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วิเคราะหถึงความทาทายทางดานกลยุทธของสายการบิน
ในกลุมพันธมิตรและสายการบินนอกกลุมพันธมิตร
An Analysis on the Strategic Challenges of Airline 

Alliance and Unaligned Airlines in the Airline Business

บทคัดยอ
 กลยทุธการรวมกลุมพนัธมติรทางการบนินัน้มบีทบาทสาํคญัในอตุสาหกรรมการบนิเพิม่สงูขึน้ ซึง่การสรางความรวมมอื 
ดังกลาวหากมองในมุมของสายการบิน พบวาจะสงผลดีตอสายการบินในดานการสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดานตนทุน
และเสนทางบิน นอกจากน้ี การรวมกลุมพันธมิตรทางการบินยังชวยใหการเดินทางของผูโดยสารไดรับความสะดวกสบายและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ยังมีสายการบินอีกหลายสายการบินที่ไมไดเขารวมกลุมพันธมิตรทางการบิน และหากพิจารณาถึง
สาเหตุของการไมเขารวมกลุมพันธมิตรทางการบินนั้น อาจจะกลาวไดวาสายการบินยังไมสามารถตัดสินใจไดวากลุมพันธมิตร
กลุมใดท่ีจะเหมาะสมกับแผนการธุรกจิของตนมากท่ีสดุ หรอืสายการบินตองการมีอสิระและความรวดเร็วในการตัดสนิใจในการ
ดาํเนินธุรกิจดวยตนเอง และยังมองไมเห็นประโยชนทีไ่ดจากการเขารวมกลุมพนัธมิตรทางการบิน ดงันัน้ บทความน้ีจะวิเคราะห
สาเหตุของการรวมกลุมพันธมิตรทางการบิน ประโยชนและผลกระทบจากการรวมกลุมพันธมิตรทางการบิน นอกจากน้ี ยงัวเิคราะห
ถึงปญหาและอุปสรรคที่สายการบินนอกกลุมจะตองเผชิญรวมทั้งอธิบายถึงแนวทางแกไข

คําสําคัญ:  พันธมิตรทางการบิน ความไดเปรียบเชิงการแขงขัน สายการบินนอกกลุมพันธมิตร

Abstract
 The strategy of global airline alliances has an increasingly important role in the aviation industry. From 
the airline perspective, it can be clearly seen that the airline alliances have positive effects on reinforcing 
competitive advantage by network expansions and cost reduction.  In addition, the airline alliance can offer 
a better travel experience to passengers as they can have a wide range of networks access, seamless travel 
and frequent fl yer benefi ts. However, there are still many airlines outside the alliances. As for the reasons 
why they remain outside the alliance, it seems to indicate that those airlines may have not decided which 
alliances fi t for their business plans or they may wish to operate independently, or they may not yet see 
the benefi t of joining the alliances. Therefore, the main argument of this article attempts to analyze and 
evaluate the strategy of airline alliance, focusing on the problems faced by the airlines outside the alliances, 
including their management challenges and solutions.
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บทนํา
 นโยบายการเปดนานฟาเสรีในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศแถบยโุรป    นอกจากจะสงผลกระทบตอธรุกจิสาย
การบินใหเจริญเติบโตรุดหนาอยางรวดเร็ว แตก็ยังทําใหการ
แขงขันเพ่ิมสูงข้ึนทั้งในตลาดเสนทางบินภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ ดังจะเห็นไดจากตลอดชวง 10 ปที่ผานมา 
ท่ีมีสายการบินเกิดข้ึนจํานวนมาก ซ่ึงบางสายการบินก็ประสบ-
ความสําเร็จจากการดําเนินธุรกิจ เชน สายการบินสิงคโปร
แอรไลน (Singapore Airlines) สายการบินบริติชแอรเวย 
(British Airways) และสายการบินคาเธยแปซิฟค (Cathay 
Pacifi c)  แตบางสายการบินก็ตองปดกิจการ  เน่ืองจากไมสามารถ
แขงขันกับสายการบินคูแขงได เชน สายการบินทราน เวิล แอรไลน 
(Trans World Airlines) สายการบินซิลเวอรเจ็ท (Silverjet) 
และสายการบินอะโลฮาแอรไลน (Aloha Airlines) นอกจาก
ปจจัยเรื่องของการแขงขันที่สูงขึ้นแลว ธุรกิจสายการบินยัง
ตองเผชิญกับปจจัยเส่ียงท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาได 
เชน ความผันผวนของราคานํามัน ภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
การกอการราย ปญหาโรคระบาด ฯลฯ ซึ่งปจจัยลบตางๆ 
ขางตนนั้นลวนสงผลกระทบดานลบตอรายไดและการพัฒนา
ในธุรกิจสายการบิน (Iatrou & Oretti, 2007) อยางไรก็ตาม
สายการบินก็ไดสรางกลยุทธใหมๆ เพื่อแกปญหา โดยเริ่ม
จากทําขอตกลงในการจําหนายบัตรโดยสารรวมกันระหวาง
สายการบิน (Interline) จากน้ันยังมีการทําขอตกลงในการบิน   
รวมกัน (Codeshares) และพัฒนาเปนการทําขอตกลงรวมกัน
ของสายการบินตั้งแต 2 สายการบินขึ้นไปในลักษณะของ
สัญญาระยะยาว เพ่ือสรางความรวมมือดานการบริหารจัดการ
และสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดานตนทุนและ
เสนทางบิน (Airline Alliance) (IATA, 2013) ดังนั ้น  
นอกจากสายการบินจะไดรับประโยชนจากการรวมกลุม
พันธมิตรทางการบินแลว หากมองในมุมของผูโดยสารจะพบ
วาผูโดยสารมีทางเลือกในการเดินทางเพ่ิมมากขึ้น 
 กลุมพันธมิตรทางการบินสวนใหญเกิดจากการรวม
กลุมของสายการบินปกติที่ เนนรูปแบบการใหบริการที่
หรูหรา สะดวกสบายและมีอัตราคาบริการคอนขางสูง (Full-
Service Carrier: FSCs) ซึ่งมีอยู 3 กลุมในปจจุบัน คือ กลุม
สตารอัลไลแอนซ (Star Alliance) กลุมวันเวิลด (Oneworld) 
และกลุมสกายทีม (Sky Team) โดยกลุมสตารอัลไลแอนซ
ครองสวนแบงทางการตลาดสูงสุดในปจจุบัน คือ รอยละ 24
ตามมาดวยกลุมสกายทีมท่ีครองสวนแบงทางการตลาดรอยละ 
18 และกลุมวันเวิลดครองสวนแบงทางการตลาดรอยละ 12
(OAG, 2013) ทั้งนี้ กลยุทธการรวมกลุมพันธมิตรทางการบิน

