“กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ของแบรนด์ของสายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทย”
“Brand strategic Implementing Method, Thai’s Low-cost airline brand engagement”
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย :

นาย เบญจพล วรสุวรรณรักษ์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณรายได้ 20,000 บาท
ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
การคมนาคมเป็นโครงสร้างพื้นฐานทีส่าคัญของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจส่วนมากเกิดจาก ความ
สะดวกในการคมนาคมขนส่ งเป็ น หลั ก กล่ าวคื อ ยิงระบบการขนส่ ง มีประสิ ท ธิภ าพมากก็จะส่ งผลต่ อ ระบบ
เศรษฐกิ จ ให้ พัฒ นามากเช่น กัน ปจั จุ บั น การคมนาคมทางอากาศได้รับเข้า มามีบทบาทมี ความส่ าคั ญต่อการ
คมนาคม และได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้น โดยสมาคมขนส่งทางอากาศ (International Air Transport
Association - IATA) ได้ประมาณการณ์ว่าในระยะ 30 ปีทีผ่านมาจ่านวน ผู้โดยสารทางอากาศได้เพิมขึ้นโดยเฉลีย
สูงถึง 6.2 เปอร์เซ็นต์ต่อปี การขนส่งทางอากาศมีบทบาทส่าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมโลก เนืองจากเป็นการ
คมนาคม ขนส่งทม่ีคีวามสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยักว่าการขนส่งรปู แบบอ่นื โดยเฉพาะในภาวะปจัจุบนัทีโลก
มี ความเชือมต่อกันมากขึ้น เกิดการติดต่อสือสารมากขึ้น ส่งผลให้การขนส่งทางอากาศของโลกขยายตัว เพิมขึ้น
ตลอดเวลา ซึงภูมิภาคทีการขนส่งทางอากาศขยายตัวมากทีสุดคือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนั้น การขนส่งทาง
อากาศจึ งเป็ นกิจ การสาธารณูป โภคประเภทหนึงทีมีความส่ าคัญต่อการด่าเนิน ชีวิตประจ่าวัน ทีมีผ ลต่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ
สายการบิ น ต้น ทุน ต่าจะมุ่งเน้ น ในเรืองการบริหารต้นทุนด่าเนินงาน เน้นการบริการทีเรียบง่าย และ
ประหยัด ท่าให้สามารถก่าหนดอัตราค่าโดยสารให้ต่ากว่าสายการบินปกติได้ ส่งผลให้โครงสร้าง ธุรกจิสายการบนิ
ในปจัจุบนัแตกต่างไปจากเดมิไปมาก ประชาชนทวไปสามารถเข้าถึงการเดินทางโดย ั เครืองบินได้ ธุรกิจสายการ
บินในรูปแบบใหม่นี้ ไม่เพียงท่าให้เกิดการแข่งขันทีสูงขึ้นภายในธุรกิจสาย การบินด้วยกันเองเท่านั้น แต่ยังรวมไป
ถึงการแข่งขันกับ การเดิน ทางโดยรถไฟและรถประจ่าทางอีกด้ว ย (ยุทธศกัดิ์คณาสวสัด , 2547 : 38 ิ์ )
กลุ่มเป้าหมายของสายการบนิ ต้นทุนีาคอื
ต่ ผูบ้ รโีภคท่ตี้องการใช้ บรกิารสายการบนิ เพ่ีอเป็นยานพาหนะในการเด
นิ ทางไปให้ถึงเป้าหมายด้วยความปลอดภยัในเวลา อันรวดเร็ว ส่วนหนึงของผู้โดยสารทีใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต่ามาจากกลุ่มผู้ใช้บริการเดิมของสาย การบินปกติและกลุ่มผู้ใช้บริการเดิมทีเดินทางโดยรถไฟ รถโดยสาร
หรือ รถส่วนตัว (ฉันทลักษณ์ มงคล, 2549)
ลักษณะการด่าเนินธุรกิจการบินโดยทัวไปเป็นธุรกิจทีมีการลงทุนสูง (High Investment) ใช้ต้นทุนในการ
