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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์และกําหนดกลยุทธ์ เพื่อการ
แข่งขัน ของฝ่ายครัวการบิน มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อเพื่อศึกษาลักษณะของปญั หา สาเหตุ และ
ผลกระทบของปญั หาทีม่ ตี ่อองค์กร และกําหนดกลยุทธ์เพื่อนํามาใช้แก้ปญั หาและเป็ นกลยุทธ์ใน
การแข่งขันของฝ่ายครัวการบินระเบียบวิธกี ารศึกษา โดยวิธกี ารศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมิ โดยการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสาร รายงานต่าง ๆ และการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ การสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
หน่ วยงานที่เกี่ย วข้อง ได้แก่ ผู้จดั การกองการผลิต ผู้จดั การกองบริหารและพัฒ นาบุ คลากร
ผูจ้ ดั การกองจัดหาสินค้าและวัตถุดบิ ผู้จดั การกองการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ผูจ้ ดั การแผนก
ควบคุมงบประมาณและต้นทุน จํานวนทัง้ หมด 5 คน
ผลการศึกษา คือ ทําให้ทราบถึงสาเหตุทส่ี ดั ส่วนค่าใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ มากกว่าสัดส่วนของ
รายได้ทเ่ี พิม่ มากขึน้ เนื่องมาจากความต้องการใช้บริการของลูกค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ 5% แต่ทางฝา่ ยฯ
เกินกําลังการผลิต ไม่สามารถรองรับลูกค้าได้ จึงทําให้รายได้เพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย อีกทัง้ ปญั หา
จากนโยบายการลดค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร โดยไม่วา่ จ้างพนักงานประจําเพือ่ ทดแทนพนักงานที่
เกษียณอายุ ลาออก และเสียชีวติ
จึงทําให้ขาดแคลนพนักงานประจําทีม่ คี วามชํานาญ
และสามารถรับผิดชอบงานสําคัญ ๆ ส่งผลให้เป็ นการเพิม่ ค่าใช้จา่ ยการปฏิบตั งิ านล่วงเวลาของ
พนักงานประจําและลูกจ้างทดแทน ซึง่ บางครัง้ ลูกจ้างทดแทนอาจมีประสิทธิภาพในการทํางาน
ไม่ดพี อ
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จา่ ยการผลิต

จ
การดําเนินการจัดทํากลยุทธ์เพื่อแก้ปญั หาของฝ่ายครัวการบินและกําหนดเป็ นกลยุทธ์
เพื่ อ การแข่ ง ขัน ในธุ ร กิจ ครัว การบิ น ในการศึก ษาดัง กล่ า วได้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิธีก ารศึก ษาคือ
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ และการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ และนํ าแนวคิด องค์ความรูท้ างทฤษฎี
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) การวิเคราะห์ความได้เปรียบ
เชิงแข่งขันโดยใช้แนวคิดทฤษฎีความได้เปรียบเชิงแข่งขันของ Michael E. Porter (5 Forces
Model) ทฤษฎีหว่ งโซ่คุณค่า (Value Chain) สรุปการกําหนดกลยุทธ์ ดังนี้
- ก ล ยุ ท ธ์ ระดั บ อ งค์ ก ร : Growth Strategy : Joint venture กั บ Gate Gourmet
เพื่อเพิม่ กําลังการผลิต และเสริมประสิทธิภาพ และเป็ นการเป็ นการขยายการเติบโตทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ ธุ ร กิ จ เดิม โดยเข้ า ครอบครองหรือ ควบคุ ม คู่ แ ข่ ง ขัน ในธุ ร กิ จ เดีย วกัน หรือ เป็ น ตลาด
ที่ค ล้า ยคลึง กัน ซึ่ง เป็ น ถือ เป็ น กลยุ ท ธ์ก ารเจริญ เติบ โตตามแนวนอน ( Horizontal Growth
Strategy )
- กลยุทธ์ระดับหน่ วยธุรกิจ : Differentiation Strategy : สร้างคุณค่า และความแตกต่าง
ที่ โ ดดเด่ น เหนื อ คู่ แ ข่ ง ในตัว สิน ค้ า และบริก าร เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความจงรัก ภัก ดีข องลู ก ค้ า ต่ อ
ฝ่ายครัวการบิน การสร้างความแตกต่างโดยพยายามคิดค้นและสร้างสรรค์ความโดดเด่นเป็ น
พิเศษในหลาย ๆ ด้าน (Uniqueness) ในสิน ค้าและบริก าร ที่แ ตกต่ าง มากกว่าคู่แ ข่ง สร้าง
ภาพพจน์ และชื่อเสียงทีด่ ใี ห้กบั ฝา่ ยครัวการบิน การสร้างคุณค่าเพิม่ (Value Added) ให้เกิดใน
ความรูส้ กึ ของลูกค้า นํามาซึง่ ความจงรักภักดีของลูกค้าทีม่ ตี ่อฝา่ ยครัวการบิน เช่น นําแต่สงิ่ ดี ๆ
และบริการที่เป็ นเลิศมอบให้แก่ลูกค้า อาทิ อาหาร Herb for Health อาหารที่มาจากวัตถุดิบ
GAP ปลอดสารเคมี การคัดสรร Expatriate Chef เจ้าของสูตรต้นตํารับอาหารมาปรุงประกอบ
อาหารแต่ละชาติ การนําส่งอาหารด้วยบริการทีน่ ่าประทับใจ ด้วยรูปแบบของเสน่หไ์ ทย (Style)
ให้ลกู ค้าประทับใจ คัดสรรบุคลากรทีม่ หี วั ใจบริการ สร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตใหม่ ๆ นําเสนอ
แก่ลูกค้า ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารอย่างเข้มงวดเป็ นมาตรฐาน ฝึ กอบรม
และปลูกฝงั ค่านิยมการรักการบริการให้กบั พนักงานที่เป็ น Front line และบริการหลังการขาย
อย่างดีเยีย่ ม ทัง้ หมดจะช่วยส่งเสริมให้ฝา่ ยฯ มีจุดแข็งและสามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้
- กลยุทธ์ระดับหน้าที่ : ใช้ทฤษฎี Value Chain เข้ามาช่วยเป็ นกรอบในการปฏิบตั งิ าน
เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพ ความแข็งแกร่งให้ก ับ ฝ่ายครัว การบิน โดยสร้างคุ ณ ค่ าให้เกิด ในทุ ก
กิจกรรมตัง้ แต่จดั หาวัตถุดบิ จนสินค้าถึงมือผูบ้ ริโภค และสามารถตอบสนองกลยุทธ์ระดับหน่ วย
ธุรกิจและระดับองค์กรได้ โดยเน้นการวิเคราะห์และพัฒนากิจกรรมสนับสนุ น มากกว่ากิจกรรม
หลัก เนื่องจากกิจกรรมหลักของฝา่ ยครัวการบิน มีการวางแผนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
มีการควบคุมคุณ ภาพอย่างดีอยู่แล้ว การปรับปรุงและเน้ นการพัฒ นาที่กิจกรรมสนับสนุ นจะ
ส่งผลให้การสนับสนุ นกิจกรรมหลักเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