สามารถชวยใหสายการบินในกลุมสมาชิกครองสวนแบง
ทางการตลาดมากถึงรอยละ 54 และปจจุบันนี้แนวคิดการ
รวมกลุมพันธมิตรไมไดมีเฉพาะกลุมของสายการบินปกติ
เทานั้น แตยังเกิดขึ้นกับสายการบินตนทุนตํา (Low-Cost 
Carrier: LCCs) เชน สายการบินเจ็ทสตาร (Jetstar Airways) 
และสายการบินแอรเอเชีย (AirAsia) ไดประกาศกอตั้งกลุม
พันธมิตรสายการบินทุนตาํข้ึนมาใน ค.ศ. 2010 (CAPA, 2010)
 หากพิจารณาถึงจํานวนสมาชิกของกลุมพันธมิตร
ทางการบินของสายการบินปกติทั้ง 3 กลุมในปจจุบันจะ
พบวามีสายการบินเขารวมกลุมพันธมิตรทางการบินจํานวน
ทั้งสิ้น 59 สายการบิน (OAG, 2013) ซึ่งแสดงใหเห็นวายัง
มีสายการบินอีกจํานวนมากที่ยังไมตัดสินใจเขารวมกลุม
พันธมิตรทางการบิน เชน สายการบินเอมิเรตส (Emirates) 
สายการบินเวอรจ้ินแอตแลนติก (Virgin Atlantic) สายการบิน
เอทิฮัด (Etihad Airways) และสายการบินโอมานแอร
(Oman Air) ในการนี้ สาเหตุที่สายการบินขางตนไมเขารวม
กลุมพันธมิตรทางการบิน สามารถแบงไดเปน 2 กรณี คือ 
(Iatrou & Oretti, 2007)
 กรณีท่ี 1 สายการบินยังไมไดตัดสินใจวากลุมพันธมิตร
ทางการบินกลุมใดท่ีเหมาะสมกับสายการบินของตนมากท่ีสุด 
ซึ่งในกรณีนี้มีความเปนไปไดที่สายการบินจะเขารวมกลุม
พันธมิตรทางการบินกลุมใดกลุมหนึ่งในอนาคต
 กรณีที่ 2 สายการบินตองการมีอิสระในการดําเนิน
ธุรกิจดวยตนเอง ไมตองการท่ีจะเขารวมเปนสมาชิกของกลุม
พันธมิตรทางการบินกลุมใดกลุมหน่ึงท่ีมีอยูในปจจุบัน 
 ดังน้ัน บทความน้ีจะวิเคราะหประโยชนและผลกระทบ
ของสายการบิน ที่เขารวมเปนสมาชิกของกลุมพันธมิตรทาง
การบิน รวมทั้งปญหาดานการจัดการและความทาทายทาง
ดานกลยุทธท่ีสายการบินนอกกลุมพันธมิตรทางการบินจะ
ตองเผชิญและแกไข

จุดเริ่มตนของการรวมกลุมพันธมิตรทางการบิน
 จุดเร่ิมตนของการรวมกลุมพันธมิตรทางการบินนั้น
เกิดจากการที่ภาครัฐไดผอนปรนกฎเกณฑขอบังคับตางๆ ให
สายการบินมีอิสระในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงสงผลใหการแขงขัน
ระหวางสายการบินเพิ่มสูงข้ึน (ICAO, 2009) ดังนั้น แนวคิด
การสรางความรวมมือทางธุรกิจระหวางสายการบินเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพทางการแขงขันจึงถือกําเนิดข้ึน (ภาพท่ี 1) (Wang & 
Evans, 2002)
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การพัฒนาของกลุมพันธมิตร 

ทางการบิน 
การเปดตลาดเสรีทางการบิน 

ประเภทของกลุมพันธมิตร 

ทางการบิน 

จํานวนของ 

กลุมพันธมิตร 

ทางการบิน 

ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 

ภาพที่ 1  แบบจําลองผลกระทบของการเปดเสรีทางการบินตอการรวมกลุมพันธมิตรทางการบิน
ที่มา: Wang และ Evans (2002)

 แนวคิดการรวมกลุมพันธมิตรทางการบินมีแนวโนม
เกิดข้ึนอยางรวดเร็วหลังจากรัฐไดมีนโยบายเปดเสรีทางการบิน
อยางไรก็ตาม ในชวงแรกสถานภาพของการรวมกลุมพันธมิตร
ทางการบินยังไมมีความชัดเจนมากนัก เน่ืองจากบอยครั้งที่
ขอตกลงระหวางสายการบินเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาไมนาน
เชน กลุมวิงซ (Wings Alliance) ที่เกิดจากการรวมกลุม
ระหวางสายการบินเคแอลเอ็ม โรยัลดัตซแอรไลน (KLM Royal
Dutch Airlines) และสายการบินนอรทเวสแอรไลน 
(Northwest Airlines) แตยุติขอตกลงรวมกลุมพันธมิตรใน 
ค.ศ. 2004 (Czipura & Jolly, 2007) หลังจากน้ัน สถานภาพ
ของการรวมกลุมพันธมิตรทางการบินเริ่มมีความชัดเจนขึ้น
โดยปจจุบันน้ี กลุมพันธมิตรทางการบินท่ีสําคัญแบงเปน 3 กลุม 
ดังตอไปน้ี (ตารางที่ 1)

กลุมสตารอัลไลแอนซ (Star Alliance)
 กลุมสตารอัลไลแอนซกอตั้งในป ค.ศ. 1997 โดย 
5 สายการบิน ไดแก สายการบินยูไนเต็ดแอรไลน (United 
Airlines) สายการบินสแกนดิเนเวียนแอรไลนซิสเต็ม (Scan-
dinavian Airlines System: SAS) สายการบินลุฟทฮันซา 
(Lufthansa) สายการบินไทยแอรเวย อินเตอรเนชั่นแนล 
(Thai Airways International) และสายการบินแอรแคนาดา
(Air Canada) (Czipura & Jolly, 2007) ท้ังน้ี ต้ังแตเร่ิมกอต้ัง
จนกระทั่งถึงป ค.ศ. 2014 มีสายการบินเขารวมเปนสมาชิก

ท้ังส้ิน 27 สายการบิน (Star Alliance, 2014) ซ่ึงจัดเปนกลุม
พันธมิตรทางการบินที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุดในปจจุบัน 
โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียรอยละ 8 ตอป (OAG, 2013)
มีเสนทางบินครอบคลุมเกือบทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเสนทางบินในเขตอเมริกาเหนือ เอเชีย ยุโรปและ
แอฟริกา แตก็ยังขาดเสนทางบินระหวางกลุมประเทศในเขต
ตะวันออกกลาง เน่ืองจากไมมีสายการบินจากตะวันออกกลาง
เขาเปนสมาชิกกลุมพันธมิตรทางการบินกลุมนี้ ซึ่งอาจสงผล
ใหไมสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันดานเสน
ทางบินระหวางยุโรปและเอเชีย เนื่องจากกลุมประเทศจาก
ตะวนัออกกลางเปนฐานการบนิทีส่าํคญัในการตอเทีย่วบนิของ
ผูโดยสารที่เดินทางระหวางทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย

กลุมวันเวิลด (Oneworld)
 กลุมพันธมิตรทางการบินวันเวิลด กอตั้งขึ้นป ค.ศ.
1999 โดยสายการบินอเมริกนัแอรไลน (American Airlines) 
สายการบินบริติชแอรเวย สายการบินคาเธยแปซิฟค สาย-
การบินแควนตัสแอรเวย (Qantas Airways) และสายการบิน
แคนาเดียนแอรไลน (Canadian Airlines) จากนั้นไมนานนัก
สายการบินแคนาเดียนแอรไลน ไดถอนตัวจากกลุมวันเวิลด
ไปเขารวมกับกลุมสตารอัลไลแอนซ เนื่องจากถูกซื้อกิจการ
โดยสายการบินแอรแคนาดา ซึ่งเปนสายการบินท่ีอยูในกลุม
สตารอัลไลแอนซ (Czipura & Jolly, 2007) ปจจุบันกลุม
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กลุมวันเวิลดถือเปนกลุมที่มีขนาดเล็กท่ีสุดและมีอัตรา
การเจริญเติบโตเฉล่ียเพียงแครอยละ 1 ตอป (OAG, 2013) ซึง่
ในป ค.ศ. 2014 กลุมวันเวิลดมีสมาชิกเพียง 15 สายการบิน
(Oneworld, 2014) อยางไรก็ตาม จากการที่สายการบิน
กาตารแอรเวย (Qartar Airways) และสายการบินมาเลเซีย
แอรไลน (Malaysia Airlines) ประกาศเขารวมเปนสมาชิก
กลุมวันเวิลดในป ค.ศ. 2013 รวมถึงการควบรวมกิจการของ
สายการบนิแลนแอรไลน (LAN Airlines) และสายการบนิแทม
แอรไลน (TAM Airlines) สงผลใหกลุมวันเวิลดมีเสนทางบิน
ทีค่รอบคลมุพืน้ทีใ่นเขตอเมรกิาใต เอเชยีและยโุรป แตยงัขาด
เสนทางภายในเขตทวีปแอฟริกาเน่ืองจากยังไมมีสายการบิน
จากทวีปแอฟริกาเขารวมเปนสมาชิก (OAG, 2013)

กลุมสกายทีม (Sky Team)
 กลุมสกายทีมกอตั้งอยางเปนทางการป ค.ศ. 2000 
โดย 4 สายการบินในแตละภูมิภาค ไดแก สายการบินแอร
โรเม็กซิโก (Aeromexico) สายการบินแอรฟรานซ (Air France)
สายการบินเดลตาแอรไลน (Delta Airlines) และสายการบิน
โคเรียนแอร (Korean Air) (Czipura & Jolly, 2007) 

ถงึแมวากลุมสกายทีมจะเปนกลุมทีก่อตัง้ภายหลังกลุมอืน่ๆ แต
ปจจุบันจัดเปนกลุมพันธมิตรทางการบินที่มีขนาดใหญเปน
อันดับสองรองจาก กลุมสตารอัลไลแอนซ โดยในป ค.ศ. 2014
กลุมสกายทีมมีจํานวนสมาชิกทั้งสิ้น 20 สายการบิน (Sky
Team, 2014) ซ่ึงมีอัตราการเจริญเติบโตของสมาชิกโดยเฉล่ีย
รอยละ 8 ตอป (OAG, 2013) โดยมีเสนทางบินครอบคลุม
เกือบทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะอยางย่ิงเสนทางบินในเขต
ภูมิภาคเอเชีย เน่ืองจากมีสายการบินขนาดใหญท่ีมีเครือขาย
เสนทางบินท่ีครอบคลุมท่ัวภูมิภาคเอเชียเขารวมเปนสมาชิก
ถึง 3 สายการบิน เชน สายการบินเวียดนามแอรไลน (Vietnam 
Airlines) สายการบินการูดา อินโดนีเซีย (Garuda Indonesia) 
และสายการบินไชนาแอรไลน (China Airlines) นอกจากน้ี
กลุมสกายทีมยังมีสายการบินเคนยาแอรเวย (Kenya Airways)
จากทวีปแอฟริกาเขารวมเปนสมาชิก จึงทําใหกลุมสกายทีม
สามารถสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดานเสนทางท่ี
แตกตางเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมวันเวิลด แตอยางไรก็ตาม 
กลุมสกายทีมยังขาดเสนทางบินภายในเขตภูมิภาคโอเชียเนีย
เนื่องจากไมมีสายการบินจากกลุมประเทศในเขตภูมิภาค
โอเชียเนียเขารวมเปนสมาชิก 

ชื่อกลุม สตารอัลไลแอนซ
(Star Alliance)

วันเวิลด
(Oneworld)

สกายทีม
(Sky Team)

ปที่กอตั้ง ค.ศ. 1997 ค.ศ. 1999 ค.ศ. 2000

จํานวนสมาชิก
ขอมูลลาสุด
 ป ค.ศ. 2014

27 สายการบิน 15 สายการบิน 20 สายการบิน

รายชื่อสายการบินที่เขารวม
เปนสมาชิก
ขอมูลลาสุด ป ค.ศ. 2014

1.สายการบินเอเดรียแอรเวย   
(Adria Airways)
2.สายการบินเอเจียนแอรไลน
(Aegean  Airlines) 
3.สายการบินแอรแคนาดา 
(Air  Canada)
4.สายการบินแอรไซนา
(Air China)

1.สายการบินแอรเบอรลิน     
(Air Berlin)
2.สายการบินอเมริกันแอรไลน
(American airlines)
3.สายการบินบริติชแอรเวย
(British Airways)
4.สายการบินคาเธย
แปซิฟค(Cathay Pacifi c)

1.สายการบินแอโรฟลอต
(Aerofl ot)
2.สายการบินแอโรลีเนีย
สอารเจนตินัส (Aerolineas 
Argentinas) 
3.สายการบินแอรโรเม็กซิโก 
(Aeromexico)
4.สายการบินแอรยูโรปา 
(Air Europa)

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบขอมูลกลุมพันธมิตรทางการบิน
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ชื่อกลุม สตารอัลไลแอนซ
(Star Alliance)

วันเวิลด
(Oneworld)

สกายทีม
(Sky Team)

5. สายการบินแอรอินเดีย 
    (Air India)
6. สายการบินแอรนิวซีแลนด 
    (Air New Zealand)
7. สายการบินออลนิปปอน
   แอรเวย (All Nippon  
    Airways)
8. สายการบินเอเซียนา 
   (Asiana Airlines)
9. สายการบินออสเตรียน
    แอรไลน (Austrian 
    Airlines)
10. สายการบินอาเวียงกา
     (Avianca)
11. สายการบินบรัสเซลสแอรไลน 
     (Brussels  Airlines)
12. สายการบินโคปาแอรไลน
     (Copa Airlines)
13. สายการบินโครเอเชียแอรไลน 
     (Croatia Airlines)
14. สายการบินอียิปตแอร 
     (EGYPTAIR)
15. สายการบินเอธิโอเปยแอรไลน 
     (Ethiopian Airlines) 
16. สายการบินอีวีเอแอร
     (EVA Air)
17. สายการบินลอตโปแลนด
     (LOT Polish Airlines)
18. สายการบินลุฟทฮันซา 
     (Lufthansa)
19. สายการบินสแกนดิเนเวยีน
     แอรไลนซิสเต็ม  
     (Scandinavian Airlines 
     System)
20. สายการบินเซินเจิ้นแอรไลน    
     (Shenzhen Airlines)

5. สายการบินฟนแอร (Finnair)
6. สายการบินไอบีเรีย (Iberia)
7. สายการบินเจแปนแอรไลน
   (Japan Airlines)
8. สายการบินแลนแอรไลน  
    (LAN Airlines)
9. สายการบินแทมแอรไลน
    (TAM Airlines)
10. สายการบินมาเลเซียแอรไลน   
     (Malaysia Airlines)
11. สายการบินแควนตัสแอรเวย 
     (Qantas Airways)
12. สายการบินกาตารแอรเวย   
     (Qartar Airways)
13. สายการบินรอยัลจอรแดเนียน 
     (Royal Jordanian)
14. สายการบินเอสเซเวนแอรไลน 
     (S7 Airlines)
15. สายการบินศรีลังกาแอรไลน 
     (SriLankan Airlines)

