไทยแอร์เอเชียมีการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ที่ทันสมัย เพื่อ
สร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และเพิ่มขีดความสามารถใน
การจั ด ระบบและความสะดวกสบาย รวดเร็ ว ในการให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ โ ดยสาร ทั้ ง ในเรื่ อ งของ
เทคโนโลยีอากาศยาน ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และปลอดภัย เช่ น การติดตั้งอุปกรณ์ Sharklets ที่
ปลายปีก เครื่องบินทุ กลาเป็ นพิเศษ เพื่อให้ลดแรงลากของลมที่คอยต้านขณะทาการบิน เพื่ อให้
ประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้นและการสั่งเครื่องบินรุ่นใหม่ Airbus 320 Neo ที่สามารถลดความดัง
ของเสียงเครื่องยนต์ และประหยัดน้ามันเพิ่มขึ้นถึง 15% ส่วนในภาคพื้นนั้น ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์
อานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการเช็คอินของผู้โดยสาร
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เช่น ตู้พิมพ์ตั๋วโดยสารอัตโนมัติ และป้ายติดกระเป๋าอัตโนมัติ รวมทั้งการใช้ Application ผ่าน
สมาร์ทโฟนในการจัดการตั๋วโดยสาร เช็คอิน และอื่นๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
นอกจากนี้ยังมีการนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้าน
การจัดการต่า งๆ ที่ มี ป ระสิท ธิภ าพสูงมาใช้ใ นการทางานอย่ างเป็นระบบ ทั้งโปรแกรมในการ
รวบรวมข้อมูลของลูกค้า มาช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค และช่วยพยากรณ์ความ
ต้องการสินค้า และบริก าร โดยการใช้สมการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนในการก าหนดราคาตั๋ว
โดยสาร ให้มีราคาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ตามหลักของการจัดการรายได้แบบ
Dynamic Pricing มีการใช้โปรแกรม Axapta ในการจัดการด้านการเงิน โปรแกรม New Skies ใน
การจัดการด้านการขาย อีกทั้งระบบการจองตั๋วโดยสารแบบ Web Base เพื่อช่วยในการจัดเรียงราคา
ตั๋วโดยสาร การใช้ AMOS Operating System เป็นระบบบริหารจัดการเรื่องวิศ วกรรมการซ่อมบารุง
อากาศยานและการขนส่งทางอากาศ การใช้ระบบ Navitech ในการวางแผนการบิน การใช้ระบบ
Merlot ในการจัดตารางการบินของลูกเรือ เป็นต้น
การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)
จะเห็นได้ว่าสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีคุณลักษณะการจัดการนวัตกรรมการจัดการต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามคากล่าวของ White and Bruton (2007) ที่ได้กล่าวว่า คุณลักษณะของ
องค์กรที่มีการจัดการนวัตกรรม คือ องค์กรมีการจัดสรรงบประมาณในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ อย่างเพียงพอและสม่าเสมอ และเป็นองค์กรที่มีความคาดหวัง และเป้าหมาย ที่มีความเป็นไป
ได้ เป็นองค์กรที่มีการกาหนดทิศทางของการทางาน ติดตามผล และมีการพิจารณาตรวจสอบ และ
ประเมินผลโดยผู้ตรวจสอบภายนอกองค์กร รวมทั้งยังเป็นองค์กรที่มีการสนับสนุนบรรยากาศใน
การทางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียนั้นมี
เป้าหมายในการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการจัดการ และมีก ารจัดสรรงบประมาณในการ
คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าอย่างเพียงพอ อีกทั้ง
ยังให้ความสาคัญกับเรื่องฐานข้อมูลลูกค้า และข้อมูลข่าวสารอยู่อย่างสม่าเสมอ เพื่อนาเสนอรูปแบบ
ของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าในแบบใหม่ๆ ที่มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ และตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคเป็นสาคัญ ทั้ งคุณภาพของการให้บริการ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย
การประหยัดเวลา รวมถึงรูปแบบการนาเสนอที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะสายการบินไทยแอร์
เอเชี ย ยั ง เน้นการให้ค วามรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายขององค์ก ร มีก ารอบรมให้ความรู้ ปลูก ฝัง
ทัศนคติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แก่พนัก งานให้ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษา
ระดับของต้นทุน ที่เป็นปัจจัยหลักซึ่งส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจสายการบิน
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ต้นทุนต่าอย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการจัดตั้ง Personal Department เพื่อมุ่งเน้นการดูแลและให้
ความรู้ ความเข้าใจ เปิดโอกาสให้พนั กงานได้แสดงความคิดเห็น ปรึกษา และเสนอแนะ ระบบ
วิธีการทางาน กลยุทธ์ นวัตกรรมต่างๆ รวมทั้งมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์อยู่ตลอด มีการกาหนดการ
ให้ผลตอบแทน ของขวัญ และสวัสดิการที่ยุติธรรม และเพียงพอ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในที่ ทางานที่เอื้อต่อกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการ
กาหนดให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานในการติดตามผล และประเมินผลของการใช้นวัตกรรม
การจัดการด้านต่างๆ โดยเลือกที่จะคิดค้นและส่งเสริมนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ในขณะที่สามารถ
ลดทอนและตัดนวัตกรรมใดที่ไม่มีประโยชน์ต่อองค์กรออกไป
มิติด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
สายการบิ น ไทยแอร์ เ อเชี ย ได้ มี ก ารจั ด การควบคุ ม คุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ดังทฤษฎีการบริหารคุณภาพ ตามแนวคิดของ The Juran Trilogy of Quality (ไตร
ศาสตร์ด้านคุณภาพของจูราน) ของ Joseph M. Juran (1989) ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
ระบบการบริหารคุณภาพ กับการวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) การควบคุมคุณภาพ (Quality
Control) และการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียยังได้มี
การวางแผนคุณภาพแบบทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management:TQM) ตาม 3 หลักการสาคัญ
ของการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของ Dean and Bowen (1994) ซึ่งได้แก่ (1) การมุ่งเน้นที่
ลูกค้า (Customer Focus) โดยมีเป้าหมายสาคัญที่สุดคือการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ในขณะ
ที่ผู้บริหารมีหน้าที่ในแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กร และทาการออกแบบและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่
มีความน่าเชื่อถือ โดยพยายามลดต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการดาเนินงานภายใน
องค์กร รวมทั้งจัดให้มี (2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ซึ่งสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการวางแผน การดาเนินงาน การ
จัดหาปัจจัยนาเข้า (Input) และการประเมินผล (Output) มีการตรวจสอบผลการดาเนินงาน ปรับปรุง
แก้ ไ ข และป้ อ งกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รโดยเชื่ อ ว่ า คุ ณ ภาพเป็ น ถื อ เป้ า หมายที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคให้สมบูรณ์ที่สุด และยังมี (3) การทางานเป็นทีม (Teamwork) และการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน (Employees Involvement) ซึ่งผู้บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชียเชื่อว่าการทางานเป็น
ทีมจะนามาซึ่งผลประโยชน์ที่บุคคลเพียงคนเดียวไม่สามารถทาได้ โดยให้มีกระบวนการทางานที่
มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้า และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะสามารถประสบความสาเร็จ
ถ้าผ่านความร่วมมือกันทั่วทั้งองค์กร

103

โดยหลักการสาคัญทั้ง 3 อย่างนี้ จะเห็นได้ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียมีการดาเนินงาน
ตาม หลักบริหารจัดการคุณภาพ ในการให้ความสาคัญต่อลูกค้า มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน
และการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการบริหารงานวงจรของ PDCA Demimg (1986)
ซึ่งได้แก่ การกาหนดขั้นตอน และวิธีควบคุมการทางานตามมาตรฐาน (Plan) การปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐานที่กาหนด (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) และการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
วิเคราะห์หาสาเหตุ และหาวิธีการป้องกันเมื่อเกิดปัญหา (Act)
ยิ่งไปกว่านั้น จากข้อมูลของ IATA พบกว่าค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทางทรัพยากรบุคคล
ของสายการบินไทยแอร์เอเชียเท่ากับร้อยละ 26 หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของค่าใช้จ่ายทั้ง หมด เพราะเชื่อ
ว่าการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ดาเนินงานได้ ทั้ง นี้ พนักงานของสายการบินไทยแอร์เอเชีย สามารถร่วมใช้สถาบัน Air Asia
Academy เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา อบรม ให้ความรู้ ที่มีมาตรฐานตามการประเมินตามกฎ
ของโครงการ Universal Safety Oversight Audit Programme: USOAP ที่มีหน้าที่ในการกากับดูแล
ความปลอดภัย ด้า นการบิ น เพื่ อเป็ นศูนย์ ก ลางในการศึก ษา ฝึก อบรม และพั ฒ นาความรู้ อย่ า ง
ต่อเนื่อง และมีการกาหนดมาตรฐานการทางานในทุกกระบวนการทางาน (Standard of Procedure:
SOP) พร้อมกับการใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPI) ทั้งในด้าน
ภาวะผู้นา ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านการวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษ ย์ อีก ทั้ ง มี ก ารก าหนดรูป แบบการทางานของพนัก งานให้ มีหน้ าที่ใ นกระบวนการท างาน
มากกว่า 1 หน้าที่ เพื่อเป็นสถาบันในการให้ความรู้ อบรม พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทุกแผนกให้ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยมีการพัฒนา
หลักสูตร และวิชาต่างๆ ที่จาเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
อีกทั้งสายการบินไทยแอร์เอเชียยังจัดให้มีหน่วยงาน People Development เพื่อรับผิดชอบ
บุคลากรในบริษัท เพื่อให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ แก้ไข องค์กรต้องไม่หยุด
ความพอใจกั บ ความส าเร็จเดิม แต่ต้องมุ่งมั่น และมีก ารปรับปรุงอยู่ เสมอ และหาแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิ ทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด และมีการสนับสนุน
ส่งเสริมความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ในการทางานของพนักงานทุกคน อีกทั้งยังมีหน้าที่รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของพนักงานในทุกเรื่อง เพื่อลดความเครียดให้กับพนักงาน และจัดให้มีงานเลี้ยง
สังสรรค์อยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร
นอกจากนี้ ยั ง ให้ค วามส าคัญด้ านการวางแผนคุณภาพเชิงกลยุ ทธ์ (Strategic Quality
Planning) โดยจัดให้มีการดาเนินงานและนาแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สอดคล้องตามแผน
แม่บทจากผู้บริหาร และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม หาสาเหตุของปัญหา และแก้ไข
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ปั ญ หาอย่ า งเป็ น ระบบ อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารส่ ง เสริ ม และรั ก ษา วิ สั ย ทั ศ น์ และ วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่
แข็งแกร่งของสายการบินต้นทุนต่า แก่พนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการจัดการ
คุณภาพแบบทั่วทั้งองค์กรโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสาร รวมทั้งมีประสิทธิ ภาพใน
การทางาน และการรักษาระดับต้นทุนให้ต่าที่สุด ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมีการกาหนดให้มี
Standard Operation Process เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันในการกาหนดทุกภาระงานภายในสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดกระบวนการคุณภาพ (Management of
Process Quality) และรักษาคุณภาพและผลการดาเนินงาน (Quality and Operation Results)
ทั้งนี้ปัจจุบัน ยังมีการพัฒนาให้มี Internal Branding Program เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดี และ
จงรั ก ภั ก ดี ต่ อ องค์ ก ร และมี ห ลั ก สู ต รการป้ อ งกั น และปราบปรามการคอรัป ชั่ น ภายในองค์ ก ร
หลักสูตรจรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักสูตรการฝึกทานายอันตรายล่วงหน้า พร้อมทั้งวิธีการ
เตรียมพร้อมและรับมือกับปัญหา (Kiken Yoshi Training: KYT) เป็นต้น
สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีการวางแผนปฏิบัติ ผู้บริหารและพนักงาน ทางานร่วมกันเป็น
Teamwork ทั้ งในการมี ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัย ทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย และกลยุ ทธ์ด้าน
