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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและนำเสนอแนวทางในพัฒนาการบริหาร

จัดการกลยุทธ์เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูง48คนและผู้โดยสารการบินไทย90คนและแบบสอบถามผู้บริหาร
ระดับกลาง250คนสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่จำนวนร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์องค์ประกอบผลการวิจัยพบว่า1)สภาพการบริหารจัดการกลยุทธ์ฯมี15ประเด็นสำคัญสำหรับผู้บริหาร
ระดับสูงและ4ประเด็นสำคัญสำหรับผู้โดยสาร2)มี 16ประเด็นเป็นองค์ประกอบสำคัญสามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้80.835%, (p<.05)และ3)แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการบริหารจัดการกลยุทธ์ฯเป็นไปตาม
8-SynthesizedModelคือ(1)การจัดทำแผนความก้าวหน้าในอาชีพและแผนการสืบทอดตำแหน่งอย่างชัดเจน(2)
การจัดทำกฏเกณฑ์การได้มาซึ่งผู้บริหารระดับสูง โปร่งใสที่ภาคการเมืองไม่อาจแทรกแซงได้ (3)สร้างพันธมิตรกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแสวงหาโอกาสจากการเป็นAEC(4)จัดทำและพัฒนาระบบICTครบวงจร(5)จัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ โครงสร้างการเจริญเติบโตของหน่วยงานที่สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ (6) จัดตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและนำผลมาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น(7)จัดทำโครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
สมรรถนะพนักงานและ (8)สรรหาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินและจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อวิเคราะห์ปัญหา
ความสมดุลย์ระหว่างรายรับและรายจ่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


คำสำคัญ:การบริหารจัดการกลยุทธ์ความสามารถในการแข่งขันการบินไทยจำกัด(มหาชน)
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ABSTRACT 
Themainobjectivesofthisstudyweretoexamine,toanalyze,andtopresentthestrategic