5. สายการบินแอรฟรานซ
    (Air France)
6. สายการบินอลิตาเลีย 
    (Alitalia)
7. สายการบินไชนาแอรไลน
    (China Airlines)
8. สายการบินไชนาอีสเทิรน
    แอรไลน (China Eastern    
    Airlines)
9. สายการบินไชนาเซาเทิรน
    แอรไลน (China Southern 
    Airlines)
10. สายการบินเช็คแอรไลน
     (Czech Airlines)
11. สายการบินเดลตาแอรไลน   
     (Delta Airlines)
12. สายการบินการูดาอินโดนีเซีย                   
     (Garuda Indonesia)
13. สายการบินเคนยาแอรเวย
     (Kenya Airways)
14. สายการบินเคแอลเอ็ม
     โรยัลดัตซแอรไลน 
     (KLM Royal Dutch 
     Airlines)
15. สายการบินโคเรียนแอร
     (Korean Air)
16. สายการบินมิดเดิลอีสตแอรไลน 
     (Middle East Airlines)
17. สายการบินซาอุเดีย (Saudia)
18. สายการบินทารอม (TAROM)
19. สายการบินเวียดนามแอรไลน   
     (Vietnam Airlines)
20. สายการบินเซียะเหมินแอร
     (XiamenAir)

ตารางที่ 1  ตารางเปรียบเทียบขอมูลกลุมพันธมิตรทางการบิน (ตอ)
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบขอมูลกลุมพันธมิตรทางการบิน (ตอ)

ชื่อกลุม สตารอัลไลแอนซ
(Star Alliance)

วันเวิลด
(Oneworld)

สกายทีม
(Sky Team)

21. สายการบินสิงคโปรแอรไลน  
     (Singapore Airlines)
22. สายการบินเซาแอฟริกัน
     แอรเวย (South African   
     Airways)
23. สายการบินสวิสอินเตอร
     เนชัลแนลแอรไลน (Swiss 
     International Air Lines)
24. สายการบินแทปโปรตุเกส 
     (TAP Portugal)
25. สายการบินไทยแอรเวย
     อินเตอรเนชั่นแนล
     (Thai Airways International)
26. สายการบินเตอรกิชแอรไลน
     (Turkish Airlines)
27. สายการบินยูไนเต็ดแอรไลน
     (United Airlines)

จํานวนเท่ียวบินที่ใหบริการ
ตอวัน

18,504 เที่ยวบิน 14,011 เท่ียวบิน 15,465 เท่ียวบิน

ประเทศที่หมายปลายทาง   192 ประเทศ    152 ประเทศ   187 ประเทศ

จํานวนอากาศยาน           4,456 ลํา           3,324 ลํา    2,734 ลํา

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก OAG (2013)
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วัตถุประสงคของการรวมกลุมพันธมิตรทางการบิน
 ผลกระทบของการเปดเสรีทางการบินในประเทศ
ตางๆ ทั่วโลก สงผลใหสายการบินแขงขันกันสูงขึ้นท้ังตลาด
เสนทางบินภายในประเทศและระหวางประเทศ ซ่ึงหากไมมี
ความรวมมือระหวางกัน อาจจะสงผลใหสายการบินไมสามารถ
ขยายเสนทางบินเพิ่มขึ้นได  อันเนื่องมาจากปญหาดาน
ทรัพยากรบุคคลท่ีไมเพยีงพอ งบประมาณท่ีมอียางจํากดั และ
การใหสิทธิทางการบินแกสายการบินตางชาติ ดังนั้น กลยุทธ
พันธมิตรทางการบินเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีชวยใหสายการบิน
ฝาฟนอุปสรรคตางๆ ขางตนได (Iatrou & Oretti, 2007; 
Hanlon, 2007) ดงัจะเหน็ไดจากการทีส่ายการบนิขนาดใหญ
เชน สายการบินแอรฟรานซ สายการบินเดลตาแอรไลน และ
สายการบินโคเรียนแอร ไดสรางความรวมมือทางการบิน
ระหวางกันเปนกลุมสกายทีม ซึ่งอาจเกิดจากแรงกดดันจาก
การแขงขันของตลาดในธุรกิจสายการบินท่ีสูงข้ึน สายการบิน
จึงตองการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขัน ทั้งดานการ
ลดตนทุนจากการดําเนินธุรกิจดานเสนทางบินและเท่ียวบิน 
(Doganis, 2006)

ประโยชนที่ไดจากการรวมกลุมพันธมิตรทางการบินจาก
มุมมองของสายการบิน
 จากการศึกษางานวิจัยและบทความทางวิชาการที่
เกี่ยวของถึงประโยชนที่สายการบินจะไดรับหลังจากการ
เขารวมเปนสมาชิกของกลุมพันธมิตรทางการบินน้ัน สามารถ
แบงเปน 3 ลักษณะดังตอไปนี้ (IATA, 2013)
 1. สายการบินมีรายไดเพิ่มสงูขึ้น
 2. สายการบินสามารถลดตนทุนการดําเนินธุรกิจ
 3. สรางความไดเปรียบทางการแขงขันระหวางสาย
การบิน
 หากพิจารณาถึงรายไดของสายการบิน  จะพบวา
สายการบินที่เขารวมกลุมพันธมิตรทางการบินนั้นสามารถ
เขาถึงตลาดเสนทางบินใหมๆ เพิ่มมากข้ึนและดวยตนทุนที่
ถูกลง  เนื ่องจากสามารถทําขอตกลงในการบินรวมกัน 
(Codeshares) ระหวางสายการบินในกลุมพันธมิตรทางการ
บินเดียวกัน เชน สายการบินสิงคโปรแอรไลน (Singapore 
Airlines) และสายการบินสแกนดิเนเวียนแอรไลนซิสเต็ม 
(Scandinavian Airlines System: SAS) ซึ่งเปนสมาชิกกลุม
พันธมิตรทางการบินสตารอัลไลแอนซ ที่มีขอตกลงในการบิน
รวมกัน ทําใหทั้ง 2 สายการบินมีเสนทางบินทั้งในยุโรปและ
เอเชียเพ่ิมมากขึ้น โดยผูโดยสารที่ชื้อบัตรโดยสารของสาย-
การบินสิงคโปรแอรไลน สามารถใชเที่ยวบินและการบริการ

