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บทคัดยอ
การศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเองเรื่ อ งการศึ ก ษาป ญ หาและนํ า เสนอกลยุ ท ธ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคาดานการขนสงสินคา กรณีศึกษา สายการบินสแกนดิเนเวียน
แอรไลน ซิสเต็ม วัตถุ ประสงคเพื่อศึกษาลักษณะและผลกระทบของปญหาที่มีผลตอองคกร
สามารถวางแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนสงสินคาทางอากาศและศึกษาปญหา
ของ กระบวนการภาคพื้นดินขององคกรและลดตนทุนในการขนสงสินคาทางอากาศ รวมถึง วาง
แผนการพยากรณการแบงสรรพื้นที่ระวางของแตละสถานีในแตละไตรมาสเพื่อกําหนดกลยุทธ
ในการพัฒนากระบวนการขนส งสินคาทางอากาศ โดยการศึกษา ดังกล าวไดนําระเบียบวิธี
การศึกษาขอมูลปฐมภูมิไดจากการสัมภาษณกลุมลูกคา และการศึกษาขอมูลทุติยภูมิไดทําการ
รวบรวมขอมูลและเก็บขอมูลที่เกี่ยวของในบริษัท
จากการศึกษาพบวา มีลูกคาจํานวนมากที่มีการเรียกคาชดเชยคาเสียหาย ในการขนสง
เนื่องจากสินคาเสียหาย ลาชา และสูญหาย อีกทั้งการแบงสรรพื้นที่ใหแตละสถานีก็ยังมีความไม
สมดุลกับสินคาที่มีอยู ซึ่งเปนเหตุทําใหเกิดคาเสียโอกาส รวมถึงกระบวนการในการทํางานที่
ขาดมาตรฐาน

จ

ดังนั้น กรณีศึกษานี้ไดนําเสนอ การพยากรณการวางแผนการแบงสรรพื้นที่ระวางสินคา
และหาทางแกไขการลดคาชดใชความเสียหาย รวมถึงการทําคูมือในการปฏิบัติงานอยางเปน
มาตรฐาน ซึ่ ง จากการศึ ก ษาพบว า สามารถลดค า เสี ย โอกาสและค า ใช จ า ยในการชดใช
คาเสียหายและสามารถเพิ่มรายไดใหแกองคกร และจากการศึกษาแนวทางแกไขปญหา เรื่อง
การพยากรณ จะทําให สามารถไดรายไดเพิ่มขึ้น จากการลดคาเสียโอกาส ไดถึง 5,412,000
บาทตอป ในกรณีที่ สามารถลดคาชดเชยความเสียหายจะทําใหสามารถลดคาใชจายไดถึง
6,000,904 บาทตอป และ จากผลสํารวจความพึงพอใจของลูกคา ถึงจะตองทําการจางพนักงาน
เพิ่มขึ้น 1 อัตราซึงคิดเปนคาใชจาย 96,000 บาทตอป ก็ยังสามารถทําใหองคกรไดกําไรเพิ่มขึ้น
ถึง 11,046,904 บาท ตอป
และจากการศึกษา คาดวาจะไดรับประโยชนจากการศึกษา ดังนี้
1.ทราบถึงลักษณะและผลกระทบของปญหาที่มีผลตอองคกร
2. สามารถเพิ่มยอดปริมาณการสงสินคาใหกับสายการบินได
3. สามารถกําหนดกลยุทธในการแขงขันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
4. ทราบปญหาของกระบวนการขนสงสินคาทางอากาศขององคกร

ฉ
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บทที่ 1
บทนํา

1. ชื่อองคกรและลักษณะธุรกิจขององคกร
1.1 ขอมูลทั่วไป
เอส เอ เอส คารโก (ประเทศไทย) เปนบริษัทในกลุมของ สายการบินสแกน ดิเนเวียน
แอรไลน ซิสเต็ม ซึ่งเปนสายการบินแหงชาติของ 3 ประเทศไดแก ประเทศเดนมารค สวีเดน
และ นอรเวย กอตั้งขึ้นตั้งตีป คศ 1918มีจํานวนเครื่องบินทั้งหมดกวา 260 ลํา ใหบริการ
บินไปยัง 306 สถานีปลายทางทั่วโลก มีจํานวนพนักงานทั่วโลกในปจจุบันกวา 2000คน
โดยในแตละวันจะมีจํานวนเที่ยวบินถึง 1000 เที่ยวตอวัน และ 1 ในจํานวน จุดหมายปลายทาง
ในภูมิภาคเอเชีย ก็คือ ประเทศไทย
เอส เอ เอส คารโก (ประเทศไทย)
มีหนาที่รับผิดชอบในสวน ของการขายพื้นที่
ระวางสินคา และบริการรับสงสินคา (Cargo)
และไปรษณียภัณฑ (Mail)
โดยในการ
ทําวิจัยครั้งนี้จะกลาวถึงสถานีกรุงเทพ โดยแทนตัวเองวา เอส เอ เอส คารโก (ประเทศไทย)
เอส เอ เอส คารโก (ประเทศไทย) ดําเนินธุรกิจดานการขายพื้นทีร่ ะวางสินคาขาออก และดูแล
ความ เรียบรอยในสวนของสินคาขาเขา ในสวนของไปรษณียภัณฑ (Mail) สถานี กรุงเทพ จะ
เปน ผูใหบริการดาน การ ขนสงเทานั้น แตในสวนของการขาย ฝายสํานักงานใหญที่ ประเทศ
เดนมารคเปนผูรับผิดชอบ
ฉะนั้นหนาที่หลักของเอส เอ เอส คารโก (ประเทศไทย) จึงอยู ที่การขาย พื้นที่ระวาง
สินคาขาออก และการให บริการ (Handling)โดยลูกคาของเอส เอ เอส คารโก (ประเทศไทย)
จะแบงเปนบริษัทตัวแทนในการ ขนสงสินคาแทนซึ่งไดการรับรองโดย สมาคมขนสงทาง อากาศ
ระหวาง ประเทศและไดรับการแตงตั้งโดยสายการบินใหมีอํานาจในการรับสินคา ออกใบตรา สง
สินคาพรอมทั้งเรียกเก็บเงินในนามของสายการบินที่แตงตั้งนั้นได ( IATA Cargo Agent ) และ
บริษัทตัวแทนใน การขนสงสินคา(Freight Forwarder) ที่ไมไดรับการ แตงตั้งโดย สายการบิน
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ใหมีอํานาจในการรับสินคา, ออกใบตราสงสินคา พรอมทั้งเรียกเก็บเงิน ในนามของสายการ บิน
ที่แตงตั้งนั้นไดมีสัญญากับสายการบิน เรียกวา Sub Agent โดยจะแตกตางกันที่ บริษัท ตัวแทน
ในการขนสงสินคาทีมีสัญญากับเอส เอ เอส คารโก(ประเทศไทย) นั้นจะทําการ รับคํา สั่ง ซื้อ
บริการมาจากผูสงออกและผูคาปลีก และทําการจองพื้น ไดโดยตรง สวนของ บริษัทตัวแทนใน
การขนสงสินคาที่ไมมีสัญญากับ เอส เอ เอส คารโก (ประเทศไทย) นั้นก็ทําหนาที่เหมือนกับ
บ ริ ษั ท ตั ว แ ท น ใ น ก า ร ข น ส ง สิ น ค า ที่ มี สั ญ ญ า แ ต จ ะ ไ ม ส า ม า ร ถ
จองพื้ น ที่ ร ะวางกั บ สายการบิ น ได โ ดยตรง จะต อ งทํ า การจองผ า น บริ ษั ท ตั ว แทนใน
การขนส ง สิ น ค า ที่ มี สั ญ ญากั บ สายการบิ น อี ก ที ซึ่ ง บริ ษั ท ตั ว แทนใน การขนส ง สิ น ค า
ก็จะมีหนาที่เปนคนกลางในการจัดหาเสนทางและสายการบินที่จะสงไปยังปลายทางโดยทันตาม
กําหนดและมีคาใชจายต่ําที่สุด
รับบรรทุกสินคาทุกประเภท เชน สินคาทั่วไป
เอส เอ เอส คารโก (ประเทศไทย)
(General Cargo ) ของสด ทั้งผัก ผลไม (Perishable) สินคาอันตราย (Dangerous Goods)
สินคามีคา (Valuable Cargo) สัตวตางๆ (Live Animal) รวมถึงศพ (Human Remain) โดยจะ
มีขอ กํา หนดและคาใชจายที่แตกตางกันไป ตามกฎเกณฑที่ ทางสาย การบินตั้งขึ้นและใน
สภาวะที่แขงขันที่สูงงานบริการของ เอ เอส คารโก (ประเทศไทย) จึงจําเปนตองมีความรวดเร็ว
แ ม น ยํ า แ ล ะ ส า ม า ร ถ ส น อ ง ต อ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค า อ ย า ง ดี ที่ สุ ด
โดยพนักงานจะตองมีความรูทั้งทางดาน เสนทางการบิน ราคา ลักษณะ เฉพาะ ของ เครื่อง บิน
แตละชนิด ชนิดของเครื่องบิน และขอจํากัดตางๆ ของแต ละประเทศ
1.2 Company Goal Vision Mission SWOT
• Goal : Safety Punctuality Revenue
บริ ษั ท จะคํ า นึ ง ถึ ง เรื่ อ งความปลอดภั ย ทั้ ง ของผู โ ดยสารและพนั ก งาน
เ ป น อั น ดั บ แ ร ก
แล ะ เ รื่ อ ง ค ว า ม ต ร ง ต อ เ ว ล า
และเรื่องของรายไดที่ไดรับของบริษัท
• Vision : The most clever air cargo solution
เปนทางเลือกสําหรับการขนสงทางอากาศที่ดีที่สุด
• Mission : SAS Cargo provides efficient air transport solutions based on
leading edge technologies and competent staff.
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SAS
Cargo
เป น ผู ใ ห บ ริ ก ารด า นการขนส ง อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยการเป น ผู นํ า ด า น
เทคโนโลยี และการมีพนักงานที่มีคุณภาพ
• SWOT
Strengths
1.เปนสายการบินที่ใหบริการหลักในประเทศ
แถบสแกนดิเนเวียน
2.เที่ยวบินมีความถี่มากในกลุมประเทศ
นอรเวย
3.มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพ

Weaknesses
1. เครือขายนอกกลุมประเทศสแกนดิเนเวียนมี
จํานวนนอย
2. มีจํานวนเที่ยวบินนอกกลุมประเทศสแกน
ดิเนเวียนนอย
3.ขาดความรวมมือระหวางแตละถานี
4.เทียวบินมีการเปลี่ยนแปลงบอย
5.อัตราคาขนสงราคาแพง
6.สินคาถึงปลายทางลาชากวากําหนด
7.สินคาเกิดความเสียหายและสูญหายระหวางเ
ปลี่ยนเครื่อง

Opportunities
1.รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมและสนับส
นุนการสงออกสินคา เกษตร
2. มีการผลักดันสนามบินสุวรรณภูมใหเปน
ศูนยกลาง การบิน ระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก เฉียงใต ทําใหมี โอกาสในการ
เพิ่มปริมาณการการสงออกเพิ่มขึ้น

Threats
1. คาน้ํามันมีการผันผวน
2. การถดถอยของภาวะ เศรษฐกิจโลก
3. มีการใหบริการในรูปแบบเครื่องบินเชา
เหมาลําในชวงฤดูหนาว และมีราคาถูกมาก
4. สายการบินคูแขงมีการลดราคาอยางมาก
5. ลูกคามีการวางแผนการผลิตสินคาลวงหนา
จึงเปลี่ยนไปสง สินคาทางทะเลมากขึ้น
6. สายการบินคูแขงมีการแจงสถานะ สินคา
ใหแกลูกคาผานทาง E-mail
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1.3 จํานวนเที่ยวบินของ เอ เอส คารโก (ประเทศไทย)
เที่ยวบินที่ SK 972 จากกรุงเทพสูเมืองโคเปนฮาเกน ประเทศเดนมารค
ตารางเวลาเทียวบิน:
เที่ยวบิน

จาก

สู

SK972

กรุงเทพฯ

โคเปนฮาเกน

เวลาออก/เวลาถึง วันที่มีเที่ยวบิน
0025-0630

จันทร อังคาร
พุธ ศุกร เสาร

ตารางที่ 1 แสดงตารางวัน เวลาและจุดหมาย ของเที่ยวบิน
1.4 ชนิดของผลิตภัณฑ เอส เอ เอส คารโก (ประเทศไทย) ไดมีการจําแนก ชนิดของ
ผลิตภัณฑเปน 5 ประเภทเพื่อ เปนการเพิ่ม ประสิทธิ ภาพในการบริการ โดยแบงเปน
• SAS Priority Cargo เปนผลิตภัณฑที่รบั ประกันเรื่องระยะเวลาจาก สถานีเชื่อม
ตอไป ยัง ปลายทาง ไดภายใน 2 ชั่วโมง และถา พื้นทีร่ ะวาง สินคา เต็ม สินคา
ชนิดนี้จะไดไป กอนสินคาประเภท ทุกประเภทลูกคาสามารถเคลม ไดถา ไมถึง
ตามเวลากําหนดหรือสินคาสูญหายโดยลูกคาจะตองเสียคาพื้นที่ระวาง ใน ราคา
พิเศษ ไดแก สินคา ที่ ตองการความรวดเร็ว เชน ฟนปลอม เลนสแวนตา
• SAS Cargo XL Express สําหรับสินคาที่มีขนาดใหญและน้ําหนักเกิน 100
กิโลกรัมโดยจะใหความสําคัญมากกวาสินคาทั่วไปแตนอ ยกวาสินคาเรงดวน
ราคาจะถูกกวาสินคาเรงดวนและแพงกวาสินคาทั่วไปโดยสินคา
จะไดรับประกัน วาของจะไดออกจากตนทางแมวาเทีย่ วบินจะเต็มและจะมีlead
ไม
สามารถ
time
ที่สนั้ กวา
สินคาทั่วไปแต
เรียกคาชดเชยคาเสียหายกับทางสายการบินได
• SAS Cargo Cool สําหรับสินคาเนาเสียงายโดยจะมีการรักษาอุณหภูมิ ใหคงที่
เมื่อไปถึงปลายทางหรือสถานีtransitสินคาประเภทนี้ไดแกผัก
ผลไม
และอาหาร แชแข็ง
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• SAS Cargo Extra Care สําหรับสินคามีมูลคาสูงสายการบิน จะมีการรักษา
ความปลอดภัยและดูแลเปนพิเศษทั้งตอนออกจากคลังสินคาขางเครือ่ งสถานี
ตอและสถานีปลายทางโดยจะสงโทรเลขบอกไปยังทุกหนวยที่เกี่ยวของเพื่อให
พนักงานที่ปลายทางมารับสินคาจากขางเครื่องเพื่อปองกันการสูญหายสินคา
ชนิด นี้ไดแกเครื่องประดับบัตร เครดิต ธนบัตร สินคาอันตราย และสิ่งมีชีวิต
• SAS General Cargo เปนสินคาทุกชนิด นอกเหนือจากสินคาพิเศษที่กลาวมา
เวลาใน การตอเครื่อง ภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมง เชน สินคา อิเล็กทรอนิกส
เสื้อผา
1.5จํานวนพื้นที่ระวางของแตละสถานีในแตละเทียวบินเนื่องจากกรุงเทพเปนสถานีเดียว
ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตทเี่ ปดให บริการ เต็มรูปแบบ ดังนั้นจึงตองมีการแบงสรร
พื้นที่ ระวาง(Allotment)ใหแกสถานีอื่นใน ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต และประเทศ
เอเชียบางประเทศที่มีสัญญากับ เอ เอส คารโก (ประเทศไทย) ทุกเที่ยวบินเหมือนกันดังนี้
BKK(กรุงเทพ) : 4 PMC ( 8000 กิโลกรัม: 40 cbm )
SIN (สิงคโปร): 1PMC/3AKE ( 3950 กิโลกรัม : 20.5 cbm)
SGN(ไซงอน) : 1AKE ( 650 กิโลกรัม : 3.5 cbm )
TPE (ไทเป) : 1AKE ( 650 กิโลกรัม : 3.5 cbm)
MNL (มะนิลา) : 1AKE (650 กิโลกรัม : 3.5 cbm)
จํานวนพืนที
้ ่ แ ต ละสถานี
TPE MNL
SGN 650 650
650 5% 5%
5%

BKK
SIN

SIN
3950
28%

BKK
8000
57%

SGN
TPE
MNL

แผนภาพที่ 1 แสดงปริมาณพื้นที่ระวางของแตละสถานี เอส เอ เอส คารโก
(ประเทศไทย)
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1.6 กลุมลูกคาหลักและความตองการของลูกคา
ลูกคาของ เอส เอ เอส คารโก (ประเทศไทย)แบงเปน ลูกคาทางตรง คือ
บริษัทตัวแทนในการขนสงสินคาที่มีสัญญาที่สามารถออกใบตราสงสินคากับทางสายการบิ
นโดยตรง(ซึ่งสวนใหญ
จะ
เปนบริษทั ที่ทาํ ธุรกิจมานานและไดรับการรับรองจากมาตรฐานสา กล เชน International
Air Transport Association ( IATA ) และสามารถเชือ่ มั่นในดาน การ เงิน)
แตอีกกลุมหนึ่ง จะเปน บริษัทตัวแทนใน การขนสงสิน คา ที่ไมไดรับการแตงตั้ง โดย
สายการบิน ใหมีอํานาจ ในการรับ สินคา,ออกใบตราสงสินคากับทาง สายการบิน ปจจัยที่
สําคัญของตอการใชบริการก็คือการตั้งราคาที่เหมาะสม เอส เอ เอส คารโก (ประเทศไทย)
ตั้งราคาโดยอิงกับราคา ตลาด
แตถาลูกคา
ที่มีการสงสินคา กับสายการบิน
ในปริมาณมากก็สามารถทําการขอราคาพิเศษ เพื่อสนองความตอง การของผูสงออกไดซึ่ง
ความตองการของลูกคาโดยหลักก็คือตองการใหสินคาไปถึงยังปลายทางภาย ในเวลา ที่กํา
หนด ไวดวยราคาที่ ต่ําที่สุดและไมเกิดการเสียหายและสูญหายของสินคา
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1.7 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ เอส เอ เอส คารโก (ประเทศไทย)
ผูสงออกติดตอกับตัวแทนผูส ง ออกเพื่อ
ใหจองพื้นที่ ระวางสินคากับ SAS Cargo

SAS Cargo
จัดเตรียมพื้นที่ระวาง สินคา

สินคามาถึงยังสนามบินทําการนําของ
ลงและชั่งสินคาและวัดขนาดของสินคา

ตัวแทนผูสงออกนําใบชั่งสินคา
ไปทําการจัดการดานเอกสาร
นําเอกสารตราสงสินคา AWB
มาสงใหกับสายการบินเพื่อ
เตรียมนําสงไปที่เครื่องบิน