approachesforbuildingthecompetitivecapabilitiesofThaiAirwaysInternationalPublicCompany
Limited(TAIPCL).Datafrombothof48TAIPCLatahighlevelofadministratorsand90customers
with in-depth interviewingand250TAIPCLatmoderate levelofadministratorswithqualitative
questionnaireapproaches.All statisticswereemployed: frequency,percentage,mean,standard
deviation,factoranalysis.Researchfindingswereasfollows:1)Asastrategicmanagerialsituation
ofTAIPCL,14crucial issuesofhighest levelofadministratorsand4crucial issuesofcustomers
werefound;2)Foraresultoffactoranalysis,16issueswereascrucialvariables,80.835percent
forexplainingthevarianceofall,and(P<.05);and3)Appropriateapproachesfordevelopingthe
strategicmanagementofTAIPCL,the8-SynthesizedModelwasasfollows: (1)doingemployees’
clearlycareerpathandSuccessionplan,(2)doingregulationsforselectingthehighestadministrators
with transparencyandno sanction frompoliticians, (3) buildingnetworkingwithconcerning
agenciesandseekingthechancesfromAEC,(4)makinganddevelopingthecompletedICTsystem
,(5)makingstrategicplansforstructuralgrowingupofagenciesofTAIPCLthatcouldfreemaking
decision,(6)establishingasetofcommitteesforanalyzingstrengthandweakpointsforimproving
theworking,(7)doingcontinuingeducationalprojectsforincreasingpotentialandcompetencyof
employees,and(8)searchingformoneyexpertsandestablishingspecialcommitteesforanalyzing
thebalancedproblemsbetweenincomesandexpendituresforhighestefficiencyofTAIPCL.
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็น
รัฐวิสาหกิจและเป็นบริษัทมหาชนท่ีประกอบกิจการขนส่ง
ทางอากาศเป็นธุรกิจหลักทำการขนส่งผู้โดยสารและ
พัสดุภัณฑ์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวม
ทั้งดำเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งทางอากาศให้
บริการแก่สายการบินไทยและสายการบินลูกค้า ได้แก่
การซ่อมบำรุงอากาศยานครัวการบินการบริการลาน
จอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ในอดีตบริษัทฯมีการพัฒนา
เพื่อเป็นสายการบินชั้นนำที่ดีมีการให้บริการที่ดีเยี่ยมจน
ได้รับรางวัลจากสถาบันระดับโลกมากมายแต่ในปัจจุบัน
ในรอบหลายปีท่ีผ่านมาบริษัทฯต้องเผชิญกับสภาวการณ์
ต่างๆท่ีมีผลต่อวิกฤตการณ์ของบริษัทฯอย่างมาก(บริษัท
การบินไทย, 2554ก)ปัญหาที่สำคัญได้แก่ ปัญหาจาก
การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินท่ีเกิดใหม่ปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีผลมาจากหน้ีสาธารณะในสหภาพ
ยุโรปและการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีผล
กระทบต่อธุรกิจการบิน (บริษัทการบินไทย, 2556ก)
ปัญหาที่เกิดจากผลกระทบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(EUETS)จากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศ
(EUdirective:MRVguidelines)ปัญหาด้านราคาน้ำมัน
ที่ผันผวนไปตามสถานการณ์ ปัญหาด้านความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราค่าเงินสกุลหลักที่มีผลกระ
ทบถึงรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ (บริษัทการบิน
ไทย,2556ก)ปัญหานักท่องเที่ยวแถบยุโรปลดลงปัญหา
จากสภาวะการแข่งขันและคู่แข่งที่รุนแรงในอุตสาหกรรม
การบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ (บริษัท
การบินไทย,2556ก)ปัญหาจากผลกระทบจากนโยบาย
เปิดเสรีทางการบินที่เนื่องมาจากแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี2558และปัญหา
ที่เกิดจากผลกระทบที่สายการบินให้บริการเต็มรูปแบบ
(Full-serviceNetworkAirline) รวมทั้งสายการบิน
ต้นทุนต่ำ (Giller,2011)ปัญหาดังกล่าวทำให้บริษัทฯ
ต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์และปรับเปล่ียนการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต้องสร้างผลตอบแทน
คือกำไรให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนอกจากนั้น
บริษัทฯยังต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการในทุกๆ
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ด้านโดยเฉพาะการบริหารจัดการกลยุทธ์ในปัจจุบันทั้ง5
กลยุทธ์คือกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจองค์กรกลยุทธ์ธุรกิจการ
ขนส่งกลยุทธ์ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธ์ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมผู้วิจัยจึงสนใจท่ีทำการวิจัยในเร่ืองน้ีเพ่ือนำเสนอ
แนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนากลยุทธ์ของ
บริษัทฯให้มีศักยภาพและมีประสิทธิผลสามารถสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันที่จะผลักดันให้บริษัทฯกลับ
มาเป็นสายการบินที่ติดอันดับ1ใน3สายการบินชั้นนำ
ของเอเชียและ1ใน5สายการบินชั้นนำของโลกอีกครั้ง


วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาสภาพความสามารถในการแข่งขัน
ของบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)ตามทัศนะของผู้
บริหารและผู้โดยสารการบินไทย

2.เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการ
กลยุทธ์เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
การบินไทยจำกัด(มหาชน)

3. เพื่อนำเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการกลยุทธ์เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทการบินไทย
จำกัด(มหาชน)
 
สมมติฐานของการวิจัย 

ประเด็นสำคัญในกลยุทธ์ทั้ง5 ได้แก่กลยุทธ์
กลุ่มธุรกิจองค์กร (CorporatePortfolio Strategy)
กลยุทธ์ธุรกิจการขนส่ง (CorporateTransportation

BusinessStrategy)กลยุทธ์ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจให้
มีประสิทธิภาพ (Effective Business Structure
Re-designStrategy)กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ITStrategy)และกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(CorporateSocialResponsibilityStrategy) เป็น
องค์ประกอบสำคัญของการบริหารจัดการกลยุทธ์เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทการบิน
ไทยจำกัด(มหาชน)


ขอบเขตของการวิจัย 

1.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงจำนวน48คนผู้โดยสารจำนวน90คนและ
ผู้บริหารระดับกลางจำนวน250คนของบริษัทการบิน
ไทย จำกัด (มหาชน) โดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง
(PurposiveSampling)

2.กรอบแนวคิดและกระบวนทัศน์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดกรอบแนวความคิดและกระบวน
ทัศน์ที่ใช้ในการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังภาพ1