ของสายการบินสแกนดิเนเวียนแอรไลนซิสเต็มเพื่อเดินทาง
ภายในยุโรปได ในขณะเดียวกันผูโดยสารท่ีซื้อบัตรโดยสาร
ของสายการบินสแกนดิเนเวียนแอรไลนซิสเต็ม ก็สามารถใช
เที่ยวบินและการบริการของสายการบินสิงคโปรแอรไลนเพื่อ
เดินทางภายในเอเชียไดดวยเชนกัน (ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์, 
2550) และหากพิจารณาเร่ืองตนทุนการดําเนินธุรกิจ จะพบวา
สายการบินสมาชิกกลุมพันธมิตรทางการบินสามารถลดคา
ใชจายตางๆ ที่ไมจําเปนได เชน ลดคาใชจายดานแรงงาน
และอุปกรณบริการภาคพ้ืนตางๆ โดยสายการบินสามารถ
ใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ หรือใชประโยชนจาก
ทรัพยากรบุคคลของสายการบินท่ีเปนพันธมิตรรวมกัน อีกท้ัง
ยังลดคาใชจายดานการตลาด โดยสายการบินในกลุมพันธมิตร 
สามารถกําหนดแผนการสงเสริมการขายและ/หรือแผนการ
ตลาดรวมกัน นอกจากน้ี ยังสามารถลดคาใชจายดานการจัดซ้ือ
หรือจัดจาง โดยที่สายการบินในกลุมพันธมิตรเดียวกันจะมี
อํานาจเพิ่มมากขึ้นในการเจรจาตอรองดานราคากับบริษัท
ผูผลิตอากาศยาน บริษัทผูใหบริการอาหารบนเคร่ืองบินและ
บริษัทผูใหบริการอุปกรณภาคพื้น สวนดานการสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันระหวางสายการบิน พบวา สาย-
การบินในกลุมพันธมิตรทางการบินเดียวกันสามารถกําหนด
ตารางเท่ียวบินใหเหมาะสมกับเวลาตอเท่ียวบินของผูโดยสาร
ทําใหสายการบินไดรับผลประโยชนเพ่ิมมากข้ึนในเร่ืองเสน-
ทางบินและความถ่ีของเท่ียวบิน อีกท้ังยังไดรับผลประโยชน
เร่ืองการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกัน และยังสามารถ
ลดคูแขงท่ีมีเสนทางบินทับซอนกัน (Holtz, 2007; IATA, 2013)

ประโยชนจากการรวมกลุมพันธมิตรทางการบินจาก
มุมมองของผู ใชบริการ
 หากพิจารณาถึงประโยชนที่ผูโดยสารจะไดรับจาก
การที่สายการบินเขารวมกลุมพันธมิตรทางการบิน พบวา
ผูโดยสารท่ีเดินทางบอย และถือบัตรสะสมไมลเดินทางของ
สายการบินจะไดรับประโยชนสูงกวาผูโดยสารกลุมอื่นๆ 
(IATA, 2013) โดยประโยชนท่ีไดรับมี 4 ประเด็น คือ (Blacking, 
2009)
 1. เสนทางบินและเท่ียวบินเพิ่มขึ้น 
 2. ลดระยะเวลาการตอเท่ียวบินของผูโดยสาร
 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางของผูโดยสาร
ใหสะดวกสบายและราบรื่น
 4. เพิ่มโอกาสในการสะสมไมลเดินทางและการใช
หองพักรับรองของสายการบิน
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 ดังน้ัน การรวมกลุมพันธมิตรทางการบินชวยให
ผูโดยสารไดรับประสบการณการเดินทางท่ีดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบ
กับสายการบินนอกกลุมพันธมิตรทางการบิน โดยผูโดยสาร
สามารถวางแผนการเดินทางไดหลากหลายจากเสนทางบิน
และความถี่ของเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อใหเหมาะสม
กับวัตถุประสงคของการเดินทางของผูโดยสารมากท่ีสุด 
นอกจากนี้ยังชวยลดระยะเวลาตอเที่ยวบินของผูโดยสาร 
เน่ืองจากสายการบินในกลุมพันธมิตรเดียวกันจะกําหนด
ชวงเวลาของเท่ียวบินและเชาพื้นที่บริการของทาอากาศยาน
ในชวงเวลาที่ใกลเคียงกันและอยูภายในอาคารผูโดยสาร
เดียวกัน อีกทั้งยังชวยอํานวยความสะดวกในการตรวจรับ
บัตรโดยสารและการขนถายสัมภาระของผูโดยสารท่ีมีการ
ตอเที่ยวบินมากกวา 1 ครั้ง โดยผูโดยสารสามารถสงกระเปา
สัมภาระจากสถานีตนทางไปยังสถานีปลายทางภายใน
ขั้นตอนเดียว ทําใหลดความกังวลผูโดยสารในการรับกระเปา
สัมภาระที่สถานีระหวางทาง นอกจากนั้นผูโดยสารที่ถือบัตร
สะสมไมลของสายการบินมีโอกาสสะสมไมลเดินทางมากข้ึน 
เพราะผูโดยสารสามารถสะสมไมลจากสายการบินในกลุม
พันธมิตรเดียวกันโดยถือบัตรสะสมไมลเดินทางเพียงใบเดียว 
อีกทั้งยังสามารถใชบริการหองพักรับรองของสายการบินใน
กลุมพันธมิตรเดียวกันไดอีกดวย 

ผลกระทบดานลบจากการรวมกลุมพนัธมติรทางการบนิ
 นอกจากประโยชนที่สายการบินและผูโดยสารจะ
ไดรับหลังจากเขารวมกลุมพันธมิตรทางการบิน เชน การ
กําหนดเสนทางและตารางบินรวมกัน การขายบัตรโดยสาร
รวมกัน การใชทรัพยากรบุคคลรวมกัน ฯลฯ ซึ่งชวยลดตนทุน
การดําเนินงานในธุรกิจสายการบิน และทําใหผูโดยสารได
รับความสะดวกสบายจากการเดินทางเพ่ิมมากขึ้น อยางไร
ก็ตาม กลยุทธการรวมกลุมพันธมิตรทางการบินสงผลตอการ
แขงขันในตลาดธุรกิจการบิน ทําใหสายการบินมีอัตราการ
แขงขันลดลงเนื่องจากสายการบินทําขอตกลงทางการบิน
รวมในเสนทางบินเดียวกัน ตัวอยางเชน สายการบินลุฟท 
ฮันซา มีเสนทางบินจากแฟรงคเฟรต ไปโคเปนเฮเกนจํานวน 
4 เที่ยวบินตอวัน สวนสายการบินสแกนดิเนเวียนแอรไลน
ซิสเต็ม มีเสนทางบินจากจากแฟรงคเฟรต ไปโคเปนเฮเกน
จํานวน 3 เที่ยวบินตอวัน แตหลังจากที่ทั้ง 2 สายการบินเขา
รวมกลุมสตารอัลไลแอนซแลว ไดทําขอตกลงในการบินรวมกัน
โดยใหสายการบินลฟุทฮนัซา  ทาํการบินในเสนทางการบินนัน้
เพียงสายการบินเดียว จํานวน 8 เที่ยวตอวัน ทําใหสาย
การบินสามารถกําหนดราคาคาโดยสารสูงขึ้นไดตามความ

ตองการ ซ่ึงอาจกระทบถึงผูโดยสารท่ีตองจายอัตราคาโดยสาร
ในการเดินทางสูงข้ึน (Doganis, 2006; Hanlon, 2007) และ
หากพิจารณาถึงมุมมองดานการบริหารจัดการของสายการบิน
การรวมกลุมพันธมิตรทางการบินนั้นอาจสงผลถึงความเปน
เอกภาพในการบริหารจัดการรวมถึงความลาชาในการตัดสินใจ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในหนวยงานของสายการบิน
เนื่องจากสายการบินที่เขารวมเปนสมาชิกในกลุมพันธมิตร
ทางการบินตองปฏิบัติตามกฎเกณฑของสมาชิกในกลุม 
(Iatrou & Oretti, 2007) นอกจากน้ี การใชตราสินคาของ
กลุมพันธมิตรทางการบินรวมกับตราสินคาของสายการบิน
ตนเองนั้น อาจสงผลกระทบดานลบตอภาพลักษณของสาย-
การบิน เนื่องจากแมสายการบินจะอยูในกลุมพันธมิตร
ทางการบินเดียวกันแตก็มีคุณภาพการใหบริการท่ีตางกัน  ดังน้ัน
หากสายการบินหนึ่งในกลุมพันธมิตรการบินมีการใหบริการ
ที่ไมไดมาตรฐานก็อาจสงผลกระทบตอภาพลักษณโดย
รวมของสายการบินท่ีเปนสมาชิกกลุมพันธมิตรทางการบิน
นั้นทั้งหมด (Kalligiannis, Iatrou, & Mason, 2006)