ตัวแทนผูสงออกนําสินคาเขามาทํา
การโหลดตามพื้นที่ที่ SAS Cargo

เมื่อลูกคาทุกรายทําการโหลดสินคาเรียบรอย
ตองทําการชั่งสินคาในแผนและตูค อนเทนเนอร
เพื่อนํา Gross weight มาใสในระบบสําหรับ
คํานวนในเรื่องของน้ํามันและทําการวางแผน
สินคาทั้งหมดถูกลากไปยังเครื่องบิน
สินคาและเอกสารดําเนินการ
โหลดขึ้นเครื่องโดยการควบคุม
และดแลของเจาหนาที่ SAS
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2. การวิเคราะหสภาพการแขงขันในธุรกิจ โดยทฤษฎี Five Force Model
Rivalry:เราจะแยกเปนการแขงขัน3สวนคือ
1.
การแขงขันกับสายการบินที่ทําการบินเขากลุมสแกนดิเนเวียนและแถบยุโรป
เปนประจําตลอด ทั้งป โดยเครื่องบินผูโดยสาร ไดแก การบินไทย สายการบินฟนดแอร
สายการบินแอรฟรานส-เค
แอล
เอ็ม
สายการบินลุฟทธันซา
สายการบินเหลานี้จะมีคาระวางสินคาแพงที่สุดในบรรดาทั้ง
3
ประเภทเนื่องจากพื้นที่ระวางมีจํากัดและจะมีขอกําหนดในการขนสงมากที่สุดดวย
2. การแขงขันกับสายการบินขนสงสินคา ( Freighter ) ที่บินตลอดทัง้ ปถึงแมวาสายการบิน ประ
เภทนี้จะไมมีสายการบินทีบ่ ินตรงเขากลุม ประเทศแถบสแกนดิเนเวียนแตก็สามารถแยงสวนแบง
ลูกคาไปไดมากโดยการบินเขากลุมประเทศยุโรปแลวจึงผานไปยังกลุม ประเทศแถบบสแกนดิเน
เวียน ไดแกสายการบิน แอรฟรานส-เค แอล เอ็ม สายการบิน ลุฟทธันซา สายการบินจํา พวก นี้
ราคาจะคอนขางถูกกวาเครือ่ งผูโดยสารเนื่องจากเครื่องบินมีพื้นที่ระวางมาก และเนน ปริมาณ
การขายคารโกเปนหลัก
3. เครื่องบินเชาเหมาลํา ที่บินตรง จากกรุงเทพ สู ประเทศเเถบสแกนดิเนเวียน ซึ่งสวน ใหญจะ
มีชวง ฤดูหนาวที่เปนชวง High Season เชนสายการบิน DK สายการบินเหลานี้จะรับขน
สงสินคา ในราคา ที่ถูกมากที่สุดในบรรดาทั้ง 3 ชนิด เนื่องจากวัตถุประสงค หลักคือ การขาย
บริการแกผูโดยสารในชวงฤดูทองเที่ยวจึงถือวาสินคาเปนเพียงของแถมจาการขายตั๋วผูโดยสาร
Buyer:อํานาจในการตอรองของผูซื้อแบงออกเปน2กลุมคือ
1.กลุมลูกคาทีม่ การขนสงสินคาที่มีสัญญาที่สามารถออกใบตราสงสินคากับทางสายการบินโดยต
รงซึ่งสวนใหญจะเปนลูกคารายหลักของสายการบินจึงมีอํานาจในการตอรองในดานราคาคอน
ขางสูง
2.กลุมลูกคาทีไ่ มมีสัญญาและไมสามารถออกใบตราสงสินคากับทางสายการบินโดยตรงจะมีอํา
นาจการตอรองดานราคานอยกวาประเภทแรกแตถาตนมีสินคาปริมาณมากก็สามารถรองขอกับ
ทาง เจาของStock AWB เพื่อขอตอรองราคากับทางสายการบินได
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Suppliers : อํานาจในการตอรอง ของ Supplier ของ เอสเอ เอส คารโก (ประเทศไทย) ไดแก
ผูใหบริการดานการดําเนินงานตางๆ ( Handling agent) ซึ่งก็คือ การบินไทย ทาง เอส เอ เอส
คารโก(ประเทศไทย)ซื้อการบริการดานจากการบินไทยโดยใหอํานาจเจาหนาที่การบินไทยในกา
รดูแลรับผิดชอบการโหลดสินคาและดานเอกสารจึงเปนผูที่มีอํานาจในการตอรองคอนขางสูง
ในคลังสินคา สุวรรณภูมิ มีผูใหบริการดาน Handling อยูเพียง 2 บริษัท ไดแกการบินไทย และ
BFS
NewEntrants:การเขามาในอุตสาหกรรมการบินถือวาเปนเรื่องที่ยากในปจจุบันเพราะวาผูประ
กอบการรายใหมที่เขามานั้นจะตองลงทุนสูงจึงไมสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายเดิม
Substitution
Products
:
ถาเรามองถึงความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง
สิ่งอํานวยความ
สะดวกสิ่งอื่นที่เขามาทดแทนเครื่องบินก็คงยาก
ถาเรามองทางดานตนทุนและความเปนไปไดก็
คงจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นที่เขามาทดแทนเครื่องบินได เชน การ ขนสงทางเรือ ถาสิ่ง
อํานวย ความ สะดวก เหลานี้ไดมีการพัฒนาใหดีขึ้นก็คงเปน ตัวเลือก อีกทางหนึ่งของลูกคา
กลยุทธของ เอสเอ เอส คารโก (ประเทศไทย) ในปจจุบันคือ Focus กลาวคือ การที่ เอส เอ
เอส คารโก(ประเทศไทย) เจาะและสนองความตองการของตลาดในกลุมเดิมๆ เทานั้น
จึงมีความเสี่ยงถาลูกคาเกิดความไมพอใจและเปลี่ยนไปใชบริการสายการบินอื่นก็อาจสงผลกระ
ทบตอสายการบินได

3. ปญหาและความสําคัญของปญหา
ในยุคปจจุบันการขนสงทางอากาศก็มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเปนการขนสงที่มี
ความสะดวกและรวดเร็ว มีตารางการบินที่สม่ําเสมอและตรงเวลา สามารถสงสินคาไปไดทั่ว
ทุกมุมโลก จึงทําใหเกิดการแขงขันกันอยางรุนแรงเพื่อจะไดมาซึ่งสินคาและสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงและมีทางเลือกมากขึ้น เปนผลใหผูประกอบการตองมี
การรับตัวเพื่อความอยูรอดและสามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหมีความเหมาะสมและตรง
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กับความตองการของลูกคามากขึ้นโดยถาสายการบินใดมีความพรอมในดานการจัดการกระบวน
การไดดีและสามารถสนองความตองการของลูกคาไดก็จะสงผลใหองคกรสามารถพัฒนาระบบ
การทํางานได ซึ่ งจะทํา ให สายการบินนั้นมีความไดเ ปรียบในการทํ าธุ รกิ จและสามารถเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน
เนื่องจากการศึกษาขอมูลของบริษัทเรื่องกระบวนการทํางานภายในองคกรพบวามี
ลูกคาจํานวนมากที่มีการเรียกคาชดเชยคาเสียหาย ในการขนสง เนื่องจากสินคาเสียหาย ลาชา
และสูญหาย อีกทั้งการแบงสรรพื้นที่ใหแตละสถานีก็ยังมีความไมสมดุลกับสินคาที่มีอยู ซึ่งเปน
เหตุทําใหเกิดคาเสียโอกาส ซึ่งปญหาดังกลาวสงผลกระทบกับบริษัทดังนี้
1. ขาดศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ
2. คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการที่ขาดประสิทธิภาพในกระบวนการทํางาน
ซึ่ ง จากการวิ เ คราะห เ ห็ น ว า บริ ษั ท สู ญ เสี ย รายได ที่ สํ า คั ญ และไม ส ามารถควบคุ ม
ประสิทธิภาพของการขนสงได ทําใหตองหาแนวทางในการแกไขปญหา เพื่อใหสายการบินมี
กําไรเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งสามารถควบคุมประสิทธิภาพของการขนสงสินคาไดดวย ซึ่งสงผล
กระทบตอสายการบินเปนอยางมาก จึงสมควรรีบหาแนวทางการแกไข
4. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะและผลกระทบของปญหาที่มีผลตอองคกร.
2. เพื่อวางแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนสงสินคาทางอากาศ
3. เพื่อศึกษาปญหาของกระบวนการภาคพื้นดินขององคกรและลดตนทุนในการขนสง
สินคาทางอากาศ
4. วางแผนการพยากรณการแบงสรรพื้นที่ระวางของแตละสถานีในแตละไตรมาส
5. เพื่อกําหนดกลยุทธในการพัฒนากระบวนการขนสงสินคาทางอากาศ
5. ระเบียบวิธีการศึกษาของปญหาและขอบเขตของการศึกษา
1.ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลเบื้องตนและขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสารตางๆ ของ
องคกร และหาสาเหตุของปญหา
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2. ศึกษารายงานปริมาณการสงออกและมูลคาการเรียกคืนชดใชคาเสียหาย ขององคกร
3. ศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพตางๆ ของการจัดการดานกระบวนการทํางานภายใน
องคกร
4. สรุปผลการดําเนินงานวิจัยและเสนอแนะ
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ทราบถึงลักษณะและผลกระทบของปญหาที่มีผลตอองคกร
2. สามารถเพิ่มยอดปริมาณการสงสินคาใหกับสายการบินได
3. สามารถกําหนดกลยุทธในการแขงขันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
4. ทราบปญหาของกระบวนการขนสงสินคาทางอากาศขององคกร
7. ทฤษฎีและองคความรูที่เกี่ยวของกับปญหาของอคกร
1. แนวคิดและทฎษฎีเกี่ยวกับการขนสงสินคาทางอากาศ
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT)
3. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วของกับการจัดการความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship
Management)
4. ทฤษฎีที่การจัดการองคกรโดยรวม (Total Quality Management)

5 แผนภูมิแทงการจัดลําดับ (Pareto)
6. ทฤฎีการพยากรณ (Forcasting)
7. ทฤษฎีการวิเคราะหปญ
 หาแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Digram)
8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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บทที2่
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ (Literature Review)
จากการศึกษาเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการวางแผนกลยุทธเพื่อเพิม่ ประ
สิทธิ ภาพ ในการแขงขันโดยมีเนื่อหาแบงเปนดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวของกับการขนสงสินคาทางอากาศ
สินคาทางอากาศเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญในการดําเนินงานดานสายการบินและถูก
จัดอันดับ วาเปนองคประกอบหลักที่สําคัญ
ที่ผานมา การบริการดานสินคาทางอากาศถูกจับตามองวามีการเจริญเติบโตทีร่ วดเร็ว
มากกวาการบริการดานผูโดยสาร เพราะวาสินคาทางอากาศมีความโยงใยกับทางเศรษฐกิจ และ
ปรากฏวา
สินคาทางอากาศกําลังจะเพิ่มระดับความสําคัญเพิ่มมากขึ้นไปอีกกับทางดานการ
บริการสายการบินและการทา อากาศยาน การที่สินคาทางอากาศมีศักยภาพในการดําเนินงาน
เพราะสินคาทางอากาศ ใหคาตอบแทนสูงกวาการดําเนินงานดานผูโดยสาร เมื่อเปรียบเทียบ
ตอตัน ตอกิโลเมตร ผลการตอบแทนในการปฏิบัติ การดานสินคาคิดเปนกําไรกอนการหักภาษี
ถึงรอยละ80 สําหรับเครื่องบินประเภททีม่ ีผูโดยสารดวย และ เปนกําไรกอนหักภาษีถึงรอยละ
30 สําหรับเครื่องบินประเภทที่เปนการขนสงสินคาลวนๆสายการบินตระหนักถึงความสําคัญของ
ตลาด สินคาทางอากาศวา มีศักยภาพที่มีความไดเปรียบสูงของตลาดสินคาทางอากาศ อีกทั้งยัง
เขาใจถึงความสําคัญวาสงผลกระทบตอการดําเนินงานดานตลาดสินคา ซึ่งในการดําเนินงานนี้
จะตองการการสนับสนุนอีกหลายประการ เชน
- ความตองการพื้นที่ Volume of capacity offered by airline ในเครื่องบิน the air
freight market
- การบริการพิเศษมีการใชเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูงทําใหคาใชจายเพิ่มสูงขึ้น เชน
สินคาเนา เสียงายทําใหคาใชจายตอปริมาตรเพิม่ ขึ้นซึ่งสงผลตอไปเรื่องขอตกลง
ทางสัญญาทางการตลาดตางๆซึ่งสิ่งนี้จะรวมเขาไปในสัญญาวาดวยความสามารถ
ในการ
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ใหบริการพิเศษเหลานี้ เขาไปดวย คนที่อยูในหนาที่นี้ จะมี strong pricing positions
และจะตองมีการติดตอกับ shipper
ลักษณะทัว่ ไปของ ระวางบรรทุกสินคา (Characteristics of Air Freight)
สินคาที่ถูกลําเลียงทางอากาศ มักเปนสินคาที่เนาเสียงาย หรือมีมูลคาสูง ที่มีความเสี่ยง
ตอการเสียหาย สูญเสียลักษณะตางๆ จึงมีความตองการในการดูแล จัดการใหปลอดภัย
ระหวางการลําเลียงขนสง
สินคาจะขนสงโดยทางอากาศตอเมื่อ
- ความตองการตามฤดูกาล/เทศกาล
- ความตองการที่ไมสามารถขนสงโดยวิธกี ารอื่นๆในพื้นที่นั้นๆได
- ความตองการที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาได
- มีการขนสงดวยวิธีทางทีใ่ ชการขนสงบนพื้นผิว
- ความตองการการดูแลเปนพิเศษเพื่อใหมั่นใจในดานความปลอดภัยของ
สินคาและระยะเวลา การขนสงที่ระบุ
การใหขอมูลดาน Characteristics of Air Freight จะเปนเรื่องที่จะตองระบุเปนพิเศษไว
ดวย เชน สินคาที่เปนชิน้ สวนของเครือ่ งจักรที่มีขนาดใหญ สินคาประเภทยา ฟลมถายรูป
อุปกรณที่มีความบอบบางงายตอการเสียหาย Sensitive instruments สินคาประเภทไมตัดดอก
สินคาสัตวมีชวี ิต เสื้อผา emergency supplies และหนังสือพิมพ สื่อสิ่งพิมพ เปนตน รายการ
สินคาเหลานีป้ จจัยที่เพงเล็งใหความสนใจ คือ เรื่องการสูญหาย ชิ้นสวนหักหรือแตกเสียหาย
ชิ้นสวนไมครบสูญหาย เปนตน ถาไมมีการจัดการเปนกรณีพิเศษกับสินคากับสินคาเหลานี้ ใน
ระหวางการลําเลียงขนสง หรือปฏิบัตกิ ารอื่นๆ และการขนสงดวย Air Freight จะเปนวิธีที่
ไดเปรียบมากกวาการขนสงวิธีอื่น ทั้งๆ ทีม่ ีจุดเสียเปรียบในเรื่องคาใชจายที่สูงมากกวา

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT)
การผลิตแบบ JIT คือ การที่ชิ้นสวนที่จําเปนเขามาถึงกระบวนการผลิตในเวลาทีจ่ ําเปน
และดวยจํานวนที่จําเปนหรืออาจกลาวไดวา JIT คือ การผลิตหรือการสงมอบ “ สิ่งของที่
ตองการ ในเวลาที่ตองการ ดวยจํานวนทีต่ องการ” ใชความตองการของลูกคาเปนเครื่องกําหนด
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ปริมาณการผลิตและการใชวัตถุดิบ ซึ่งลูกคาในที่นไี้ มไดหมายถึงเฉพาะลูกคาผูซ ื้อสินคาเทานั้น
แตยังหมายรวมถึงบุคลากรในสวนงานอืน่ ที่ตองการงานระหวางทําหรือวัตถุดิบเพือ่ ทําการผลิต
ตอเนื่องดวย โดยใชวธิ ีดึง ( Pull Method of Material Flow ) ควบคุมวัสดุคงคลังและการผลิต
ณ สถานีทที่ ําการผลิตนัน้ ๆ ซึ่งถาทําไดตามแนวคิดนี้แลววัสดุคงคลังที่ไมจําเปนในรูปของ
วัตถุดิบ งานระหวางทําและสินคาสําเร็จรูปจะถูกขจัดออกไปอยางสิ้นเชิง
วัตถุประสงคของการผลิตแบบทันเวลาพอดี
1. ควบคุมวัสดุคงคลังใหอยูในระดับที่นอยทีส่ ุดหรือใหเทากับศูนย ( Zero inventory )
2. ลดเวลานําหรือระยะเวลารอคอยในกระบวนการผลิต ( Zero lead time )
3. ขจัดปญหาของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต ( Zero failures )
4. ขจัดความสูญเปลาในการผลิต (Eliminate 7 Types of Waste) ดังตอไปนี้
- การผลิตมากเกินไป (Overproduction): ชิ้นสวนและผลิตภัณฑถกู ผลิตมากเกินความตองการ
- การรอคอย (Waiting):วัสดุหรือขอมูลสารสนเทศ หยุดนิ่งไมเคลื่อนไหวหรือติดขัดเคลื่อนไหว
ไมสะดวก
- การขนสง (Transportation): มีการเคลื่อนไหวหรือมีการขนยายวัสดุในระยะทางที่มากเกินไป
- กระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพ (Processing itself): มีการปฏิบัติงานที่ไมจําเปน
- การมีวัสดุหรือสินคาคงคลัง (Stocks): วัตถุดิบและผลิตภัณฑสาํ เร็จรูปมีเก็บไวมากเกินความ
จําเปน
- การเคลื่อนไหว (Motion): มีการเคลื่อนไหวที่ไมจําเปนของผูปฏิบตั ิงาน
- การผลิตของเสีย (Making defect): วัสดุและขอมูลสารสนเทศไมไดมาตรฐาน ผลิตภัณฑไมมี
คุณภาพ
ผลกระทบจากการผลิตแบบทันเวลาพอดี
1. ปริมาณการผลิตขนาดเล็ก ( Small lot size ) ระบบ JIT จะพยายามควบคุมวัสดุคงคลังใหอยู
ในระดับที่นอยที่สุดเพื่อไมกอใหเกิดตนทุนในการจัดเก็บและตนทุนคาเสียโอกาสจึงผลิตในปริมาณ
ที่ตองการ
2. ระยะเวลาการติดตั้งและเริ่มดําเนินงานสั้น ( Short setup time ) ผลจากการลดขนาดการ
ผลิตใหเล็กลง ทําใหฝายผลิตตองเพิ่มความถี่ในการจัดการขึ้น ดังนั้นผูควบคุมกระบวนการผลิต
จึงตองลดเวลาการติดตั้งใหสั้นลง เพื่อไมใหเกิดเวลาวางเปลาของพนักงานและอุปกรณและให
เกิดประสิทธิภาพเต็มที่
3. วัสดุคงคลังในระบบการผลิตลดลง ( Reduce WIP inventory ) เหตุผลที่จําเปนตองมีวัสดุ
คงคลังสํารองเกิดจากความไมแนนอน ไมสม่ําเสมอที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการผลิต ระบบ JIT
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มีนโยบายที่จะขจัดวัสดุคงคลังสํารองออกไปจากกระบวนการผลิตใหหมด โดยใหคนงานชวยกัน
แกไขปญหาความไมสม่ําเสมอที่เกิดขึ้น
4. สามารถควบคุมคุณภาพสินคาไดอยางทั่วถึง - ในระบบ JIT ผูปฏิบัติงานจะเปนผูควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพดวยตนเอง หรือที่เรียกวา “คุณภาพ ณ แหลงกําเนิด (Quality at the source
)”
ประโยชนที่เกิดจากการผลิตแบบทันเวลาพอดี
1. เปนการยกระดับคุณภาพสินคาใหสูงขึน้ และลดของเสียจากการผลิตใหนอยลง : เมื่อ
คนงานผลิตชิน้ สวนเสร็จก็จะสงตอไปใหกบั คนงานคนตอไปทันที ถาพบขอบกพรองคนงานที่รับ
ชิ้นสวนมาก็จะรีบแจงใหคนงานที่ผลิตทราบทันทีเพื่อหาสาเหตุและแกไขใหถูกตอง
คุณภาพ
สินคาจึงดีขึ้น ตางจากการผลิตครั้งละมากๆ คนงานที่รับชิ้นสวนมามักไมสนใจขอบกพรองแต
จะรีบผลิตตอทันทีเพราะยังมีชิ้นสวนทีต่ องผลิตตออีกมาก
2. ตอบสนองความตองการของตลาดไดเร็ว : เนื่องจากการผลิตมีความคลองตัวสูง การ
เตรียมการผลิตใชเวลานอยและสายการผลิตก็สามารถผลิตสินคาไดหลายอยางในเวลาเดียวกัน
จึงทําใหสินคาสําเร็จ รูปคงคลังเหลืออยูน อยมาก เพราะเปนไปตามความตองการของตลาดอยาง
แทจริงการพยากรณการผลิต
แมนยําขึ้นเพราะเปนการพยากรณระยะสัน้ ผูบริหารไมตอง
เสียเวลาในการแกไขปญหาตางๆในโรงงานทํา ใหมีเวลาสําหรับการกําหนดนโยบาย วางแผน
การตลาด และเรื่องอื่นๆไดมากขึ้น
:
ความ
3. คนงานจะมีความรับผิดชอบตองานของตนเองและงานของสวนรวมสูงมาก
รับผิดชอบตอตนเองก็คือจะตองผลิตสินคาที่ดี มีคุณภาพสูง สงตอใหคนงานคนตอไปโดยถือ
เหมือนวาเปนลูกคา ดานความรับผิดชอบตอสวนรวมก็คือคนงานทุกคนจะตองชวยกันแกปญหา
เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นในการผลิต เพื่อไมใหการผลิตหยุดชะงักเปนเวลานาน