คุณภาพ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกาหนดแผนระยะสั้น แผนระยะปานกลาง และแผนระยะยาวของ
องค์กร โดยมีการกาหนดเวลา มีการสื่อสารให้เข้าใจทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร จะต้องมี การพัฒนาผู้นา และสร้างทีมงาน อบรมความรู้ และ
ทั ก ษะในการบริ ห ารคุ ณ ภาพ รวมทั้ ง ปลู ก ฝั ง วั ฒ นธรรมการจั ด การคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร ให้
ความส าคั ญ กั บ การจั ด ระบบเอกสาร การปรั บ โครงสร้ างระบบงาน รวมถึง การเปลี่ ย นระบบ
ประเมินผล และการให้รางวัล โดยให้ความสาคัญกับผลงานเป็นหลัก
มิติด้านภาวะผู้นา
ด้านภาวะผู้นา (Leadership) ที่แข็งแกร่งนั้น สายการบินไทยแอร์เอเชียจัดให้มีการคัดเลือก
และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพขององค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการยอมรับ
มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถสูง รวมทั้ง มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ไขปัญหาได้
อย่างชาญฉลาด และรวดเร็ว
จะเห็นได้ว่าผู้บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้นมีพฤติกรรมที่ผสมผสานลักษณะ
ของผู้นาทั้ง 4 แบบจากทฤษฎีผู้นาตามสถานการณ์ของ Robert House (1974) เรื่อง “House’s PathGoal Theory” ซึ่งได้แก่ (1) ผู้นาแบบบงการ (Directive Leadership) ซึ่งเน้นงาน มีการแสดง
วิสัยทัศน์ และมีนโยบายที่ชัดเจนแก่บุคลากรในเรื่องมาตรฐานการทางานจาก Air Asia Berhad ว่า
สายการบิ นไทยแอร์เอเชี ย นั้นให้ความสาคัญกั บทรัพ ยากรทางสมองและการจัดการองค์กรที่มี
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คุณภาพมากกว่าปริมาณ (2) ผู้นาที่ให้การสนับสนุน (Supportive Leadership) มุ่งเน้นความสัมพันธ์
มุ่งสร้า งความเป็นอยู่ที่ดีใ ห้แก่พ นักงาน โดยให้สวัสดิการที่น่าพอใจแก่พนัก งานทุกระดับอย่าง
ยุติธรรม (3) ผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) ผู้บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
มีการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่ วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ปรึกษา และมีส่วนร่วม
เห็ น ได้ จ ากการสร้ า งห้ อ งท างานของผู้ บ ริ ห ารให้ ไ ม่ มี ป ระตู และพนั ก งานทุ ก คนสามารถ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ บ ริ ห ารได้ ทุ ก ช่ อ งทาง (4) ผู้ น าที่ มุ่ ง ความส าเร็ จ ( Achievement-Orient
Leadership) ผู้บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชียมี การกาหนดเป้าหมายความสาเร็จที่ชัดเจนใน
การเป็นผู้นาในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าของประเทศไทย และกาหนดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่
เข้มข้น รวมทั้งให้ความสาคัญกับการปรับปรุง พัฒนาการทางาน และสร้างความเชื่อมั่นแก่พนักงาน
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จากทฤษฎีความเป็นผู้นาตามสถานการณ์ของ Fred E. Fiedler (1994) ที่มีกรอบแนวคิดว่า
ผู้นาที่ดีจะสามารถคานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องระหว่างรูปแบบของผู้นาและความจาเป็น
ของสถานการณ์นั้นๆ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้ บริหาร
ของสายการบิ น ไทยแอร์ เ อเชี ย พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารมี ลั ก ษณะการเป็ น ผู้ น าที่ มุ่ ง ความส าเร็ จ
(Achievement-Orient Leadership) ที่โดดเด่นที่สุด ทั้งวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการทางาน และ
ความมุ่งมั่นในความสาเร็จในการบริหารองค์กรให้เป็นผู้นาในอุตสาหกรรมสายการบินต้นทุนต่าใน
ประเทศไทยและไม่เกรงกลัวต่อคู่แข่งรายอื่นๆ เห็นได้ชัดจากรางวัลต่างๆ ที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง อีก
ทั้งจะเห็นได้ว่า เมื่อเกิดเรื่องราวเหตุการณ์ ปัญหา หรือข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นกับสายการบินไทย
แอร์เอเชีย จะพบว่าผู้บ ริหารมีการรับมือต่อปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี แก้ไขปัญหาได้
รวดเร็ว ชาญฉลาดเป็นไปตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีนโยบายว่าจะไม่รอให้เกิด
ปัญหาก่อนจึงค่อยหาทางแก้ไข อีกทั้งยังมีการฝึกซ้อมการแก้ไขปัญหาโดยใช้สถานการณ์จาลองอยู่
