วิเคราะหถึงความทาทายทางดานกลยุทธของสายการบิน
ในกลุมพันธมิตรและสายการบินนอกกลุมพันธมิตร
An Analysis on the Strategic Challenges of Airline
Alliance and Unaligned Airlines in the Airline Business
ณัฐพงศ ประกอบการดี
Nutthapong Prakobkandee

บทคัดยอ
กลยุทธการรวมกลุม พันธมิตรทางการบินนัน้ มีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมการบินเพิม่ สูงขึน้ ซึง่ การสรางความรวมมือ
ดังกลาวหากมองในมุมของสายการบิน พบวาจะสงผลดีตอ สายการบินในดานการสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดานตนทุน
และเสนทางบิน นอกจากนี้ การรวมกลุมพันธมิตรทางการบินยังชวยใหการเดินทางของผูโดยสารไดรับความสะดวกสบายและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ยังมีสายการบินอีกหลายสายการบินที่ไมไดเขารวมกลุมพันธมิตรทางการบิน และหากพิจารณาถึง
สาเหตุของการไมเขารวมกลุมพันธมิตรทางการบินนั้น อาจจะกลาวไดวาสายการบินยังไมสามารถตัดสินใจไดวากลุมพันธมิตร
กลุม ใดทีจ่ ะเหมาะสมกับแผนการธุรกิจของตนมากทีส่ ดุ หรือสายการบินตองการมีอสิ ระและความรวดเร็วในการตัดสินใจในการ
ดําเนินธุรกิจดวยตนเอง และยังมองไมเห็นประโยชนทไี่ ดจากการเขารวมกลุม พันธมิตรทางการบิน ดังนัน้ บทความนีจ้ ะวิเคราะห
สาเหตุของการรวมกลุม พันธมิตรทางการบิน ประโยชนและผลกระทบจากการรวมกลุม พันธมิตรทางการบิน นอกจากนี้ ยังวิเคราะห
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 flyer benefits. 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 fit for their business plans or they may wish to operate independently, or they may not yet see
the benefit 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.
Keywords: Airline Alliances, Competitive Advantage, Unaligned Airlines
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Bangkok University
E-mail: nutthapong.p@bu.ac.th
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บทนํา

นโยบายการเปดนานฟาเสรีในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศแถบยุโรป นอกจากจะสงผลกระทบตอธุรกิจสาย
การบินใหเจริญเติบโตรุดหนาอยางรวดเร็ว แตก็ยังทําใหการ
แขงขันเพิ่มสูงขึ้นทั้งในตลาดเสนทางบินภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ ดังจะเห็นไดจากตลอดชวง 10 ปที่ผานมา
ทีม่ สี ายการบินเกิดขึน้ จํานวนมาก ซึง่ บางสายการบินก็ประสบความสําเร็จจากการดําเนินธุรกิจ เชน สายการบินสิงคโปร
แอรไลน (Singapore Airlines) สายการบินบริติชแอรเวย
(British Airways) และสายการบินคาเธยแปซิฟค (Cathay
Pacific) แตบางสายการบินก็ตอ งปดกิจการ เนือ่ งจากไมสามารถ
แขงขันกับสายการบินคูแ ขงได เชน สายการบินทราน เวิล แอรไลน
(Trans World Airlines) สายการบินซิลเวอรเจ็ท (Silverjet)
และสายการบินอะโลฮาแอรไลน (Aloha Airlines) นอกจาก
ปจจัยเรื่องของการแขงขันที่สูงขึ้นแลว ธุรกิจสายการบินยัง
ตองเผชิญกับปจจัยเสี่ยงที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาได
เชน ความผันผวนของราคานํามัน ภาวะเศรษฐกิจถดถอย
การกอการราย ปญหาโรคระบาด ฯลฯ ซึ่งปจจัยลบตางๆ
ขางตนนั้นลวนสงผลกระทบดานลบตอรายไดและการพัฒนา
ในธุรกิจสายการบิน (Iatrou & Oretti, 2007) อยางไรก็ตาม
สายการบินก็ไดสรางกลยุทธใหมๆ เพื่อแกปญหา โดยเริ่ม
จากทําขอตกลงในการจําหนายบัตรโดยสารรวมกันระหวาง
สายการบิน (Interline) จากนัน้ ยังมีการทําขอตกลงในการบิน
รวมกัน (Codeshares) และพัฒนาเปนการทําขอตกลงรวมกัน
ของสายการบินตั้งแต 2 สายการบินขึ้นไปในลักษณะของ
สัญญาระยะยาว เพือ่ สรางความรวมมือดานการบริหารจัดการ
และสร า งความได เ ปรี ย บเชิ ง การแข ง ขั น ด า นต น ทุ น และ
เสนทางบิน (Airline Alliance) (IATA, 2013) ดังนั้น
นอกจากสายการบิ น จะได รั บ ประโยชน จ ากการรวมกลุ ม
พันธมิตรทางการบินแลว หากมองในมุมของผูโดยสารจะพบ
วาผูโดยสารมีทางเลือกในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น
กลุมพันธมิตรทางการบินสวนใหญเกิดจากการรวม
กลุ ม ของสายการบิ น ปกติ ที่ เ น น รู ป แบบการให บ ริ ก ารที่
หรูหรา สะดวกสบายและมีอัตราคาบริการคอนขางสูง (FullService Carrier: FSCs) ซึ่งมีอยู 3 กลุมในปจจุบัน คือ กลุม
สตารอัลไลแอนซ (Star Alliance) กลุมวันเวิลด (Oneworld)
และกลุมสกายทีม (Sky Team) โดยกลุมสตารอัลไลแอนซ
ครองสวนแบงทางการตลาดสูงสุดในปจจุบัน คือ รอยละ 24
ตามมาดวยกลุม สกายทีมทีค่ รองสวนแบงทางการตลาดรอยละ
18 และกลุมวันเวิลดครองสวนแบงทางการตลาดรอยละ 12
(OAG, 2013) ทั้งนี้ กลยุทธการรวมกลุมพันธมิตรทางการบิน