2.3 การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management: CRM)
CRMการบริหารลูกคาสัมพันธแหงโลกธุรกิจยุคปจจุบันแนวปฏิบตั ิทางธุรกิจแบบลูกคา
สัมพันธ (CRM) นั้นที่มกี ารทํามานานอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการทําธุรกิจในประเทศแถบ
เอเชีย แตไมเห็นเดนชัดเพราะกลมกลืนกับวัฒนธรรม โดยการผูกใจลูกคาดวยวิธีการตางๆ เชน
เจาของรานขายของชําจะรูจักลูกคาทุกคน สามารถพูดคุยใหคําปรึกษากัน รานขายจักรยานยนต
ออกใบรับประกันใหลูกคา แลวนําขอมูลที่ไดไปบันทึกในคอมพิวเตอรเพื่อทําการวิเคราะหการ
ขายและลูกคา
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ตอมา เมื่อเศรษฐกิจเขาสู โลกาภิวัฒน (Globalization) ทําใหการบริหารลูกคาสัมพันธ
(CRM) เริ่มไดรับความสนใจมากขึ้น ทั้งนี้เพราะบริษัทตางๆ พบวา ตลาดการซื้อขายเริ่ม
เปลี่ยนไป ลูกคามีทางเลือกในการซื้อสินคามากขึ้น มีคูแขงทั้งจากภายในและตางประเทศ
รวมทั้งการเติบโตและพัฒนาการอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ทําให
ลูกคามีขอมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินคาไดมากขึ้น สามารถคนหาวามีผคู ารายใดในตลาด
บาง และราคาเปรียบเทียบเปนอยางไร ซึ่งเปนสาเหตุทําใหหลายๆ ธุรกิจที่ปรับตัวไมทันไดปด
ฉากลง
CRM หรือ Customer Relationship Management หรือเรียกวาการบริหารลูกคา
สัมพันธ ซึ่งก็คือการสรางความสัมพันธกบั ลูกคา โดยการใชเทคโนโลยีและการใชบคุ ลากรอยางมี
หลักการ เพื่อเพิ่มระดับการใหบริการแกลูกคา สรางความเขาใจในความตองการของลูกคา
รวมทั้งตอบสนองตอความตองการของลูกคาทั้งในดานผลิตภัณฑ และการบริการ
ระบบการบริหารลูกคาสัมพันธที่ดีจะสามารถ
- เก็บขอมูลลูกคา และสามารถวิเคราะหขอมูลโดยทันที ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
การออกแบบสินคา หรือบริการ รวมทั้งการวางแผนกลยุทธทางการตลาด
- สามารถใหบริการที่ยอดเยี่ยมแกลูกคา เชน การปรับแตงการใหบริการที่เหมาะสมกับ
ลูกคา การตอบขอซักถาม หรือสงสินคาและบริการถึงมือลูกคาไดอยางรวดเร็ว เปนตน
- สามารถระบุกลุมลูกคาที่สรางผลกําไรสูงสุดใหแกองคกรไดแมนยํา และมุงความสนใจไป
ยังลูกคากลุมนี้ ทําใหสามารถหลีกเลีย่ งธุรกิจที่ไมสรางผลกําไร
- ลดคาใชจายในการปฏิสัมพันธกับลูกคา การวิเคราะหขอมูลลูกคา หรือการสรางรายงาน
เปาหมายของ CRM นั้นไมไดเนนเพียงแคการบริการลูกคาเทานั้น แตยังรวมถึงการเก็บขอมูล
พฤติกรรมในการใชจายและความตองการของลูกคา จากนั้นจะนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหและ
ใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ หรือการบริการรวมไปถึงนโยบายในดานการจัดการ
ซึ่งเปาหมายสุดทายของการพัฒนา CRM ก็คือ การเปลี่ยนจากผูบริโภคไปสูการเปนลูกคา
ตลอดไป (Customer loyalty)
ประโยชนของ CRM คือ
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1. มีรายละเอียดขอมูลของลูกคาในดานตางๆ ไดแก Customer Profile, Customer
Behavior
2. วางแผนทางดานการตลาดและการขายอยางเหมาะสม
3. ใชกลยุทธในการตลาด
และการขายไดอยางรวดเร็วอยางมีประสิทธิภาพตรงความ
ตองการของลูกคา
4. เพิ่มและรักษาสวนแบงตลาดของธุรกิจลดการทํางานที่ซับซอนลดคาใชจายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการทํางาน เพิ่มโอกาสในการแขงขันกอใหเกิดภาพพจนที่ดีตอองคการ
การพัฒนาระบบการจัดการลูกคาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพมีสิ่งสําคัญที่เปนหลักของ
การบริหาร คือ การตระหนักถึงความสําคัญของลูกคาแตละราย วาลูกคาแตละรายนั้นมี
ความสําคัญไมเทากัน การที่องคการสามารถทําใหลกู คาจงรักภักดีตอองคการไดนั้น เปนหัวใจ
หลักในการนําองคการไปสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจระยะยาว

2.4 การประกันคุณภาพทั่วทั้งองคกร TQM : Total Quality Management
แนวคิด TQM ถูกคิดคนในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย W.Edwards Deming เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินคาและบริการ แตชาวอเมริกายังไมไดมีการนํามาใชอยางจริงจัง
สําหรับการนําแนวคิดการบริหารงานโดยใช TQM มาใชในการบริหารงานอยางจริงจังนั้น ได
เริ่มตั้งแตปลายป 1940 โดยความพยายามของบุคคลที่มีบทบาทในการบริหารคุณภาพ เชน
Juran , Feigenbaum และ Deming ในป 1951 Feigenbaum ไดแตงหนังสือ เรื่อง Total
Quality Control และในปเดียวกัน Joseph M. Juran เขียนหนังสือ เรื่อง Juran’s Quality
Control Handbook TQMไดรับความนิยมและมีผลในทางปฏิบัติมากในประเทศญี่ปุนซึ่งทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชาติ ที่เนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพดี ทั้งนี้เนื่องจากญี่ปุนเปน
ประเทศที่แพสงครามโลกครั้งที่ 2 (WWII) และตองการฟนฟูประเทศโดยการผลิตสินคาที่มี
คุณภาพสงออกเพื่อนําเงินตราเขาประเทศ ในขณะนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาเปนผูนําทางดาน
การผลิตอุตสาหกรรม และสินคาของสหรัฐเปนที่ตองการของลูกคาทั่วโลก ดังนั้นสหรัฐจึงไมมี
ความจําเปนตองปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ในดานการผลิต โดยไมรูตัววาคุณภาพของ
สินคาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวง ในทศวรรษตอมา ในป 1951 ประเทศญี่ปุนโดย
สมาคนักวิทยาศาสตรและวิศวกรแหงประเทศญี่ปุน (Japanese Union of Scientists and
Engineers : JUSE) ไดจัดทํารางวัล Deming Prize เพื่อมอบใหกับบริษัทที่มีผลงานดาน
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คุณภาพที่ดีเดนในแตละป รางวัลดังกลาวมีผลตอการสงเสริมการปรับปรุงคุณภาพสินคาในญี่ปุน
เปนอยางมาก ในป 1987 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดมอบรางวัลคุณภาพแหงปที่เรียกวา Malcolm
Baldrigre Award แกองคกรที่มีผลงานดานการประกันคุณภาพยอดเยี่ยม
ปรัชญาของ TQM มุงหวังใหบุคลากรทุกคนทุกฝายรวมมือกันในการสรางคุณภาพของ
งานขององคกร หลักการของ “Kaizen” ในประเทศญี่ปุนตองการใหพนักงานทุกคนคนหาปญหา
เพื่อกาปรับปรุงอยางตอเนื่อง TQM สอนใหปองกันของเสีย ซึ่งหมายรวมถึงความไมพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนสินคา ขอมูลขาวสาร หรือความสําเร็จของเปาหมายตามที่ลูกคาทั่ว
ทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งฝายบริหารคาดหวัง TQM ยังหมายรวมถึงระบบการตรวจหรือ
สืบคน เพื่อสามารระบุปญหาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ไดรับการแกไขปรับปรุง
TQM มาจากคําวา TQC (Total Quality Control) ของญี่ปุน หรือบางทีญี่ปุนก็เรียกวา
“CWQC” (Company-Wide Quality Control) หรืออาจแปลวา “การควบคุมคุณภาพทั่วบริษัท”
(เรืองวิทย, 2549) TQM ไดรับการนิยามวาเปน “กิจกรรมที่เปนระบบ เปนวิทยาศาสตร และ
ครอบคลุมทุกสวนขององคกรโดยใหความสําคัญที่ลูกคา” (จําลักษณ และศุภชัย, 2548)
เมื่อกลาวโดยสรุปโดยภาพรวมสําหรับความหมายของ TQM นั้น : Witcher (1390 อาง
ถึงใน สุนทร, 2542) กลาววา
T (Total) : การยินยอมใหทุกคนปฏิบัติงานอยูภายในองคการไดเขามามีสวนรวมในการ
จัดตั้งและบริหารงานระบบคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวกับทั้งลูกคาภายนอก (external customer) และ
ลูกคาภายใน(internal customer) โดยตรง
Q (Quality) : การสรางความพึงพอใจของลูกคาตอการใชประโยชนจากสินคาและ
บริการ
เป น หลั ก นอกจากนี้ คุ ณ ภาพยั ง มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ แนวความคิ ด เชิ ง ระบบของการจั ด การ
(systematic approach of management) กลาวคือ การกระทําสิ่งใด ๆ อยางเปนระบบที่
ตอเนื่องและตรงตามแนวความคิดดั้งเดิมของวงจรคุณภาพที่เรียกวา PDCA cycle ซึ่งเสนอ
รายละเอียดโดย W.Edwards Deming
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เพราะฉะนั้นถาหมุนวงจรคุณภาพเชนนี้อยางตอเนื่องขึ้นภายในแตละหนวยงานยอย
ขององคการหนึ่ง ๆ ก็ยอมจะเกิดระบบคุณภาพโดยรวมทั้งหมดที่เรียกวา TQM ขึ้นมาไดใน
ประการสุดทาย
M (Management) :ระบบของการจัดการหรือบริหารคุณภาพขององคการ ซึ่ง
ดําเนินการและควบคุมดวยระดับผูบริหารสูงสุด ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน (vision) การประกาศ
พันธกิจหลัก (mission statement) และกลยุทธของการบริหาร (strategic management)
รวมถึงการแสดงสภาวะของความเปนผูนํา (leadership) ที่จะมุงมั่นปรับปรุงและพัฒนาระบบ
คุณภาพขององคการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องตลอดระยะเวลา (continuous
quality
improvement)
วัตถุประสงคทั่วไปของ TQM
1. เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่องในกิจกรรมทุกดาน
3. เพื่อความอยูรอดขององคกรและสามารถเจริญเติบโตอยางไมหยุดยั้ง ภายใต
ภาวการณแขงขันที่รุนแรง
4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน
5. เพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหุน
6. เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
TQM มี หลักการที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1. การใหความสําคัญกับลูกคา (Customer Oriented)
ลูกคาเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหธุรกิจอยูรอด และความมุงหมายเดียวของธุรกิจ คือ การ
สรางและรักษาลูกคาการใหความสําคัญกับลูกคาจะไมถูกจํากัดอยูที่ลูกคาจริงๆหรือที่เรียกวา
ลูกคาภายนอก (External Customer) ที่ซื้อสินคาหรือบริการของธุรกิจเทานั้น แตจะขยายตัวคล
อบคลุมไปถึงพนักงาน หรือหนวยงานที่อยูถัดไปจากเราซึ่งรอรับผลงานหรือบริการจากเรา ที่
เรียกวา ลูกคาภายใน (Internal Customer) โดยเราจะทําหนาที่เปน ผูที่สงมอบภายใน (Internal
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Supplier) ในการสงมอบผลงานและสรางความพอใจใหแกพวกเขา ซึ่งจะสรางความสัมพันธ
ตอเนื่องกันเปน หวงโซคุณภาพ (Quality Chain)
2. การพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
องคการที่จะทํา TQM จะตองกลาตัดสินใจ แกไขปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง กอนที่จะไม
มีโอกาสแมจะดํารงอยูตอไปในสังคมซึ่งเราสามารถดําเนินงานไดดังนี้
2.1 ศึกษา วิเคราะหและทบทวนขอมูลการดําเนินงานและสภาพแวดลอมเพื่อ
หาแนวทางในการพั ฒนา และปรับปรุงคุณภาพของระบบและผลลัพธอย างสรางสรรค และ
ตอเนื่อง
2.2 พยายามหาวิธีในการแกไขปญหา และพัฒนาการดําเนินงานที่เรียบงายแต
ใหผลลัพธสูง
2.3 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอยางเปนระบบ เปนธรรมชาติและ
ไมสรางความสูญเสียจากการตรวจสอบ
3. สมาชิกทุกคนมีสวนรวม (Employees Involvement)
ตั้งแตพนักงานระดับปฏิบัติการ จนถึงหัวหนาคณะผูบริหาร (Chief Executive Officers)
หรือ CEOS ที่ไมใชเพียงปฏิบัติงานแบบขอไปทีเทานั้นแตตองมีความเขาใจและยอมรับในการ
สรางคุณภาพสูงสุดใหเกิดขึ้น ไมเฉพาะบุคคลในหนวยงาน แตทุกหนวยงานจะตองรวมมือกันใน
การพัฒนาคุณภาพของธุรกิจอยางสอดคลองและลงตัว โดยมองขามกําแพงหรือฝาย/แผนกที่
แตกต างกัน แตทุกคนตองปฏิ บัติงานในฐานะสมาชิกขององคการคุณภาพเดี ย วกั น เพื่อให
สมาชิกสามารถทํางานใหถูกตองตั้งแตเริ่มตน และถูกตองเสมอ โดยอาจจะจัดตั้งทีมงานขาม
สายงาน (Cross Functional Team) เขามารวมรับผิดชอบในการดําเนินงาน และพัฒนาคุณภาพ
ของธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยทีมงานจะเปนกลจักรสําคัญในการผลักดันธุรกิจไปขางหนาอยาง
สม่ําเสมอ
การประยุกตใช TQM ในเชิงปฏิบัติ
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TQM (Total Quality Management) ถือเปนกลยุทธอยางหนึ่งที่จะชวยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันขององคกรในทุก ๆ ดาน ปจจุบันผูบริหารระดับสูงขององคกร
หลายแหงมีความประสงคที่จะนํา TQM มาประยุกตใช ซึ่งผูบริหารเหลานี้หลายทานไดศึกษา
ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของ TQM ไปบางแลวแตยังไมสามารถมองภาพในเชิงปฏิบัติได
อยางชัดเจน ดังนั้นบทความนี้จึงเปนการแนะนําใหผูบริหารทราบโดยสังเขปวาการนํา TQM
มาประยุกตใชในเชิงปฏิบัตินั้นควรจะมีกิจกรรมอะไรบางที่จะตองดําเนินการใหสอดคลองกับ
ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของ TQM
การนํา TQM มาประยุกตใชในเชิงปฏิบัตินั้นมีกิจกรรมที่สําคัญอยางนอย 6 ประการ ที่
ผูบริหารจะตองดําเนินการในองคกรของตนเองดังนี้
1. การฝกอบรมทางดานคุณภาพความเขาใจ TQM ที่ถูกตองเปนองคประกอบที่สําคัญ
ที่สุดในการดําเนินการอยางมีประสิทธิผลดังนั้นพนักงานทุกระดับจะตองไดรับการอบรมใหทราบ
ถึงปรัชญาแนวคิดพื้นฐานของ TQM เครื่องมือที่จะนํามาใชในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
บทบาทของพนักงานแตละระดับ ตลอดจนประโยชนที่องคกรและตัวพนักงานจะไดรับในการ
ทํากิจกรรม TQM ซึ่งหากพนักงานยังไมเขาใจในประเด็นเหลานี้ก็อาจเกิดการตอตานในการทํา
กิจกรรมและสงผลใหเกิดความลมเหลวในที่สุด
2. การบริหารงานประจําวัน (Daily Management)องคกรจะตองมีการกําหนดระบบ
หรื อ กระบวนการบริ ห ารงานประจํ า วั น ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง านต า งๆ เพื่ อ ให
พนั ก งานรั บ ทราบถึ ง ขั้ น ตอนของระบบงาน หน า ที่ ข องตนเอง และวิ ธี ก ารทํ า งานที่ ถู ก ต อ ง
(เปรียบเสมือนกับการเขียน Procedure และ Work Instruction ในการทําISO9001:2000 แต
ควรจัดทําใหครบทุกหนวยงาน) ทั้งนี้ผูบริหารควรกําหนด KPIs
(Key Performance
Indicators)
ของระบบงานประจําวันไวดวยเพื่อเปนเปาหมายในการปรับปรุงพัฒนาของ
หนวยงานตาง ๆ
3. การบริหารนโยบาย (Policy Management)
3.1 การกําหนดนโยบาย
(1)
ผูบริหารระดับสูงจะตองกําหนดนโยบายในการบริหารงานและประเด็นที่
ตองการปรับปรุงพัฒนา โดยพิจารณาถึงความจําเปนเรงดวนและความสําคัญตอความอยูรอด
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ขององคกร เชน การเพิ่มยอดขาย, การลดตนทุน, การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
เปนตน
(2) กําหนดวัตถุประสงค/เปาหมายใหเปนตัวเลขที่ชัดเจน เพื่อเปนระดับหรือผล
ของการปรับปรุงที่ตองการในแตละประเด็น และตองมีกรอบเวลาที่ชัดเจน
(3) กําหนดกลยุทธที่สามารถอธิบายถึงกิจกรรมที่จะตองดําเนินการไดอยางเปน
รูปธรรมพนักงานอานแลวตองเขาใจ วาผูบริหารอยากใหทําอะไร และทําอยางไร เพื่อให
สามารถบรรลุวัตถุประสงค
(4) การกระจายนโยบาย (Policy
Deployment) ประเด็นที่จะปรับปรุง,
วัตถุประสงค/เปาหมาย และกลยุทธที่ผูบริหารระดับสูงกําหนดตองมีการกระจายลงสูทุกระดับ
อยางเปนระบบเพื่อใหแตละระดับทราบถึงสิ่งที่หนวยงานตนเองจะตองทําและทราบถึงเปาหมาย
ของหนวยงาน ซึ่งในระดับลางจะชัดเจนเปนแผนปฏิบัติ
3.2 ดํ า เนิ น การตามนโยบายและแผนงานที่ ว างไว ทํ า การบั น ทึ ก ผลของการ
ดํา เนิ น การและนํ า ผลของการดํ า เนิ น การตรวจสอบ เทีย บกับ วั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ เปา หมายที่
กําหนดเปนระยะๆ
3.3 ผูบริหารระดับสูงจะตองมีการประชุมเพื่อทบทวนนโยบาย,วัตถุประสงคและกล
ยุทธ อยางตอเนื่องเพื่อพิจารณาวาจะตองมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย, วัตถุประสงค และกลยุทธ
ใหเหมาะสมกับสถานการณอยางไรหรือไม
4. การบริหารขามสายงาน (Cross Functional Management)
จุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงระบบงานที่มีความเกี่ยวของกับหลาย ๆ ฝาย เชน ระบบการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมซึ่งมีความเกี่ยวของกันทั้งฝายการตลาด ฝายวิศวกรรม ฝายผลิต ฝาย
ควบคุมคุณภาพฯลฯ ซึ่งปญหาสวนใหญของระบบการบริหารขามสายงานนั้น มักจะเปนปญหา
อันเนื่องมาจากผูบริหารระดับสูง เชน ผูบริหารระดับฝายตางคนตางทํางานไมมีการประชุม
ตัดสินใจรวมกันในประเด็นที่สําคัญ หรือเกี่ยงความรับผิดชอบเนื่องจากไมมีระบบงานที่ชัดเจน
แนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารขามสายงาน มีดังนี้
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(1) แตงตั้ง Cross Functional Management Committee โดยประธานควรเปน
กรรมการผูจัดการ
(2) การดําเนินงานของคณะกรรมการ
(2.1) รับผิดชอบการจัดทํา Flow Chart ของระบบบริหารขามสายงานให
ชัดเจนทุกระบบ
(2.2)

ดําเนินการตรวจวิเคราะหระบบงานตาม Flow Chart ที่

กําหนด
(2.3) รวมกันเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงระบบ
(2.4) ดําเนินการและติดตามประสิทธิผลของการปรับปรุง
5. กิจกรรมกลุมยอย (Small Group Activity)
การจัดใหมีกิจกรรมกลุมยอย เชน กิจกรรม 5ส, กิจกรรมกลุมคุณภาพ QCC นั้น มี
จุดมุงหมายเพื่อใหพนักงานระดับปฏิบัติทุกคนไดมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนางานอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งเปนแนวคิดพื้นฐานอยางหนึ่งของ TQM และในการดํารงรักษากิจกรรมกลุมยอย
ไมใหสูญสลายไป ผูบริหารควรจัดตั้งหนวยงานสงเสริม TQM เพื่อฝกอบรม สรางแรงจูงใจและ
ผลักดันใหพนักงานรวมกันทํากิจกรรมกลุมยอยอยางสม่ําเสมอ
6. ตรวจวินิจฉัยโดยผูบริหารระดับสูงสุด ( Top Management Diagnosis)
จุดมุงหมายเพื่อใหผูบริหารระดับสูงสุดตรวจสอบวา นโยบายการบริหารที่กําหนดไวได
ถูกนําไปกระจายและปฏิบัติโดยหนวยงานตางๆหรือไมอยางไร และถูกตองตามแนวทางของ
TQM หรือไม ซึ่งผูบริหารระดับสูงสุดควรทําการตรวจวินิจฉัยอยางตอเนื่องเปนระยะๆ พรอม
ทั้งใหคําแนะนําแกหนวยงานตางๆ หากการดําเนินการผิดเพี้ยนไปจากวัตถุประสงคที่ตองการ
แนวทางการสงเสริม TQM ภายในองคกร
1. ผูบริหารระดับสูงตองมีศรัทธาและมีความเชื่อมั่นวา TQM จะสามารถชวยปรับปรุง
พัฒนาองคกรไดอยางยั่งยืน
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2. นํา TQM มาเปนนโยบายในการบริหารธุรกิจ และประกาศใหพนักงานทุกคนไดรับรู
3.
จัดตั้งหนวยงานสงเสริม TQM
เพื่อเปนหนวยงานหลักในการผลักดันการ
ดําเนินงานตาง ๆ ในกิจกรรม TQM ใหเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม
4. จัดตั้ง TQM Steering Committee โดยมีกรรมการผูจัดการเปนประธาน เพื่อ
กําหนดนโยบาย, ผลักดันการดําเนินการ, ติดตามผลและแกปญหาหลัก ๆ ในการทํากิจกรรม
TQM
5. หาที่ปรึกษา (Consultant) หากคิดวาจําเปน
6. กําหนด Road Map ของการทํา TQM และแผนงานหลัก
7. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนงานที่กําหนด
8. ดําเนินการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมตาง ๆ ของ TQM
9. ผูบริหาระดับกลางตรวจสอบการปฏิบัติและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
10.ผูบริหารระดับสูงตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) ผลการดําเนินงาน TQM เปนระยะๆ
11.ประเมินผลงานประจําป