3.ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา เป็นตัวแปรเกี่ยว
กับกลยุทธ์5ด้านของบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน)
ประกอบด้วยกลยุทธ์ธุรกิจองค์กรกลยุทธ์ธุรกิจการขนส่ง
กลยุทธ์ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจให้มีประสิทธิภาพกล
ยุทธด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธ์ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม

4.กรอบแนวคิดและกระบวนทัศน์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดกรอบแนวความคิดและกระบวน
ทัศน์ที่ใช้ในการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังภาพ1
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ภาพ1กรอบแนวคิดและกระบวนทัศน์ที่ใช้ในการวิจัย
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนี้ทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนทราบ

ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทการบินไทยจำกัด
(มหาชน)ตามทัศนะของผู้บริหารและผู้โดยสารการบิน
ไทยองค์ประกอบที่สำคัญในการบริหารจัดการกลยุทธ์
รวมทั้งแนวทางและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ   กลยุทธ์เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทการบิน
ไทย จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์เชิง
วิชาการสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพื่อต่อยอดหรือการนำ
ไปใช้อ้างอิงเพ่ือขยายหรือต่อยอดองค์ความรู้ให้กว้างขวาง
ต่อไป

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยผสม ระหว่างวิจัยเชิง
คุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณโดยเครื่องมือวิจัยทั้งหมด
ได้รับการตรวจสอบความตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5ท่าน
และมีการตรวจสอบความเที่ยง โดยได้นำเครื่องมือไป
ลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มิใช่เป็นกลุ่มตัวอย่างจริง30คน
คำนวณค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่าทั้งฉบับเป็น
0.895และหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลได้250ชุดได้ค่า
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่ารวมทั้งฉบับเป็น0.899
ข้อมูลทั้งหมดถูกวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติจำนวนร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
องค์ประกอบรวมทั้งมีการสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน10คนผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้


ผลการวิจัย 

1.ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1
“ศึกษาสภาพความสามารถในการแข่งขันของบริษัทการ
บินไทยจำกัด (มหาชน) ตามทัศนะของผู้บริหารและ
ผู้โดยสารการบินไทย”พบว่า

1.1 ตามทัศนะของผู้บริหารระดับสูง มี 15
ประเด็นสำคัญ (เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้)คือ1)
กลยุทธ์ท่ีมีอยู่จะประสบความสำเร็จต้องทำให้เป็นรูปธรรม
ผู้บริหารสูงสุดต้องทำความเข้าใจและนำมาปฏิบัติอย่าง
จริงจัง โดยไม่มีการเมืองเข้ามาแทรกแซง 2)ควรแยก
ธุรกิจอ่ืนๆในการบินไทยเป็นหน่วยธุรกิจ100%สามารถ
บริหารจัดการควบคุมดูแลและตัดสินใจโดยอิสระไม่