สามารถช ว ยให ส ายการบิ น ในกลุ ม สมาชิ ก ครองส ว นแบ ง
ทางการตลาดมากถึงรอยละ 54 และปจจุบันนี้แนวคิดการ
รวมกลุมพันธมิตรไมไดมีเฉพาะกลุมของสายการบินปกติ
เทานั้น แตยังเกิดขึ้นกับสายการบินตนทุนตํา (Low-Cost
Carrier: LCCs) เชน สายการบินเจ็ทสตาร (Jetstar Airways)
และสายการบินแอรเอเชีย (AirAsia) ไดประกาศกอตั้งกลุม
พันธมิตรสายการบินทุนตาํ ขึน้ มาใน ค.ศ. 2010 (CAPA, 2010)
หากพิ จ ารณาถึ ง จํ า นวนสมาชิ ก ของกลุ ม พั น ธมิ ต ร
ทางการบินของสายการบินปกติทั้ง 3 กลุมในปจจุบันจะ
พบวามีสายการบินเขารวมกลุมพันธมิตรทางการบินจํานวน
ทั้งสิ้น 59 สายการบิน (OAG, 2013) ซึ่งแสดงใหเห็นวายัง
มี ส ายการบิ น อี ก จํ า นวนมากที่ ยั ง ไม ตั ด สิ น ใจเข า ร ว มกลุ ม
พันธมิตรทางการบิน เชน สายการบินเอมิเรตส (Emirates)
สายการบินเวอรจน้ิ แอตแลนติก (Virgin Atlantic) สายการบิน
เอทิฮัด (Etihad Airways) และสายการบินโอมานแอร
(Oman Air) ในการนี้ สาเหตุที่สายการบินขางตนไมเขารวม
กลุมพันธมิตรทางการบิน สามารถแบงไดเปน 2 กรณี คือ
(Iatrou & Oretti, 2007)
กรณีท่ี 1 สายการบินยังไมไดตดั สินใจวากลุม พันธมิตร
ทางการบินกลุม ใดทีเ่ หมาะสมกับสายการบินของตนมากทีส่ ดุ
ซึ่งในกรณีนี้มีความเปนไปไดที่สายการบินจะเขารวมกลุม
พันธมิตรทางการบินกลุมใดกลุมหนึ่งในอนาคต
กรณีที่ 2 สายการบินตองการมีอิสระในการดําเนิน
ธุรกิจดวยตนเอง ไมตอ งการทีจ่ ะเขารวมเปนสมาชิกของกลุม
พันธมิตรทางการบินกลุม ใดกลุม หนึง่ ทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั
ดังนัน้ บทความนีจ้ ะวิเคราะหประโยชนและผลกระทบ
ของสายการบิน ที่เขารวมเปนสมาชิกของกลุมพันธมิตรทาง
การบิน รวมทั้งปญหาดานการจัดการและความทาทายทาง
ดานกลยุทธที่สายการบินนอกกลุมพันธมิตรทางการบินจะ
ตองเผชิญและแกไข
จุดเริ่มตนของการรวมกลุมพันธมิตรทางการบิน
จุดเริ่มตนของการรวมกลุมพันธมิตรทางการบินนั้น
เกิดจากการที่ภาครัฐไดผอนปรนกฎเกณฑขอบังคับตางๆ ให
สายการบินมีอสิ ระในการดําเนินธุรกิจ ซึง่ สงผลใหการแขงขัน
ระหวางสายการบินเพิ่มสูงขึ้น (ICAO, 2009) ดังนั้น แนวคิด
การสรางความรวมมือทางธุรกิจระหวางสายการบินเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางการแขงขันจึงถือกําเนิดขึน้ (ภาพที่ 1) (Wang &
Evans, 2002)

ปที่ 35 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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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
เกิดขึน้ อยางรวดเร็วหลังจากรัฐไดมนี โยบายเปดเสรีทางการบิน
อยางไรก็ตาม ในชวงแรกสถานภาพของการรวมกลุม พันธมิตร
ทางการบินยังไมมีความชัดเจนมากนัก เนื่องจากบอยครั้งที่
ขอตกลงระหวางสายการบินเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาไมนาน
เชน กลุมวิงซ (Wings Alliance) ที่เกิดจากการรวมกลุม
ระหวางสายการบินเคแอลเอ็ม โรยัลดัตซแอรไลน (KLM Royal
Dutch Airlines) และสายการบิ น นอร ท เวสแอร ไ ลน
(Northwest Airlines) แตยุติขอตกลงรวมกลุมพันธมิตรใน
ค.ศ. 2004 (Czipura & Jolly, 2007) หลังจากนั้น สถานภาพ
ของการรวมกลุมพันธมิตรทางการบินเริ่มมีความชัดเจนขึ้น
โดยปจจุบนั นี้ กลุม พันธมิตรทางการบินทีส่ าํ คัญแบงเปน 3 กลุม
ดังตอไปนี้ (ตารางที่ 1)
กลุมสตารอัลไลแอนซ (Star Alliance)
กลุมสตารอัลไลแอนซกอตั้งในป ค.ศ. 1997 โดย
5 สายการบิน ไดแก สายการบินยูไนเต็ดแอรไลน (United
Airlines) สายการบินสแกนดิเนเวียนแอรไลนซสิ เต็ม (Scandinavian Airlines System: SAS) สายการบินลุฟทฮันซา
(Lufthansa) สายการบินไทยแอรเวย อินเตอรเนชั่นแนล
(Thai Airways International) และสายการบินแอรแคนาดา
(Air Canada) (Czipura & Jolly, 2007) ทัง้ นี้ ตัง้ แตเริม่ กอตัง้
จนกระทั่งถึงป ค.ศ. 2014 มีสายการบินเขารวมเปนสมาชิก
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ทัง้ สิน้ 27 สายการบิน (Star Alliance, 2014) ซึง่ จัดเปนกลุม
พันธมิตรทางการบินที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุดในปจจุบัน
โดยมีอตั ราการเจริญเติบโตเฉลีย่ รอยละ 8 ตอป (OAG, 2013)
มีเสนทางบินครอบคลุมเกือบทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเสนทางบินในเขตอเมริกาเหนือ เอเชีย ยุโรปและ
แอฟริกา แตก็ยังขาดเสนทางบินระหวางกลุมประเทศในเขต
ตะวันออกกลาง เนือ่ งจากไมมสี ายการบินจากตะวันออกกลาง
เขาเปนสมาชิกกลุมพันธมิตรทางการบินกลุมนี้ ซึ่งอาจสงผล
ใหไมสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันดานเสน
ทางบินระหวางยุโรปและเอเชีย เนื่องจากกลุมประเทศจาก
ตะวันออกกลางเปนฐานการบินทีส่ าํ คัญในการตอเทีย่ วบินของ
ผูโดยสารที่เดินทางระหวางทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย
กลุมวันเวิลด (Oneworld)
กลุมพันธมิตรทางการบินวันเวิลด กอตั้งขึ้นป ค.ศ.
1999 โดยสายการบินอเมริกนั แอรไลน (American Airlines)
สายการบินบริติชแอรเวย สายการบินคาเธยแปซิฟค สายการบินแควนตัสแอรเวย (Qantas Airways) และสายการบิน
แคนาเดียนแอรไลน (Canadian Airlines) จากนั้นไมนานนัก
สายการบินแคนาเดียนแอรไลน ไดถอนตัวจากกลุมวันเวิลด
ไปเขารวมกับกลุมสตารอัลไลแอนซ เนื่องจากถูกซื้อกิจการ
โดยสายการบินแอรแคนาดา ซึ่งเปนสายการบินที่อยูในกลุม
สตารอัลไลแอนซ (Czipura & Jolly, 2007) ปจจุบันกลุม