2.5 แผนภูมิแทงการจัดลําดับ (Pareto)
แผนภูมิแทงการจัดลําดับ (Pareto Diagram) เปนแผนภูมิทางสถิติที่นํามาใชเปน
เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพของการผลิต โดยอาศัยหลักการจัดเรียงลําดับความสําคัญของ
ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในการผลิต เพื่อจะไดพิจารณาเลือกเรื่องที่มีความสําคัญมาก มาทําการ
แกไขปรับปรุงกอนเปนลําดับแรก
แผนภู มิแทงการจั ดลําดั บนี้ ชว ยทําใหมองเห็นภาพปญหาหรือสาเหตุตางๆที่ มีเ ปน
จํานวนมากในการผลิตไดอยางชัดเจน เนื่องจากเปนการนําขอมูลตางๆที่บันทึกไว มาสรางเปน
แผนภูมิที่มีการจัดเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย ทําใหมองเห็นวา อะไรควรจะตอง
เลือกมาแกไขกอนเปนลําดับแรก เชน สินคาที่ผลิตมักพบวามีของเสีย (Defect) เกิดขึ้นเปน
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จํานวนมากและอยากรูวาของเสียนั้นเกิดจากความบกพรองใดเปนหลัก ดวยวิธีการสรางแผนภูมิ
นี้จะสามารถตอบปญหานี้ได
การสรางแผนภูมิแทงการ สมมุติวาตองการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสินคาที่มักเกิดของ
เสียอยูบอยๆนั้น มีสาเหตุจากความบกพรอง ดานใด และจะเลือกทําการแกไขความบกพรองใด
กอน เพื่อจะลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งทานสามารถเริ่มตนทําไดตามขั้นตอนตางๆ ดัง
ตัวอยางตอไปนี้
1. รวบรวมขอมูล โดยเก็บจํานวนความถี่ที่เกิดขึ้น แยกตามชนิดของความบกพรองที่ทําใหเกิด
ของเสีย โดยเก็บขอมูลใสตารางตรวจสอบ (Check Sheet) ตามตารางขางลาง
ชนิดของความบกพรอง
รูพรุน
รอยขวน
รอยยน
จํานวนรวม

จํานวนของเสียที่พบ (ชิ้น)
20
61
9
90

2. นําขอมูลที่รวบรวมได มากรอกในตารางสรุปขอมูลของ Pareto Diagram ซึ่งเปนการนํา
ขอมูลมาจัดเรียงลําดับใหมจากขอมูลที่มีจํานวนความถี่ของปญหามากไปนอย และคํานวณ
ขอมูลเพิ่มเติมอีก 3 คอลัมน (Column) คือ คอลัมนจํานวนปญหาสะสม คอลัมนปอรเซ็นตเทียบ
กับจํานวนปญหารวม และคอลัมนเปอรเซ็นตสะสม ตามตารางขางลาง

26

3. นํ า ข อ มู ล ไปสร า งแผนภู มิ โ ดยให แ กนตั้ ง ซ า ยมื อ แสดงจํ า นวนของเสี ย ส ว นขวามื อ แสดง
เปอรเซ็นตสะสมของของเสีย และแกนนอนแสดงชนิดความบกพรอง ดังแผนภูมิ

4. กราฟแทงที่ได แสดงความสัมพันธของชนิดความบกพรองกับจํานวนของเสีย สวนกราฟเสน
แสดงความสั ม พั น ธ ข องชนิ ด ความบกพร อ งกั บ เปอร เ ซ็ น ต ส ะสมของของเสี ย ซึ่ ง เห็ น ได ว า
จํานวนของเสียมากที่สุดเกิดมาจากความบกพรองดานรอยขวนมีคาสูงถึง 68% ของจํานวน ของ
เสียทั้งหมด ในขณะที่ดานอื่นมีจํานวนนอยกวามาก ดังนั้น ทานควรที่จะนําความบกพรองดาน
รอยขวนนี้ไปคนหาสาเหตุ และปรับปรุงแกไขกอนเปนลําดับแรก เพื่อทําใหสินคาที่จะผลิตใน
ครั้งตอไปมีจํานวนของเสียลดลง

2.6 การพยากรณ (Forcasting)
การพยากรณ คือ การคาดการณถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในชวงเวลาในอนาคต และ
นําค าพยากรณที่ไ ด นั้นมาใชประโยชน เพื่อการตัดสินใจใดๆโดยทั่ ว ไปแลวพยากรณจะถูก
จัดแบงตามหนาที่หลักๆที่เกี่ยวของดังนี้
ในดานการเงินและการบัญชี (Finance): อุปสงคที่ประมาณการจะเปนขอมูลพื้นฐานใน
การจัดทํางบประมาณการขาย ซึ่งจะเปนจุดเริ่มตนในการทํางบประมาณการเงิน เพื่อจัดสรร
ทรัพยากรใหทุกสวนขององคการอยางทั่วถึงและเหมาะสม
ในดานการตลาด (Marketing): อุปสงคที่ประมาณการไวจะถูกใชกําหนดโควตาการขาย
ของพนักงาน หรือถูกนําไปสรางเปนยอดขายเปาหมายของแตละผลิตภัณฑ เพื่อใชใ นการ
ควบคุมกิจกรรมของฝายขายและฝายการตลาด
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ในดานการผลิต (Operation): อปสงคที่ประมาณการไวถูกนํามาใชเปนขอมูลในการ
ดําเนินการตางๆ ในฝายการผลิตคือ
4.1.1 การบริหารสิ้นคาคงคลังและการจัดซื้อ เพื่อมีวัตถุดิบพอเพียงในการผลิต และมี
สินคาสําเร็จรูปพอเพียงตอการขาย ภายใตตนทุนสิ้นคาคงคลังในระดับที่เหมาะสม
4.1.2 การบริหารแรงงาน โดยการจัดกําลังคนใหสอดคลองกับปริมาณงานการผลิตที่
พยากรณไวแตละชวงเวลา
ลักษณะของการพยากรณ เกี่ยวของกับขั้นตอนดังตอไปนี้
1. กําหนดวัตถุประสงค (Objectives) ของการพยากรณ เชน พยากรณปริมาณความ
ตองการสินคาที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคขั้น
สุดทาย ทั้งนี้เพื่อทําการผลิตสินคาใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน และปริมาณเพียงพอตอความ
ตองการของตลาด
2. สรางตัวแบบ (Model) สําหรับการพยากรณ โดยปกติในทางปฏิบัติจะใช computer
software
3. ทดลอง ตัวแบบที่สรางขึ้น เพื่อทดสอบความถูกตองของวิธีการพยากรณ สมการที่
ใช โดยใช ขอมู ล ในอดี ต (เช นยอดขาย จํา นวนหน ว ยผลิ ต สํา หรั บ แต ล ะช ว งเวลา) ทั้ งนี้เ พื่ อ
ตรวจสอบคาที่ไดจากการพยากรณกับคาที่เกิดขึ้นจริงวาแตกตาง กันอยางไร สวนใหญใชขอมูล
ของปที่ดําเนินการ แลวทําการปรับแตงตัวเลข/วิธีการใหสอดคลองกับความเปนจริง
4. นําตัวแบบไปใชสําหรับการพยากรณ โดยนําขอมูลในอดีต เชนขอมูลการตลาด
ขอมูลการผลิต ตลอดจนขอมูลของทั้งอุตสาหกรรมมาเปรียบเทียบกันกับการวิจัยตลาด
5. ประเมินผลและแกไขระบบ โดยทําการประเมินในหัวขอตอไปนี้
1. วิธีการถูกตองหรือไม
2. ผลของการพยากรณสอดคลองกับความเปนจริงหรือไม
3. วิธีการและผลสามารถแกไข หรือสามารถใหมีขอผิดพลาดนอยที่สุดไดอยางไร
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4. สอดคลองกับวัตถุประสงคหรือไม
ลักษณะขอผิดพลาด
1. ผลิตเก็บ STOCK มากเกินไป
2. ฝายขายไมสามารถขายไดทัน
3. ผลิตไมทันฝายขาย
* วัตถุดิบขาดตลาด
* แรงงาน
* ความสามารถในการบริหาร
4. การจัดการดานการเงิน
5. การจัดตารางการผลิต กําลังการผลิตไมสอดคลองกัน
ประเภทของการพยากรณ การพยากรณ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. การพยากรณเชิงปริมาณ (Qualitative Forecasting)
2. การพยากรณเชิงคุณภาพ (Quantitative Forecasting)
การพยากรณเชิงปริมาณ (Quatitative Forecasting)เปนการพยากรณโดยอาศัยขอมูล
หรือตัวเลขจากอดีต (เชน ยอดขาย กําลังการผลิต) มาสรางตัวแบบ เทคนิคที่ใชในการพยากรณ
ไดแกวิธีการ Least Square วิธีการ (Moving Average) วิธีการปรับเรียบแบบ Exponential
Smoothing เปนตน
การพยากรณเชิงคุณภาพ (Quanlitative Forecast)เปนการพยากรณที่ไมใชขอมูล
ยอนหลัง จะพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ เชน ลางสังหรณ ประสบการณ
ความชํานาญ ตลอดจนระบบตาง ๆ ที่มีคุณคาเพื่อนําไปสูการพยากรณ
ตัวแบบการพยากรณเชิงปริมาณ (Quantitative Models)
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ตัวแบบอนุกรมเวลา (Time Series Model) ใชหลักการพยากรณภายใตสมมุติฐานที่วา
"อนาคต" เปนปฏิภาค (Function) ของ "อดีต" โดยพิจารณาวาในระยะเวลาที่ผานมานั้น เกิด
อะไรขึ้นบาง และใชอนุกรมของขอมูลในอดีตนํามาใชพยากรณ ตัวเลขขอมูลที่นํามาใชอาจจัด
แบงเปนรายสัปดาห รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปก็ได ตัวแบบอนุกรมเวลา ประกอบดวย
1. วิธีการ Naive Approach
2. วิธีการคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)
3. วิธีการปรับเรียบ (Exponential Smoothing)
4. วิธีการหาแนวโนมที่นาจะเปน (Trend Projection)
สําหรับตัวแบบ Casual Model ตัวแบบที่ใชคือ สมการถดถอยเชิงเสนตรง (Linear
Regression)
ขั้นตอนการพยากรณ มี 8 ขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดลักษณะการพยากรณ วัตถุประสงคของการพยากรณ เชน การพยากรณ
ยอดขาย ปริมาณขาย (หรือจํานวนหนวยสินคาที่จะขาย)
2. เลือกตัวสินคา หรือบริการ (Items) ที่จะทําการพยากรณ
3. กําหนดระยะเวลาที่จะทําการพยากรณ เชน แตละไตรมาสของป โดยกําหนดเปนชวง
ระยะเวลา เชน ระยะสั้น ปานกลาง หรือระยะยาว
4. เลือกตัวแบบที่จะใชสําหรับการพยากรณ อาจจะใชมากกวา ๅ ตัวแบบก็ได
5. รวบรวมขอมูล ตัวเลข ที่จําเปนสําหรับการพยากรณ
6. เตรียมการแทนคาในตัวแบบที่จะใชพยากรณ
7. ดําเนินการพยากรณ และไดผลลัพธ
8. นําผลพยากรณไปใชวางแผน
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2.7 ทฤษฎีการวิเคราะหปญหาแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect
Digram)
แผนผังสาเหตุและผลเปนแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับ
สาเหตุทั้งหมดที่เปนไปไดที่อาจกอใหเกิดปญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุนเคยกับ
แผนผังสาเหตุและผล ในชื่อของ "ผังกางปลา (Fish Bone Diagram)" เนื่องจากหนาตา
แผนภูมิมีลักษณะคลายปลาที่เหลือแตกาง หรือหลายๆ คนอาจรู จักในชื่อของแผนผังอิชิกาวา
(Ishikawa Diagram) ซึ่งไดรับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยคาโอรุ อิชิ
กาวา แหงมหาวิทยาลัยโตเกียว
เมื่อไรจึงจะใชแผนผังกางปลา
1. เมื่อตองการคนหาสาเหตุแหงปญหา
2. เมื่อตองการทําการศึกษา ทําความเขาใจ หรือทําความรูจักกับกระบวนการอื่น ๆ เพราะวา
โดยสวนใหญพนักงานจะรูปญหาเฉพาะในพื้นที่ของตนเทานั้น แตเมื่อมีการ ทําผังกางปลาแลว
จะทําใหเราสามารถรูกระบวนการของแผนกอื่นไดงายขึ้น
3. เมื่อตองการใหเปนแนวทางใน การระดมสมอง ซึ่งจะชวยใหทุกๆ คนใหความสนใจใน
ปญหาของกลุม ซึ่งแสดงไวที่หัวปลา
วิธีการสรางแผนผังสาเหตุและผลหรือผังกางปลา
สิ่งสําคัญในการสรางแผนผัง คือ ตองทําเปนทีม เปนกลุม โดยใชขั้นตอน 6 ขั้นตอน
ดังตอไปนี้
1. กําหนดประโยคปญหาทีห่ ัวปลา
2. กําหนดกลุมปจจัยที่จะทําใหเกิดปญหานั้นๆ
3. ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแตละปจจัย
4. หาสาเหตุหลักของปญหา
5. จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ
6. ใชแนวทางการปรับปรุงที่จําเปน
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การกําหนดปจจัยบนกางปลา
เราสามารถทีจ่ ะกําหนดกลุมปจจัยอะไรก็ได แตตองมั่นใจวากลุมทีเ่ รากําหนดไวเปน
ปจจัยนั้นสามารถที่จะชวยใหเราแยกแยะและกําหนดสาเหตุตางๆ ไดอยางเปนระบบ และเปน
เหตุเปนผล
โดยสวนมากมักจะใชหลักการ 4M 1E เปนกลุม ปจจัย (Factors) เพื่อจะนําไปสูการ
แยกแยะสาเหตุตางๆ ซึ่ง 4M 1E นี้มาจาก
M - Man คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร
M - Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณอํานวยความสะดวก
M - Material วัตถุดิบหรืออะไหล อุปกรณอื่นๆ ที่ใชในกระบวนการ
M - Method กระบวนการทํางาน
E - Environment อากาศ สถานที่ ความสวาง และบรรยากาศการ - ทํางาน
แตไมไดหมายความวา การกําหนดกางปลาจะตองใช 4M 1E เสมอไป เพราะหากเรา
ไมไดอยูในกระบวนการผลิตแลว ปจจัยนําเขา (input) ในกระบวนการก็จะเปลี่ยนไป เชน ปจจัย
การนําเขาเปน 4P ไดแก Place , Procedure, People และ Policy หรือเปน 4S Surrounding,
Supplier, System แ ล ะ Skill ก็ ไ ด ห รื อ อ า จ จ ะ เ ป น MILK Management, Information,
Leadership, Knowledge ก็ได นอกจากนั้น หากกลุมที่ใชกางปลามีประสบการณในปญหาที่เกิด
ขึ้ น อยู แ ลว ก็ ส ามารถที่ จ ะกํ า หนดกลุม ป จ จัย ใหมใ ห เ หมาะสมกับ ปญ หาตั้ ง แตแ รกเลยก็ ไ ด
เ
ช
น
กั
น
การกําหนดหัวขอปญหาที่หัวปลา
การกําหนดหัวขอปญหาควรกําหนดใหชัดเจนและมีความเปนไปได ซึ่งหากเรากําหนด
ประโยคปญหานี้ไมชัดเจนตัง้ แตแรกแลว จะทําใหเราใชเวลามากในการคนหา สาเหตุ และจะใช
เวลานานในการทําผังกางปลา
การกําหนดปญหาที่หัวปลา เชน อัตราของเสีย อัตราชั่วโมงการทํางานของคนที่ไมมี
ประสิทธิภาพ อัตราการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราตนทุนตอสินคาหนึ่งชิ้น เปนตน ซึง่ จะเห็นไดวา
ควรกําหนดหัวขอปญหาในเชิงลบ
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เทคนิคการระดมความคิดเพื่อจะไดกางปลาที่ละเอียดสวยงาม คือ การถาม ทําไม ทําไม
ทําไม ในการเขียนแตละกางยอยๆ

ผังกางปลาประกอบดวยสวนตางๆ ดังตอไปนี้
สวนปญหาหรือผลลัพธ (Problem or Effect) ซึ่งจะแสดงอยูที่หัวปลา
สวนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกยอยออกไดอีกเปน
o ปจจัย (Factors) ที่สงผลกระทบตอปญหา (หัวปลา)
o สาเหตุหลัก
o สาเหตุยอย
ซึ่งสาเหตุของปญหา จะเขียนไวในกางปลาแตละกาง กางยอยเปนสาเหตุของกางรองและกาง
รองเปนสาเหตุของกางหลัก เปนตน
หลักการเบื้องตนของแผนภูมิกางปลา (fishbone diagram) คือการใสชื่อของปญหาที่
ตองการวิเคราะห ลงทางดานขวาสุดหรือซายสุดของแผนภูมิ โดยมีเสนหลักตามแนวยาวของ
กระดูกสันหลัง จากนั้นใสชื่อของปญหายอย ซึ่งเปนสาเหตุของปญหาหลัก 3 - 6 หัวขอ โดยลาก
เปนเสนกางปลา (sub-bone) ทํามุมเฉียงจากเสนหลัก เสนกางปลาแตละเสนใหใสชื่อของสิ่งที่
ทําใหเกิดปญหานั้นขึ้นมา ระดับของปญหาสามารถแบงยอยลงไปไดอีก ถาปญหานั้นยังมีสาเหตุ

33

ที่เปนองคประกอบยอยลงไปอีก โดยทั่วไปมักจะมีการแบงระดับของสาเหตุยอยลงไปมากที่สุด 4
– 5 ระดับ เมื่อมีขอมูลในแผนภูมิที่สมบูรณแลว จะทําใหมองเห็นภาพขององคประกอบทั้งหมด
ที่จะเปนสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น

