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แบบเสนอชุดโครงการวิจัย  
ประกอบการเสนอของบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

------------------------------------ 
 

ชื่อชุดโครงการวิจัย (ภาษาไทย)   การบูรณาการการพัฒนาองค์กรกับกลยุทธ์ทางธุรกิจในอุสาหกรรมการ
บินภายใต้สถานการณห์ลังวิกฤตโรคระบาดโควิด 19   

   (ภาษาอังกฤษ)   Integrating Organizational Development Strategy with Business Strategy 
in Airline Industry after the COVID-19 Pandemic Crisis. 

โครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัย 
 โครงการวิจัยที่ 1 : ความสัมพันธ์โครงสร้างตลาดและราคาของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทยหลังวิกฤต
โรคระบาดโควิด 19  

  Market Structure and Pricing Relationships of Low Cost Airline in Thailand 
after the COVID-19 Pandemic Crisis. 
 

 โครงการวิจัยที่ 2 : โครงสร้างองค์กรที่แข่งขันได้ส่าหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม
การบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย 

    A Competitive Organization Structure for Strategic Human Resource 
Management in Thailand Low Cost Airline Industry. 

 

ส่วน ก    : ลักษณะชุดโครงการวิจัย 
 ชุดโครงการวิจัยใหม่ 

 ชุดโครงการวิจัยต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีท่ี 0 (รายงานผลการด่าเนินงานในข้อที่ 11)      
ระยะเวลา 1 ปี - เดือน เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท าชุดโครงการวิจัย  
1.  หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

ผู้อ านวยการชุดโครงการวิจัย 

 ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล 

นาย เทพลักษณ์ โกมลวณิช  081-
8053085 

Theppaluk.ko@ssru.ac.th 

 
2. หน่วยงานเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ  
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ล าดับ
ที ่

บริษัท/ชุมชน แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุนใน
รูปแบบตัวเงิน (in-

cash) 

การร่วมลงทุนใน
รูปแบบอ่ืน (in-

kind) 
1     
2     

 
 

3. ค าส าคัญ (keyword) 
       ค าส าคัญ (TH) การพัฒนาองค์กร  กลยุทธ์ทางธุรกิจ วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 .  
       ค าส าคัญ (EN)    Organizational Development, Business Strategy, COVID-19 Pandemic Crisis. 
 
 
4. เป้าหมาย 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนระบบขนส่งทางอากาศ ซ่ึงรวมถึงการบริหารจัดการ และ
การให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ดังนั้น เพื่อยกระดับคุณภาพสายการบิน และส่งเสริมการตั้งราคาท่ีสม
เหตุผล จึงควรให้ความส่าคัญต่อการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาสายการบินของประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการบินของไทยเติบโตบนฐานของนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การขนส่งทางอากาศ เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย 4.0.. 
. 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหา          

ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีผู้ขายน้อยราย (Oligopoly) ที่มีการลงทุนสูง 
ประกอบกับการได้รับการควบคุมมาตรฐานอย่างเข้มข้นจากส่านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The Civil 
Aviation Authority of Thailand หรือ CAAT) ส่งผลให้การเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ท่าได้ยาก   แต่อย่างไรก็ตามการแข่งขัน
ด้านราคากลับรุนแรง ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าของไทยก่าลังเผชิญกับแรงกดดันจากภายใน และความท้าทายจาก
ใหม่จากภายนอก โดยเฉพาะสถานการณ์หลังวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 เนื่องจากข้อจ่ากัดเรื่องการควบคุมโรคติดต่อ 
มีผลกระทบต่อต้นทุนที่สูงขึ้น และอุปสงค์การเดินทางโดยเครื่องบินที่ลดลงอย่างรวดเร็ว สายการบินต้นทุนต่่าใน
ประเทศไทยจึงพยายามปรับเปลี่ยนตนเอง เพ่ือให้การด่าเนินงานมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านการบิน และ
บูรณาการโครงสร้างด้านบุคลากรเพ่ือให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย ผ่านพ้นอุปสรรคที่เกิดขึ้น.และ
น่าพาให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
 
6. วัตถุประสงค์หลักของชุดโครงการวิจัย          
1. เพ่ือศึกษาการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์ของธุรกิจ 
สายการบินต้นทุนต่่าของไทย 

2. เพ่ือบูรณาการการพัฒนาองค์กรในอุสาหกรรมการบินภายใต้สถานการณ์หลังวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 
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3. เพ่ือเสนอกลยุทธ์ในการรับมือกับการแข่งขันสูง ในช่วงหลังวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 
 
7. ระยะเวลาการวิจัย          

 ระยะเวลาชุดโครงการวิจัย      1       ปี         0         เดือน          
 วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2563  วันที่สิ้นสุด  31 กรกฎาคม 2564  

ความสอดคล้องของโครงการภายใต้ชุดโครงการวิจัย 
 โครงการวิจัยที่ 1  “ความสัมพันธ์โครงสร้างตลาดและราคาของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทยหลังวิกฤต
โรคระบาดโควิด 19” และ โครงการวิจัยที่ 2 “โครงสร้างองค์กรที่แข่งขันได้ส่าหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์ในอุตสาหกรรมการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย” เป็นประเด็นส่าคัญของการอยู่รอดอย่างยั่งยืนของสายการบิน
ต้นทุนต่่าในประเทศไทยที่ประสบปัญหาการด่าเนินธุรกิจภายใต้สภาวะวิกฤตที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด 19 
โดยโครงการที่ 1ความสัมพันธ์โครงสร้างตลาดและราคาของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทยหลังวิกฤตโรคระบาด
โควิด 19 มุ่งพิจารณาการหารายได้ของธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่รุนแรง ส่วนโครงการที่ 2 โครงสร้างองค์กรที่แข่งขัน
ได้ส่าหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย  มุ่งศึกษาการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารงานบุคคลให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงจากวิกฤตการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 
การเข้ามาของ Digital disruption และภาวะปกติใหม่หลังวิกฤตการณ์  
 
 การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัย 
 การบริหารโครงการกระท่าโดยมอบหมายให้หัวหน้าโครงย่อยที่ 1และ2 รับผิดชอบการด่าเนินการตาม
กระบวนการวิจัยในแต่ละชุด โดยมีการประชุมคณะท่างานชุดโครงการทุกสัปดาห์เพ่ือเสนอความก้าวหน้าของแต่ละ
โครงการ และรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ท่าการประเมินความก้าวหน้าว่าสอดคล้องกับแผนการด่าเนินการของ
โครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือไม ่ต้องปรับแผนหรือไม่ หัวหน้าชุดโครงการจะรับผิดชอบในการประสานงานใน
ทุกมิติและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (ถ้ามี) 
 
 
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 

หน่วยนบั 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ป ี

2563 
ป ี

2564 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
ป ี

2567 
รวม 

1. ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ – 
ระดับ
อุตสาหกรรม 

- ต้นแบบโครงสร้าง
องค์กรสายการบิน 
- ต้นแบบโครงสร้าง
การตั้งราคาตั๋วท่ี
สอดคล้องกับ
โครงสร้างการตลาด 

 2     

ต้นแบบ 

สายการบิน
ต้นทุนต่่าใช้
ต้นแบบ
โครงสร้างการ
ต้ังราคาต๋ัวที่
สอดคล้องกับ
โครงสร้าง
การตลาด
ก่าหนดกลยุทธ์ 

โครงสร้างการต้ัง

ราคาต๋ัวที่สร้าง
รายรับเพิ่มและ
ส่งผลต่อความ
อยู่รอดของสาย
การบิน 



 
 

Template ชุดโครงการวิจัย VIRDP 10092563       4 
 

 
9. แนวทางการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบูรณาการการพัฒนาองค์กรกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและก่าหนดกลยุทธ์ ของสายการบินต้นทุนต่่า
ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เป็นปัจจัยส่าคัญต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และเพ่ิมศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกจิ ส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล มุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และมบีทบาทอย่างยิ่งในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 
 

10. หน่วยงานที่น าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
สายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย  

สถาบันการศึกษาที่จัดการสอนสาชาวิชาธุรกิจการบิน 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน  
 

11. สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กรณีเป็นชุดโครงการวิจัยต่อเนื่อง) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีท่ีเสนอขอ (เฉพาะงบของชุดโครงการ)  

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร งบบุคคลากร  

1. ค่าจ้างนักศึกษาช่วยเก็บข้อมูล 
(วุฒิปริญญาตรี 300  บาท  x จ่านวน ..4.... คน 
...10.... วัน) 300*4*12=12,000 
 

14,400 

งบด่าเนินการ : ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนคณะนักวิจัย จ่านวน 4 คนๆละ 44,000 

13. องค์
ความรู้ใหม่ 

- การจัดการ
โครงสร้างองค์กรของ
สายการบิน 
- ยุทธศาสตร์การบูร
ณาการการจัดการ
องค์กรและกลยุทธ์
ทางธุรกิจ 
- โมเดลการตั้งราคาท่ี
ส่งผลต่อการบริหาร
รายได้ 

 3     

เรื่อง 

สายการบิน
ต้นทนุต่่า
น่าไปปรับใช้
ในการ
บริหารงาน
บุคลากร 

สร้างขวญั 
ก่าลังใจและมี
การใชท้รัพยากร
คุ้มค่า 
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 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
6,000 (6,000*4) = 24,000 
2. ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ 2 คนๆละ
10,000 = 20,000 

งบด่าเนินการ : ค่าใช้สอย 1. ค่าจัดท่ารายงานการวิจัยฉบับ 
สมบูรณ์ 3 ฉบับ 500*3 = 1,500 
2. ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานใน 
ว า ร ส า ร เป็นภาษาอังกฤษ ฉบับละ 6,000 
ตามวัตถุประสงค์และรายชื่อคณะผู้วิจัย จ่านวน 3
ฉบับ (3*6000)=18,000 
3. ค่าของที่ระลึกในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 24 
ชิ้นๆละ 800บาท  (24*800)= 19,200 
4. ค่าห้องประชุม จ้าง Moderator ในการจัดท่า 
Focus group 2 ครั้งๆละ (9,000*2)= 18,000 
5. ค่าน้่าดื่มและของว่างผู้ถูกสัมภาษณ์ใน การท่า 
Focus group= 4,000 
6. ค่าตอบแทนกลุ่มตัวอย่างที่มาให้สัมภาษณ์ 4 
กลุ่มละ 2,000บาท(4*2,000)= 8,000 มี 2
โครงการๆละ 8,000 (8000*2) = 16,000 
6. ค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะผู้วิจัยที่เดินทางไปราชการ 
วันละ 240 บาท จ่านวน 4 คนๆละ 10 วัน (240*
4*10)=9,600 
7. ค่า Reprint จดหมาย ค่าถ่ายเอกสาร 
แบบสอบถาม งบส่ารองจ่าย งบเบ็ดเตล็ดและ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โครงการละ 2,600(2,600*2)= 
5,200 
8. ค่าแสตมป์ อากร ไปรษณีย์ ส่งเอกสาร = 100 

91,600 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ไม่มี  
รวม 150,000 150,000  

 