กลุ ม วั น เวิ ล ด ถื อ เป น กลุ ม ที่ มี ข นาดเล็ ก ที่ สุ ด และมี อั ต รา
การเจริญเติบโตเฉลีย่ เพียงแครอ ยละ 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
สายการบินแลนแอรไลน (LAN Airlines) และสายการบินแทม
แอรไลน (TAM Airlines) สงผลใหกลุมวันเวิลดมีเสนทางบิน
ทีค่ รอบคลุมพืน้ ทีใ่ นเขตอเมริกาใต เอเชียและยุโรป แตยงั ขาด
เสนทางภายในเขตทวีปแอฟริกาเนื่องจากยังไมมีสายการบิน
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)

ถึงแมวา กลุม สกายทีมจะเปนกลุม ทีก่ อ ตัง้ ภายหลังกลุม อืน่ ๆ แต
ปจจุบันจัดเปนกลุมพันธมิตรทางการบินที่มีขนาดใหญเปน
อันดับสองรองจาก กลุม สตารอลั ไลแอนซ โดยในป ค.ศ. 2014
กลุมสกายทีมมีจํานวนสมาชิกทั้งสิ้น 20 สายการบิน (Sky
Team, 2014) ซึง่ มีอตั ราการเจริญเติบโตของสมาชิกโดยเฉลีย่
รอยละ 8 ตอป (OAG, 2013) โดยมีเสนทางบินครอบคลุม
เกือบทุกภูมภิ าคของโลก โดยเฉพาะอยางยิง่ เสนทางบินในเขต
ภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากมีสายการบินขนาดใหญท่มี ีเครือขาย
เสนทางบินที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียเขารวมเปนสมาชิก
ถึง 3 สายการบิน เชน สายการบินเวียดนามแอรไลน (Vietnam
Airlines) สายการบินการูดา อินโดนีเซีย (Garuda Indonesia)
และสายการบินไชนาแอรไลน (China Airlines) นอกจากนี้
กลุม สกายทีมยังมีสายการบินเคนยาแอรเวย (Kenya Airways)
จากทวีปแอฟริกาเขารวมเปนสมาชิก จึงทําใหกลุมสกายทีม
สามารถสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดานเสนทางที่
แตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมวันเวิลด แตอยางไรก็ตาม
กลุมสกายทีมยังขาดเสนทางบินภายในเขตภูมิภาคโอเชียเนีย
เนื่องจากไมมีสายการบินจากกลุมประเทศในเขตภูมิภาค
โอเชียเนียเขารวมเปนสมาชิก

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบขอมูลกลุมพันธมิตรทางการบิน
ชื่อกลุม
ปที่กอตั้ง

สตารอัลไลแอนซ
(Star Alliance)

วันเวิลด
(Oneworld)

สกายทีม
(Sky Team)

ค.ศ. 1997

ค.ศ. 1999

ค.ศ. 2000

15 สายการบิน

20 สายการบิน

1.สายการบินแอรเบอรลิน
(Air Berlin)
2.สายการบินอเมริกนั แอรไลน
(American airlines)
3.สายการบินบริติชแอรเวย
(British Airways)
4.สายการบินคาเธย
แปซิฟค(Cathay Pacific)

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

จํานวนสมาชิก
27 สายการบิน
ขอมูลลาสุด
ป ค.ศ. 2014
รายชื่อสายการบินที่เขารวม 1.สายการบินเอเดรียแอรเวย
เปนสมาชิก
(Adria Airways)
ขอมูลลาสุด ป ค.ศ. 2014 2.สายการบินเอเจียนแอรไลน
(Aegean Airlines)
3.สายการบินแอรแคนาดา
(Air Canada)
4.สายการบินแอรไซนา
(Air China)

ปที่ 35 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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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. สายการบินสแกนดิเนเวียน
แอรไลนซสิ เต็ม
(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)
สตารอัลไลแอนซ
(Star Alliance)

ชื่อกลุม

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)