2.8 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บุญดี บุญญากิจ (2543) CRM เปนเครื่องมือทางการบริหารจัดการซึ่งถูกนํามาใชเพื่อ
วัตถุประสงคเพื่อชวยใหองคการสามารถจัดการกระบวนการตาง ๆ ภายในองคการใหสามารถ
ตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า ได
เพื่ อ ให เ กิ ด ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ต อ องค ก าร
การบริ ห าร CRM
จะประสบความสํ า เร็ จ ได นั้ น มี ขั้ น ตอนที่ สํ า คั ญ ดั ง นี้ คื อ
1. มีการรวมมือกันอยางทุมเทในการดําเนินกลยุทธ CRM ของบุคลากรทุกระดับในองคกร
2. พนักงานทุกระดับและทุกหนวยเก็บขอมูลเพื่อสนับสนุนระบบ CRM อยางถูกตอง
3. เครื่องมือ CRM จะตองสอดคลองกับตัวระบบการใหบริหารเพื่อใหพนักงานและลูกคามีความ
สะดวกในการใชงาน
4. ใชขอมูลรายงาน CRM ที่จําเปนและมีการแบงปนไปสูทีมงาน
5. การดําเนินกลยุทธ CRM นั้นไมใชการมุงเนนการนําเทคโนโลยีราคาแพงเปนหัวใจสําคัญแต
องคการสามารถใชเทคโนโลยีที่มีอยูถึงแมวาจะเปนเทคโนโลยีราคาถูกแตองคการสามารถใชให
เกิดประสิทธิภาพได หากเปรียบเทียบกับการนําเทคโนโลยี ไฮ-เทคเขามาใชแลวทําใหเกิดความ
วุนวาย และเพิ่มตนทุนมหาศาล การใชเทคโนโลยีที่มอี ยูก็จะกอใหเกิดคุณคามากกวา
การทํา CRM จะเปนตัวชวยบอกองคการวาควรจะรักษาลูกคาประเภทใดแนวคิดเกีย่ ว
การเก็บรักษาลูกคาใหไดนานๆ นั้นจะชวยลดตนทุน เนื่องจากถาองคการสามารถรักษาลูกคา
ใหอยูกับองคการได จะชวยเปนการลดตนทุนทีเ่ กิดจากการลดการทํางานใหเหลือนอยครั้ง
องคการไมตองเริ่มกระบวน การทํางานใหมบอย ๆ ถาหากลูกคาเขา ๆ ออก ๆ จะทําใหเสีย
ตนทุนและไมเกิดโอกาสในการทํากําไร ซึ่งโอกาสในการทํากําไรนั้นสวนหนึ่งมาจากการทํา
Cross Sellingการซื้อตอเนื่องและUp Selling การซื้อตอยอด
สถิตเิ พื่อการวิเคราะหการดําเนินการสรางความสัมพันธกับลูกคาระยะยาว
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1.ตนทุนของการแสวงหาลูกคาใหมมีคาเปน 6 เทา ของตนทุนในการรักษาลูกคาเดิมไว
2.ลูกคาที่ไมพอใจในสินคาและบริการ จะบอกตอ 10 คน ถึง ความไมพอใจในสินคาและ
บริการ
3.มีลูกคา 91% ของลูกคาที่ไมไดรับการดูแลเอาใจใสตอขอรองเรียนจะไมกลับมาใช
บริการและซื้อสินคาจากองคการเหลานั้นอีก หรือ เลิกเปนลูกคากับองคการเหลานัน้
4.มีลูกคา 4% ที่ไมพอใจที่จะรองเรียนกลับมายังองคการ
5.มีลูกคามากกวา 65 % ทีไ่ มกลับมาเปนลูกคาขององคการอีก ทั้งนี้สาเหตุสว นใหญ
มากจากการไมดูแลเอาใจใส มากกวาความพึงพอใจในคุณภาพของสินคา
หลักการสําคัญในการบริหารลูกคาสัมพันธ
1. การมีฐานขอมูลของลูกคา ฐานขอมูลตองถูกตองและทันสมัยอยูเ สมอ สามารถเรียกดู
ไดจากทุกหนวยงานในองคการที่เกี่ยวของกับลูกคา
มีการแยกประเภทลูกคาจากฐานขอมูล
เนื่องจากลูกคาแตละรายมี Value ไมเทากัน ซึ่งลูกคาประกอบดวย ลูกคาเริ่มแรก ลูกคาที่ชว ย
ประชาสัมพันธ
และลูกคาที่ซอื้ ซ้ํา
2. การมีเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เขามาเกี่ยวของนั้น ประกอบดวย เทคโนโลยีที่เพิ่ม
ชองทางใหลูกคาสามารถติดตอกับองคการได เชน ระบบ Call center,Web site,Interactive
voice Response เปนตนและอีกตัวหนึ่งเทคโนโลยีทชี่ ว ยในเรื่องของการวิเคราะหวาองคการจะ
ใช
software
ในการประมวลผลอยางไรเชนใชเพื่อการแยกแยะลูกคาและการจัดลําดับ
ความสําคัญของลูกคา
3. การปฏิบตั ิเพื่อรักษาลูกคา เนื่องจากขอมูล Database สามารถทําใหองคการ
แยกแยะลูกคาไดวากลุมใดเปนกลุมที่ทํากําไรสูงสุดใหกับองคการหลังจากนั้นองคการตองมา
กําหนดวิธีปฏิบัตติ อลูกคา เหลานั้น เพื่อสราง Relationship Program เพื่อใหเขาถึงการ
ใหบริการลูกคาแตละรายอยางเหมาะสม ยกตัวอยางเชน การจัดทํา Frequency Marketing
Program การจัดทําโปรแกรม Loyalty Program หรือการจัดทําโปรแกรมCommunityProgram
เปนตน
4. การประเมินผล เพื่อใหทราบวาองคการสามารถรักษาลูกคาไดมากขึ้นหรือไม
อยางไร โดยเกณฑตาง ๆ จะตองเปลี่ยนไป จุดเนน หรือ Focus ขององคการตองเปลี่ยนมาอยูท ี่
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การรักษาลูกคา (Keep Relation)ในระยะยาว และ เพิ่มValue ใหกับลูกคาใหมากกวาคุณคาที่
ลูกคาคาดหวัง
Brueckner (2000) ศึกษาถึงผลประโยชนที่ผูโดยสารจะไดรับจากการใชรหัสทําการบิน
รวมกัน (Code Share) และสิทธิพิเศษที่ไดรับการยกเวนจากกฎหมายการปองกันการผูกขาด
(Anti-trust immunity)ของกลุมพันธมิตรสตารอัลไลนแอนซซึ่งทําการรวบรวมขอมูลจากกลุม
ผูโดยสารระหวางประเทศ ที่ใชบริการในกลุมสตารอัลไลนแอนซ และเดินทางในเสนทางบินรวม
(Interline)ผลของการวิจัยพบวาการขนสงทางอากาศระหวางประเทศไดเติบโตขึน้ มากปจจุบันมี
ขอตกลงใหความรวมมือในระหวางสายการบินตางๆ มากขึ้นโดยแตละสายการบินจะมีความ
รวมมือกันอยู 3 ระดับ คือ
1. ความรวมมือโดยใชรหัสเที่ยวบินรวมกัน (Code Share)
2. การเขารวมเปนสมาชิกของกลุมพันธมิตรทางการบิน
3. สิทธิพิเศษที่ไดรับการยกเวนจากกฎหมายการปองกันการผูกขาด
(Anti-trust
immunity)
Bruecknerศึกษาถึงอัตราคาโดยสารจะไดรับผลประโยชนจากผลของความรวมมือใน
สามรูป แบบนี้พบวาความรวมมือทางการบินของสายการบินทั้งสามรูปแบบจะกอใหเกิดการ
ลดลงของคาโดยสารการใชรหัสบนเที่ยวบินรวมกัน (Code Share) สามารถลดราคาคาโดยสาร
ลงไดรอยละ 7 และการเขารวมกลุมพันธมิตรมีผลตอการลดลงของคาโดยสารรอยละ 4 ซึ่งนอย
กวาสิทธิพิเศษที่ไดรับการยกเวนจากกฎหมายการปองกันการผูกขาด (Anti-trust immunity) ที่
สามารถลดคาโดยสารไดถึงรอยละ 16 การใชความรวมมือทั้งสามรูปแบบรวมกันจะทําให
ผูโดยสารสามารถลดคาโดยสารไดถึงรอยละ 27 เมื่อคิดเปนตัวเลขตอปแลวพบสิทธิพเิ ศษที่
ไดรับการยกเวนจากกฎหมายการปองกันการผูกขาด
(Anti-trust immunity) ทําใหผูโดยสารไดรับประโยชนปละ 80 ลานเหรียญสหรัฐการใช
ความรวมมือแบบใชรหัสบนเที่ยวบินรวมกัน (Code Share) ทําใหผูโดยสารไดรับประโยชนปล ะ
20 ลานเหรียญสหรัฐ ดังนั้นถาชัทั้ง 2 แบบรวมกันจะทําใหผูโดยสารไดรับประโยชนปละ 100
ลานเหรียญสหรัฐ การศึกษานี้ชี้ใหเห็นถึงผลประโยชนที่ผูบรโภคหรือผูโดยสารจะไดรับจากการ
รวมกลุมพันธมิตร การใชระบบรหัสบนเที่ยวบินรวมกัน (Code Share) และสิทธิพิเศษที่ไดรับ
การยกเวนจากกฎหมายการปองกันการผูกขาด (Anti-trust immunity) ไดชดั เจนมากขึ้นซึ่ง
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ตัวอยางการศึกษาดังกลาวเปนการศึกษาที่เกี่ยวของกับกลุมพันธมิตรสตารอัลไลนแอนซ
โดยตรงและชีใ้ หเห็นถึงแนวทางฬนการลดราคาคาโดยสารของสายการบินที่เขารวมกลุม
พันธมิตร
ธนิต โสรัตน (2546) ไดอธิบายประสิทธิภาพในการขนสง วา การการพัฒนาการขนสง
นั้นมุงเนนที่จะพัฒนาใหการสงมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งตามหลักของ
การขนสงแลว ถือวาการขนสงที่มีประสิทธิภาพ จะตองประกอบดวยคุณสมบัติดงั นี้
1. รวดเร็ว ( Speed)
2. ประหยัด ( Economy)
3. ปลอดภัย (Safety)
4. สะดวกสบาย (Convenient)
5. แนนอน ตรงเวลาเชื่อถือได (Certainty and Punctuality)
ปจจัยที่สําคัญสําหรับการขนสงในการประกอบกิจกรรมทางดานขนสงนั้นมีองคประกอบ
(Factors) หรือปจจัยที่สําคัญดังตอไปนี้
1. เสนทาง (Ways of Route)
2. อุปกรณ (Vehicle or Equipment)
3. สถานี (Terminal)
นอกจากปจจัยที่สําคัญ 3 ประการขางตนแลวยังมีองคประกอบอื่นๆ ที่จะตองพิจารณา
อีก เชน ผูประกอบการ (Operator or Carrier) กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ (Regulations)
รวมทั้งยังกลาวไดถึง การขนสงทางอากาศ (Air Transport) วาเปนวิธีทรี่ วดเร็วทีส่ ุด แตมีราคา
แพงที่สุด จึงนิยมใชกับ การขนสงที่มีขอ จํากัดดานเวลา เชน การสั่งซื้ออะไหลดวนพิเศษ การ
ขนสงผัก ผลไมและดอกไมระหวางประเทศ การขนสงไปรษณียภัณฑตางๆ ซึง่ มีคาขนสงตอ
น้ําหนักที่คอนขางสูง ทําใหการขนสงทางอากาศใชกบั สินคาที่มีน้ําหนักเบา รวมทั้งการขนสง
ทางอากาศจะมีกําหนดเวลาตามเที่ยวบินพาณิชย เพราะสินคาที่บรรทุกเครื่องบิน (Air Cargo)
จะเปนสวนหนึ่งของเครื่องบินพาณิชยดวย จึงทําใหเวลาในการขนสงมีความแนนอนสูง
ธนิต โสรัตน (2549) การขนสงทางอากาศนับวาเปนการขนสงที่มีบทบาทสําคัญตอ
ระบบโลจิสติกส โดยการขนสงระหวางประเทศของไทยมีประมาณ 0.2% ของปริมาณการขนสง
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สินคาสวนใหญจะเปนสินคา Perishable Product คือ สินคาที่เสียหาย เนาเสียไดงาย
นอกจากนั้นก็เปนสินคาราคาแพงหรือสินคาที่ตองการขนสงแบบเรงดวน ถึงแมวาการขนสงทาง
อากาศจะสามารถขนสงไดในประมาณที่ไมมากเมื่อเทียบกับการขนสงอื่น ๆ เชน การขนสง
ทางเรือ และ การขนสงทางรถไฟ แตการขนสงทางอากาศก็มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
เปนการขนสงที่มีความสะดวกและรวดเร็ว มีตารางการบินที่สม่ําเสมอและตรงเวลา สามารถสง
สินคาไปไดทวั่ ทุกมุมโลก เพราะมีสายการบิน ตาง ๆ บินไปยังทุกประเทศ นอกจากนี้ยังมี
อัตราเสี่ยงตอความเสียหายของตัวสินคาในระหวาง ขนสงที่ต่ํา ปจจุบันประเทศไทยใชการ
ขนสงทางอากาศในการขนสงสินคาสงออกมากขึ้น จาก 357,000 ตัน ในป พ.ศ.
2546 เปน 401,000 ตัน ในป พ.ศ. 2547 (เพิ่มขึ้นรอยละ 12.3) แตการขนสงสินคา
นําเขากลับมีอตั รานอยลง จาก 969,000 ตัน ในป พ.ศ. 2546 เปน 490,000 ตัน ใน
ป พ.ศ. 2547 โดยสินคาที่มีการขนสงทางอากาศสวนใหญ จะไดแก สินคาประเภท
อิเล็กทรอนิกส , สินคาสดหรือเสียหายงาย เชน ดอกไม , ผลไม , สินคาที่มีมูลคาสูง , สินคาที่มี
ขนาดเล็ก และสินคาเรงดวน ที่ตองการความรวดเร็วในการสงมอบ
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงเละจราจร (2549)
เนื่องจากเวลาเปน
อุปสรรคสําคัญในการขนสงสินคาทั้งทางเรือและทางถนน สําหรับสินคาบางประเภทแลวเวลาที่
ใชในการขนสงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด การขนสงสินคาทาง
อากาศมีบทบาทสําคัญในการขนสงสินคาที่ตองการแขงกับเวลาและลดความเสียหายที่มีสาเหตุ
จากการขนสงนอยที่สุด ดวยลักษณะเฉพาะตัวที่มีความเร็วสูงเมื่อเทียบกับรูปแบบการขนสงทุก
ประเภทสามารถทําระยะทางไดไกลกวาการขนสงทางถนน ความจุของยานพาหนะในการขนสง
สินคามากกวาการขนสงสินคาทางบกแตนอยกวาการขนสงทางทะเลและทางรถไฟ สามารถ
ขนสงสินคาไดหลากหลายประเภท ทั้งนี้ ขึ้นกับลักษณะของภาชนะที่ใชบรรจุเปนหลัก แตการ
ขนสงทางอากาศมีคาใชจายตอหนวยสูงมาก ความตองการโครงสรางพื้นฐานจํานวนมากเพื่อ
รองรับรูปแบบการขนสงสินคาทางอากาศทั้งระบบ และยังคงตองอาศัยระบบขนสงสินคาทาง
ถนนชวยเพิ่มความสามารถในการเขาถึงพื้นที่ตาง ๆ ทั้งนี้การขนสงทางอากาศสามารถเชื่อมตอ
กับการขนสงรูปแบบอื่น ๆ ไดที่ทาอากาศยานเทานั้น นอกจากนี้ การขนสงทางอากาศใช
ระยะเวลาในการรวบรวมและกระจายสินคาเพื่อเตรียมการขนสงในบริเวณคลังสินคาทางอากาศ
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โดยเฉพาะ ไมสามารถใชคลังสินคารวมกับการขนสงรูปแบบอื่นได เหตุผลสวนหนึ่งมาจากความ
มั่นคงของประเทศและรูปแบบของภาชนะที่ใชในการขนสงที่มีลักษณะเฉพาะตัว
อุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศ
นับเปนสาขาที่มีความสําคัญตอกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของโลก โดย International Air Transport Association (IATA) ระบุวาสัดสวน
ประมาณรอยละ 40 ของมูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมของโลกพึ่งพาการขนสงทางอากาศ
ดานการขนสงสินคาทางอากาศของโลกในชวงกวาทศวรรษที่ผานมามีการขยายตัวในอัตรา
ประมาณ 6.2% ตอป โดยเขาสูภาวะชะลอตัวลงในชวงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่มาจากเอเชียในชวง
ป พ.ศ. 2540-2541 จากนั้นจึงไดเริ่มฟนตัวขึ้นอยางชัดเจนนับตั้งแตครึ่งหลังของป พ.ศ. 2542
เปนตนมา ทั้งนี้ บริษัท โบอิ้ง จํากัด ไดคาดหมายวาแนวโนมการขยายตัวของการขนสงสินคา
ทางอากาศในระยะยาวจะอยูในอัตราเฉลีย่ ประมาณ 6.4% ตอป และตลาดทีเ่ ชื่อมโยงกับเอเชีย
จะยังคงเปนผูน ํา โดยขยายตัวในอัตราสูงกวาคาเฉลี่ย โดยเฉพาะการขนสงสินคาทางอากาศ
ระหวางชาติเอเชียดวยกันจะมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับทุกตลาดดวยอัตรา
ประมาณ 8.6 % ตอป และเมื่อถึงป พ.ศ. 2562 ตลาดเอเชียจะมีสวนแบงในการขนสงสินคาทาง
อากาศกวา 50% ของตลาดโลก
ปจจัยสําคัญที่ขับดันใหการขนสงทางอากาศเติบโตขึ้น ไดแก แนวโนมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการคาโลก และทิศทางการแขงขันทางการคาในโลกยุคใหมที่มุงเนนความรวดเร็ว
และความยืดหยุนในการสงมอบสินคาและบริการที่กําลังกลายเปนขอไดเปรียบหลักของการ
แขงขันในอนาคต ดังนั้น สนามบินและเทคโนโลยีโลจิสติกสสมัยใหมจึงมีบทบาทสําคัญในการ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
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Logistic digest (2549) การเติบโตของธุรกิจขนสงสินคาทางอากาศโดยเฉพาะใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟค มีผลมาจาก การขยายตัวของการลงทุนดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
สอดรับกับกระแสการจัดกาสินคา แบบ Just in time โดยขนสงสินคาปริมาณนอยเพื่อลดกา
รสต็อคสินคา แตเนนคุณภาพ และ ควารวดเร็ว ใน การจัดสงสินคามากขึ้น ทําใหการขนสงสินคา
ทางอากาศขยายตัวตอเนื่อง เพราะแมสถิติของสมาคม การขนสงทางอากาศระหวางประเทศ
(International Air Transport Association: IATA) เดือพฤศจิกายน ป 2549 ระบุวา การขนสง
สินคาทางอากาศของโลกทั้ง ในดานผูโดยสาร และการขนสงสินคามีอัตราการเติบ โตชาลง แตก็
พบวาเฉพาะการขนสงสินคา ทางอากาศมีอัตราการเติบโตสูงกวาป 2548 5.8% ขณะ ที่บริษัท
โบอิ้ง จํากัด ไดเคยคาด การณไววาในป 2562 ตลาดเอเชียจะมีสวนแบงทางการตลาดในการ
ขนสงสินคาทางอากาศ กวา50% ของตลาดโลก
ธนิต โสรัตน (2549) Just in Time : JIT “การสงมอบแบบทันเวลา” ศัพทยอดฮิตของ
Logistics เห็นจะไมมีอะไรเกินคําวา Just in Time หรืออาจเรียกวา JIT ซึ่งหมายถึง การสงมอบ
แบบทันเวลาถูกตอง ถูกสถานที่ ตรงความตองการ ภายใตตนทุนทีแ่ ขงขัน (Delivers the right
items at the right place in the right need by the right time with the right cost) โดย
หลักการของ Just in Time จะหมายถึง การจัดการกระบวนการตางๆ เพื่อใหมีการสงมอบ
ผลิตภัณฑ , สินคา หรือบริการใหกับลูกคาตามวันและเวลาที่ไดมีการตกลงกัน คือ สงมอบสินคา
เมื่อมีการใชจริงเทานั้น ทั้งนี้ ความหมายของ Just in Time Delivery ยังครอบคลุมไปถึงความ
ถูกตองของปริมาณ (Quality) ,จํานวน (Quantity) , เงื่อนไข , สถานที่ และความปลอดภัย
รวมถึง ตนทุนที่แขงขันได สวนใหญแลวยังเขาใจวา Just in Time มีความหมายเฉพาะการสง
มอบสินคาเทานั้น แตในการจัดการโลจิสติกสแลว ยังครอบคลุมไปถึงทุกกระบวนการของการ
จัดการหวงโซอุปทาน (SCM : Supply Chain Management) โดยเฉพาะระบบการผลิต ที่
เรียกวา Lean Production ซึ่งเปนตนแบบที่ไดมาจากบริษัทผูผลิตรถ โตโยตา (Toyotatilism)
ซึ่งทางญี่ปุนไดปรับเปลี่ยนมาจากการผลิตที่เปนระบบสายพาน (Tailorlism) และการผลิตแบบ
Mass Production (ของผูผลิตรถยนต Ford) ซึ่งจะเนนการผลิตปริมาณมาก ซึ่งสงผลขางเคียง
ตอ สตอกสินคาคงเหลือจํานวนมาก ระบบการผลิตภายใตหว งโซอุปทาน (SCM) ซึ่งเนนไปที่
Speed Base of Economic คือ การประหยัดจากการสงมอบที่ทันเวลา คือ รับมอบวัตถุดิบเมื่อ
จะผลิตจริงและผลิตเมื่อจะมีการสงมอบสินคาใหลูกคา สงผลใหรอบการหมุนของสตอกสินคา มี
รอบการหมุนที่สูง สามารถมีความยืดหยุน ที่เรียกวา Zero Stock Management ซึ่งความสําเร็จ
ของการนําระบบ Just in Time มาใชจะสงผลตอการลดตนทุนรวม โดยเฉพาะตนทุนที่เกี่ยวของ
กับ Logistics Cost อยางไรก็ดี องคกรที่จะนําระบบ Just in Time มาใชไดจะตองมีการ
สถาปนา Just in Time Value คือ มีระบบการสงมอบและระบบการทํางานของทั้งองคกรเปน
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แบบทันเวลา มุงเนนตอความตองการของลูกคา โดยทั้งหมดจะตองอาศัยความเชื่อมโยงของ
ขอมูลขาวสาร และการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางพนักงานและทุกหนวยงานในองคกร รวมถึง
, คูคา (Suppliers) และลูกคา (Customers) จะตองมีการสรางความสัมพันธในการดําเนินธุรกิจ
แบบ Win Win ซึ่งจะสงผลใหทั้งเครือขายของหวงโซอุปทานประสบผลสําเร็จรวมกัน ทั้งนี้ การ
จะดําเนินการเชนนี้ได จะตองมีการสรางหวงโซคุณคา (Value Chain) ทําใหเกิดเปนหวงโซ
อุปทาน
และมีการบูรณาการของการเชื่อมโยงความสัมพันธของอุปสงคและอุปทานของ
กระบวนการตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพของคุณคา
ความรวมมือใหกับทุกกระบวนการที่เกี่ยวของกับการพัสดุ , การจัดหา , การสงมอบ อันนํามา
ซึ่งความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่งยืน โดยการจัดการโลจิสติกส จะเปนกิจกรรมหนึ่งของ
หวงโซอุปทาน
กัลยาณี สูงสมบัต(ิ 2545) ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี Just in Time Production
system (JIT) ระบบนี้เกิดขึ้นที่บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศญีป่ ุน ในการผลิตเพื่อสงมอบ
สินคาใหแกลกู คาในเวลาทีก่ ําหนดโดยมีการออกแบบรองรับการผลิตที่ยืดหยุน เพื่อรองรับความ
ไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการตาง ๆ เชน กระบวนการสัง่ สินคาที่อาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความตองการของลูกคา การสั่งซื้อวัตถุดิบลาชา กระบวนการผลิตที่อาจมีปญหา แนวคิด
JIT เปนแนวคิดที่จะขจัดกิจกรรมที่ไมมีมูลคาเพิ่มทุกชนิดออกไปโดยใชระบบการผลิตที่เรียกวา
Take time คือ เวลาที่ใชในการผลิตชิ้นงานหนึ่งหนวยเปรียบเทียบกับเวลาวงจรการผลิต Cycle
time กระแสการผลิตทีล่ ะชิน้ สวน One Piece Flow การผลิตแบบดึง (Pull Production) การลด
เวลากับคาใชจายในการตั้งระบบการผลิตใหมแตละครั้ง(Setup Time and Cost Reduction)
ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีจะชวยใหขจัดงานที่ไมมีมูลคาเพิ่มออกไปและยังสามารถชวย
ลดตนทุนในการผลิตไดอยางมหาศาล
ดิสพงศ พรชนกนาก (2546)ในการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาซึ่งถือเปนผูที่มี
ความสําคัญที่
สุดในการสรางผลกําไรระยะยาวใหกับองคการมีองคประกอบในการบริหาร
ความสัมพันธ8ประการดังนีค้ ือ
1. CRM Vision เปนการกําหนดวิสัยทัศนใหชัดเจน โดยองคการตองการใหลูกคามี
ทัศนคติอยางไรตอองคการ ซึ่งลูกคาขององคการนั้นจะประกอบไปดวยลูกคาในปจจุบัน และ
ลูกคาซึ่งมีแนวโนมจะมาซื้อสินคาและบริการขององคการในอนาคต
หากองคการนํา CRM มาใชโดยปราศจากการกําหนดวิสัยทัศนที่ชัดเจน จะสงผลกระทบ
ตอองคการ
เพราะจะทําใหองคการเหมือนองคการอื่นๆโดยทั่วไปไมไดมคี วามแตกตางเปน
พิเศษ ลูกคาจะไมสามารถคาดหวั งไดวาองคการจะสามารถตอบสนองความตองการความพึง
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พอใจ หรือใหบริการแกลกู คาไดในระดับใด และบุคลากรขององคการก็จะไมทราบทิศทางที่
ชัดเจนในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะเรื่องสําคัญที่เกี่ยวของกับการสงมอบสินคาและบริการวาควร
จะมีวิธีปฏิบัตอิ ยางไรเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา
2. CRM Strategy กลยุทธของ CRM จะตองนําทิศทาง และเปาหมายทางดานการเงิน
จากกลยุทธการดําเนินธุรกิจโดยรวมขององคการมาเกี่ยวของในการพิจารณาเพื่อที่คนหากลยุทธ
ในการสรางความจงรักภักดีของลูกคาเพือ่ ทําใหลูกคาซื้อสินคาและใชบริการองคการในระยะยาว
และอุดหนุนสินคาขององคการในปริมาณที่มากขึ้น มีการแนะนําสินคาใหกับลูกคาอื่น ๆ และมี
ความพึงพอใจที่จะอุดหนุนสินคาหรือบริการที่มีราคาสูงขึ้นไดการนํากลยุทธCRMมาใชนั้นเพื่อให
องคการสามารถ
2.1กําหนดกลุมเปาหมายที่องคการตองการ
2.2สามารถทําใหลกู คาเปาหมายเหลานั้นหันมาเปนลูกคาขององคการ
2.3องคการสามารถพัฒนาลูกคาขององคการเปนระดับผูซื้อหรือลูกคาจากระดับผูมี
อุปการะคุณตอองคการ
2.4องคการสามารถรักษาลูกคาที่มีคาเหลานั้นไวไดในระยะยาว
3. Value Customer Experience ประสบการณที่ดีที่ลูกคาไดรับจากองคการจะเปนสิง่
ที่ชวยใหลูกคามีมุมมองที่ดีตอองคการได สวนประสบการณที่ไมดีที่ไดรับจากองคการจะสราง
ความไมประทับใจตอองคการ และประสบการณที่ไมดีจะถูกบอกตอไปยังลูกคาอื่นอยางรวดเร็ว
ซึ่งตรงขามกับประสบการณที่ดีที่จะตองใชเวลาในสรางชื่อเสียงใหกับองคการ การใหบริการแก
ลูกคาที่ดีไดนนั้ จะเกี่ยวของกับการกําหนดวิสัยทัศนCRMขององคการที่กลาวมา
4. Organization Collaboration บุคลากรในองคการตั้งแตระดับพนักงานจนถึงระดับ
ผูบริหารมีความสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารลูกคาสัมพันธ ซึ่งตองทุมเทเพื่อการตอบสนองความ
ตองการที่หลากหลายของลูกคา องคการจะตองมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภายใน ออกแบบ
ระบบคาตอบแทน มีระบบการจูงใจพนักงาน มีการพัฒนาทักษะความชํานาญของบุคลากร มีการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้ชวยกอใหเกิดการทํางานที่รวมมือรวมใจกัน
ทั้งองคการ โดยไมจําเปนตองมุงเนนที่การนําเทคโนโลยีมากมายดานCRMมาใชแตเพียงอยาง
เดียว
5.Processการปรับปรุงกระบวนการภายในองคการนั้นเพื่อใหองคการเกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางานและสามารถชวยใหองคการลดตนุทนในการดําเนินงานได ซึ่งการ
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ปรับปรุงกระบวนการทํางานตางๆจะใหองคการไดรับผลประโยชนเองไมใชลูกคา สวนการนํา
หลัก CRM เขามาประยุกตใชจะชวยใหองคืการพัฒนาระบบและปรับปรุงกระบวนการซึ่งจะสงผล
ดีตอลูกคาโดยตรง นอกจากนี้ยังทําใหองคการทราบวากระบวนการใดบางที่มีความสําคัญตอ
ลูกคา
กระบวนการที่ซับซอนเกินไปอาจทําใหการบริการไมเปน
6. Information ขอมูลที่เกีย่ วกับลูกคา ธุรกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ทํางานนเปนสิ่งสําคัยที่สุดที่จะชวยทําใหการนําระบบการบริหารลูกคามาใชประสบผลสําเร็จ
องคการจําเปนตองบริหารขอมูลใหมีประสิทธิภาพ ตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลูกคา
การวิเคราะหขอมูล การปฏิสัมพันธกบั ลูกคาขององคการ ซึ่งแตละองคการควรจะมีการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับลูกคาและพฤติกรรม ตาง ๆ ของลูกคาไวแลวนํามาจัดจําแนกและวิเคราะหใหเกิด
ประโยชนในการดําเนินธุรกิจ และเผยแพรใหหนวยตาง ๆ ภายในองคการ โดยมีการรวบรวมไว
ที่ฐานขอมูลกลางพนักงานระดับตาง ๆ สามารถนําขอมูลเหลานัน้ ไปใชไดในเวลาทีเ่ หมาะสม
ขอมูลเปนสิ่งที่สําคัญมากทีจ่ ะชวยใหการใชกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธประสบความสําเร็จ
และยังสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคการ
7. Technology เทคโนโลยีเปนองคประกอบในการบริหารลูกคาสัมพันธ การใช
เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมจะเปนตัวชวยสงเสริมใหองคการบรรลุเปาหมายการบริหารลูกคาสัมพันธ
8. Metrics กลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธจําเปนตองมีตัววัดเพื่อใหทราบถึง
ผลสําเร็จของการนํากลยุทธมาใช เชนเดียวกับกลยุทธโดยทั่วไป องคการจะตองตั้งวัตถุประสงค
และเปาหมายที่สามารถวัดได และติดตามผลการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยมีการกําหนดตัววัด
เปน ลําดับขั้น ดังนี้ คือ ตัววัดระดับองคการ ตัววัดระดับกลยุทธทางดานลูกคา ตัววัด
กระบวนการดําเนินงาน และตัววัดปจจัยนําเขา
ภาณุ ลิมมานนท(2548) การนํากลยุทธCRMไปประยุกตปฏิบัตใิ นองคการองคการที่
ตองการระบบการบริหารลูกคาสัมพันธมาใชในองคการนั้นตองพิจารณาในเรื่องของความจําเปน
วามีมากนอเพียง ใดองคการไมควรลงทุนนํา CRM มาใช หากยังไมไดมีการทําการวิเคราะหกลุม
ลูกคาที่สําคัญที่สุดขององคการ และยังไมทราบวาจะนําระบบ CRM ชวยสนับสนุนหรือเสริมสราง
สัมพันธกับลูกคานั้นอยางไร
องคการจะตองทําความเขาใจในความซับซอน และสามารถประสบความสําเร็จไดหาก
องคการไดมีการคํานึงถึงสิ่งตางเหลานี้ องคการจะตองสามารถระบุใหไดวาลูกคาขององคการคือ
ใครและมีพฤติกรรมอยางไร ลูกคาเหลานั้นมีความสัมพันธในระดับใด เปนลูกคาประจํา หรือมี
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ความจงรักภักดีกับตราสินคาขององคการหรือไมหรือเปนผูที่ใชสินคาและบริการหลากหลายเปน
ตน และองคการสามารถพัฒนา ความ สัมพันธกับกลุม ลูกคาไดเร็วเพียงใด มีวิธกี ารอยางไรที่จะ
ทําใหลูกคามาใชบริการครัง้ แรก และจะใชระยะเวลานานเทาใดที่กระตุนใหเกิดการใชบริการครัง้
ที่สอง ครั้งที่สาม และครั้งตอ ๆ มา และสุดทายองคการมีวิธีการนําเสนอสินคาและบริการอยางไร
เพื่อที่จะกระตุน พฤติกรรม
และโนมนาวใหลูกคาตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ
องคการยังตองทราบพฤติกรรมของลูกคาเพิ่มเติมอีกในเรื่องของการหยุดซื้อสินคาและ
บริการวาเกิดขึ้นเมื่อใดและมีที่มาอยางไร นอกจากนี้องคการยังตองทราบถึงรายไดที่เกิดขึ้นจาก
ลูกคาแตละรายตั้งแตเริ่มสรางการรับรู การกระตุนความสนใจ การซื้อซ้ํา และสุดทายการเปน
ลูกคาที่ยึดมั่นในสินคาและบริการ
การนําการบริหารลูกคาสัมพันธมาใชใหมีความเสี่ยงนอยที่สุดนั้นองคการจะตอง
พยายามสรางความสามารถภายในองคการโดยการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานภายใน
การฝกอบรมพนักงานใหเขาใจแนวคิดใหมที่มุงเนนลูกคา ใหลูกคาเปนศูนยกลาง นําเทคโนโลยี
ที่จําเปนเขมาใชเพื่อสนับสนุนในดานการติดตอสื่อสาร และการสรางปฏิสัมพันธกับลูกคาของ
องคการ หลังจากนั้นองคการตองกําหนดเปาหมายกลุมเล็ก จัดทําแผน และนํามาทดลองใชใน
องคการ
Edward Sallis (2002) ไดกลาววา “TQM เปนวิธีการปฏิบัติงานแตขณะเดียวกันก็เปน
แนวคิดเชิงกลยุทธในการดําเนินงานขององคกร ซึ่งใหความสําคัญกับความตองการจําเปนของ
ลูกคาและผูรับบริการ จุดหมายคือความเปนเลิศในสิ่งที่ทํา TQMไมใชคําขวัญแตเปนแนวทางใน
การดําเนินงานอยางเปนระบบรอบคอบเพื่อใหไดมาซึ่งคุณภาพในระดับที่ลูกคาตองการหรือ
มากกวา อาจจะกลาววา TQM เปนปรัชญาในการพัฒนาอยางไมมีวันสิ้นสุด แตสําเร็จไดโดย
บุคลากรหรือผานบุคลากร”
โครงสรางพื้นฐานและองคประกอบที่สําคัญของ TQM สําหรับสถาบันการศึกษา
รายละเอียดของ TQM สามารถจําแนกไดเปน 2 ลักษณะคือ
1. การพิจารณา TQM การรวมที่เปนแนวคิดเชิงระบบ (Systematic approach) เราจะตองไมลืม
วา ระบบของสถาบันการศึกษา (educational system) แทบทั้งสิ้น กลาวคือ ประกอบไปดวย
องคประกอบที่สําคัญ 3 สวน คือ หนวยนําเขา (input) หนวยกระบวนการผลิต (processing
units) และผลลัพธ (outputs) ซึ่งถาพิจารณาในรายละเอียดที่เพิ่มเติมแลวองคประกอบเหลานี้ มี
รูปแบบที่คลายคลึงกับภาคการผลิตของอุตสาหกรรมและการบริการเปนสวนใหญ เพราะฉะนั้น
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โครงสรางหลักของระบบ TQM
ภาคอุตสาหกรรม