อย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ จะเห็ นได้ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชี ย มีโครงสร้างองค์ก รในรู ปแบบการ
กระจายอานาจ (Decentralization) ตามองค์ประกอบหลักของ Andrew Turton (1976) เรื่องการ
กระจายอานาจ ได้แก่ การเป็ นองค์ ก รรู ปแบบนิ ติบุค คล ที่มี อานาจอิส ระในการบริ หารงาน มี
งบประมาณที่ เ พี ย งพอเป็ น ของตนเอง โดยสมาชิ ก ในองค์ ก รมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนและ
ปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้สายการบินไทยแอร์เอเชียสามารถขยายความในขั้นตอนการกระจายอานาจ
ในการบริหาร
ทั้งนี้สายการบินไทยแอร์เอเชีย ถือเป็น Adaptive Organization ที่มีโครงสร้างองค์กรที่
ยืดหยุ่ น สามารถลดขั้ นตอนการตัดสินใจ สามารถเพิ่ มช่องทางในการกระจายความรู้ ให้คนใน

106

องค์กรอย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นการทางานแบบ Teamwork เพื่อเป็นการลดอุปสรรคและข้อจากัด กีด
ขวางระหว่างแผนกภายในองค์กร อีกทั้งมีการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ช่วยกันทางาน โดยใช้
บุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถที่หลากหลาย จึงส่งผลให้มีความสามารถในการปรับตัว ลด
ต้นทุน และแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร
ผู้บริหารของสายการบิ นไทยแอร์เอเชียได้ก าหนดพั นธสัญญาให้กับพนัก งานทุกคนว่า
พนักงานทุกคนต้องปากท้องอิ่ม ได้รับเงินเดือน สวัสดิการ โบนัส และผลตอบแทนพิเศษอย่างเป็น
ธรรม เพื่ อเป็ นการขั บ เคลื่ อนคนและเพื่ อนาไปสู่ก ารเปลี่ย นแปลงที่ทุก คนต้องทางานหนัก ขึ้ น
เนื่องจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย เป็นองค์กรธุรกิจที่เคลื่อนไหวเร็ว โดยที่พนักงานทุกคนจะมี
ความอยากมาทางานในทุกๆวัน และรับรายงานในเรื่องต่างๆ ของพนักงานผ่าน Social Network ได้
ทุกๆ ช่องทาง ส่วนใครที่ไม่อยากทางานหนักก็ให้ลาออกไป
นอกจากนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชียยังเน้นการคัดเลือกพนักงานส่วนใหญ่ที่ไม่เคยผ่าน
งานสายการบินอื่นๆ มาก่อนเนื่องจากไม่ต้องการให้เรื่องวัฒนธรรมองค์กรติดตัวมา เนื่องจากเห็นว่า
ทัศนคติขององค์กรเป็นเรื่องสาคัญ อีกทั้งการสร้างคนขึ้นใหม่เองจะตอบสนองการเป็นสายการบิน
ต้นทุนต่าได้มากกว่า ยิ่งไปกว่านั้น ยังให้ความสาคัญในการปลูกฝังค่านิยมในองค์กรให้ทุกคนกล้า
คิด กล้าทา และมีความอยากในการทางาน จึงจาเป็นต้องรับคนที่เหมาะกับวั ฒนธรรมองค์กร และ
สร้ า งวั ฒ นธรรมการสอนงานให้ ภ ายหลั ง โดยหั ว หน้ า จะต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการช่ ว ยเหลื อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ในลักษณะ Teamwork ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ฝ่ายบุคคลของไทยแอร์เอเชีย ไม่เพียงแต่
ทาหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคลเท่านั้น แต่ต้องเป็นฝ่ายที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของพนักงานในทุกๆ
เรื่อง
จะเห็นได้ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้มีการประยุกต์การทางานให้มีลักษณะตามทฤษฎี
ของ Denison, Cho and Young (2000) ซึ่งได้กล่าวถึงลักษณะของวัฒนธรรมทั้ง 4 ประเภท ได้แก่
(1) ด้านวัฒนธรรมส่วนรวม (Involvement Culture) คือ มีรูปแบบการทางานเป็นทีมโดยไม่เน้น
โครงสร้างที่เป็นทางการ มีการกระจายอานาจในการตัดสินใจ และมีการปรับปรุงสมรรถภาพของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง (2) ด้านวัฒนธรรมเอกภาพ (Consistency Culture) คือ การมีวัฒนธรรม
องค์กรที่เข้มแข็ง มีการประสานงานกันได้ดี โดยมีค่านิยมแกนกลาง และผู้บริหารมีการแสดงออก
และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างชัดเจน (3) วัฒนธรรมการปรับตัว (Adaptability Culture) คือ องค์กรมี
การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากสายการบินไทยแอร์เชียนั้นให้ความสาคัญกับฐานข้อมูลของลูกค้าเป็นอย่าง
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มากเพื่อนามาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญต่อภาพลักษณ์องค์กรอยู่เสมอ และรองรับ
เทคโนโลยีการสื่อสาร โดนจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารในหลักสูตร “การป้องกันความ
