กรณีศึกษา 1
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ความได้ เปรียบทางการแข่ งขัน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับระบบการจองตัว๋ เครื่ องบินนั้น จะทาให้เกิด
ความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก เมื่อเทียบกับระบบเดิม ปั จจุบนั สายการบินต่าง ๆ ได้มียอด
การจองที่นงั่ ผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มากขึ้น โดยเฉพาะสายการบินอเมริ กนั แอร์ ไลน์น้ นั มีรายได้
ที่มาจากการจองตัว๋ ผ่านเครื อข่ายมากกว่า 50% ของรายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั
ซาเบอร์ (Saber)เป็ นระบบการจองตัว๋ เครื่ องบินของอเมริ กนั ระบบแรกและเป็ นการลงทุน
ที่แพงมากสาหรับพัฒนาระบบดังกล่าว เมื่อเปลี่ยนมาเป็ นระบบเชื่อมโยงต่อกัน (On-line) กลับ
ถูกคู่แข่งขันรายอื่นยื่นคาฟ้ องต่อศาลโดยอ้างว่าระบบนี้ไม่ให้ความเป็ นธรรมแก่ชาวอเมริ กนั
นอกจากนี้ยงั เป็ นการเพิ่มงานเพราะทาให้พวกเขาต้องพยายามที่จะพัฒนากลไกระบบของตนเองอีก
ด้วย ในแง่มุมด้านการแข่งขันของระบบซาเบอร์ กบั คู่แข่งขันรายอื่น ๆ นั้นได้ดาเนิ นต่อเนื่ องมา
จนถึงสิ้ นปี ค.ศ. 1999 และอาจกล่าวได้วา่ ตัว๋ เครื่ องบินในสหรัฐอเมริ กาอย่างน้อย 3 ใน 5 ใบ
ที่บริ ษทั ขายตัว๋ ออกให้แก่ผโู ้ ดยสารทางอากาศนั้นได้รับการจองล่วงหน้าผ่านระบบซาเบอร์ นนั่ เอง
คดีฟ้องร้องเกี่ยวกับระบบซาเบอร์ ยงั ได้ดาเนินต่อไปเรื่ อย ๆ และได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับ
กฎระเบียบที่จะใช้บงั คับการแพร่ กระจายของระบบซาเบอร์ ซ่ ึ งครอบงาระบบการจองตัว๋ รายอื่น ๆ
ทั้งหมด อย่างไรก็ตามนายโรเบิร์ด แครนเดล ประธานและหัวหน้าใหญ่ของบริ ษทั ซาเบอร์
สายการบินอเมริ กนั ได้ให้ขอ้ คิดว่า “ถ้าท่านให้ผมเลือกขายระหว่างสายการบินกับระบบซาเบอร์
แล้ว ผมคงต้องเลือกขายสายการบินดีกว่า”
ระบบซาเบอร์ (Saber) ก็คล้าย ๆ กับระบบจองตัว๋ ส่ วนใหญ่ที่ใช้กนั ในปั จจุบนั คือ
เป็ นระบบคอมพิวเตอร์ ที่พฒั นาขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้กฎระเบียบและข้อบังคับของอุตสาหกรรม
สายการบินให้ใช้งานง่ายขึ้น จริ ง ๆ แล้วการใช้งานได้เริ่ มต้นมาตั้งแต่ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 70 และ
ต่อเนื่องมาจนถึงคริ สต์ศตวรรษที่ 80 การผ่อนคลายกฎระเบียบและข้อบังคับจากภาครัฐบาล
เกิดขึ้นมาเพื่อให้สายการบินสามารถกาหนดราคาตัว๋ เครื่ องบิน เส้นทางการบิน และการบริ หารงาน
ภายในของตนเองได้ ราคาตัว๋ เครื่ องบินโดยสารมีราคาถูกลงกว่าเดิมอย่างมาก โดยเฉพาะการ
เดินทางเป็ นกลุ่ม (Package) สาหรับผูท้ ี่ชอบเดินทางโดยเครื่ องบินบ่อยๆ และนักธุ รกิจจะได้รับ