ขึ้นกับระเบียบกฎเกณฑ์หรือคณะกรรมการจากบริษัท
หรือการเมือง3)นักการเมืองเข้ามาแทรกแซงการบริหาร
งานแต่งต้ังโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงและหาผลประโยชน์
จากบริษัทฯ4)รายจ่ายส่วนบุคคลสูงทำให้มีปัญหาค่าใช้
จ่ายควรใช้มาตรการลดจำนวนพนักงาน5)ครัวการบิน
ควรขยายปรับปรุง โดยทำเป็นเฟรนไชส์ (franchise)
หรือหลายตราสินค้าเน้นความหลากหลายตามกลุ่มลูกค้า
6)ควรมีโครงสร้างกระบวนทำงานที่กระชับ เส้นทาง
การเจริญ เติบโตและแผนความสำเร็จในอาชีพ7)สาย
การบินThaiSmileควรแยกออกมาเพื่อบริหารตนเอง
โดยคนนอกและจากเป็นมืออาชีพขายบัตรโดยสารผ่าน
e-ticket ไม่ผ่านบริษัทอื่น เส้นทางบินควรเป็นเส้นทาง
ใหม่ที่ไม่ทับกับเส้นทางของTGราคาขายเหมาะสมกับ
ตลาด เน้นการบริการลูกค้าเป็นสำคัญมีการวิจัยตลาด
ก่อนเปิดเส้นทางบินมีการอบรมพนักงานเก่ียวกับairline
businessoutsourceต้องมีประสิทธิภาพและต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า
ต้องบริหารต้นทุนที่มีศักยภาพ/ลดราคาในช่วงที่ควรลด
การจัดการความเส่ียงต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่
ให้สูง ร่วมมือกับการรถไฟเพื่อให้บริการในที่ที่ TG ไม่
สามารถไปได้และควรแยกTHAISmileเป็นหน่วยธุรกิจ
8)ความรับผิดชอบต่อสังคมขาดการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ9)การตลาดผลิตภัณฑ์และการบริการ
พยายามขายตั๋วผ่านwebไม่ผ่านบริษัทอื่น10)ควรมี
การพัฒนาบุคคลโดยให้พนักงานต้องเข้าฝึกอบรม เช่น
ความรู้ธุรกิจการบินการบริหารการสร้างความรักและ
ความผูกพัน การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้บริหารที่ดี
และการมีบุคลิกภาพที่ดี11)ผู้บริหารสูงสุดต้องจัดการ
คัดสรรบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถตรงกับงานตำแหน่งผู้
บริหาร12)การบินไทยควรเป็นบริษัทเอกเทศเพราะไม่
มีเจ้าของที่แท้จริง 13) ไม่ควรจ้างที่ปรึกษา (เสียค่าใช้
จ่ายโดยไม่คุ้มค่า)14)ไม่ควรจ้างพนักงานภายนอกทำงาน
ลักษณะงานเฉพาะ(พนักงานภายนอกไม่ควรทำงานออก
หน้าแต่ควรทำงานเกี่ยวกับการสนับสนุนและ15)สาย
การบินต้นทุนต่ำควรมีการบุกตลาดอย่างรุนแรงหรือหา
คู่ร่วมค้าใหม่เพื่อช่วยบินในจุดต่างๆ

1.2 ตามทัศนะของผู้โดยสาร มี 4 ประเด็น
สำคัญคือ1)การบริการบนเครื่องบินดี 2)อาหารดี3)
พนักงานต้อนรับอัธยาศัยดี เป็นกันเองอบอุ่นสุภาพ
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และ4)ค่าโดยสารราคาสูง
2.ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2

“วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการกลยุทธ์เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทการบิน
ไทยจำกัด (มหาชน)”ผลจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์ของการวัดความเพียงพอของข้อมูลการ
สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีวัดแบบไกเซอร์ เมเยอร์-โอลกินหรือ
KMOMeasureofSamplingAdequacy)มีค่าเท่ากับ
0.973นอกจากน้ียังพบว่ามี16ประเด็นสำคัญสามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ80.835 (p< .05)คือ
1)จัดหาApplicationDevelopmentToolsท่ีทันสมัย
ทำให้สามารถพัฒนาระบบได้รวดเร็วทันกับความต้องการ
เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน2)ดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจ
การขนส่งตามแผนระยะสั้นและระยะยาวโดยผสานและ
สร้างความสมดุลอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างกลยุทธ์
เครือข่ายเส้นทางบินการวางแผนฝูงบินและกลยุทธ์
ด้านการตลาดและการขายเพื่อสร้างรายได้เชิงคุณภาพ
และกำไรให้เหมาะสมที่สุด3)จัดหาโครงสร้างพื้นฐานให้
เพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจ4)ใช้ส่ือสังคมออนไลน์
เพื่อสนับสนุนการขายรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการให้
บริการโดยบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเป็นระบบ
5)พัฒนากระบวนการวัดผลและตัวช้ีวัดผลสำเร็จในด้าน
คุณภาพและประสิทธิภาพของแผนงานโครงการหรือการ
ปฏิบัติงานที่สะท้อนผลการดำเนินงานทางธุรกิจ6)สร้าง
ความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากพันธมิตรทางธุรกิจและ
ภาครัฐ7)สร้างระบบธรรมาภิบาลโดยปลูกฝังจิตสำนึก
คุณธรรมจริยธรรมรวมถึงพัฒนากฎ/ระเบียบปฏิบัติใน
องค์กรให้เป็นธรรมและความโปร่งใสทุกภาคส่วนอาทิ
พนักงานประจำบุคลากรภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย8)สร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯให้มีความแข็งแกร่ง
โดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจสาย
การบินและธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้มีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และใช้ประโยชน์จาก
การเปดิประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน(AEC)9)เสริมสร้าง
วัฒนธรรมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือในการทำงานในในทิศทางเดียวกัน10)
ปรับปรุ งกระบวนการทำงานให้กระชับ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพลดขั้นตอนเวลาต้นทุนและเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันตลอดจนปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ

ให้ถูกต้องรวดเร็วและทันการณ์เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
งานและการตัดสินใจของผู้บริหาร11)เพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของหน่วยธุรกิจ12)สร้างสมดุลระหว่าง
อัตราผลตอบแทนพนักงานที่เหมาะสมกับประเภทงาน
ทั้งนี้ต้นทุนบุคลากรต้องสามารถแข่งขันได้13)กลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดในภาพรวมควรเพิ่มประสิทธิภาพ
การสื่อสารการตลาดซึ่งครอบคลุมงานด้านการสร้าง
แบรนด์งานโฆษณาและงานส่งเสริมการขายสำหรับ
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ 14)บริหารจัดการ
เว็บไซต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มรายได้ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ15) เสริมสร้างความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์การเพ่ือให้พนักงานทำงานอย่างทุ่มเท
เสียสละ โดยสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจให้กับ
พนักงานรวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองค์กร
และ16) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจ
สายการบิน

3.ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3
“นำเสนอแนวทางที่ เหมาะสมในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการกลยุทธ์เพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)”
แนวทางที่พัฒนามาจนกระทั่งขั้นสุดท้าย เรียกว่า “8-
SynthesizedModel”ประกอบ8แนวทางที่สำคัญ
(ดังภาพที่2)คือ

1. การเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงาน
การบินไทยมี1แนวทางคือแนวทางที่1(ใช้สัญลักษณ์
CareerPath):การจัดทำแผนความก้าวหน้าในอาชีพ
และแผนการสืบทอดตำแหน่งอย่างชัดเจน

2.การบริหารทั่วไปมี3แนวทาง (แนวทางที่
2-4)คือแนวทางที่2(ใช้สัญลักษณ์Clear&Transpa
Admintor Select and Reving Role & Funct):
จัดทำกฏเกณฑ์การได้มาซ่ึงผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน
โปร่งใสที่ภาคการเมืองไม่อาจแทรกแซงได้โดยให้มีคณะ
กรรมการบริหารทบทวนบทบาทและหน้าที่ให้เหมาะสม
กับสภาพปัจจุบันต้ังเง่ือนไขการทำงานให้มีผลกำไรเหมือน
ภาคเอกชนแนวทางท่ี3(ใช้สัญลักษณ์Relatnsamong
AgenandCollabAlliancinAEC):สร้างพันธมิตรกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเช่นการท่าการท่องเท่ียวโดยพัฒนา
ความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ
เพื่อแสวงหาโอกาสจากการเป็นAECและแนวทางที่4
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(ใช้สัญลักษณ์CompleteICTSystm&GoodGovern
&Commit):จัดทำและพัฒนาระบบเทคโนโลยีการส่ือสาร
และสารสนเทศครบวงจรสมบูรณ์แบบใช้ร่วมกันได้อย่าง
เป็นรูปธรรมรวมท้ังจัดโครงการรณรงค์สร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับระบบธรรมาภิบาลให้กับบุคลากรในทุกระดับ

โดยมีคณะกรรมการที่มีบทบาทและหน้าที่ ในเรื่อง
วัฒนธรรมองค์การและน้ำใจไทย เน้นเรื่องความผูกพัน
ของพนักงานเน้นการทำงานร่วมกันและให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน



 7

 2   8-Synthesis Model   ( ) 
 

         

          3.    1   5 (  Strategic Plans for 
Unit Growth):    

  
 

          4.    1   6 (  
Analy Customer Services, Eval Personnel Works, Empha Product & CSR): 

  Early Retire   Load 
  

   
Productivity   CSR  

5.    1   7 (  Continuing 
Education for Employee): 

  
        6.    1   8 (  Analyz Finan Balance): 

        
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพ28-SynthesisModelของบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน)

3.การบริหารจัดการหน่วยงานมี1แนวทาง
คือแนวทางที่ 5 (ใช้สัญลักษณ์ StrategicPlans for
UnitGrowth): จัดทำแผนยุทธศาสตร์ โครงสร้างการ
เจริญเติบโตของหน่วยงาน โดยจัดตั้ง เป็นหน่วยงานที่
สามารถดำเนินการตัดสินใจได้อยา่งอิสระมกีารวิเคราะห์
ระบบงานอย่างชัดเจนในทุกมิติรวมท้ังมีการกำหนดระยะ
เวลาการดำเนินการและการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน
ด้วย

4.การบริหารจัดการให้บริการและการจัดการ
บุคลากรมี 1แนวทางคือแนวทางที่ 6 (ใช้สัญลักษณ์
AnalyCustomerServices,EvalPersonnelWorks,
EmphaProduct&CSR):จัดต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์
ข้อดีข้อเสียให้การบริหารจัดการเพื่อนำผลการศึกษามา
ปรับปรุงการทำงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้นโดยให้คนที่มีปัญหาEarlyRetireโดยประเมินผล
การทำงานพิจารณาจากผลการทำงานLoadงานกิจกรรม
ท่ีทำแล้วเรียกมาเขียนสัญญาเพ่ือพัฒนาตนเองถ้าประเมิน
ผลงานไม่ผ่านเรียกมาตักเตือนถ้าตักเตือนแล้วยังไม่ผ่าน
ให้ตัดเงินเดือนและเอาเงินท่ีตัดน้ันไปให้รางวัลกับพนักงาน
ที่ตั้งใจทำงานรวมทั้งเน้นProductivity ในการทำงาน
และเน้นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับCSRให้มากขึ้นกว่า
เดิมและเป็นรูปธรรม

5.การพัฒนาทักษะพนักงานการบินไทยมี1
แนวทางคือ แนวทางที่ 7 (ใช้สัญลักษณ์ Continuing
Education for Employee): จัดทำโครงการศึกษา
ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะพนักงานในแต่
ระดับเกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่และที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ
งาน
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6. ค่าใช้จ่ายมี 1แนวทางคือแนวทางที่ 8
(ใช้สัญลักษณ์ Analyz Finan Balance): สรรหา
ผู้เช่ียวชาญทางการเงินและจัดต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจ
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความสมดุลย์ระหว่างรายรับและ
รายจ่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยขอนำประเด็นต่างๆท่ีค้นพบจากงานวิจัย
มาอภิปรายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญที่ต้องนำ
ไปปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาในองค์การ รวมทั้งนำ
เสนอแนะแนวทางที่ควรดำเนินการเร่งด่วนเป็นดังนี้

แนวทางท่ี1การจัดทำเส้นทางความเจริญเติบโต
และความสำเร็จในอาชีพของพนักงานแต่ละระดับไว้อย่าง
ชัดเจนจากข้อค้นพบนี้ แสดงให้เห็นถึงความคิดของผู้
บริหารบริษัทที่ต้องการเห็นความเจริญเติบโตในหน้าที่
สายงานของพนักงานซึ่งจะมีผลต่อขวัญและกำลังใจใน
การทำงานซ่ึงจะส่งผลต่อการให้บริการลูกค้าซ่ึงเป็นธุรกิจ
หลักของบริษัทฯผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับรายงาน
วิจัยของ ชุลีพร จิณณธนพงษ์ (2554) ที่พบว่าความ
ก้าวหน้าในอาชีพครูมีส่วนสำคัญต่อความก้าวหน้าใน
เงินเดือนความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ และความ
ก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและมีผลต่อขวัญและกำลังใจ
ในการทำงาน ในการทุ่มเทในการสอนและสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในการวางแผนกำลังคนในส่วนราชการของ
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานสำนักงานก.พ (2549)
ที่เห็นความสำคัญในการสร้างศักยภาพของบุคคลโดย
การทำกลยุทธ์เพื่อเตรียมคนให้พร้อมในด้านความรู้ความ
สามารถทักษะและเจตคติ เพื่อให้บุคคลนั้นมีศักยภาพ
เป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการจาก
ประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าการสร้างความเจริญให้กับ
พนักงานจึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน
ดังนั้นประเด็นการบินไทยควรที่จะดำเนินการสร้างรูป
แบบให้ชัดเจนและมีความเป็นรูปธรรม

แนวทางที่2การจัดทำกฏเกณฑ์การได้มาซึ่งผู้
บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โปร่งใสที่ภาคการเมืองไม่
อาจแทรกแซงได้ จากข้อค้นพบนี้ แสดงให้เห็นถึงความ
คิดของผู้บริหารบริษัทฯที่ให้ข้อมูลว่าต้องการเห็นการ
เจริญก้าวหน้าของบริษัทฯโดยผู้บริหารคิดว่าการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจาก

บริษัทฯดำเนินงานแบบราชการมีการเมืองมาแทรกแซง
การบริหารมีการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารอย่างไม่เป็น
ธรรมผู้บริหารท่ีข้ึนมาคุมหลายหน่วยงานไม่มีความรู้ความ
สามารถในงานการขึ้นเป็นผู้บริหารขึ้นมาด้วยเส้นสาย
และระบบอุปถัมภ์ไม่ได้ดูที่เส้นทางความเจริญเติบโตและ
ความสำเร็จในอาชีพนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุวรรณินคณานุวัฒน์(2553)ท่ีศึกษาความพึงพอใจ
และความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทการบินไทย
จำกัด (มหาชน)จากการสำรวจพนักงานจำนวน6,532
คนพบว่าปัจจัยท่ีพนักงานการบินไทยต้องการให้ปรับปรุง
มากที่สุดคือการสรรหาผู้บริหารระดับสูงที่ควรเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถบริหารงานอย่างมืออาชีพมีคุณธรรม
ธรรมาภิบาลมีความซ่ือสัตย์มีความจริงใจไม่อิงการเมือง
และ สนับสนุนให้การเมืองแสวงหาผลประโยชน์จาก
บริษัทฯและยังพบว่าการท่ีบริษัทจะพัฒนาและสามารถสู้
กับคู่แข่งขันได้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯต้องเป็นผู้ที่
มีความรู้ความสามารถแบบมืออาชีพมีความรู้ในธุรกิจ
การบินเป็นอย่างดีมีคุณธรรมมีธรรมาภิบาลและได้รับ
การคัดเลือกและสรรหาอย่างมีกฏเกณฑ์ที่โปร่งใจและไม่
มีการเมืองเข้ามาแทรกแซง

แนวทางที่3คือการสร้างพันธมิตรกับสายการ
บินอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบินไทยควรปรับ
เปลี่ยนกลยุทธ์จากการแข่งขันเป็นการร่วมมือโดยร่วมมือ
เป็นพันธมิตรกับสายการบินอื่นๆ ในการทำการบินร่วม
รวมทั้งทำเครือข่ายเส้นทางบินร่วมกันมีการวางแผน
เส้นทางบินร่วม และการเป็นหุ้นส่วนในเชิงกลยุทธ์
นอกจากการสร้างพันธมิตรกับสายการบินแล้วยังต้อง
สร้างพันธมิตรกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯด้วย
เช่นการท่าการท่องเที่ยวการรถไฟ เพื่อประโยชน์ใน
การทำธุรกิจร่วมกันซึ่งจะเป็นการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันในขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับการวิเคราะห์
ของGiller (2011)ที่ได้กล่าวถึงสภาวะอุตสาหกรรม
การบินทั่วโลกที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจนสายการ
บินต้องมีการปรับตัว มีการควบรวมกับสายการบินอื่น
สายการบินต่างๆมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์จากการแข่งขัน
มาเป็นความร่วมมือเช่นสายการบินUSAirwaysควบ
รวมกับสายการบินAmericanWestสายการบินDelta
และสายการบินNorthWestควบรวมกับสายการบิน
AlaskaสายการบินAirFranceควบรวมกับสายการบิน
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KLMเป็นสายการบินAirFrance-KLMรวมทั้งมีการทำ
รหัสร่วมกัน เช่นสายการบินCathayPacificทำรหัส
ร่วมกับสายการบินAirNewZealandหรือบางสาย
การบินท่ีพัฒนาโดยเพ่ิมธุรกิจสายการบินท่ีเป็นธุรกิจต้นทุน
ต่ำถ้าการบินไทยสามารถสร้างพันธมิตรกับสายการบิน
อื่นและหน่วยงานอื่นได้การบินไทยจะสามารถอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน

แนวทางที่ 4 คือการจัดและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ครบวงจรสมบูรณ์แบบใช้ร่วม
กันได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมจากข้อค้นพบนี้
แสดงให้เห็นถึงความคิดของผู้บริหารบริษัท ที่ต้องการ
เห็นระบบเทคโนโลยีของบริษัทฯมีความรวดเร็วทันสมัย
เพราะธุรกิจการบินเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและต้อง
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารุรกิจของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ บุญ
เลิศวงศ์พรหมและคณะ (2546)ที่ศึกษาปัจจัยภายใน
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการการปรับ
เปลี่ยนเทคโนโลยีและโครงสร้างองค์กรพบว่าการนำจุด
แข็งและทรัพยากรท้ังหมดท่ีมีอยู่ในองค์กรมาบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพจนประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1)องค์กรต้องมีฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุนอย่าง
น้อย2กระบวนการ เพื่อแสดงระบบฐานข้อมูลและเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน2)องค์กรต้องมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงรายการและรายละเอียด
ของข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสามารถสืบค้นหรือขอรับ
ข้อมูลได้ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางที่ 5ด้านความผูกพันต่อองค์กรจาก
การวิจัยค้นพบว่าต้องมีการเสริมสร้างความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กรเพื่อให้พนักงานทำงานอย่างทุ่มเท
เสียสละ โดยสร้างขวัญและแรงจูงใจให้พนักงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับการวิจัยของบุษบามาพบพันธ์ (2544)ที่
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การกรณีศึกษา
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด์จำกัดพบว่าความผูกพันต่อ

องค์การเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การทำงานในองค์การได้ดีกว่าความพึงพอใจในการทำงาน
การสร้างความผูกพันต่อองค์การจะเป็นหนทางหนึ่งใน
การดำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีค่าขององค์การเพราะ
ความผูกพันต่อองค์การทำให้พนักงานทำงานอย่างมีความ
สุขมีความรู้สึกและจิตใจท่ีอยากอยู่กับองค์การและปฏิบัติ
งานอย่างตั้งใจและทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถ
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับวิจัยของสุวรรณินคณานุวัฒน์
(2553)ที่พบว่าปัจจัยที่พนักงานมีความพึงพอใจที่สุดคือ
ปัจจัยด้านความรับผิดชอบในการทำงานปัจจัยท่ีพนักงานมี
ความพึงพอใจต่ำที่สุดคือปัจจัยนโยบายและการบริหาร
จัดการปัจจัยท่ีพนักงานมีความผูกพันสูงสุดคือการนึกถึง
องค์กรในทางที่ดีรองลงมาคือปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ
ในงานที่ทำและปัจจัยด้านความปรารถนาที่จะอยู่กับ
องค์กรตามลำดับผู้วิจัยได้เสนอแนวทางไว้ว่าการท่ีบริษัท
การบินไทยจะสามารถสู้กับการแข่งขันได้พนักงานต้องมี
ความผูกพันต่อบริษัทฯและทำงานอย่างทุ่มเทเต็มความ
สามารถ

แนวทางที่ 6การบริหารจัดการบุคลากรการ
พัฒนาทักษะพนักงานการบินไทยจากการวิจัยค้นพบว่า
ในการดำเนินธุรกิจสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของทรัพยากร
บุคคลที่ต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
สมรรถนะของพนักงานในด้านธุรกิจการบินมนุษยสัมพันธ์
และการบริการประเด็นน้ีสอดคล้องกับการศึกษาสุวรรณิน
คณานุวัฒน์ (2553ก)ที่พบว่าพนักงานต้องการที่จะได้
รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนางาน
และพัฒนาตนเอง พนักงานต้องการให้บริษัทฯ มี
นโยบายให้พนักงานไปเข้าอบรมท้ังในบริษัทฯนอกบริษัทฯ
และสนับสนุนให้พนักงานศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูง
ขึ้นและงานวิจัยนี้ได้เสนอไว้ว่าการที่บริษัทการบินไทย
จะสามารถสู้กับการแข่งขันได้บริษัทฯต้องมีการพัฒนา
ให้พนักงานมีความรู้ และทักษะโดยเฉพาะความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงานต้องปฏิบัติ
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