เสียหายจากสื่อออนไลน์” อีกด้วย (4) วัฒนธรรมพันธกิจ (Mission Culture) จะเห็นได้จาก สายการ
บินไทยแอร์เอเชียมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเป็นสายการบินต้นทุนต่าอย่างชัดเจน และมี
วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นหลัก
ทั้งนี้ ตัวแบบการแข่งขันของค่านิยมเรื่องวัฒนธรรมองค์กรของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ตามแนวคิดของ Cameron and Quinn(1999) นั้นจัดอยู่ในประเภทวัฒนธรรมการปรับเปลี่ย น
(Adhocracy Culture) ซึ่งจะอยู่บนรากฐานของความเชี่ยวชาญ และการเปลี่ยนแปลง โดยกระจาย
อานาจไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน และมีผู้นาที่กล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ และมีวิสัยทัศน์ ซึ่งสายการบินไทยแอร์
เอเชียเองก็มองว่าสิ่งที่เชื่อมโยงองค์กร คือ การสร้างนวัตกรรม การเป็นผู้นาระดับแนวหน้าโดยเน้น
ถึงยุทธศาสตร์ในระยะยาว ที่ส่งผลให้องค์กรเจริญก้าวหน้า รวมทั้งการแสวงหาทรัพยากรใหม่ๆ
และความส าเร็ จ ขององค์ ก รคื อ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ แ ตกต่ า ง และการสนั บ สนุ น ความคิ ด
สร้างสรรค์ เป็นต้น
มิติด้านความผูกพันของพนักงาน
จากการสัมภาษณ์พนักงาน และอดีตพนักงานของสายการบินไทยแอร์เอเชีย สามารถเห็น
ได้อย่ า งชั ดเจนว่ า พนัก งานมี ค วามรู้สึก ผูก พั นต่อองค์ก ร และมีทัศนคติต่อองค์ก รในแง่ดี โดย
พนักงานมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกั น โดยมีเป้าหมายและมีค่านิยมภายในองค์กรที่ชัดเจนและ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของ Buchanan (1974) กล่าวคือ
พนักงานมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร (Identifications) มององค์กรเป็นเหมือนครอบครัว
ญาติพี่น้อง ทาให้เต็มใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ยอมรับในค่านิยมการรักษาระดับต้นทุน
และวัตถุประสงค์ขององค์กรที่จะเป็นผู้นาในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า และถือเสมือนว่าเป็นของ
ตนเพราะถ้าองค์กรมีกาไร พนักงานก็จะได้รับโบนัสเพิ่มขึ้น ทั้งนี้พนักงานยังสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในองค์กร (Involvement) ในทุกๆ ด้าน โดยสามารถเสนอแนะ ร้องเรียน ข้อคิดเห็นต่างๆ ได้
เสมอ จะเห็นได้ว่า พนักงานของสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีความจงรักภักดีต่อองค์กร (Loyalty) มี
ความรู้สึกภาคภูมิใจ รักและผูกพันต่อองค์กรอย่างเห็นได้ชัด และสอดคล้องกับ ทฤษฎี Organization
Commitment ของ Steers and Porter (1979) ที่บุคคลตัดสินที่จะมีความผูกพันที่ลึกซึ้งกับองค์กร
โดยความผูกพันต่อองค์ กรจะเน้นที่ขอบเขตของความรู้สึกของบุคคลที่เป็นอันหนึ่งอันเดีย วกั บ
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เป้าหมายขององค์กร และมีความตั้งใจที่จะทางานหนักเพื่อความสาเร็จโดยรวมของเป้าหมายของ
องค์กร
ทั้งนี้ด้านความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้ นประกอบด้วย
โครงสร้าง 3 ลักษณะ ของ Allen and Meyer (1990) ซึ่งได้แก่ (1) ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐาน
ทางสังคม (Normative Commitment) ความผูกพันที่เกิดขึ้นจาก วัฒนธรรม ค่านิยม และบรรทัดฐาน
ของสังคมปัจจุบัน ตอบโจทย์พนักงานที่ส่วนใหญ่เป็นคนใน Generation Y ที่มีความทันสมัยในยุค
Digital (2) ความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective Commitment) ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากความรู้สึก
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร และรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร จากการกาหนดให้ทุกคน
เป็นดาว (All Stars) ที่มีความสามารถในการฉายแสงสว่างเท่าเทียมกันทุกคน ให้พนักงานมีหน้าที่
เป็ นเหมื อ นตัวแทนของสายการบินไทยแอร์เอเชีย (3) ความผูก พั นแบบต่อ เนื่อง (Continuance
Commitment) ซึ่ง เป็ น ความผู ก พั น ที่เ กิ ดจากการคิด ค านวณ โดยมีพื้ นฐานจากทางเลื อ กและ
ผลตอบแทนที่ได้รับจากองค์กร โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีการกาหนดผลตอบแทน โบนัส
ของขวัญ ของรางวัล ที่เหมาะสมและดึงดูดใจพนักงาน อย่างเป็นธรรม ต่อเนื่อง และสม่าเสมอ
นอกเหนือจากนี้ ในมุมมองเรื่องความผูกพันของพนักงานสายการบินไทยแอร์เอเชีย กับ