ด่าเนินงาน ค่อนข้างสูง (High Operating Cost) แต่ผลก่าไรหรือค่าตอบแทนต่า (Low Profit Margin) ซึงความ
ต้องการของลูกค้า(Demand) ในแต่ละช่วงเวลาไม่แน่นอน จึงยากต่อการควบคุมการขายทีนังในแต่ละเทียวบิน ท่า
ให้มีอัตราการเสียงต่อผลก่าไรหรื อขาดทุนในแต่ละเทียวบินสูง ทั้งนี้ ธุรกิจการบินมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อ
สภาวะแวดล้อมต่างๆ ทีท่าให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน เช่น ปัญหาทางการเมือง ระบบเศรษฐกิจ ภัย
พิบัติ หรือโรคระบาดต่างๆ เป็นต้น
ความมันใจหรือความพึงพอใจของผู้โดยสารในการใช้บริการ จึงขึ้นอยู่กับชือเสียงและความน่าเชือถือของ
สายการบินในเรืองของมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการบริการ และการตรงต่อเวลาของเทียวบินเป็นหลัก
สิงต่างๆ เหล่านี้สร้างขึ้นยากและใช้เวลานาน แต่สามารถถูกท่าลายลงอย่างง่ายดายในเวลาอันรวดเร็ว เช่น ถ้ามี
อุบัติเหตุหรืออุบัติ การณ์ต่างๆเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติการบินหรือมาตรฐานการบินต่า ก็จะท่าให้
ผู้โดยสารลดความเชือถือลงทันที ดังนั้นภาพลักษณ์ของตราสินค้าของสายการบินจึงเป็นปัจจัยส่าคัญอันดับต้นๆที
แต่ละสายการบินพยายามปกป้องและป้องกันอยู่ตลอดเวลา แต่แท้จริงแล้วภาพลักษณ์ของตราสินค้าของสายการ
บินสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้จริงหรือไม่ และจะท่าอย่างไรทีสายการบินของไทยจะสร้างความ
เชือมันให้กับผู้โดยสารทั้งคนไทยและต่างชาติ ในตลาดการแข่งขันทีรุนแรง (Red Ocean) ท่าให้จ่าเป็นต้องมี
การศึกษาถึงเบืองลึกการสร้างแบรนด์ และเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง
การคมนาคมเป็นโครงสร้างพื้นฐานทีส่าคัญของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจส่วนมากเกิดจาก ความ
สะดวกในการคมนาคมขนส่ งเป็ น หลั ก กล่ าวคื อ ยิงระบบการขนส่ ง มีประสิ ท ธิภ าพมากก็จะส่ งผลต่ อ ระบบ
เศรษฐกิ จ ให้ พัฒ นามากเช่น กัน ปจั จุ บั น การคมนาคมทางอากาศได้รับเข้า มามีบทบาทมี ความส่ าคั ญต่อการ
คมนาคม และได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้น โดยสมาคมขนส่งทางอากาศ (International Air Transport
Association - IATA) ได้ประมาณการณ์ว่าในระยะ 30 ปีทีผ่านมาจ่านวน ผู้โดยสารทางอากาศได้เพิมขึ้นโดยเฉลีย
สูงถึง 6.2 เปอร์เซ็นต์ต่อปี การขนส่งทางอากาศมีบทบาทส่าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมโลก เนืองจากเป็นการ
คมนาคม ขนส่งทม่ีคีวามสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยักว่าการขนส่งรปู แบบอ่นื โดยเฉพาะในภาวะปจัจุบนัทีโลก
มี ความเชือมต่อกันมากขึ้น เกิดการติดต่อสือสารมากขึ้น ส่งผลให้การขนส่งทางอากาศของโลกขยายตัว เพิมขึ้น
ตลอดเวลา ซึงภูมิภาคทีการขนส่งทางอากาศขยายตัวมากทีสุดคือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนั้น การขนส่งทาง