ประโยชน์เป็ นอย่างมาก ทาให้สายการบินมีรูปแบบของการจัดชั้นบริ การตามความต้องการของ
ผูโ้ ดยสารได้
ระบบการจองตัว๋ เครื่ องบิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ สายการบินใหญ่ ๆ แต่ละสาย

การบินจะมีระบบการจองตัว๋ เป็ นของตนเอง เช่น สายการบินที.ดับบลิว.เอ (TWA) มีระบบ
การจองตัว๋ ที่เรี ยกว่า ปาร์ส (Pars) และสายการบินเดลต้า (DELTA) มีระบบการจองตัว๋ ชื่อว่า ดาต้าส
(Datas) อย่างไรก็ตามได้มีสานักวานตัวแทนจาหน่ายตัว๋ เดินทางมากกว่า 40,000 แห่ง ซึ่งคิดเป็ น
90 % ของสานักงานตัวแทนทั้งหมด ในสหรัฐอเมริ กาในปั จจุบนั ได้เชื่อมต่อตรง (On-line) เข้ากับ
3 ระบบการจองตัว๋ ดังกล่าว นอกจากนี้สานักงานตัวแทนจาหน่ายแต่ละแห่งยังสามารถทาการ
จองตัว๋ เที่ยวบินต่าง ๆ ผ่านสายการบินอื่น ๆ ได้อีกด้วย จากการศึกษาพบว่าสายการบินได้จดั หา
สานักงานตัวแทนจาหน่ายและเชื่อมเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ หลักของสายการบิน หรื ออาจ
กล่าวได้วา่ แต่ละสายการบินต้องการเพิ่มจานวนสานักงานตัวแทนจาหน่ายที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
เข้ากับระบบกลางของสายการบินนั้น ๆ
ระบบซาเบอร์ อพอลโล ปาร์ส และดาต้าส จะสื่ อสารกันเป็ นระบบเวลาจริ ง (Real time)
เช่น สามารถทาการจองที่นงั่ ในเครื่ องบินเดลต้าผ่านระบบซาเบอร์ หรื อจองที่นงั่ ของเครื่ องบิน
อเมริ กนั ผ่านระบบปาร์ สก็ได้อย่างไรก็ตามการสารองที่นงั่ ผ่านสายการบินคู่แข่งขันในแต่ละครั้งนั้น
สายการบินที่เป็ นเจ้าของระบบสารองที่นงั่ จะต้องได้รับค่าธรรมเนียม ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่าย
ค่าธรรมเนียมให้กบั คู่แข่งขัน แต่ละสายการบินจึงต้องการที่จะสารองที่นงั่ โดยผ่านระบบของตนเอง
ให้มากเท่าที่จะเป็ นไปได้
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
สายการบินต่าง ๆ สามารถใช้ระบบการสารองที่นงั่ ของตนเอง เพื่อสร้างความได้เปรี ยบ
ด้านการแข่งขันในหลาย ๆ ทาง กลยุทธ์ที่นิยมใช้กนั สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1. การควบคุมระบบสารสนเทศที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของตัวแทนจาหน่ายตัว๋
สาหรับการเดินทาง เช่น สายการบินที่เป็ นเจ้าของระบบสารองที่นงั่ มักจะแสดงรายการของ
สายการบินของตนเองเป็ นอันดับแรก (หรื อในลักษณะที่เลือกเองได้) ก่อนที่จะแสดงรายการของ
คู่แข่งขันอื่น ๆ
2. การมีสานักงานตัวแทนจาหน่ายตัว๋ เดินทางและมีการทาสัญญาข้อตกลงกันไว้ในวันที่ซ้ื อ
ตัว๋ ว่าจะสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั สายการบินว่าลูกค้าจะไม่เปลี่ยนใจไปใช้บริ การระบบของคู่แข่งขัน
3. ถ้ามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสาหรับสายการบิน จะมีการระบุไว้ในระบบสารองที่นงั่
4. การเสนอเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้แก่สานักงานตัวแทนจาหน่ายต่าง ๆ เพื่อให้ตวั แทน
เหล่านั้นสามารถประมวลผลของตนเองแล้วต่อเชื่อมตรง (On-line) ในการจองตัว๋ สายการบิน

5. การเพิ่มจานวนการให้บริ การที่เสนอผ่านระบบสารองที่นงั่ จนกระทัง่ ตัวแทนจาหน่าย
สามารถสารองการเช่ารถและห้องพักของโรงแรมให้แก่ผเู ้ ดินทางได้อย่างสะดวก สายการบิน
ใหญ่ ๆ ได้แบ่งระบบการสารองที่นงั่ ออกไปเป็ นส่ วนย่อย ๆ ซึ่ งการแบ่งแยกย่อยเหล่านี้จะให้บริ การ
ธุ รกรรมการจองต่าง ๆ กับสายการบินขนาดเล็กและบริ ษทั ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
การแข่งขันที่รุนแรงระหว่างสายการบิน เป็ นสิ่ งบ่งชี้ให้เห็นถึงการเจริ ญเติบโตของการใช้
บริ การสายการบินระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1990-1999 สงครามราคาตัว๋ ตัว๋ กลุ่มพิเศษสาหรับผูใ้ ช้
เส้นทางบ่อย ๆ และการให้บริ การใหม่ ๆ จะยังคงมีต่อไปเพื่อพัฒนาให้อุตสาหกรรมสายการบิน
มีความทันสมัยและเป็ นไปตามความต้องการของผูโ้ ดยสาร บางบริ ษทั เช่น อิสเทิร์น
(Eastern Airlines) และแพนเอ็ม (PAN AM) ได้ปิดกิจการลงเนื่ องจากมีความกดดันด้านการแข่งขัน
ทาให้มีการล้มละลายของแต่ละสายการบินขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศได้แสดงบทบาทที่สาคัญใน
การเปลี่ยนรู ปแบบของบริ ษทั และการให้บริ การ ซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ยังคงเป็ น
ปั จจัยหลักของการได้เปรี ยบในการแข่งขันเช่นนี้ ต่อไปอีกในอนาคต
ปัญหาและข้ ออภิปราย
1.จงอภิปรายว่าวิธีการในระบบการสารองที่นงั่ ของสายการบิน สามารถช่วยให้
สายการบินปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้นได้อย่างไร
2.แต่ละสายการบินมีระบบการสารองที่นงั่ แตกต่างกันอย่างไร และแต่ละระบบมี
ข้อได้เปรี ยบซึ่ งกันและกันอย่างไร นอกจากนั้นระบบต่าง ๆ เหล่านั้นได้สร้างความยุง่ ยากให้กบั
สานักงานตัวแทนสายการบินและสายการบินเล็ก ๆ อย่างไร
3.มีการใช้ระบบสารองที่นงั่ สายการบินเพื่อเปิ ดการเชื่ อมต่อกับตัวแทนจาหน่ายตัว๋ และ
ปิ ดกั้นคู่แข่งขันอย่างไร
4. ท่านคิดว่าระบบการสารองที่นงั่ ของสายการบินควรได้รับการพัฒนาให้มีระบบชั้น
ของการบริ การแบบใหม่ ๆ และให้มีประสิ ทธิ ผลได้อย่างไร บริ การเสริ มอะไรที่ท่านคิดว่าควรจะ
เสนอให้แก่ผโู ้ ดยสาร และท่านจะทาอย่างไรให้ผโู ้ ดยสารสนใจในสิ่ งที่ท่านเสนอเหล่านี้