ความทาทายดานกลยุทธการบริหารจัดการของสายการบิน
นอกกลุมพันธมิตร
 สําหรับความทาทายดานกลยุทธการบริหารจัดการ
ของสายการบินนอกกลุมพันธมิตรทางการบินน้ัน พบวาปญหา
สวนใหญที่สายการบินจะตองเผชิญ มีตอไปนี้ (O’Connell 
& Williams, 2011)
 1. กฎระเบียบขอบังคับ
 2. ความผันผวนของราคานํามัน
 3. สภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย
 4. ตนทุนการดําเนินงาน
 แมวาในปจจุบันหลายๆ ประเทศโดยเฉพาะอยางย่ิง
ประเทศแถบทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ ไดผอนปรนกฎเกณฑ
ควบคุมสายการบินตางชาติเพื่อใหมีการแขงขันเพ่ิมสูงขึ้น 
แตหลายประเทศแถบทวีปเอเชีย  แอฟริกา  และอเมริกาใต 
รัฐยังคงเขามามีบทบาทสําคัญในการควบคุมการแขงขัน
ในธุรกิจการบิน ซึ่งสงผลกระทบตอสายการบินนอกกลุม
พันธมิตรทางการบินในการขยายเสนทางบินไปยังประเทศ
เหลานั้น หากไมไดมีการทําขอตกลงรวมกับสายการบิน
ประจําชาตินั้นๆ (Wang & Evans, 2002) นอกจากนี้
สายการบินนอกกลุมพันธมิตรทางการบินยังตองเผชิญกับ
ปจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของธุรกิจ
เพียงลําพัง ตัวอยางเชน ความผันผวนของราคานาํมันคาใชจาย
ในการจัดจางและพัฒนาบุคลากร และสภาวะเศรษฐกิจโลก
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ถดถอยท่ีทําใหการเดินทางของผูโดยสารมีแนวโนมลดลง
จึงนําไปสูปญหาและอุปสรรคดานขีดความสามารถทางการ
แขงขันในธุรกิจที่ทางสายการบินนอกกลุมพันธมิตรอาจจะ
ไมสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันทั้งในดาน
ตนทุนและเสนทางบินกับสายการบินที่ตัดสินใจเขารวมกลุม
พันธมิตรทางการบินได แตหากพิจารณาถึงสายการบินใน
กลุมพันธมิตรทางการบิน ปญหาตางๆ ขางตนอาจแกไขได
โดยทําขอตกลงทางการบินรวมกับสายการบินในกลุมพันธมิตร
ทางการบินเดียวกันในเสนทางที่รัฐควบคุม หรือในเสนทาง
ที่มีผูโดยสารเดินทางไมมาก รวมทั้งอาจปรับตารางบินให
สอดคลองกันเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูโดยสารตอเท่ียวบิน
ใหรวดเร็วขึ้น กําหนดใหสายการบินในกลุมพันธมิตรทาง
การบินอยูภายในอาคารผูโดยสารเดียวกัน เพื่อลดคาใชจาย
จากการใชอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ รวม
ถึงการใชทรัพยากรบุคคลรวมกัน อีกทั้งยังพัฒนาแผนการ
สงเสริมการขายและ/หรือแผนการตลาดรวมกันเพื่อสงเสริม
ใหนักทองเที่ยวเดินทางโดยเคร่ืองบินเพิ่มมากขึ้น
 จากตารางท่ี 1 จะเห็นวายังมีสายการบินอีกจํานวน
มากที่ยังไมไดเขารวมเปนสมาชิกกลุมพันธมิตรทางการบิน
กลุมใดกลุมหนึ่ง เนื่องจากเชื่อวาการเขารวมกลุมพันธมิตร
ทางการบินไมสามารถตอบโจทยแผนการดําเนินธุรกิจของ
สายการบินนั้นใหประสบความสําเร็จได (Iatrou & Oretti, 
2007) ตัวอยางเชน สายการบินเอมิเรตส และสายการบิน
เวอรจ้ินแอตแลนติก โดยผูบริหารของสายการบินเอมิเรตส
ระบุวา สายการบินไมมีแผนที่จะเขารวมกลุมพันธมิตรทาง
การบินในขณะนี้ เนื่องจากสายการบินสามารถสรางผลกําไร
กวา 600 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป ค.ศ. 2013 และมีอัตรา
การเจริญเติบโตรอยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ ผานมา
(CAPA, 2013) อีกทั้งสายการบินยังมีสถานะทางการเงิน

ที่เขมแข็งเมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินอื่นๆ (Iatrou & 
Oretti, 2007) ในขณะท่ีสายการบินเวอรจิ้นแอตแลนติก
ไดนําแนวคิดความเปนผูนําดานนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ
และคุณภาพการใหบริการท่ีแตกตางเพ่ือสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันกับสายการบินคูแขงโดยเนนการใหบริการ
การบินแบบจุดตอจุด (Point-to-Point) เปนหลัก  ดังนั้น
สายการบินจึงเช่ือวาในขณะน้ียงัไมมคีวามจําเปนท่ีจะตองเขา
รวมกลุมพันธมิตรทางการบิน (Iatrou & Oretti, 2007)
 อยางไรก็ตาม ปญหาอีกประการหนึ่งของสายการบิน
นอกกลุมพันธมิตรทางการบินคือ ผลกระทบตอการดําเนิน
ธรุกิจของสายการบินในระยะยาว โดยเฉพาะอยางย่ิงขอจํากัด
เร่ืองเสนทางบิน และตนทุนที่สูงในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น
สายการบินนอกกลุมพันธมิตรทางการบินมักจะแกปญหา
โดยการทําขอตกลงทางการบินรวมกับสายการบินอื่นๆ
(Codeshares) ซึ่งจะชวยใหสายการบินสามารถขยายเสน-
ทางบนิไปในเสนทางทีต่องการ และลดตนทุนการดาํเนนิธุรกจิ
เนื่องจากสามารถใชเครื่องบินและบุคลากรในการดําเนินงาน
รวมกัน อีกท้ังยังชวยใหสายการบินมีความคลองตัวในการ
บรหิารจัดการมากกวาการเขารวมเปนสมาชิกในกลุมพนัธมติร
ทางการบิน เชน สายการบินเวอรจิ้นแอตแลนติกไดประกาศ
ทําขอตกลงทางการบินรวมกับสายการบินสิงคโปรแอรไลน
เพื่อเปดเสนทางบินไปยังทวีปเอเชีย (Manning, Salter, 
& Tuinzing, 2005) สายการบินเอมิเรตสทําขอตกลงทางการบิน
รวมกับสายการบิน อีซี่เจ็ท สายการบินเจ็ตบูลแอรเวย 
และสายการบินแควนตัสแอรเวย เพื่อเพิ่มเสนทางบินสูทวีป
ยุโรป อเมริกาเหนือและเอเชีย (OAG, 2013) ในขณะที่สาย-
การบนิเอทฮิดัแอรเวย ไดเพิม่เสนทางบนิให ครอบคลมุท่ัวโลก
โดยทําขอตกลงทางการบนิ รวมกับสายการบนิในกลุมพนัธมติร
ทางการบินทั้ง 3 กลุมและนอกกลุม พันธมิตรทางการบิน
อีกดวย (OAG, 2013) (ภาพที่ 2)
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ภาพท่ี 2 แบบจําลองขอตกลงทางการบินรวมของสายการบินเอทิฮัดแอรเวย (Etihad Airways)
ที่มา: OAG (2013)