ต้นแบบในการเพิ่มความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement Model) ของ
Katharine Esty and Mindy Gewirtz (2008) นั้น จะพบว่าปัจจัยหลักคือการสร้างวัฒนธรรมของการ
มีส่วนร่วมของพนักงานคือ ผลป้อนกลับทั้งสองด้าน (Two-way feedback) ความเชื่อมั่นในภาวะ
ผู้นา (Trust in leadership) การพัฒนาด้านตาแหน่งหน้าที่การงาน (Career Development) และ
พนัก งานของสายการบิ น ไทยแอร์เ อเชีย มีความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ ของตนในการประสบ
ความสาเร็จ (Employees understand their role in success) อีกทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Shared
decision making) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ จะส่งผลให้สายการบินไทยแอร์เอเชียมีประสิทธิภาพ สามารถ
เพิ่มผลผลิตในการทางาน และเพิ่มผลกาไรได้อย่างมาก
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญใน
เรื่อง การเป็นผู้นาด้า นต้นทุน(Cost Leadership) การสร้า งความแตกต่างในสินค้าและบริการ
(Differentiation) และ การมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม (Focus) ซึ่งการนาองค์ประกอบเหล่านี้มาใช้ในองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนั้น จาเป็นต้องผสมผสานและพัฒนาด้าน
การจัดการในทุกมิติ ทั้งมิติด้านนวัตกรรมการจัดการ มิ ติด้านการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มิติ
ด้านภาวะผู้นา มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร และมิติด้านความผูกพันของพนักงาน โดยเฉพาะด้านการ
จัดการต้นทุนที่ถือเป็นปัจจัยหลักเพื่อให้องค์กรมีผลกาไร รวมทั้งการพัฒนากลยุทธ์ในด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว
และมี ป ระสิท ธิ ภาพมากที่ สุด โดยต้ องมี ก ารก าหนดมาตรฐานการทางาน การตรวจสอบและ
ประเมินผล ซึ่งจะสามารถส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
จากงานวิจัยเรื่อง การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
นั้นค้นพบว่า ในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพนั้น ยังคงสามารถ
ยึดหลักทฤษฎีเรื่องกลยุทธ์การจัดการของ Michael E. Porter ในเรื่องของ ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
(Key Success Factors) ซึ่งได้แก่ การเป็นผู้นาทางด้านต้นทุน (Cost Leadership) การสร้างความ
แตกต่าง (Differentiation) และ การมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม (Focus) เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรม (Innovative Organization) ตามทฤษฎีของ Gibbons A. (1997)
จะเห็นได้ว่า นวัตกรรมต่างๆ ที่องค์ก รแห่งนวัตกรรมควรพั ฒ นาได้แก่ นวัตกรรมการ
บริหารตราสินค้ า (Brand Management Innovation) นวัตกรรมการจัดการรายได้ (Revenue
Management Innovation) ในเรื่องการคานวณราคาแบบ Dynamic Pricing กับอุตสาหกรรมสายการ
บินต้นทุนต่า และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (Technology Innovation) ในด้านสารสนเทศ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ มาช่วยในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
ในด้านการควบบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้น ยังสามารถนาทฤษฎีการบริหาร
คุณภาพ The Juran Trilogy of Quality (ไตรศาสตร์ด้านคุณภาพของจูราน) ของ Joseph M. Juran
(1989) มาประยุกต์ใช้ในเรื่องการวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) การควบคุมคุณภาพ (Quality
Control) และการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) อีกทั้งยังสามารถใช้หลักการบริหารงาน
วงจร PDCA ของ Demimg (1986) ซึ่งได้แก่ การกาหนดขั้นตอน และวิธีควบคุมการทางานตาม
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มาตรฐาน (Plan) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนด (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
(Check) และการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง วิเคราะห์หาสาเหตุ และหาวิธีการป้องกันเมื่อเกิดปัญหา
(Act)
ปัจจุบัน ทฤษฎีเรื่องภาวะผู้นาขององค์กรแห่งนวัตกรรมนั้น สามารถผสมผสานคุณลักษณะ
ของผู้นาที่มีประสิทธิภาพจากทฤษฎีผู้นาตามสถานการณ์ของ Robert House (1974) เรื่อง “House’s