จํานวนเที่ยวบินที่ใหบริการ
ตอวัน
ประเทศที่หมายปลายทาง

18,504 เที่ยวบิน

14,011 เที่ยวบิน

15,465 เที่ยวบิน

192 ประเทศ

152 ประเทศ

187 ประเทศ

จํานวนอากาศยาน

4,456 ลํา

3,324 ลํา

2,734 ลํา

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก OAG (2013)

ปที่ 35 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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วัตถุประสงคของการรวมกลุมพันธมิตรทางการบิน
ผลกระทบของการเป ด เสรี ท างการบิ น ในประเทศ
ตางๆ ทั่วโลก สงผลใหสายการบินแขงขันกันสูงขึ้นทั้งตลาด
เสนทางบินภายในประเทศและระหวางประเทศ ซึ่งหากไมมี
ความรวมมือระหวางกัน อาจจะสงผลใหสายการบินไมสามารถ
ขยายเสนทางบินเพิ่มขึ้นได อันเนื่องมาจากปญหาดาน
ทรัพยากรบุคคลทีไ่ มเพียงพอ งบประมาณทีม่ อี ยางจํากัด และ
การใหสิทธิทางการบินแกสายการบินตางชาติ ดังนั้น กลยุทธ
พันธมิตรทางการบินเปรียบเสมือนเครือ่ งมือทีช่ ว ยใหสายการบิน
ฝาฟนอุปสรรคตางๆ ขางตนได (Iatrou & Oretti, 2007;
Hanlon, 2007) ดังจะเห็นไดจากการทีส่ ายการบินขนาดใหญ
เชน สายการบินแอรฟรานซ สายการบินเดลตาแอรไลน และ
สายการบินโคเรียนแอร ไดสรางความรวมมือทางการบิน
ระหวางกันเปนกลุมสกายทีม ซึ่งอาจเกิดจากแรงกดดันจาก
การแขงขันของตลาดในธุรกิจสายการบินทีส่ งู ขึน้ สายการบิน
จึงตองการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน ทั้งดานการ
ลดตนทุนจากการดําเนินธุรกิจดานเสนทางบินและเที่ยวบิน
(Doganis, 2006)
ประโยชนที่ ไดจากการรวมกลุมพันธมิตรทางการบินจาก
มุมมองของสายการบิน
จากการศึกษางานวิจัยและบทความทางวิชาการที่
เกี่ ย วข อ งถึ ง ประโยชน ที่ ส ายการบิ น จะได รั บ หลั ง จากการ
เขารวมเปนสมาชิกของกลุม พันธมิตรทางการบินนัน้ สามารถ
แบงเปน 3 ลักษณะดังตอไปนี้ (IATA, 2013)
1. สายการบินมีรายไดเพิ่มสูงขึ้น
2. สายการบินสามารถลดตนทุนการดําเนินธุรกิจ
3. สรางความไดเปรียบทางการแขงขันระหวางสาย
การบิน
หากพิจารณาถึงรายไดของสายการบิน จะพบวา
สายการบินที่เขารวมกลุมพันธมิตรทางการบินนั้นสามารถ
เขาถึงตลาดเสนทางบินใหมๆ เพิ่มมากขึ้นและดวยตนทุนที่
ถู ก ลง เนื่ อ งจากสามารถทํ า ข อ ตกลงในการบิ น ร ว มกั น
(Codeshares) ระหวางสายการบินในกลุมพันธมิตรทางการ
บินเดียวกัน เชน สายการบินสิงคโปรแอรไลน (Singapore
Airlines) และสายการบินสแกนดิเนเวียนแอรไลนซิสเต็ม
(Scandinavian Airlines System: SAS) ซึ่งเปนสมาชิกกลุม
พันธมิตรทางการบินสตารอัลไลแอนซ ที่มีขอตกลงในการบิน
รวมกัน ทําใหทั้ง 2 สายการบินมีเสนทางบินทั้งในยุโรปและ
เอเชียเพิ่มมากขึ้น โดยผูโดยสารที่ชื้อบัตรโดยสารของสายการบินสิงคโปรแอรไลน สามารถใชเที่ยวบินและการบริการ
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ของสายการบินสแกนดิเนเวียนแอรไลนซิสเต็มเพื่อเดินทาง
ภายในยุโรปได ในขณะเดียวกันผูโดยสารที่ซื้อบัตรโดยสาร
ของสายการบินสแกนดิเนเวียนแอรไลนซิสเต็ม ก็สามารถใช
เที่ยวบินและการบริการของสายการบินสิงคโปรแอรไลนเพื่อ
เดินทางภายในเอเชียไดดวยเชนกัน (ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์,
2550) และหากพิจารณาเรือ่ งตนทุนการดําเนินธุรกิจ จะพบวา
สายการบินสมาชิกกลุมพันธมิตรทางการบินสามารถลดคา
ใชจายตางๆ ที่ไมจําเปนได เชน ลดคาใชจายดานแรงงาน
และอุปกรณบริการภาคพื้นตางๆ โดยสายการบินสามารถ
ใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ หรือใชประโยชนจาก
ทรัพยากรบุคคลของสายการบินทีเ่ ปนพันธมิตรรวมกัน อีกทัง้
ยังลดคาใชจา ยดานการตลาด โดยสายการบินในกลุม พันธมิตร
สามารถกําหนดแผนการสงเสริมการขายและ/หรือแผนการ
ตลาดรวมกัน นอกจากนี้ ยังสามารถลดคาใชจา ยดานการจัดซือ้
หรือจัดจาง โดยที่สายการบินในกลุมพันธมิตรเดียวกันจะมี
อํานาจเพิ่มมากขึ้นในการเจรจาตอรองดานราคากับบริษัท
ผูผลิตอากาศยาน บริษัทผูใหบริการอาหารบนเครื่องบินและ
บริษัทผูใหบริการอุปกรณภาคพื้น สวนดานการสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันระหวางสายการบิน พบวา สายการบินในกลุมพันธมิตรทางการบินเดียวกันสามารถกําหนด
ตารางเที่ยวบินใหเหมาะสมกับเวลาตอเที่ยวบินของผูโดยสาร
ทําใหสายการบินไดรับผลประโยชนเพิ่มมากขึ้นในเรื่องเสนทางบินและความถี่ของเที่ยวบิน อีกทั้งยังไดรับผลประโยชน
เรือ่ งการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกัน และยังสามารถ
ลดคูแ ขงทีม่ เี สนทางบินทับซอนกัน (Holtz, 2007; IATA, 2013)
ประโยชน จากการรวมกลุ ม พั น ธมิ ต รทางการบิ น จาก
มุมมองของผู ใชบริการ
หากพิจารณาถึงประโยชนที่ผูโดยสารจะไดรับจาก
การที่สายการบินเขารวมกลุมพันธมิตรทางการบิน พบวา
ผูโดยสารที่เดินทางบอย และถือบัตรสะสมไมลเดินทางของ
สายการบิ น จะได รั บ ประโยชน สู ง กว า ผู โ ดยสารกลุ ม อื่ น ๆ
(IATA, 2013) โดยประโยชนทไ่ี ดรบั มี 4 ประเด็น คือ (Blacking,
2009)
1. เสนทางบินและเที่ยวบินเพิ่มขึ้น
2. ลดระยะเวลาการตอเที่ยวบินของผูโดยสาร
3. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการเดิ น ทางของผู โ ดยสาร
ใหสะดวกสบายและราบรื่น
4. เพิ่ ม โอกาสในการสะสมไมล เ ดิ น ทางและการใช
หองพักรับรองของสายการบิน