สําหรับภาคการศึกษาจึงมีหลักการพื้นฐานเชนเดียวกับ

2. เมื่อพิจารณาจากหนวยโครงสรางของกิจกรรมคุณภาพหลัก (basic quality units)
Feigenbaum (1991 อางถึงใน สุนทร, 2542) กลาววา ในองคกรหนึ่ง ๆ จะประกอบดวยการ
บริหารหนวยกิจกรรมคุณภาพหลักจากระดับตนสูระดับสูงสุดเปนขั้นตอนอยางตอเนื่อง
ในขณะนี้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ก า แก แ ละมี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ของประเทศไทยคื อ จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยทางคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยไดมีแนวคิดและนโยบายชัดเจนตอการพัฒนา
บุ ค ลากรที่ จ ะช ว ยในการวางแผนกลยุ ท ธ เ พื่ อ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย โดยการนํ า แนวคิ ด และ
หลักการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยโดยใชเทคนิคและกระบวนการ TQM มาใช (พันธศักดิ์,
2543)

พันธศักดิ์ พลสารัมย (2543) ไดกลาวถึงกลยุทธการนํา TQM มาใชในสถาบันอุด
ศึกษาไทยวากลยุทธการนํา TQM ไปประยุกตใชจําเปนตองนําไปปรับใหเหมาะสมกับสภาพและ
วัฒนธรรมขององคกร เพราะปรัชญาหรือแนวคิดของ TQM ไมใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชไดกับ
ทุก ๆ ปญหาและทุกองคกร จึงขอนําเสนอขอคิดในการนํา TQM มาใชในสถาบัน ดังนี้
1.

ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยจะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับ TQM และวิธีการ

นํามาใช
2.

ตองสอดคลองและสนองตอเปาหมายขององคกร

3.

การนํา TQM มาใชตองตัดสินใจใหแนนอนแลวจึงกําหนดขั้นตอน

4.

ควรนํามาประยุกตใชเปนบางสวนโดยคอย ๆ นํามาใชทีละนอย ไมใชเต็มรูปแบบ

5.

การกําหนดรางวัลตองไมผูกพันกับระบบขั้นหรือซี

6.

มหาวิทยาลัยตองแตงตั้งผูนําหรือทีมงานกลางเปนแกนหลัก เพื่อดําเนินงาน TQM กอน

7.

สรางระบบกระบวนการใช TQM ใหงายที่สุด
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8.

มีกระบวนการกระตุนใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยเห็นความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง

9.

ตองมีความพรอมในดานทรัพยากรบุคคล

TQM สามารถนําไปใชในสถาบันอุดมศึกษาไดทุกเรื่องแตการนําไปใชจะตองคํานึงถึงหลักการ
นําไปใชตองพิจารณาอุปสรรคตาง ๆ มีการเริ่มตนที่ดี จึงจะเชื่อไดวาจะประสบผลสําเร็จอยาง
แนนอน (ประเทือง, 2539)

สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์(2539) ไดกลาววา การนําแนวคิด TQM มาประยุกตใชในการ
ปริหารการศึกษาเปนวิธีการบริหารงานใหเกิดคุณภาพในทุก ๆ ดาน ทุก ๆ กิจกรรมโดยทุกคน
มีสวนรวมและมีสวนรับผิดชอบ โดยการปรับปรุงคุณภาพการทํางานอยางตอเนื่อง ผลจากการ
บริหารงานที่มีคุณภาพและจะทําใหการศึกษาของชาติที่มีคุณภาพบรรลุตามจุดมุงหมายของการ
จัดการศึกษาแนวคิดและหลักการ TQM ที่สําคัญ ๆ ที่ผูบริหารควรจะตระหนัก ไดแก
1.
การมุง ใหค วามสํา คัญกั บ ลู กคา หรือผูรั บ บริก ารในที่ นี้ห มายถึ ง นั ก เรีย น ผู ป กครอง
นักเรียนหรือผูที่เสียคาใชจา ยเพื่อการศึกษาอื่น ๆ
2.

การปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อประสิทธิภาพของการทํางาน

3.
การเขามามีส วนรวมของทุกคนทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อนําความคิดที่ หลากหลายมา
ปรับปรุงคุณภาพของการทํางาน
นอกจากนี้ผูบริหารควรตระหนักในเรื่องของ “การทําใหถูกตองตั้งแตครั้งแรกและทุก ๆ
ครั้ง” ซึ่งจะนําสูการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพตอไป

สุรเดช มุขยางกูร (2546) ในแวดวงอุตสาหรรม และพาณิชยกรรมนั้น ถาฝายจัดการ
ของกิจ การใดสามารถคาดคะเนความตอ งการของตลาดไดอย า งแม นยํ า แล ว กิจ การนั้น ๆ
จะตองประสบความสํ าเร็ จอยางแนนอน แตเ ดิ มนั้ น ผูบ ริหารหรื อฝ ายการจัดการอาจอาศัย
ความรูสึกสวนตัวประกอบกับโชคลางในการ คาดคะเนหรือพยากรณการขายสินคา แตเมื่อโลก
วิ วั ฒ นาการไป ธุ ร กิ จ ต า งก็ แ ข ง ขั น กั น มากขึ้ น ทํ า ให ผู บ ริ ห ารต อ งแสวงหาเครื่ อ งมื อ ที่ มี
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ประสิทธิภาพและความเหมาะสมกับ กิจการของตนเขามาชวยประกอบการตัดสินใจในที่นี้ขอ
เนนถึงประสิท ธิภาพและความเหมาะสมคู กันไป ดังเชน สุ ภาษิ ตโบราณที่กล า ววาขี่ ชางจั บ
ตั๊ ก แตนในวงการธุ ร กิ จ นี้ ผู บ ริ ห ารมั ก จะต อ งพิ จ ารณาทั้ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและต น ทุ น
(COSTEFFECTIVENESS) ควบคูกันไปนับเปนโชคดีของคนในทศวรรษนี้ เพราะผลพวงของ
การพั ฒนาเทคโนโลยีท างดานสารกึ่งตั วนํา (SEMI
CONDUCTOR)
ทําใหเครื่อง
ไมโครคอมพิ ว เตอร หรื อ คอมพิ ว เตอร ส ว นบุ ค คลได เ กิ ด ขึ้ น และราคาถู ก พอที่ กิ จ การต า งๆ
สามารถซื้ อ หามาเป น ของตนเองได ขณะนี้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ส ว นบุ ค คลบางเครื่ อ ง มี
ประสิทธิภาพดีกว าเครื่ องคอมพิ วเตอรข นาดใหญใ นทศวรรษกอนๆ การพยากรณ การขาย
(SALES FORECAST) คือขบวนการทางสถิติสําหรับวิเคราะหขอมูลการขายหรือปจจัยอื่นๆ ทีม่ ี
ผลกระทบถึงความตองการของสินคา การพยากรณการขายจะเปนการลดความเสี่ยงใหแก
เจ า ของกิ จ การ ก อ นที่ จ ะมี ก ารตั ด สิ น ใจลงทุ น หรื อ วางแผนการผลิ ต ดั ง นั้ น จะเห็ น ได ว า การ
พยากรณการขายนั้น เปนขั้นตอนที่สําคัญไมเฉพาะแตกิจการที่ดําเนินธุรกิจดานการตลาดอยาง
เดียว แมแตกิจการอุตสาหกรรมก็จําเปนตองใชพยากรณการขายเชนกัน