 ภาพที่ 2 แสดงใหเห็นวาสายการบินเอทิฮัดแอรเวย
เลือกทําขอตกลงทางการบินรวม ซึ่งเปนความรวมมือแบบ 2 
ฝาย (Memorandum of Understanding: MOU) กับแตละ
สายการบินที่แสดงตามภาพท่ี 2 เชน สายการบินฟลิปปนส
แอรไลน โดยขอตกลงนีค้รอบคลมุถงึการใชโปรแกรมสะสมไมล
เดนิทางรวมกัน การใชหองพักรบัรองผูโดยสารรวมกัน และการ
ใหบรกิารขนสงผูโดยสารและสนิคาทางอากาศรวมกนั (Huang,
2014) วิธีการน้ีนอกจากจะชวยเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แขงขันดานเสนทางบิน และตนทุนการดําเนินงานของสาย-
การบินแลว ยังชวยลดปญหาความขัดแยงที่เกิดจากการเขา
รวมเปนสมาชิกกลุมพันธมิตรทางการบินอีกดวย เนื่องจาก
สายการบินมีอิสระในการตัดสินใจเลือกสายการบินที่ตน
ประสงคจะเปนพันธมิตรทําใหการดําเนินงานเปนไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

อนาคตของสายการบินนอกกลุมพันธมิตรทางการบิน
 ถงึแมวาในปจจบุนันีย้งัมสีายการบนิจาํนวนมากทีไ่มได
เขารวมกลุมพันธมิตรทางการบนิ แตโอกาสของการเขารวมเปน
สมาชกิของกลุมพนัธมติรทางการบนิยงัคงเปดกวาง (Iatrou & 
Oretti, 2007) และหากสายการบินนอกกลุมพันธมิตรทาง

การบินเห็นวาไมสามารถทํากําไรในเสนทางท่ีมีอยูและกําลัง
จะสูญเสียสวนแบงทางการตลาดใหกับสายการบินคูแขง 
สายการบินเหลานั้นก็มีแนวโนมท่ีจะพิจารณาเขารวมกลุม
พันธมิตรทางการบินในอนาคตอันใกล (Iatrou & Oretti, 
2007) ซึ่งกอนที่สายการบินจะตัดสินใจเขารวมกลุมพันธมิตร
ทางการบินจะตองพิจารณาเปรียบเทียบจากปจจัยดังตอไปนี้ 
(Doganis, 2006; IATA, 2013)
 1. ประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมกลุมพันธมิตร
ทางการบิน
 2. ความเส่ียงจากการเขารวมกลุมพันธมิตรทางการบิน
 3. สภาพแวดลอมทางการแขงขัน
 หากสายการบินเห็นวาการเขารวมกลุมพันธมิตร
ทางการบินอาจจะสงผลกระทบดานลบกับสายการบิน
มากกวาประโยชนที่จะไดรับ เชน สูญเสียความเปนเอกภาพ
ในการบริหารจัดการหรือสูญเสียภาพลักษณของสายการบิน
ทําใหผูโดยสารเกิดความสับสน สายการบินเหลาน้ันก็จะเลือก
ที่จะอยูนอกกลุมพันธมิตรทางการบินตอไป แตอยางไรก็ตาม
สายการบินเหลานั้นสามารถเลือกทําขอตกลงทางการบิน
รวมกับสายการบินอื่นๆ เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันทาง
ธุรกิจ ดังจะเห็นไดจาก 3 สายการบินขนาดใหญจาก
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ตะวันออกกลาง เชน สายการบินเอมิเรตส สายการบินเอทิฮัด
แอรเวย และสายการบินกาตารแอรเวย ที่ไมเคยเขารวมเปน
สมาชิกกลุมพันธมิตรทางการบินกอนหนาป ค.ศ. 2012  แต
หลังจากป ค.ศ. 2013 สายการบินกาตารแอรเวย ไดประกาศ
เขารวมกลุมพันธมิตรทางการบินวันเวิลด (IATA, 2013) ใน
ขณะท่ีสายการบินเอมิเรตส และสายการบินเอทิฮัดแอรเวย
แมไมไดตัดสินใจเขารวมกลุมพันธมิตรทางการบิน แตพยายาม
ทาํขอตกลงทางการบินรวมกับสายการบินอืน่ๆ ทัว่โลก (IATA, 
2013; OAG, 2013) ดงันัน้ สายการบินทีอ่ยูนอกกลุมพนัธมติร
ทางการบินอาจไมสามารถดําเนินธุรกิจเพียงลําพังได แตการ
ตัดสินใจเขารวมกลุมพันธมิตรทางการบิน หรือทําขอตกลง
ทางการบินรวมกับสายการบินอื่นๆ นั้น ขึ้นอยูกับแผนการ
ดําเนินธุรกิจท่ีแตละสายการบินไดกําหนดไว และในอนาคต
การสรางความรวมมือระหวางสายการบินนั้นจะมีความ
ซบัซอนเพ่ิมมากข้ึนและมีแนวโนมเพ่ิมขึน้ทีจ่ะพัฒนาไปสูการ
ควบรวมกิจการระหวางสายการบิน (Holtz, 2007)

การวิเคราะหความทาทายดานกลยุทธของสายการบินใน
กลุมพันธมิตรและสายการบินนอกกลุมพันธมิตร
 จากการท่ีธุรกิจสายการบินเปนธุรกิจที่มีอัตราการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วและมีการแขงขันที่สูง สายการบิน
จึงตองกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงใน
ธุรกิจสายการบินเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
โดยแบงการดําเนินกลยุทธของสายการบินในปจจุบันเปน 
2 กลุม คอื การดําเนนิกลยทุธของสายการบนิในกลุมพันธมิตร
ทางการบิน และสายการบินนอกกลุมพันธมิตรทางการบิน 
โดยสายการบินในกลุมพันธมิตรจะเนนกลยุทธการสราง
ความไดเปรียบเชิงการแขงขันดานตนทุนและเสนทางบินที่
หลากหลาย ในขณะท่ีสายการบินนอกกลุมพันธมิตรทางการบิน
จะเนนกลยทุธการเพิม่ประสทิธภิาพและประสิทธิผลในการให
บริการของสายการบิน (ตารางที่ 2)  (Chang & Hsu, 2005)

ตารางที่ 2  ตารางเปรียบเทียบกลยุทธของสายการบินกลุมพันธมิตรทางการบินและสายการบินนอกกลุมพันธมิตรทางการบิน

การดําเนินกลยุทธ

กลุมพันธมิตรทางการบิน นอกกลุมพันธมิตรทางการบิน

 ทาํขอตกลงทางการบนิรวมกบัสายการบนิทีอ่ยูใน
กลุมพันธมิตรทางการบินเดียวกัน

 ทําขอตกลงทางการบินรวมกับท้ังท่ีอยูในกลุมพันธมิตร
ทางการบินและนอกกลุมพันธมิตรทางการบิน