Path-Goal Theory” ซึ่งได้แก่ (1) ผู้นาแบบบงการ (Directive Leadership) (2) ผู้นาที่ให้การ
สนับสนุน (Supportive Leadership) (3) ผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) (4) ผู้นาที่
มุ่งความสาเร็จ (Achievement-Orient Leadership) โดยนามาเลือกใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเหมาะสม ไม่จาเป็นต้องใช้เพียงคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
นอกจากนี้ องค์กรควรนาวัฒนธรรมการปรับเปลี่ยน (Adhocracy Culture) มาใช้เพื่อให้สอดคล้อง
กับองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยการนาทฤษฎีของ Denison, Cho and Young (2000) เรื่องวัฒนธรรม
องค์ก รมาประยุ กต์และผสมผสานให้มีลัก ษณะที่เหมาะสม ได้แก่ (1) ด้านวัฒนธรรมส่วนรวม
(Involvement Culture) (2) ด้านวัฒนธรรมเอกภาพ (Consistancy Culture) (3) วัฒนธรรมการ
ปรับตัว (Adaptability Culture) (4) วัฒนธรรมพันธกิจ (Mission Culture)
ในเรื่องความผูกพันของพนักงานนั้น องค์กรสามารถนาทฤษฎี ของ Allen and Meyer
(1990) ซึ่งได้แก่ (1) ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม (Normative Commitment) (2) ความ
ผูก พั นด้า นความรู้สึก (Affective Commitment) (3) ความผูก พั นแบบต่อเนื่อง (Continuance
Commitment มาเลือกใช้และผสมผสานเพื่อให้ตรงกับความต้องการของพนักงานในสถานการณ์
นั้น ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การ
ศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการความได้เปรียบในการแข่งขั นของสายการบิน
ต้นทุนต่ารายอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย ว่ามีปัจจัยใดที่มีคุณลักษณะเฉพาะ
หรือปัจจัยใดที่มีคุณลักษณะร่วมที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมสายการบิน
ต้นทุนต่า อีกทั้งควรเพิ่มการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อประกอบการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ส่งผลด้านมาตรฐานทางสถิติ และควรเพิ่มจานวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งบุคลากรภายในองค์กร และ
บุคคลภายนอก รวมทั้งผู้ใช้บริการสายการบินต้น ทุนต่าให้มีจานวนมากขึ้น เพื่อความหลากหลาย
ทางความคิดเห็น และมีโอกาสในการค้นหาปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ข้อเสนอแนะสาหรับสายการบินไทยแอร์เอเชีย
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ควรให้ความสาคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพ และมาตรฐาน
เรื่ อ งการก ากั บ ดู แ ลความปลอดภั ย ด้ า นการบิ น เพื่ อ แข่ ง ขั น กั บ สายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ ารายอื่ น ๆ
โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่าของประเทศเพื่อนบ้านของไทยซึ่งถือว่ามีศักยภาพและมาตรฐานสูง
กว่า เช่น ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศมาเลเซีย รวมทั้งคู่แข่งใหม่อย่างสายการบินเวียดเจ็ทของ
ประเทศเวียดนาม ที่มีการเซ็น สัญญาสั่งซื้อเครื่องบิน Airbus A320 จานวน 100 ลา และ เครื่องบิน
Boeing 737 จานวน 100 ลาในปี พ.ศ.2560
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ควรให้ความสาคัญและพิจารณาเรื่องการเลือกใช้สนามบิน และ
ศูนย์กลางการบิน เนื่องจากปัจจุบันสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพู ชา ได้ทา
การสร้างสนามบินที่ได้มาตรฐานโลก และมีการวางแผนจัดการเพื่อเป็นศูนย์กลางการบินแห่งใหม่
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ควรให้ความสาคัญต่อเรื่องมาตรฐานและกฎเกณฑ์ด้านความ
ปลอดภัยในการบินของนักบินอย่างเคร่งครัด เนื่องจากสภาพการแข่ง ขันที่รุนแรงของธุรกิจสายการ
บินต้นทุนต่าในประเทศไทย ทาให้เกิดการเร่งผลิตจานวนนักบิน รวมทั้งความเครียดจากชั่วโมงการ
ทางานที่เพิ่มมากขึ้นของนักบิน
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ควรตระหนักและสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อรัฐบาล และกลุ่ม
อิทธิพล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่ อสร้างความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นในทุกด้าน ทั้ง
ในด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศของประเทศไทย และ
ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจในอนาคต

