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Low Cost Airline
เปนทางรอดของสายการบินจริงหรือ?
ในชวง 4 – 5 ปที่ผานมา ดูเหมือนวาอุตสาหกรรมสายการบินจะไดรับผลกระทบในทางลบ
อยางตอเนื่องและรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จากวิกฤติการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไมวาจะเปนเพราะภาวะ
เศรษฐกิจซบเซา การกอวินาศกรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ 11 กันยายน 2544 สงครามอิรักเมื่อ
ตนป 2546 และสถานการณเกี่ยวกับการแพรระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
(Severe Acute Respiratory Syndrome : SARS) สงผลใหจํานวนผูโดยสารของสายการบินในเอเชีย
อเมริกาและยุโรป ลดลงอยางมากจนประสบภาวะขาดทุนและอาจนําไปสูการลมละลาย ทําใหสาย
การบินตาง ๆ เริ่มมองหาแนวทางการปรับเปลี่ยนกลยุทธและรูปแบบการใหบริการ เพื่อสามารถ
แขงขันและอยูร อดในตลาดได ไมวาจะเปนการปรับลดเที่ยวบินทีใ่ หบริการ การลดการใหบริการ ที่
เครื่องบิน (งดเสิรฟอาหาร และเครื่องดื่ม) การปรับลดพนักงาน รวมไปถึงแนวคิดในการ
ปรับเปลี่ยนธุรกิจ โดยการจัดตั้งสายการบินตนทุนต่ํา (Low Cost Airline หือ Budget Airline) เพื่อ
ใหบริการ
รูปแบบของสายการบินตนทุนต่ําจะแตกตางจากรูปแบบสายการบินอื่น ๆ คือ ในขณะที่
สายการบินทั่วไปมุงเนนการใหบริการแบบหรูหรา สะดวกสบาย แลวเรียกเก็บคาโดยสารสูง แต
สายการบินตนทุนต่ําจะมุงเนนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ลดการบริการหรือสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ไมจําเปนออกไป รวมทั้งเนนการทําใหตนทุนการใหบริการของสายการบินต่ําที่สุด เพื่อให
สามารถกําหนดอัตราคาโดยสารต่ํามาก ๆ ได จึงเปนปจจัยสําคัญที่กระตุนใหมีผูโดยสารเขามาใช
บริการเพิ่มมากขึ้น สงผลใหสายการบินตนทุนต่ําไมเพียงแตประสบความสําเร็จอยางมากเทานั้น แต
ยังสามารถดําเนินธุรกิจอยูไ ด แมสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําและสายการบินอื่น ๆ กําลังประสบปญหา
สายการบินหลายสายจึงเริ่มสนใจรูปแบบในการทําธุรกิจของสายการบินตนทุนต่ํา เนื่องจากเห็นวา
ความสําเร็จของสายการบินตนทุนต่ําหลายแหงอยูในสถานะที่แข็งแกรง เปนผลมาจากการที่
ผูบริโภคใหการตอนรับการใหบริการเที่ยวบินราคาถูกในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจซบเซา และคิดวาการ
มีสายการบินตนทุนต่ําจะเปนทางออกและทางรอดในระยะยาว แตแนวคิดดังกลาว จะเปนทางออก
และทางรอดสําหรับสายการบินที่ไดรับผลกระทบจากจํานวนผูโดยสารที่ปรับลดลงจากภาวะวิกฤติ
อยูในขณะนี้หรือไมนั้น คงตองพิจารณารูปแบบของธุรกิจสายการบินตนทุนต่ําใหถองแท เพราะใช
วาสายการบินตนทุนต่ําทุกสายการบินจะประสบความสําเร็จและอยูรอด เนื่องจากธุรกิจการบินเปน
ธุรกิจที่เปราะบาง มีตนทุนสูงและออนไหวตอการลดลงของผูโดยสารไดงาย ทําใหรายไดลดลง
ขณะที่ตนทุนไมลด และหากการบินทั้งในระยะสั้นและระยะยาวมีขนาดไมใหญมากพอหรือถูกสาย
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การบินอื่นแยงสวนแบงการตลาด โอกาสที่สายการบินตนทุนต่ําจะประสบความสําเร็จและอยูรอด
จึงไมใชเรื่องงาย
หากศึกษาลักษณะของสายการบินตนทุนต่ําที่ประสบความสําเร็จในการใหบริการ พบวา
องคประกอบสําคัญที่ทําใหสายการบินเหลานี้ประสบความสําเร็จ คือ แนวทางในการประหยัดและ
ลดตนทุนในการดําเนินงาน แนวทางการใชทรัพยากรทีม่ ีอยูอยางเต็มที่และใหเกิดประโยชนสูงสุด
แนวทางการกําหนดอัตราคาโดยสาร และลักษณะของตลาดการบิน
1. แนวทางการประหยัดและลดตนทุนในการดําเนินงานเพื่อใหมีตน ทุนต่ํา สายการบินนี้มี
แนวทางหลายวิธีในการประหยัดและลดตนทุน เริ่มตั้งแตการใชระบบ IT (Information
Technology) ในการดําเนินธุรกิจ ทั้งในเรือ่ งของการสํารองที่นั่งเพื่อเดินทาง การติดตอสื่อสารกับ
ลูกคา การเผยแพรขอมูลตาง ๆ เพื่อลดตนทุนในการบริหาร ลดจํานวนบุคลากร ลดการใชเอกสาร
ในสํานักงาน ลดขั้นตอนในการออกบัตรโดยสารและการจําแนกแจกจาย รวมไปถึงการใหบริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มฟรีบนเครื่องบิน การประหยัดคาใชจา ยในเสนทางบิน เชน คาโรงแรมที่พัก
สําหรับนักบินและลูกเรือ เปนตน
2. แนวทางการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเต็มที่และใหเกิดประโยชนสูงสุด แนวทางนีเ้ ริ่มจาก
การใชประโยชนจากทรัพยสินที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชประโยชน
จากเครื่องบิน (Aircraft Utilization) การใชเครื่องบินใหเหมาะกับระยะทางบินและใชเครื่องบิน
แบบเดียวกันในฝูงบินที่ใหบริการ ซึ่งจะทําใหการฝกอบรมบุคลากรทําไดอยางมีประสิทธิภาพ ลด
คาใชจายในการฝกบุคลากรที่เกี่ยวของ คาใชจายในการดําเนินงาน และคาใชจายในการดูแลรักษา
และการซอมบํารุง นอกจากนี้รวมถึงการใชบุคลากรหรือลูกเรือใหเกิดประโยชนสูงสุด และการใช
สนามบินอยางมีประสิทธิภาพ เชน ใชเวลาที่สนามบินใหนอยที่สุดเทาที่จําเปน เพื่อลดคาใชจายที่
ตองจายใหกับสนามบิน เปนตน แนวทางการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเต็มที่ จะทําใหสายการบิน
สามารถลดตนทุนของธุรกิจลงไดมากกวาแนวทางที่ 1 เนื่องจากตนทุนในการทําธุรกิจการบินที่ลง
ไปกับทรัพยสนิ สวนนี้คอนขางมีมูลคาสูง และเปนตนทุนสวนใหญของสายการบิน
3. แนวทางการกําหนดอัตราคาโดยสาร แนวทางหรือมาตรการตาง ๆ ที่สายการบินตนทุน
ต่ํา นํามาใชในการลดตนทุนการดําเนินงาน ทําใหตน ทุนตอหนวยในการใหบริการต่ํา สงผลใหสาย
การบินสามารถกําหนดอัตราคาโดยสารไดต่ํามาก ๆ (โดยเฉลี่ยต่ํากวาสายการบินทัว่ ๆ ไปประมาณ
3 เทา) และจะใชกลยุทธดานราคามนการสงเสริมการขาย โดยกําหนดอัตราคาโดยสารใหแตกตาง
กันในแตละเทีย่ วบินและละวันและเวลาในเสนทางบินนั้น ๆ และการกําหนดอัตราคาโดยสารใหมี
การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยูตลอดเวลา ขึ้นอยูกบั กําหนดเวลาการจอง เวลาเดินทาง และ
ชวง Peak Time หรือการกําหนดอัตราคาโดยสารที่ต่ําสุด ๆ เพื่อดึงดูดผูใชบริการ (โดยมีจํานวน
จํากัด ใครมากอนไดกอน) การกําหนดอัตราคาโดยสารที่ต่ํามาก ๆ ผนวกกับการใชกลยุทธดานราคา
ในการสงเสริมการขาย จึงมีสวนกระตุน ใหมีการเดินทางทางอากาศเพิม่ มากขึ้น
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4. ลักษณะของตลาดการบิน หากพิจารณาตลาดการบินของสายการบินตนทุนต่ําที่ประสบ
ความสําเร็จอยางเชน Southwest Airline ของอเมริกา Ryan Air ในยุโรป และ Easy Jet ของอังกฤษ
จะพบวา ลักษณะของตลาดการบินมีเครือขายการบินระหวางประเทศเปนตลาดเดียว ทั้งสหภาพยุ