 กําหนดตารางบินและอัตราคาโดยสารรวมกัน  เนนการใหบริการการบินแบบจุดตอจุด  (Point-to Point)

 ใชแรงงานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
ภายในทาอากาศยานรวมกัน

 เนนการเปนผูนํานวัตกรรมดานผลิตภัณฑและคุณภาพการ
ใหบริการ

 ใชตราสนิคาของกลุมพนัธมติรทางการบนิรวมกับ
ตราสินคาของสายการบินตนเอง

 ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสํารองท่ีนั่ง
และขายบัตรโดยสารรวมกัน

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Chang และ Hsu (2005)
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บทสรุป
 จากการศึกษาบทความทางวิชาการและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับกลยุทธการรวมกลุมพันธมิตรทางการบินพบวา
วัตถุประสงคหลักของการเขารวมเปนสมาชิกของกลุม
พันธมิตรทางการบินนั้นคือความตองการที่จะสรางความได
เปรียบทางการแขงขันดานตนทุนและเสนทางบิน โดยการ
รวมกลุมพันธมิตรทางการบินสามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแขงขันใหกับสายการบินที่เปนสมาชิก และสมาชิก
ของกลุมพันธมิตรทางการบินทั้ง 3 กลุม สามารถครองสวน
แบงทางการตลาดมากถึงรอยละ 54 อยางไรก็ตาม ยังมีสาย-
การบินอกีจาํนวนมากท่ียงัคงไมตดัสนิใจเขารวมกลุมพนัธมิตร
ทางการบิน เนื่องจากตองการความอิสระและความรวดเร็ว
ในการตัดสินใจดําเนินงานตามแผนธุรกิจ ทั้งนี้ สายการบินที่
ไมเขารวมกลุมพันธมิตรทางการบินเหลานี้อาจตองเผชิญกับ
ปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจ เชน กฎเกณฑ
ขอบังคับในการเปดเสนทางบินไปตางประเทศ ความผันผวน
ของราคานาํมัน และภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซ่ึงหากสายการบิน
ไมมีความรวมมือกับสายการบินอื่นๆ ก็มีแนวโนมที่จะ
ไมสามารถดําเนินธุรกิจใหประสบผลสําเร็จ ดังน้ัน บางสายการบิน
นอกกลุมพนัธมติรทางการบินจงึเลอืกทาํขอตกลงทางการบิน
รวมกับสายการบินอื่นๆ ทั้งที่อยูในกลุมพันธมิตรทางการบิน
และนอกกลุมพันธมิตรทางการบิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันของสายการบินใหสามารถอยูรอดในธุรกิจที่มีอัตรา
การแขงขันที่สูง 

 ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2550).  สายการบินกับการ
  รวมกลุมเปนพันธมิตร. สืบคนเมื่อ 21 มกราคม 
  2558, จากhttp://www.manager.co.th/
  Daily/ViewNews. aspx?NewsID=
  9500000134151
 Aviation Worldwide Ltd (OAG). (2013).  Love 
  on the rocks: A closer look at global 
  alliances. Retrieved November 5, 2014, 
  from http://www.oag.com/sites/
  default/fi les/Love%20on%20the%
  20Rocks.pdf

Blacking, D. (2009).  Do the global alliances  
 provide real benefi ts for the consumer? 
 An examination of Star Alliance, Oneword
 and Skyteam. Retrieved January 25, 
 2015, from https://www.tcd.ie/
 Economics/assets/pdf/SER/2009/
 Deena_Blacking.pdf
Centre for Aviation (CAPA). (2010).  Jetstar 
 and AirAsia form a new “world-fi rst” 
 alliance; Qantas cancels AAPA mem-
 bership. Retrieved November 5, 2014, 
 from http://centreforaviation.com/
 analysis/jetstar-andairasia-form-a-
 new-world-fi rst-alliance-qantas-cancels-
 aapa-membership-17932
Centre for Aviation (CAPA). (2013).  Emirates 
 report a USD600 millon 1HFY2014 
 profi t but sees a “challenging” 
 environment. Retrieved February 12, 
 2015, from http://centreforaviation.com/
 analysis/emirates-reports-a-usd600-
 million-1hfy2014-profi t-but-sees-a-
 challenging-environment-138790
Chang, Y., & Hsu, C.  (2005).   Ally or marge-
 airline strategies after the relaxation 
 of ownership rules. Retrieved April 16, 
 2015, from http://www.easts.info/  
 on-line/proceedings_05/545.pdf
Czipura, C., & Jolly, D. R. (2007).  Global 
 airline alliances: Sparking profi tability  
 for a troubled Industry.  Journal of 
 Business Strategy, 28(2), 57-64. 
Doganis, R. (2006).  The Airline business
 (2nd ed.).  Abingdon: Routledge Taylor 
 & Francis Group.
Hanlon, P. (2007).  Global airline: Competition 
 in a transnational industry (3rd ed.). 
 Oxford: Elsevier.

 

บรรณานุกรม



32 วารสารนักบริหาร  
Executive Journal  

Holtz, M. (2007) .  Airline alliances and mergers in Europe: An analysis with special focus on the 
 merger of Air France and KLM. Retrieved anuary 25, 2015, from http://citeseerx.ist.psu. edu/
 viewdoc/download?doi=10.1.1.521. 1148&rep=rep1&type=pdf
Huang, C. (2014, July 10).  Etihad signs agreement with Philippine Airlines. Business Traveller Asia-
 Pacifi c. Retrieved April 16, 2015, from http://www.businesstraveller.asia/asia-pacifi c/news/
 etihad-partners-with-philippine-airlines 
Iatrou, K., & Oretti, M. (2007).   Airline choices for the future: From alliances to mergers. Hampshire: 
 Ashgate Publishing. 
International Civil Aviation Organization (ICAO). (2009).  Overview of trends and developments in 
 international air transport. Retrieved November 7, 2014, from http://www.icao.int/sustainability/
 Documents/OverviewTrends.pdf
International Air Transport Association (IATA). (2013).  Airline marketing (2nd ed.). Montreal: 
 International Training Program.
Kalligiannis, K., Iatrou, K., & Mason, K. (2006).  How do airlines perceive that strategic alliances affect 
 their individual branding? Journal of Air Transportation, 11(2), 3-21.
Manning, D., Salter, J. E., & Tuinzing, A. (2005).  Virgin Atlantic marketing case study. Retrieved
 February 14, 2015, from http://www.scribd.com/doc/127190097/Virgin-Atlantic-Marketing-
 Case-Study#scribd
O’Connell, J. F., & Williams, G. (2011).  Air Transport in the 21st century: Key strategic developments.
 Farnham: Ashgate Publishing.
Oneworld. (2014).  Member airlines: Overview.  Retrieved December 2, 2014, from 
 http://www.oneworld.com/member-airlines/overview 
Star Alliance. (n.d.). Travel the world with the Star Alliance network. Retrieved November 10, 2014, 
 from http://www.staralliance.com/en/about/member_airlines/
Sky Team. (n.d.).  Sky Team members airlines. Retrieved December 27, 2014, from 
 http://www.skyteam.com/en/About-us/Our-members/
Wang, Z. H., & Evans, M. (2002).  The impact of  market liberalization on the formation of airline
 alliances. Journal of Air Transportation, 7(2), 25-51.

Translated Thai References
Kanasawat, Y. (2008).  Airline and airline alliances. Retrieved January 21, 2015, from 
 http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9500000134151 (in Thai)