นฤมล บุญกิตติ (2546) ศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพการใหบริการขนสงสินคาใน
ประเทศ กรณีศึกษา บริษัท รีเจนท ฟอรเวิดดิ้ง เอ็กซเพรส จํากัด โดยมรวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
แนวทางพัฒนาการใหบริการขนสงสินคาในประเทศของบริษัท รีเจนท ฟอรเวิดดิ้ง เอ็กซเพรส
จํากัด ดวยการวิเคราะหเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของบริษัท ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค และปจจัยทใชในการเลือกบริษัทขนสงสินคา จากการศึกษาพบวา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาที่มีผลตอการใหบริการของบริษัท มีความพึง
พอใจตอการชดใชคาเสียหายที่ยุติธรรมในกรณีที่ทรัพยสินเกิดการชํารุดเสียหายมากที่สุด ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคที่ลูกคาเคยประสบ คือ สินคาสงไมทันตามกําหนด และความ
ตองการของลูกคา คือ ความรวดเร็วในการขนสง โดยศึกษาถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
สําคัญในการตัดสินใจเลือกบริษัทขสงสินคาของลูกคา ความรวดเร็ว คาใชจายในการขนสงสินคา
และความปลอดภัยของสินคา เปนปจจัยสําคัญในการเลือกบริษัทขนสงสินคาของลูกคาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนความเหมาะสมของประเภทสินคา และการใหบริการของ

47

พนักงานไมใชปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกบริษัทขนสงสินคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

รุโณทัย มหัทธนานนท (2548) แสดงใหเห็นวาตนทุนโลจิสติกสมีความสัมพันธกับ
ความไดเปรียบในการแขงขันเพื่อการสงออกสินคาอาหารทะเลแข็งในระดับนัยสําคัญที่นอย
สะทอนใหเห็นวาอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งเปนอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการแขงขัน
คอนข างสูงอยูแลว เนื่ องจากไดมีการพัฒนาอยางต อเนื่องมาโดยตลอด อยางไรก็ตามยัง มี
บางสวนที่สามารถปรับปรุงใหดีขึ้น เชน ในสวนของการบริหารสินคาคงคลัง และการขนสง
ระหวางประเทศ นอกจากนี้ยังมีปจจัยในการแขงขันอื่นๆ ที่ไมไดนํามาพิจารณาในการศึกษานี้
เชน การบริหารความสัมพันธกับลูกคา การบริการหลังการขาย และการพัฒนาสินคา เปนตน
ตนทุนโลจิสติกสในแตละอุตสาหกรรมก็จะแตกตางกันออกไป การวิจัยครั้งนี้ก็จะสะทอนเฉพาะ
ตนทุนโลจิสติกสของกลุมอาหารแชเยือกแข็งเทานั้น
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บทที่ 3
ระเบียบวิธกี ารศึกษาและผลการศึกษา

การศึกษาคนควาในครั้งนี้ ผูศึกษาวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสาเหตุ ลักษณะของปญหา
กระบวนการการทํางาน เพื่อหากลยุทธและสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพของการจัดการการบริหาร
ภายในองกรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พรอมทั้งนําเสนอแนวทางการแกไขปรับปรุงใหแก
สายการบิน สามารถนําไปปฏิบัตเิ พื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันระยะยาว

3.1 การวิเคราะหขอมูล

ผูศึกษาไดทําการเก็บขอมูลเกี่ยวกับปริมาณการสงออกเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ไดรับการ
แบงสรรของแตละสถานี การเรียกคืนชดเชยคาเสียหาย รวมทั้งกระบวนการในการทํางานของ
สายการบิน เอส เอ เอส คารโก(ประเทศไทย) โดยสามารถแบงการวิเคราะหออกเปน 3 สวน
ดังนี้
3.1.1 การแบงสรรพื้นที่ของแตละสถานี
3.1.2 การถูกเรียกคืนชดเชยคาเสียหาย
3.3.3 กระบวนการในการทํางานตั้งแตตน จนจบ
โดยผูศึกษาไดทําการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานดานตางๆ จาก
ป 2007 – 2008 โดยมีรายละเอียดดังนี้

49

3.1 การแบงสรรพื้นที่ของแตละสถานี
เนื่องจากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นมีสถานีกรุงเทพเพียงสถานีเดียวทีส่ าย
การบิน เอส เอ เอส คารโก มีเที่ยวบิน จึงทําใหตองมีการแบงสรรพื้นที่ใหแตละสถานีที่อยูใน
ภูมิภาค ไดแก กรุงเทพ(ประเทศไทย) สิงคโปร(สิงคโปร) กัวลาลัมเปอร(มาเลเซีย) ฮองกง
(ฮองกง) มะนิลา(ฟลิปปนส) ไทเป โซล(เกาหลี) ไซงอน(เวียดนาม) โดยแตละสถานีจะไดรบั
พื้นที่แตกตางกันไปตามนโยบายประกอบ กับที่แตละสถานีทําการขอพื้นที่เพื่อให แกสถานีของ
ตนเอง โดยในแตละสถานีจะตองทําการขายใหไดตามเปาหมายที่ตนเองมีอยูในแตละป ดัง
ตารางแสดงการ เปรียบเทียบปริมาณการแบงสรรพื้นที่แตละสถานีและปริมาณการสงออกจริง
ของป2007 ดังนี้
ตารางที่ 3.1 แสดงปริมาณการสงออกเปรียบเทียบระหวางการสงออกจริงกับพื้นที่ที่ไดรับของ
แตละสถานี ในป 2007 (หนวย: ตัน)
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แผนภาพที่ 3.1 แสดงสัดสวนของปริมาณพื้นที่ที่ไดรับและปริมาณสงออกจริงของแตละสถานี ป
2007

แผนภาพที่ 3.2 แสดงปริมาณการสงออกของแตละสถานีป 2007 (หนวย : ตัน)
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จากขอมูลตารางและแผนภาพแสดงปริมาณการสงออกเปรียบเทียบระหวางตัวเลขการ
สงออกจริงกับพื้นที่ที่ไดรับของแตละสถานีในป 2007 จะเห็นไดวาสถานกรุงเทพซึ่งไดรับสวน
แบงพื้นที่เปนจํานวน 1918.8 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 45. แตปริมาณในการสงออกจริง มีถึง
2048.51 ตัน หรือ รอยละ 48.10 ในขณะที่บางสถานีอยางเชน มะนิลา ซึ่งไดรับพื้นที่ 187.2 ตัน
หรือ รอยละ 4.4 แตมีปริมาณการสงออกจริงเพียง 64.3 ตัน หรือ รอยละ 14.41 เทานั้น และทาง
ผูศึกษาก็ยังไดนําขอมูลของป 2008 มาวิเคราะหในลักษณะเดียวกันดังนี้

ตารางที่ 3.2 แสดงปริมาณการสงออกเปรียบเทียบระหวางการสงออกจริงกับพื้นที่ที่ไดรับของ
แตละสถานี ในป 2008 (หนวย: ตัน)
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แผนภาพที่ 3.3 แสดงสัดสวนของปริมาณพื้นที่ที่ไดรับและปริมาณสงออกจริงของแตละสถานี ป
2008

แผนภาพที่ 3.4 แสดงปริมาณการสงออกของแตละสถานีป 2008 (หนวย : ตัน)
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จากขอมูลตารางแสดงปริมาณการสงออกเปรียบเทียบระหวางตัวเลขการสงออกจริงกับ
พื้นที่ที่ไดรับของแตละสถานีในป 2008 จะเห็นไดวามีหลายสถานีทไี่ ดรับการแบงสรรพื้นที่ไม
เหมาะสม เชน สถานีกรุงเทพซึ่งไดรับสวนแบงพื้นที่เปนจํานวน 1698.3 ตัน หรือ รอยละ 42.04
แตปริมาณในการสงออกจริง มีถึง 2086.53 ตัน หรือ รอยละ 51.66 ในขณะที่สถานีอื่นเชน
กัวลาลัมเปอร มะนิลา ไทเป มีปริมาณการสงที่นอยกวา พื้นที่ที่ไดรับการแบงเปนจํานวนมาก
จากขอมูลขางตนที่มีการแบงสรรพื้นที่ไมสมดุล แสดงใหเห็นวาสถานีกรุงเทพมีแนวโนม
ที่จะมีสินคาสงออกเพิ่มขึ้นสวนสถานีอื่นเชนสิงคโปร กลับมีแนวโนมที่ลดลง และถาเทียบกับ
ปริมาณพื้นที่ที่ไดรับกับปริมาณการสงออกจริงจะเห็นวาเกิดการไมสมดุลระหวางการแบงสรร
พื้นที่กับปริมาณสินคาที่สงจริงของแตละสถานี ซึ่งทําใหเกิดคาความเสียโอกาสในการที่จะรับ
สินคาอื่นได
ทางผูศึกษาจึงไดนําขอมูลของสถานีกรุงเทพมาแสดงใหเห็นวา ในแตละเดือนกรุงเทพมี
ปริมาณการสงออกที่มากกวาพื้นที่ที่มีดัง ตารางที่ 3.3 และ 3.4
ตารางที่ 3.3 แสดงปริมาณการสงออกของกรุงเทพเทียบกับพื้นทีท่ ี่ไดรับในป 2007

BKK(2007)

Allot(Tons)

Export(Tons)

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep

159.9
147.6
166.05
153.75
159.9
159.9
159.9
166.05
159.9

148.85
143.07
188.7
121.96
165.1
193.07
168.5
206.26
178.5

Actual Lost(Tons)
Opportunity
เนื่องจากสถานีอื่น
Lost (Tons) ใน
ใชพื้นที่ไมหมด
กรณีที่ถาทุก
กรุงเทพจึงสามารถ
สถานีใชพื้นที่
นําพื้นที่ของสถานี
เต็ม Allot
อื่นมาใช
0
10.36
0
17.1
22.65
8.7
0
4.2
5.2
0.4
33.17
1.9
8.6
2.8
40.21
10.1
18.6
7.2
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Oct
Nov
Dec
Total

159.9
159.9
166.05
1918.8

170.7
179.4
184.4
2048.51

10.8
19.5
18.35
195.43

6.4
3.1
7.5
79.76

จากขอมูลขางตนเห็นไดวาถาทุกสถานีใชพื้นที่เต็มที่ไดรับการแบงสรร จะทําใหกรุงเทพ
เสียโอกาสในการรับสินคา ถึง 195.43 ตันตอป แตเนื่องจากแตละสถานีใชพื้นที่ที่ไดรับไมหมด
จึงทําใหกรุงเทพสามารถนําพื้นที่ที่เหลือนํามาใชได โดยสามารถคิดเปนคาเสียโอกาส จาก
สมการ คาเสียโอกาส = ราคา * ปริมาณสินคาที่ไมไดขึ้น(กิโลกรัม)
ราคาขาย เทากับ 75บาทตอกิโลกรัม
ดังนั้น ถาทุกสถานีใชพื้นทีเ่ ต็ม กรุงเทพจะเสียโอกาส = 14,657,250 บาทตอป
แตในป 2007 มีบางสถานีใชพื้นที่ไมเต็ม ทําใหกรุงเทพนําพื้นที่ของสถานีอื่นมาใช ทํา
ใหเกิดคาเสียโอกาส เทากับ 5,982,000บาท

ตารางที่ 3.4 แสดงปริมาณการสงออกของกรุงเทพเทียบกับพื้นทีท่ ี่ไดรับในป 2008

BKK 2008

Allot(Tons)

Export(Tons)

Opportunity
Lost (Tons) ใน
กรณีที่ถาทุก
สถานีใชพื้นที่
เต็ม Allot

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun

149.85
133.2
149.85
138.75
144.3
144.3

161.1
143.93
181.68
148.45
161.07
168.1

11.25
10.73
31.83
9.7
16.77
23.8

Actual Lost(Tons)
เนื่องจากสถานีอื่น
ใชพื้นที่ไมหมด
กรุงเทพจึงสามารถ
นําพื้นที่ของสถานี
อื่นมาใช
0
10.2
10.1
13.3
0.9
5.3
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Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total

144.3
149.85
138.75
138.75
116.55
149.85
1698.3

128.3
178.4
188.05
204.4
186.05
237
2086.53

0
28.55
49.3
65.65
69.5
87.15
404.23

0.6
0
0.9
7.7
7.4
1.1
57.5

จากขอมูลขางตนเห็นไดวาถาหากทุกสถานีใชพื้นที่เต็มที่ไดรับการแบงสรร จะทําให
กรุงเทพเสียโอกาสในการรับสินคา ถึง 404.23 ตันในป 2008 แตเนือ่ งจากแตละสถานีใชพื้นทีท่ ี่
ไดรับไมหมดจึงทําใหกรุงเทพสามารถนําพื้นที่ที่เหลือนํามาใชได โดยสามารถคิดเปนคาเสีย
โอกาส จากสมการ
คาเสียโอกาส = ราคา * ปริมาณสินคาที่ไมไดขึ้น (กิโลกรัม)
ราคาขาย เทากับ 75บาทตอกิโลกรัม
ดังนั้น ถาทุกสถานีใชพื้นทีเ่ ต็ม กรุงเทพจะเสียโอกาส = 30,317,250 บาทตอป
แตเนื่องจาก มีบางสถานีใชพื้นที่ไมเต็มและกรุงเทพนําพื้นที่ของสถนอื่นมาใช ทําให
กรุงเทพมีคาเสียโอกาส เทากับ 5,982,000 บาท
จากขอมูลดังกลาวพบวาในขณะนี้องคกรไมไดมีการพยากรณในการสงสินคาของแตละ
สถานี ในการแบงสรรพื้นที่ ดังนั้น จึงอาจเปนสาเหตุใหเกิดคาความเสียโอกาสตอมาได

แนวทางการแกปญหา
จากขอมูลผูศกึ ษาไดทําการรวบรวมพบวา ปจจุบันปญหาของสายการบิน เอส เอ เอส
คารโก คือ มีการจัดสรรพื้นที่ที่ไมสมดุลกับปริมาณสินคาที่มีอยูจริงของแตละสถานี เปนสาเหตุ
ทําใหเสียโอกาสในการรับสินคาเพิ่มสําหรับสถานีที่มีสนิ คาอยางเชน สถานีกรุงเทพ เปนตน ผู
ศึกษาจึงเสนอ แนวทางในการแกไขปญหาโดยนําทฤษฎีการพยากรณ (Forecast) วิธี
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Weighted Moving Average มาพยากรณปริมาณการสงออกป 2008 ของแตละสถานีโดย
แบงเปน 4 ไตรมาส โดยในการพยากรณโดยวิธี Weighted Moving Average ผูศกึ ษาไดใช
ขอมูลในการพยากรณของ ป 2007 และ ป 2008 โดยจะกําหนดน้ําหนักโดยใหป 2007 คือ 0.2
และ ป 2008 คือ 0.8 และจะแบงการพยากรณออกเปนแตละสถานี ดังนี้
ตารางที่ 3.7 การพยากรณปริมาณการสงออกของสถานีกรุงเทพ ป 2009
BKK Quarter 1
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

480.62

96.12

2008

0.8

486.71

389.37

Forecast Q1 Y2009

-

-

485.49

BKK Quarter 2
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

480.13

96.03

2008

0.8

477.62

382.1

Forecast Q2 Y2009

-

-

478.13

BKK Quarter 3
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

553.26

110.65

2008

0.8

494.75

395.8

Forecast Q3 Y2009

-

-

506.45
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BKK Quarter 4
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

534.5

106.9

2008

0.8

627.45

501.96

Forecast Q4 Y2009

-

-

608.86

ตารางที่ 3.8 การพยากรณปริมาณการสงออกของสถานีสิงคโปร ป 2009
SIN Quarter 1
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

309.3

61.86

2008

0.8

267.68

214.14

Forecast Q1 Y2009

-

-

276

SIN Quarter 2
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

395.7

79.14

2008

0.8

248.54

198.83

Forecast Q2 Y2009

-

-

277.97

Demand

Total Forecast 2009

SIN Quarter 3
Year

Weight
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2007

0.2

355.2

71.04

2008

0.8

201.21

160.97

Forecast Q3 Y2009

-

-

232.01

SIN Quarter 4
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

343.3

68.66

2008

0.8

184.5

147.6

Forecast Q4 Y2009

-

-

216.26

ตารางที่ 3.9 การพยากรณปริมาณการสงออกของสถานีกัวลาลัมเปอร ป 2009
KUL Quarter 1
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

93.34

18.67

2008

0.8

97.66

78.13

Forecast Q1 Y2009

-

-

96.8

KUL Quarter 2
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

76

15.2

2008

0.8

80.44

64.35
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Forecast Q2 Y2009

-

-

79.55

KUL Quarter 3
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

103.1

20.62

2008

0.8

118.67

94.94

Forecast Q3 Y2009

-

-

115.56

KUL Quarter 4
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

229.1

45.82

2008

0.8

55.9

44.72

Forecast Q4 Y2009

-

-

90.54

ตารางที่ 3.10 การพยากรณปริมาณการสงออกของสถานีฮองกง ป 2009
HKG Quarter 1
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

64.7

12.94

2008

0.8

23.11

18.49

Forecast Q1 Y2009

-

-

31.43

HKG Quarter 2
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Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

45.93

9.19

2008

0.8

12.1

9.68

Forecast Q2 Y2009

-

-

18.87

HKG Quarter 3
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

61.6

12.32

2008

0.8

27.1

21.68

Forecast Q3 Y2009

-

-

34

HKG Quarter 4
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

138.7

27.74

2008

0.8

4.15

3.32

Forecast Q4 Y2009

-

-

31.06

ตารางที่ 3.11 การพยากรณปริมาณการสงออกของสถานีมะนิลา ป 2009
MNL Quarter 1
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

12.7

2.54

61

2008

0.8

5.73

4.58

Forecast Q1 Y2009

-

-

7.12

MNL Quarter 2
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

22.1

4.42

2008

0.8

17.7

14.16

Forecast Q2 Y2009

-

-

18.58

MNL Quarter 3
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

15.7

3.14

2008

0.8

10.1

8.08

Forecast Q3 Y2009

-

-

11.22

MNL Quarter 4
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

13.8

2.76

2008

0.8

11.3

9.04

Forecast Q4 Y2009

-

-

11.8

ตารางที่ 3.12 การพยากรณปริมาณการสงออกของสถานีไทเป ป 2009
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TPE Quarter 1
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

65.79

13.16

2008

0.8

40.46

32.37

Forecast Q1 Y2009

-

-

45.53

TPE Quarter 2
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

61.21

12.24

2008

0.8

67.95

54.36

Forecast Q2 Y2009

-

-

66.6

TPE Quarter 3
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

58.7

11.74

2008

0.8

51.7

41.36

Forecast Q3 Y2009

-

-

53.1

TPE Quarter 4
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

59.17

11.83

2008

0.8

34.1

27.28
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Forecast Q4 Y2009

-

-

39.11

ตารางที่ 3.13 การพยากรณปริมาณการสงออกของสถานีโซล ป 2009
SEL Quarter 1
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

26

5.2

2008

0.8

13.9

11.12

Forecast Q1 Y2009

-

-

16.32

SEL Quarter 2
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

4.8

0.96

2008

0.8

0

0

Forecast Q2 Y2009

-

-

0.96

SEL Quarter 3
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

12.8

2.56

2008

0.8

8

6.4

Forecast Q3 Y2009

-

-

8.96

SEL Quarter 4
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Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

39.6

7.92

2008

0.8

8

6.4

Forecast Q4 Y2009

-

-

14.32

ตารางที่ 3.14 การพยากรณปริมาณการสงออกของสถานีไซงอน ป 2009
SGN Quarter 1
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

0

0

2008

0.8

63.66

50.93

Forecast Q1 Y2009

-

-

50.93

SGN Quarter 2
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

0

0

2008

0.8

78.32

62.66

Forecast Q2 Y2009

-

-

62.66

SGN Quarter 3
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

0

0
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2008

0.8

94.4

75.52

Forecast Q3 Y2009

-

-

75.52

SGN Quarter 4
Year

Weight

Demand

Total Forecast 2009

2007

0.2

0

0

2008

0.8

26.97

21.58

Forecast Q4 Y2009

-

-

21.58

จากตารางที่ 3.7 – 3.14 สามารถนํามารวบรวมเปนการพยากรณการแบงสรรพื้นที่ของ
แตละสถานีไดดังนี้ในป 2009 ไดดังนี้
ตารางที่ 3.15 แสดงปริมาณพื้นที่ที่ไดรับของแตละสถานี (หนวย:ตัน)
สถานี

พื้นที่ที่ไดรับ พื้นที่ที่ไดรับ
(ตัน) Quater1 (ตัน) Quater2

พื้นที่ที่ไดรับ
(ตัน) Quater3

พื้นที่ที่ไดรับ
(ตัน) Quater4

กรุงเทพ

485.49

478.13

506.45

608.86

สิงคโปร

276

277.97

232.01

216.26

กัวลาลัมเปอร

96.8

79.55

115.56

90.54

ฮองกง

31.43

18.87

34

31.06

มะนิลา

7.12

18.58

11.22

11.8

ไทเป

45.53

66.6

53.1

39.11

โซล

16.32

0.96

8.96

14.32
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ไซงอน

50.93

62.66

75.52

21.58

และจากตารางที่ 3.15 สามารถนํามาแสดงเปนแผนภาพวงกลมโดยเปรยบเทียบแตละ
สถานีในแตละไตรมาส ไดดังนี้
แผนภาพที่ 3.5 แสดงปริมาณเปรียบเทียบปริมาณพื้นที่แบงสรรของแตละสถานีไตรมาสที1่ ป
2009