โรป (อียู) และสหรัฐอเมริกา การรวมตลาดยุโรปหรืออเมริกา ทําใหการบินระหวางประเทศเปน
เสมือนการบินภายในประเทศ จึงไมมีขอจํากัดในเรื่องสิทธิการบิน สงผลใหไมมีขอจํากัดในการ
ใหบริการ ไมวาจะเปนเสนทางบิน หรือความถี่ในการใหบริการ ทําใหตลาดการบินภายในประเทศ
และระหวางประเทศมีเครือขายการเชื่อมโยงที่สะดวกและมีขอบเขตกวางขวาง ตลาดการบินจึงมี
ขนาดใหญ
จะเห็นวา สายการบินตนทุนต่ําเนนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ แนวทางการดําเนินธุรกิจ
เพื่อใหมีตน ทุนต่ําจะครอบคลุมในทุก ๆ ดาน ทั้งในเรื่องของบุคลากร การใชประโยชนของ
เครื่องบิน การใชเทคโนโลยีเขามาชวยแทนการใชคน การลดบริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่
ไมจําเปนออกไป และอื่น ๆ อีกมาก ทําใหตนทุนในการใหบริการลดลงและสามารถกําหนดอัตรา
คาโดยสารต่ํามาก ๆ ได ดังนั้น หากบางสายการบินเพียงแคงดการเสิรฟ อาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบินคงไมทําใหอัตราคาโดยสารต่ําลงมากนัก และไมอาจเรียกวาเปนสายการบินตนทุนต่ําได
ปจจัยสําคัญทีท่ ําใหสายการบินตนทุนต่ําประสบความสําเร็จ คือ แนวทางการใหตน ทุนของ
ธุรกิจต่ําที่สุด เพื่อใหสามารถกําหนดอัตราคาโดยสารไดตา่ํ ซึ่งจะกระตุน ใหมกี ารใชบริการเพิ่มมาก
ขึ้น แตใชวาสายการบินทุกสาย จะสามารถปรับลดตนทุนและกําหนดอัตราคาโดยสารใหต่ํามาก ๆ
ไดเนื่องจากธุรกิจสายการบินเปนกิจการลงทุนที่ใชทุนสูง เพราะเกีย่ วของกับอุปกรณที่มีเทคโนโลยี
สูง ไมวาจะเปนเครื่องบิน อะไหล เครื่องยนต และวัตถุดบิ ที่ใช อยางเชน น้ํามัน อีกทัง้ ตองมี
มาตรฐานความปลอดภัยในการใหบริการ จึงอาจมีขอจํากัดในการประหยัดหรือลดตนทุนในการ
ใหบริการ นอกจากนี้ ปจจัยสําคัญที่สุดที่ทําใหสายการบินตนทุนต่ํามีกาํ ไรหรือคุมกับการลงทุน
รวมไปถึงประสบความสําเร็จและอยูรอดในตลาดไดตลอดไป คือ จํานวนผูโดยสารหรือตลาดการ
บิน ซึ่งจะตองมีขนาดใหญมากพอที่จะดําเนินการในเชิงธุรกิจไดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพราะ
ธุรกิจนี้อาจใชระยะเวลานานในการคืนทุนหรือกําไรในการลงทุน
ประเด็นสําคัญที่สายการบินควรคํานึงถึงใหมากที่สุด คือ โดยธรรมชาติของการดําเนิน
ธุรกิจในภาวะที่ตลาดมีการแขงขัน เมื่อผูประกอบการรายใดรายหนึ่งมีการปรับลดราคา
ผูประกอบการรายอื่น ก็จะปรับตัวตามไปดวย เพื่อใหสามารถแขงขันและอยูรอดในตลาดได ดังนัน้
หากสายการบินสวนใหญทกี่ ําลังประสบภาวการณลดลงของจํานวนผูโ ดยสารจากวิกฤติการณ
ตาง ๆ ที่เกิดขึน้ และหาทางออกโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเปนสายการบินตนทุนต่ําหรือ
จัดตั้งสายการบินตนทุนต่ําขึน้ มา โอกาสที่จะไดรับการโตตอบจากสายการบินที่มีความเขมแข็งและ
พรอมจะแขงขันกับสายการบินตนทุนต่ําจึงมีความเปนไปไดสูง แมวาการมีสายการบินตนทุนต่ําจะ
เปนประโยชนตอผูบริโภค แตลองหลับตานึกภาพดูวา หากทุกสายการบินปรับลดตนทุน เพื่อให
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เปนสายการบินตนทุนต่ํา การแขงขันระหวางสายการบินตนทุนต่ําจะเกิดขึ้น สุดทายอาจไมมี
ผูประกอบการเหลือรอด เนื่องจากการลงทุนดานการบินเปนกิจการที่ใชทุนสูง หากตลาดการบินมี
ขนาดไมใหญมากพอ โอกาสที่สายการบินตนทุนต่ําจะประสบความสําเร็จและอยูรอดจึงไมใชเรื่อง
งาย