อากาศจึ งเป็ นกิจ การสาธารณูป โภคประเภทหนึงทีมีความส่ าคัญต่อการด่าเนิน ชีวิตประจ่าวัน ทีมีผ ลต่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ
สายการบิ น ต้น ทุน ต่าจะมุ่งเน้ น ในเรืองการบริหารต้นทุนด่าเนินงาน เน้นการบริการทีเรียบง่าย และ
ประหยัด ท่าให้สามารถก่าหนดอัตราค่าโดยสารให้ต่ากว่าสายการบินปกติได้ ส่งผลให้โครงสร้าง ธุรกจิสายการบนิ
ในปจัจุบนัแตกต่างไปจากเดมิไปมาก ประชาชนทวไปสามารถเข้า ถึงการเดินทางโดย ั เครืองบินได้ ธุรกิจสายการ
บินในรูปแบบใหม่นี้ ไม่เพียงท่าให้เกิดการแข่งขันทีสูงขึ้นภายในธุรกิจสาย การบินด้วยกันเองเท่านั้น แต่ยังรวมไป

ถึงการแข่งขันกับ การเดิน ทางโดยรถไฟและรถประจ่าทางอีกด้ว ย (ยุทธศกัดิ์คณาสวสัด , 2547 : 38 ิ์ )
กลุ่มเป้าหมายของสายการบนิ ต้นทุนีาคอื
ต่ ผูบ้ รโีภคท่ตี้องการใช้ บรกิารสายการบนิ เพ่ีอเป็นยานพาหนะในการเด
นิ ทางไปให้ถึงเป้าหมายด้วยความปลอดภยัในเวลา อันรวดเร็ว ส่วนหนึงของผู้โดยสารทีใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่ามาจากกลุ่มผู้ใช้บริการเดิมของสาย การบินปกติและกลุ่มผู้ใช้ บริการเดิมทีเดินทางโดยรถไฟ รถโดยสาร
หรือ รถส่วนตัว (ฉันทลักษณ์ มงคล, 2549)
ลักษณะการด่าเนินธุรกิจการบินโดยทัวไปเป็นธุรกิจทีมีการลงทุนสูง (High Investment) ใช้ต้นทุนในการ
ด่าเนินงาน ค่อนข้างสูง (High Operating Cost) แต่ผลก่าไรหรือค่าตอบแทนต่า (Low Profit Margin) ซึงความ
ต้องการของลูกค้า(Demand) ในแต่ละช่วงเวลาไม่แน่นอน จึงยากต่อการควบคุมการขายทีนังในแต่ละเทียวบิน ท่า
ให้มีอัตราการเสียงต่อผลก่าไรหรือขาดทุนในแต่ละเทียวบินสูง ทั้งนี้ ธุรกิจการบินมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อ
สภาวะแวดล้อมต่างๆ ทีท่าให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน เช่น ปัญหาทางการเมือง ระบบเศรษฐกิจ ภัย
พิบัติ หรือโรคระบาดต่างๆ เป็นต้น
ความมันใจหรือความพึงพอใจของผู้โดยสารในการใช้บริการ จึงขึ้นอยู่กับชือเสียงและความน่าเชือถือของ
สายการบินในเรืองของมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการบริการ และการตรงต่อเวลาของเทียวบินเป็นหลัก
สิงต่างๆ เหล่านี้สร้างขึ้นยากและใช้เวลานาน แต่สามารถถูกท่าลายลงอย่ างง่ายดายในเวลาอันรวดเร็ว เช่น ถ้ามี
อุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ต่างๆเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติการบินหรือมาตรฐานการบินต่า ก็จะท่าให้
ผู้โดยสารลดความเชือถือลงทันที ดังนั้นภาพลักษณ์ของตราสินค้าของสายการบินจึงเป็นปัจจัยส่าคัญอันดับต้นๆที
แต่ละสายการบินพยายามปกป้องและป้องกันอยู่ตลอดเวลา แต่แท้จริงแล้วภาพลักษณ์ของตราสินค้าของสายการ
บินสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้จริงหรือไม่ และจะท่าอย่างไรทีสายการบินของไทยจะสร้างความ
เชือมันให้กับผู้โดยสารทั้งคนไทยและต่างชาติ ในตลาดการแข่งขันทีรุนแรง (Red Ocean) ท่าให้จ่าเป็นต้องมี
การศึกษาถึงเบืองลึกการสร้างแบรนด์ และเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