ดั ง นั้ น การรวมกลุ ม พั น ธมิ ต รทางการบิ น ช ว ยให
ผูโ ดยสารไดรบั ประสบการณการเดินทางทีด่ ขี น้ึ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับสายการบินนอกกลุมพันธมิตรทางการบิน โดยผูโดยสาร
สามารถวางแผนการเดินทางไดหลากหลายจากเสนทางบิน
และความถี่ ข องเที่ ย วบิ น ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ ให เ หมาะสม
กั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการเดิ น ทางของผู โ ดยสารมากที่ สุ ด
นอกจากนี้ยังชวยลดระยะเวลาตอเที่ยวบินของผูโดยสาร
เนื่ อ งจากสายการบิ น ในกลุ ม พั น ธมิ ต รเดี ย วกั น จะกํ า หนด
ชวงเวลาของเที่ยวบินและเชาพื้นที่บริการของทาอากาศยาน
ในช ว งเวลาที่ ใ กล เ คี ย งกั น และอยู ภ ายในอาคารผู โ ดยสาร
เดียวกัน อีกทั้งยังชวยอํานวยความสะดวกในการตรวจรับ
บัตรโดยสารและการขนถายสัมภาระของผูโดยสารที่มีการ
ตอเที่ยวบินมากกวา 1 ครั้ง โดยผูโดยสารสามารถสงกระเปา
สั ม ภาระจากสถานี ต น ทางไปยั ง สถานี ป ลายทางภายใน
ขั้นตอนเดียว ทําใหลดความกังวลผูโดยสารในการรับกระเปา
สัมภาระที่สถานีระหวางทาง นอกจากนั้นผูโดยสารที่ถือบัตร
สะสมไมลของสายการบินมีโอกาสสะสมไมลเดินทางมากขึ้น
เพราะผูโดยสารสามารถสะสมไมลจากสายการบินในกลุม
พันธมิตรเดียวกันโดยถือบัตรสะสมไมลเดินทางเพียงใบเดียว
อีกทั้งยังสามารถใชบริการหองพักรับรองของสายการบินใน
กลุมพันธมิตรเดียวกันไดอีกดวย
ผลกระทบดานลบจากการรวมกลุม พันธมิตรทางการบิน
นอกจากประโยชน ที่ ส ายการบิ น และผู โ ดยสารจะ
ไดรับหลังจากเขารวมกลุมพันธมิตรทางการบิน เชน การ
กําหนดเสนทางและตารางบินรวมกัน การขายบัตรโดยสาร
รวมกัน การใชทรัพยากรบุคคลรวมกัน ฯลฯ ซึ่งชวยลดตนทุน
การดําเนินงานในธุรกิจสายการบิน และทําใหผูโดยสารได
รับความสะดวกสบายจากการเดินทางเพิ่มมากขึ้น อยางไร
ก็ตาม กลยุทธการรวมกลุมพันธมิตรทางการบินสงผลตอการ
แขงขันในตลาดธุรกิจการบิน ทําใหสายการบินมีอัตราการ
แขงขันลดลงเนื่องจากสายการบินทําขอตกลงทางการบิน
รวมในเสนทางบินเดียวกัน ตัวอยางเชน สายการบินลุฟท
ฮันซา มีเสนทางบินจากแฟรงคเฟรต ไปโคเปนเฮเกนจํานวน
4 เที่ยวบินตอวัน สวนสายการบินสแกนดิเนเวียนแอรไลน
ซิสเต็ม มีเสนทางบินจากจากแฟรงคเฟรต ไปโคเปนเฮเกน
จํานวน 3 เที่ยวบินตอวัน แตหลังจากที่ท้งั 2 สายการบินเขา
รวมกลุม สตารอลั ไลแอนซแลว ไดทาํ ขอตกลงในการบินรวมกัน
โดยใหสายการบินลุฟทฮนั ซา ทําการบินในเสนทางการบินนัน้
เพียงสายการบินเดียว จํานวน 8 เที่ยวตอวัน ทําใหสาย
การบินสามารถกําหนดราคาคาโดยสารสูงขึ้นไดตามความ

ตองการ ซึง่ อาจกระทบถึงผูโ ดยสารทีต่ อ งจายอัตราคาโดยสาร
ในการเดินทางสูงขึน้ (Doganis, 2006; Hanlon, 2007) และ
หากพิจารณาถึงมุมมองดานการบริหารจัดการของสายการบิน
การรวมกลุมพันธมิตรทางการบินนั้นอาจสงผลถึงความเปน
เอกภาพในการบริหารจัดการรวมถึงความลาชาในการตัดสินใจ
ดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า งๆ ภายในหน ว ยงานของสายการบิ น
เนื่องจากสายการบินที่เขารวมเปนสมาชิกในกลุมพันธมิตร
ทางการบิ น ต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ ข องสมาชิ ก ในกลุ ม
(Iatrou & Oretti, 2007) นอกจากนี้ การใชตราสินคาของ
กลุมพันธมิตรทางการบินรวมกับตราสินคาของสายการบิน
ตนเองนั้น อาจสงผลกระทบดานลบตอภาพลักษณของสายการบิ น เนื่ อ งจากแม ส ายการบิ น จะอยู ใ นกลุ ม พั น ธมิ ต ร
ทางการบินเดียวกันแตกม็ คี ณ
ุ ภาพการใหบริการทีต่ า งกัน ดังนัน้
หากสายการบินหนึ่งในกลุมพันธมิตรการบินมีการใหบริการ
ที่ ไ ม ไ ด ม าตรฐานก็ อ าจส ง ผลกระทบต อ ภาพลั ก ษณ โ ดย
รวมของสายการบินที่เปนสมาชิกกลุมพันธมิตรทางการบิน
นั้นทั้งหมด (Kalligiannis, Iatrou, & Mason, 2006)
ความทาทายดานกลยุทธการบริหารจัดการของสายการบิน
นอกกลุม พันธมิตร
สําหรับความทาทายดานกลยุทธการบริหารจัดการ
ของสายการบินนอกกลุม พันธมิตรทางการบินนัน้ พบวาปญหา
สวนใหญที่สายการบินจะตองเผชิญ มีตอไปนี้ (O’Connell
& Williams, 2011)
1. กฎระเบียบขอบังคับ
2. ความผันผวนของราคานํามัน
3. สภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย
4. ตนทุนการดําเนินงาน
แมวาในปจจุบันหลายๆ ประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศแถบทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ ไดผอ นปรนกฎเกณฑ
ควบคุมสายการบินตางชาติเพื่อใหมีการแขงขันเพิ่มสูงขึ้น
แตหลายประเทศแถบทวีปเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใต
รั ฐ ยั ง คงเข า มามี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการควบคุ ม การแข ง ขั น
ในธุรกิจการบิน ซึ่งสงผลกระทบตอสายการบินนอกกลุม
พันธมิตรทางการบินในการขยายเสนทางบินไปยังประเทศ
เหล า นั้ น หากไม ไ ด มี ก ารทํ า ข อ ตกลงร ว มกั บ สายการบิ น
ประจําชาตินั้ นๆ (Wang & Evans, 2002) นอกจากนี้
สายการบินนอกกลุมพันธมิตรทางการบินยังตองเผชิญกับ
ปจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของธุรกิจ
เพียงลําพัง ตัวอยางเชน ความผันผวนของราคานาํ มันคาใชจา ย
ในการจัดจางและพัฒนาบุคลากร และสภาวะเศรษฐกิจโลก
ปที่ 35 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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ถดถอยที่ทําใหการเดินทางของผูโดยสารมีแนวโนมลดลง
จึงนําไปสูปญหาและอุปสรรคดานขีดความสามารถทางการ
แขงขันในธุรกิจที่ทางสายการบินนอกกลุมพันธมิตรอาจจะ
ไมสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันทั้งในดาน
ตนทุนและเสนทางบินกับสายการบินที่ตัดสินใจเขารวมกลุม
พันธมิตรทางการบินได แตหากพิจารณาถึงสายการบินใน
กลุมพันธมิตรทางการบิน ปญหาตางๆ ขางตนอาจแกไขได
โดยทําขอตกลงทางการบินรวมกับสายการบินในกลุม พันธมิตร
ทางการบินเดียวกันในเสนทางที่รัฐควบคุม หรือในเสนทาง
ที่มีผูโดยสารเดินทางไมมาก รวมทั้งอาจปรับตารางบินให
สอดคลองกันเพือ่ อํานวยความสะดวกแกผโู ดยสารตอเทีย่ วบิน
ใหรวดเร็วขึ้น กําหนดใหสายการบินในกลุมพันธมิตรทาง
การบินอยูภายในอาคารผูโดยสารเดียวกัน เพื่อลดคาใชจาย
จากการใชอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ รวม
ถึงการใชทรัพยากรบุคคลรวมกัน อีกทั้งยังพัฒนาแผนการ
สงเสริมการขายและ/หรือแผนการตลาดรวมกันเพื่อสงเสริม
ใหนักทองเที่ยวเดินทางโดยเครื่องบินเพิ่มมากขึ้น
จากตารางที่ 1 จะเห็นวายังมีสายการบินอีกจํานวน
มากที่ยังไมไดเขารวมเปนสมาชิกกลุมพันธมิตรทางการบิน
กลุมใดกลุมหนึ่ง เนื่องจากเชื่อวาการเขารวมกลุมพันธมิตร
ทางการบินไมสามารถตอบโจทยแผนการดําเนินธุรกิจของ
สายการบินนั้นใหประสบความสําเร็จได (Iatrou & Oretti,
2007) ตัวอยางเชน สายการบินเอมิเรตส และสายการบิน
เวอรจ้นิ แอตแลนติก โดยผูบริหารของสายการบินเอมิเรตส
ระบุวา สายการบินไมมีแผนที่จะเขารวมกลุมพันธมิตรทาง
การบินในขณะนี้ เนื่องจากสายการบินสามารถสรางผลกําไร
กวา 600 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป ค.ศ. 2013 และมีอัตรา
การเจริญเติบโตรอยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ ผานมา
(CAPA, 2013) อีกทั้งสายการบินยังมีสถานะทางการเงิน
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ที่เขมแข็งเมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินอื่นๆ (Iatrou &
Oretti, 2007) ในขณะที่สายการบินเวอรจิ้นแอตแลนติก
ไดนําแนวคิดความเปนผูนําดานนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ
และคุณภาพการใหบริการทีแ่ ตกตางเพือ่ สรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันกับสายการบินคูแขงโดยเนนการใหบริการ
การบินแบบจุดตอจุด (Point-to-Point) เปนหลัก ดังนั้น
สายการบินจึงเชือ่ วาในขณะนีย้ งั ไมมคี วามจําเปนทีจ่ ะตองเขา
รวมกลุมพันธมิตรทางการบิน (Iatrou & Oretti, 2007)
อยางไรก็ตาม ปญหาอีกประการหนึ่งของสายการบิน
นอกกลุมพันธมิตรทางการบินคือ ผลกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจของสายการบินในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิง่ ขอจํากัด
เรื่องเสนทางบิน และตนทุนที่สูงในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น
สายการบินนอกกลุมพันธมิตรทางการบินมักจะแกปญหา
โดยการทํ า ข อ ตกลงทางการบิ น ร ว มกั บ สายการบิ น อื่ น ๆ
(Codeshares) ซึ่งจะชวยใหสายการบินสามารถขยายเสนทางบินไปในเสนทางทีต่ อ งการ และลดตนทุนการดําเนินธุรกิจ
เนื่องจากสามารถใชเครื่องบินและบุคลากรในการดําเนินงาน
รวมกัน อีกทั้งยังชวยใหสายการบินมีความคลองตัวในการ
บริหารจัดการมากกวาการเขารวมเปนสมาชิกในกลุม พันธมิตร
ทางการบิน เชน สายการบินเวอรจิ้นแอตแลนติกไดประกาศ
ทําขอตกลงทางการบินรวมกับสายการบินสิงคโปรแอรไลน
เพื่อเปดเสนทางบินไปยังทวีปเอเชีย (Manning, Salter,
& Tuinzing, 2005) สายการบินเอมิเรตสทาํ ขอตกลงทางการบิน
ร ว มกั บ สายการบิ น อี ซี่ เจ็ ท สายการบิ น เจ็ ต บู ล แอร เวย
และสายการบินแควนตัสแอรเวย เพื่อเพิ่มเสนทางบินสูทวีป
ยุโรป อเมริกาเหนือและเอเชีย (OAG, 2013) ในขณะที่สายการบินเอทิฮดั แอรเวย ไดเพิม่ เสนทางบินให ครอบคลุมทัว่ โลก
โดยทําขอตกลงทางการบิน รวมกับสายการบินในกลุม พันธมิตร
ทางการบินทั้ง 3 กลุมและนอกกลุม พันธมิตรทางการบิน
อีกดวย (OAG, 2013) (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 แบบจําลองขอตกลงทางการบินรวมของสายการบินเอทิฮัดแอรเวย (Etihad Airways)
ที่มา: OAG (2013)
ภาพที่ 2 แสดงใหเห็นวาสายการบินเอทิฮัดแอรเวย
เลือกทําขอตกลงทางการบินรวม ซึ่งเปนความรวมมือแบบ 2
ฝาย (Memorandum of Understanding: MOU) กับแตละ
สายการบินที่แสดงตามภาพที่ 2 เชน สายการบินฟลิปปนส
แอรไลน โดยขอตกลงนีค้ รอบคลุมถึงการใชโปรแกรมสะสมไมล
เดินทางรวมกัน การใชหอ งพักรับรองผูโ ดยสารรวมกัน และการ
ใหบริการขนสงผูโ ดยสารและสินคาทางอากาศรวมกัน (Huang,
2014) วิธกี ารนีน้ อกจากจะชวยเพิม่ ขีดความสามารถทางการ
แขงขันดานเสนทางบิน และตนทุนการดําเนินงานของสายการบินแลว ยังชวยลดปญหาความขัดแยงที่เกิดจากการเขา
รวมเปนสมาชิกกลุมพันธมิตรทางการบินอีกดวย เนื่องจาก
สายการบิ น มี อิ ส ระในการตั ด สิ น ใจเลื อ กสายการบิ น ที่ ต น
ประสงคจะเปนพันธมิตรทําใหการดําเนินงานเปนไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
อนาคตของสายการบินนอกกลุมพันธมิตรทางการบิน
ถึงแมวา ในปจจุบนั นีย้ งั มีสายการบินจํานวนมากทีไ่ มได
เขารวมกลุม พันธมิตรทางการบิน แตโอกาสของการเขารวมเปน
สมาชิกของกลุม พันธมิตรทางการบินยังคงเปดกวาง (Iatrou &
Oretti, 2007) และหากสายการบินนอกกลุมพันธมิตรทาง

การบินเห็นวาไมสามารถทํากําไรในเสนทางที่มีอยูและกําลัง
จะสู ญ เสี ย ส ว นแบ ง ทางการตลาดให กั บ สายการบิ น คู แข ง
สายการบินเหลานั้นก็มีแนวโนมที่จะพิจารณาเขารวมกลุม
พันธมิตรทางการบินในอนาคตอันใกล (Iatrou & Oretti,
2007) ซึ่งกอนที่สายการบินจะตัดสินใจเขารวมกลุมพันธมิตร
ทางการบินจะตองพิจารณาเปรียบเทียบจากปจจัยดังตอไปนี้
(Doganis, 2006; IATA, 2013)
1. ประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมกลุมพันธมิตร
ทางการบิน
2. ความเสีย่ งจากการเขารวมกลุม พันธมิตรทางการบิน
3. สภาพแวดลอมทางการแขงขัน
หากสายการบิ น เห็ น ว า การเข า ร ว มกลุ ม พั น ธมิ ต ร
ทางการบิ น อาจจะส ง ผลกระทบด า นลบกั บ สายการบิ น
มากกวาประโยชนที่จะไดรับ เชน สูญเสียความเปนเอกภาพ
ในการบริหารจัดการหรือสูญเสียภาพลักษณของสายการบิน
ทําใหผโู ดยสารเกิดความสับสน สายการบินเหลานัน้ ก็จะเลือก
ที่จะอยูนอกกลุมพันธมิตรทางการบินตอไป แตอยางไรก็ตาม
สายการบินเหลานั้นสามารถเลือกทําขอตกลงทางการบิน
รวมกับสายการบินอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทาง
ธุ ร กิ จ ดั ง จะเห็ น ได จ าก 3 สายการบิ น ขนาดใหญ จ าก
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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
ขณะที่สายการบินเอมิเรตส และสายการบินเอทิฮัดแอรเวย
แมไมไดตดั สินใจเขารวมกลุม พันธมิตรทางการบิน แตพยายาม
ทําขอตกลงทางการบินรวมกับสายการบินอืน่ ๆ ทัว่ โลก (IATA,
2013; OAG, 2013) ดังนัน้ สายการบินทีอ่ ยูน อกกลุม พันธมิตร
ทางการบินอาจไมสามารถดําเนินธุรกิจเพียงลําพังได แตการ
ตัดสินใจเขารวมกลุมพันธมิตรทางการบิน หรือทําขอตกลง
ทางการบินรวมกับสายการบินอื่นๆ นั้น ขึ้นอยูกับแผนการ
ดําเนินธุรกิจที่แตละสายการบินไดกําหนดไว และในอนาคต
การสร า งความร ว มมื อ ระหว า งสายการบิ น นั้ น จะมี ค วาม
ซับซอนเพิม่ มากขึน้ และมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ ทีจ่ ะพัฒนาไปสูก าร
ควบรวมกิจการระหวางสายการบิน (Holtz, 2007)

การวิเคราะหความทาทายดานกลยุทธของสายการบินใน
กลุมพันธมิตรและสายการบินนอกกลุมพันธมิตร
จากการที่ธุรกิจสายการบินเปนธุรกิจที่มีอัตราการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วและมีการแขงขันที่สูง สายการบิน
จึงตองกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงใน
ธุรกิจสายการบินเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
โดยแบงการดําเนินกลยุทธของสายการบินในปจจุบันเปน
2 กลุม คือ การดําเนินกลยุทธของสายการบินในกลุม พันธมิตร
ทางการบิน และสายการบินนอกกลุมพันธมิตรทางการบิน
โดยสายการบิ น ในกลุ ม พั น ธมิ ต รจะเน น กลยุ ท ธ การสราง
ความไดเปรียบเชิงการแขงขันดานตนทุนและเสนทางบินที่
หลากหลาย ในขณะทีส่ ายการบินนอกกลุม พันธมิตรทางการบิน
จะเนนกลยุทธการเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให
บริการของสายการบิน (ตารางที่ 2) (Chang & Hsu, 2005)

ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบกลยุทธของสายการบินกลุมพันธมิตรทางการบินและสายการบินนอกกลุมพันธมิตรทางการบิน
การดําเนินกลยุทธ






กลุมพันธมิตรทางการบิน
นอกกลุมพันธมิตรทางการบิน
ทําขอตกลงทางการบินรวมกับสายการบินทีอ่ ยูใ น  ทํ า ข อ ตกลงทางการบิ น ร ว มกั บ ทั้ ง ที่ อ ยู ใ นกลุ ม พั น ธมิ ต ร
กลุมพันธมิตรทางการบินเดียวกัน
ทางการบินและนอกกลุมพันธมิตรทางการบิน
กําหนดตารางบินและอัตราคาโดยสารรวมกัน  เนนการใหบริการการบินแบบจุดตอจุด (Point-to Point)
ใช แรงงานและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกต า งๆ  เนนการเปนผูนํานวัตกรรมดานผลิตภัณฑและคุณภาพการ
ภายในทาอากาศยานรวมกัน
ใหบริการ
ใชตราสินคาของกลุม พันธมิตรทางการบินรวมกับ
ตราสินคาของสายการบินตนเอง
ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสํารองที่นั่ง
และขายบัตรโดยสารรวมกัน

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Chang และ Hsu (2005)
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บทสรุป
จากการศึกษาบทความทางวิชาการและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับกลยุทธการรวมกลุมพันธมิตรทางการบินพบวา
วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ของการเข า ร ว มเป น สมาชิ ก ของกลุ ม
พันธมิตรทางการบินนั้นคือความตองการที่จะสรางความได
เปรียบทางการแขงขันดานตนทุนและเสนทางบิน โดยการ
รวมกลุมพันธมิตรทางการบินสามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแขงขันใหกับสายการบินที่เปนสมาชิก และสมาชิก
ของกลุมพันธมิตรทางการบินทั้ง 3 กลุม สามารถครองสวน
แบงทางการตลาดมากถึงรอยละ 54 อยางไรก็ตาม ยังมีสายการบินอีกจํานวนมากทีย่ งั คงไมตดั สินใจเขารวมกลุม พันธมิตร
ทางการบิน เนื่องจากตองการความอิสระและความรวดเร็ว
ในการตัดสินใจดําเนินงานตามแผนธุรกิจ ทั้งนี้ สายการบินที่
ไมเขารวมกลุมพันธมิตรทางการบินเหลานี้อาจตองเผชิญกับ
ปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจ เชน กฎเกณฑ
ขอบังคับในการเปดเสนทางบินไปตางประเทศ ความผันผวน
ของราคานาํ มัน และภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึง่ หากสายการบิน
ไม มี ค วามร ว มมื อ กั บ สายการบิ น อื่ น ๆ ก็ มี แ นวโน ม ที่ จ ะ
ไมสามารถดําเนินธุรกิจใหประสบผลสําเร็จ ดังนัน้ บางสายการบิน
นอกกลุม พันธมิตรทางการบินจึงเลือกทําขอตกลงทางการบิน
รวมกับสายการบินอื่นๆ ทั้งที่อยูในกลุมพันธมิตรทางการบิน
และนอกกลุมพันธมิตรทางการบิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันของสายการบินใหสามารถอยูรอดในธุรกิจที่มีอัตรา
การแขงขันที่สูง
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