แผนภาพที่ 3.6 แสดงปริมาณเปรียบเทียบปริมาณพื้นที่แบงสรรของแตละสถานีไตรมาสที2่ ป
2009

แผนภาพที่ 3.7 แสดงปริมาณเปรียบเทียบปริมาณพื้นที่แบงสรรของแตละสถานีไตรมาสที3่ ป
2009
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แผนภาพที่ 3.8 แสดงปริมาณเปรียบเทียบปริมาณพื้นที่แบงสรรของแตละสถานีไตรมาสที4่ ป
2009

จากการพยากรณปริมาณการสงออกของแตละสถานี จะเห็นไดวา แตละสถานีจะไดรับ
สวนแบงพื้นทีใ่ นสัดสวนที่แตกตางกันไปตามยอดปริมาณการการสงออก เชน มะนิลา และ
ฮองกง สิงคโปร จะไดรับสวนแบงของปริมาณพื้นที่ลดลง สวนกรุงเทพไดรับสวนแบงเพิ่มขึ้น
ไทเป กัวลาลัมเปอร และ ไซงอน คงที่ และลดลงตามความสมดุลในแตละไตรมาส ซึ่งถาแตละ
สถานีไดรับสวนแบงที่เหมาะสมกับปริมาณการสงออกจริงก็จะทําใหลดคาเสียโอกาสและ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการได
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3.2 การถูกเรียกคืนชดเชยคาความเสียหาย
จากการรวบรวมขอมูลของผูศึกษา พบวาในตละปมีลกู คาที่ทําการเรียกคืนคาชดเชย
ของสินคาเปนจํานวนมากและทางสายการบินก็ตองยอมจายคาเสียหายเนื่องจากพบวาเปน
ความผิดของสายการบินจริง ดังตารางที่ 3.2.1 แสดงใหเห็นถึงปริมาณและมูลคาของสินคาที่มี
การเรียกชดเชยคาเสียหาย ตั้งแตป 2006 – 2008

จากแผนภาพแสดงใหเห็นวาในป 2006 สายการบินตองสูญเสียรายไดจากการจาย
คาชดเชยใหลกู คาทั้งสินคาขาเขาและขาออกเปนจํานวนเงิน 6,745.73 เหรียญสหรัฐ หรือคิด
เปนเงินไทยเทากับ 242,846.28 บาท
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ในป 2007 สายการบินตองสูญเสียรายไดจากการจายคาชดเชยใหลูกคาทั้งสินคาขาเขา
และขาออกเปนจํานวนเงิน 211,514.61 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนเงินไทยเทากับ 7,614,525.96
บาท
และในป 2008 สายการบินตองสูญเสียรายไดจากการจายคาชดเชยใหลูกคาทั้งสินคาขา
เขาและขาออกเปนจํานวนเงิน 22,818.47 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนเงินไทยเทากับ 821,464.92
บาท
จะเห็นไดวาสายการบินจะตองเสียรายไดเปนจํานวนมากในการเรียกคืนคาชดใชคาเสีย
หายโดยสาเหตุหลักมาจากการลาชาในการสงสินคาและสินคาเกิดความเสียหาย ซึ่งหากเกิดไม
ดําเนินการแกไขก็จะทําใหสายการบินตองเสียคาใชจาย และขาดศักยภาพในการแขงขันทาง
ธุรกิจ ดังนั้นผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยการวิเคราะหปญหาโดยการทําแผนผังพาเรโตในการ
วิเคราะหถึงปญหาหลักที่ตอ งทําการแกไขอยางเรงดวน โดยผูศึกษาจะนําขอมูลจากแผนภาพที่
3.2.1 มาทําการจําแนกตามมูลคาของสินคาแตละประเภท ดังตารางที่ 3.2.2
ประเภทสินคา

มูลคาของของ
เสีย (Usd)

มูลคาของเสีย
สะสม(Usd)

SAS General Cargo

214,318.00

214,318.00

88.40

88.40

SAS Cargo Cool

19,411.96

233,729.96

8.00

96.4

SAS Cargo Extra Care

6,030.07

239,760.03

2.49

98.89

SAS Cargo Priority

2,695.64

242,455.67

1.11

100

Total

242,455.67

-

100

-

เปอรเซ็นต
เปอรเซ็นต
มูลคาของเสีย
สะสมของ
เทียบกับมูลคา มูลคาของเสีย
รวม

จากขอมูลขางตนสามารถนํามาทําเปนแผนผังพาเรโตไดดังแผนภาพที่ 3.2.3
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แผนภาพที่ 3.2.4 แผนภาพพาเรโตแสดงมูลคาของเสียของสินคาตละประเภท

จากแผนภาพพาเรโตแสดงใหเห็นวาสินคาที่มีมูลคาในการถูกเรียกคืนคาชดเชยความ
เสียหายที่พบมากที่สุดคือ สินคาประเภทสินคาสินคาธรรมดา ไดแกสินคาประเภท อะหลั่ย
เครื่องใชไฟฟา อะหลั่ยรถยนต ชิ้นสวนคอมพิวเตอร สูงถึงรอยละ 88.40 และรองลงมาคือ
สินคาของสด ไดแกผักผลไม อยูที่รอยละ 8 รองลงมาคือสินคาประเภทตองการการดูแลเปน
พิเศษ และลําดับสุดทายคือ สินคาดวนพิเศษ หากสายการบินตั้งเปาหมายการปรับปรุงแกไขจะ
ทําใหของเสียลดลงรอยละ 96.4 ดังนั้นสายการบินจะตองหาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ของการเรียกคาชดใชคาเสียหาย 2 ผลิตภัณฑ ที่พบมากตามลําดับ ซึ่งเปนการตั้งเปาหมายการ
ปรับปรุงที่เปนได โดยวิเคราะหสาเหตุของความเสียหายจากแผนภูมิกางปลา ดังนี้
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แผนภาพที่ 3.2.5 แผงภูมิกางปลาแสดงสาเหตุและองคประกอบที่ทําใหสินคาธรรมดาเสียหาย

จากแผนภาพที่ 3.2.5 แสดงถึงสาเหตุหลักจากสิ่งที่เปนองคประกอบในการทํางาน
ภาคพื้นดินของสายการบินที่คาดวาจะทําใหเกิดความเสียหายของสินคาธรรมดาและเปนเหตุให
ลูกคาทําการเรียกคืนคาชดเชยในการขนสงสินคา โดยแบงเปน
Man : พนักงานขาดความระมัดระวังในการขนถายสินคาทั้งในขณะเคลื่อนยายและ
Breakdown สินคา และพนักงานบางคนขาดความรูความเขาใจในการทํางานทําใหเกิดความ
ผิดพลาดได
Material : หีบหอที่บรรจุของสินคามีความบอบบางเมื่อวางเรียงทับกันอาจเกิดความ
สูญเสีย และ Tag Barcode อาจติดอยูในที่ที่โดนสินคาชนิดอื่นบังอยูหรือมีขนาดเล็กยากแกการ
มองเห็น และ อุปการณภายในคลังสินคาอาจไมเพียงพอ
Machine : อุปกรณในการตักสินคาไมพอดีกับ pallet ของสินคาทําใหเวลาตักสินคาอาจ
ทําใหเกิดความเสียหายได และระบบคอมพิวเตอรที่จัดเก็บสินคา Error ทําใหไมทราบวาสินคา
อยูที่ใด อาจทําใหเกิดการลาชาในการสงมอบสินคา
Method : มีการสงสินคาผิดเที่ยวบินเนื่องจากความสะเพราของพนักงาน เนื่องจากการ
วางสินคาที่กระจัดกระจายภายในคลังสินคา และ เมื่อ พนักงานฝาย Handling พบสินคา
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เสียหายไมรีบทําการแจงแกพนักงานสายการบินทันที เปนเหตุใหไมสามารถแกไขปญหาได
ทันทวงที
แผนภาพที่ 3.2.6 แผงภูมิกางปลาแสดงสาเหตุและองคประกอบที่ทําใหสินคาของสดเสียหาย
และลาชา

จากแผนภาพที่ 3.2.6 แสดงถึงสาเหตุหลักจากสิ่งที่เปนองคประกอบในการทํางาน
ภาคพื้นดินของสายการบินที่คาดวาจะทําใหเกิดความเสียหายของสินคาของสดและเปนเหตุให
ลูกคาทําการเรียกคืนคาชดเชยในการขนสงสินคา โดยแบงเปน
Man: พนั ก งานขาดความระมัดระวังในการขนถ ายสินคาทั้ ง ในขณะเคลื่ อนยายและ
Breakdown สินคา และพนักงานบางคนขาดความรูความเขาใจในการทํางานทําใหเกิดความ
ผิดพลาดได อีกสาเหตุคือพนักงานนับสินคาผิด ทําใหสินคาอาจเกิดการสูญหายได
Material: สินคาของสดมีหีบหอเปนกลองโฟมซึ่งงายตอการเกิดความเสียหายขณะทํา
การโหลดสินคา และ พนักงานโหลดอาจตด Tag ในที่ที่ไมชัดเจนเปนเหตุใหสินคาติดไปเมืองอื่น
Environment: ในฤดูหนาวประเทศแถบสแกนดิเนเวีย จะมีหิมะตกจํานวนมาก ทําให
รถบรทุกขนยายสินคาไปเมืองปลายทางไมสามารถเดินทางไดเปนเหตุใหเกิดความลาชาของ
สินคา
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Method: สินคาของสดจะมีปริมาณตอ shipment มากจึงทําใหไมสามารถตอเคริ่องใน
เที่ยวบินเดียวไดจึงทําการแบงเปนหลายเที่ยวบินทําใหสินคาสงถึงปลายทางลาชา สินคาสงผิด
เมืองเนื่องจากความไมรอบคอบของพนักงาน และอีกสาเหตุหลักคือเมื่อสินคาหลาย shipment
โหลดอยูในแผน หรือ ตูเดียวกันแตโหลดกระจัดกระจายหลายมุมทําใหหาสินคาไมครบทันเวลา
เที่ยวบินตอ จึงทําใหเกิดการลาชาและความเสียหายในที่สุด

แนวทางการแกไขปญหา
จากการวิเคราะหหาสาเหตุของการเรียกคืนคาชดใชความเสียหายของสินคาธรรมดา
และสินค าของสด ดั งมีสาเหตุ และปจจัยตางๆ ซึ่ งถาสามารถลดคาจ ายในสว นนี้ได จะทํา ให
องคการมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ทางผูศึกษาขอเสนอ แนวทางการแกปญหาดังนี้
1. ผูบริหารระดับสูงจะตองกําหนดนโยบายในการบริหารงานและประเด็นที่ตองการ
ปรับปรุงพัฒนา โดยพิจารณาถึงความจําเปนเรงดวนและความสําคัญตอความอยูรอดขององคกร
เชน การลดตนทุน, การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการการทํางาน
2. เนื่องจากงานบริการดานการขนสงสินคาเปนงานที่ตองใชความรู ความระมัดระวัง
และทักษะในการทํางาน ทั้งเรื่องการโหลดสินคา การ Breakdown สินคา หัวหนางานจึงตองจัด
ใหพนักงานมีการอบรม ทั้งเรื่อง วิสัยทัศน และ ผลกระทบถาสินคาเกิดความเสียหาย กอนที่จะ
เริ่มทํางานจริง โดยการควบคุมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่สรางขึ้น
3. ใหพนักงานโหลดสินคาตามคูมือ โดยไมนําสินคาที่มีขนาใหญและน้ําหนักมากวางทับ
บนสินคาที่มีขนาดเล็กและเบากวา เพื่อปองกันการเกิดความเสียหาย ของสินคา และหามโยน
สินคา เชน สินคาของสด บรรจุภัณฑเปนกลองโฟมงายตอการแตก และตองโหลดสินคา ใหเปน
ที่ โดย 1 shipment ใหโหลดอยูในที่เดียวกัน พื้นที่ที่เหลือจึงใหโหลดสินคา shipment อื่น และ
ใหโหลดสินคาที่จะไปเมืองปลายทางเดียวกัน ในแผนเดียวกันเพื่อเปนการลดตนทุนและแรงงาน
4. ใชวิธิการนับสินคาโดยใช Barcode ทุกชิ้นเพื่อปองกันการนับพลาด
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5. ตรวจสอบอุปกรณในการตักสินคาวาสินคาชนิดใดเหมาะกับอุปกรณชนิดใด เพื่อ
ปองกันการใชอุปกรณที่ผิดพลาด

3.3 การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา
ในการศึกษาในครั้งนี้ทางผูศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อรับปรุงประสิทธิภาพในดานการ
ขนสงสินคาทางอากาศขององคกร ซึ่งองคกรเปนหนวยงานที่เกียวของการดานบริการ ทางผู
ศึกษาจึงทําการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการโดยการทําแบบสอบถาม
ในการทําแบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาถึงการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer
Relationship Management: CRM) ของสายการบินสแกนดิเนเวียน แอรไลน ซิสเต็ม ประเทศ
ไทย ทั้งระดับหัวหนางานและระดับปฏิบัติงานเปนผูป ระเมิณการใชบริการโดยแบบสอบถามชุด
นี้ประกอบดวยคําถามแบงเปน 4 สวน คือ
1. ปจจัยดานการขนสงสินคาของลูกคากับองคกร
2. ปจจัยที่เกี่ยวกับองคกร เชน การใหบริการของพนักงาน
3. ปจจัยดานเครื่องบิน
4. ขอเสนอแนะอื่นๆ
โดยคําถามสวนใหญสามารถตอบตามสเกล 1 ถึง 5 ตามลําดับคะแนนดังนี้
5 พอใจมากที่สุด 4 พอใจมาก 3 ปานกลาง 2 ไมคอยพอใจ 1 ไมพอใจ
แผนภาพที่ 3.3.1 แสดงสัดสวนเมืองปลายทางที่ลูกคาใชบริการ
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จากผลการสํารวจพบวาเมืองปลายทางทีล่ ูกคาใชบริการมากที่สุดคือ
เมืองในกลุม
สแกนดิเนเวีย 1 โดยมีอัตราการสงรอยละ 42 รองลงมาคือ เมืองในโซนยุโรป 1 รอยละ 25 และ
เมืองที่มีการใชบริการนอยทสุดคือ เมืองในโซน สแกนดิเนเวีย 2

แผนภาพที่ 3.3.2 แสดงสัดสวนประเภทสินคาที่ลูกคาใชบริการ

จากแผนภาพที่ 3.3.2 แสดงถึงประเภทของสินคาที่ลูกคาใชบริการมากที่สุด คือ สินคา
ประเภทสินคาธรรมดา สูงถึงรอยละ 55 รองลงมาคือสินคาประเภทของสด จําพวกผัก ผลไม ถึง

76

รอยละ 17 สวนสินคาประเภท XL Express นั้นไมมีลูกคาใดเคยใชบริการเลยเนื่องจากมีราคา
แพงและไมการันตีในเรื่องเวลา อีกดวยลูกคาจึงไมสนใจใชบริการสินคาประเภทนี้

แผนภาพที่ 3.3.3 แสดงการตั้งราคาอัตราคาขนสงที่เหมาะสมที่สุด

จากแผนภาพแสดงถึงความพึงพอใจของลูกคาตอการตั้งราคาของแตละสถานีปลายทาง
โดยกลุมเมืองที่ลูกคาเห็นวามีการตั้งราคาที่เหมาะสมที่สุด คือ โซน สแกนดิเนเวีย 1 อัตรารอย
ละ 48 รองลงมาคือ โซนยุโรป 1 รอยละ 22 โดยเมืองทีลูกคาเห็นวามีการตั้งราคาที่ไมเหมาะสม
ที่สุด คือ โซนสแกนดิเนเวีย 2 ถึง รอยละ 8
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ตารางที่ 3.3.1 ตารางแสดงผลความพึงพอใจของลูกคาในดานองคกร

1.ความนาเชือ่ ถือในการบริการ

ระดับความพึงพอใจ
Average

1.1 ทานคิดวาพนักงานขององคกรใหขอมูลไดถูกตอง

4.3

1.2 ทานคิดวาพนักงานสามารถเก็บขอมูลและติดตามงานไดอยางถูกตอง

3.9

1.3 ทานสามารถติดตอพนักงานไดอยางสะดวกและตลอดเวลา

4.1
4.1

2.การตอบสนองความตองการตอลูกคา

ระดับความพึงพอใจ
Average

2.1 ทานคิดวาพนักงานสามารถแกไขปญหาไดทันที

3.8

2.2 ทานคิดวาพนักงานสามารถจัดพื้นที่ระวางสินคาไดอยางรวดเร็ว

4

2.3 ในกรณีตองติดตอกลับทานคิดวาพนักงานดําเนินการติดตอกลับอยาง
รวดเร็ว

3.8
3.86

3. ทักษะในการใหบริการแกลูกคา

ระดับความพึงพอใจ
Average

3.1 ทานคิดวาพนักงานมีทักษะและความชํานาญในการใหบริการเปนอยาง
ดี

4.3

3.2 ทานคิดวาพนักงานมีทักษะในงานดานปฏิบัติการ(Operation)เปนอยาง
ดี

4.2
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4.25
4. การติดตอพนักงานและการบริการ

ระดับความพึงพอใจ
Average

4.1 ทานคิดวาการติดตอตอพนักงานมีความสะดวก เชน ไมมีการใหรอสาย

3.5

4.2 ระยะเวลาการรอการใหบริการเปนไปอยางรวดเร็ว

3.8

4.3 ทานคิดวาสถานที่ในการใหบริการมีความสะดวกตอทาน

4.1

4.4 ทานติดตอกับพนักงานไดตลอดเวลา

4
3.85

5. มารยาทของพนักงาน

ระดับความพึงพอใจ
Average

5.1 ทานคิดวาพนักงานพูดจาสุภาพ ออนโยน

4.5

5.2 ทานคิดวาพนักงานมีความออนนอม ในการติดตองาน

4.4
4.45

6. การสื่อสารของพนักงาน

ระดับความพึงพอใจ
Average

6.1 ทานคิดวาพนักงานสามารถอธิบายการบริการไดเปนอยางดี

4.2

6.2 ทานคิดวาพนักงานสามารถตัดสินใจเรื่องราคาและการบริการเปนอยาง
ดี

3.9

6.3 ทานคิดวาพนักงานสามารถแกไขปญหาของทานไดถูกตอง

4.2
4.1
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7. ความปลอดภัยของสินคา

ระดับความพึงพอใจ
Average

7.1 ทานคิดวาองคกรสามารถดูแลสินคาของทานได

4.2

7.2 สินคาของทานอยูในสภาพที่สมบูรณเมื่อถึงปลายทาง

4
4.1

8.ความเชื่อมั่นและความไววางใจกับองคกร

ระดับความพึงพอใจ
Average

8.1 ทานเชื่อมั่นในการดําเนินงานขององคกร

4.3

8.2 ทานไววางใจในการขนสงสินคากับองคกร ดวยชื่อเสียงและการดําเนิน
ธุรกิจมานานขององคกร

4

8.3 ทานคิดวาจะทําการขนสงสินคากับองคกรตลอดไป

4
4.1

จากผลการสํารวจในหัวขอความพึงพอใจในการใหบริการขององคกรแบงออกเปน 8
หัวขอหลักและหัวขอยอยดงตารางที่ 3.3.1 แสดงผลของความคิดเห็นและมุมมองที่ลูกคาให
คะแนนในภาพรวมดารความนาเชื่อถือในการบริการในระดับที่ 4.1 (พอใจมาก) ดานการ
ตอบสนองในความตองการของลูกคาในระดับที่ 3.86 (ปานกลาง) ดานทักษะในดานการบริการ
แกลูกคา ในระดับที่ 4.2 (พอใจมาก) ดานการติดตอกับพนักงานและการบริการ ในระดับที่ 3.85
(ปานกลาง) ดานมารยาทของพนักงาน ในระดับที่ 4.45 (พอใจมาก) ดานการสื่อสารของ
พนักงาน ในระดับที่ 4.1 (พอใจมาก) ดานการสื่อสารของพนักงานกับลูกคาในระดับที่ 4.1
(พอใจมาก) ดานความปลอดภัยของสินคาในระดับที่ 4.1 (พอใจมาก) ดานความเชื่อมั่นและ
ความไววางใจตอองคกร ในระดับ 4.1 (พอใจมาก)
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ปจจัยดานเครื่องบิน

ระดับความพึงพอใจ
Average

1 ทานคิดวาถาเครื่องบินมีเหตุขัดของบอยจะมีผลตอการเลือกใช
บริการ

4.5

2 ทานคิดวาถาเที่ยวบินยกเลิกจะมีผลตอการเลือกใชบริการ

4.5
4.5

ตารางที่ 3.3.2 แสดงผลความคิดเห็นของลูกคาตอปจจัยดานเครื่องบินในการเลือกใชบริการ
จากตารางที่ 3.3.2 ผลที่ไดแสดงถึงความคิดเห็นตอปจจัยดานเครื่องบินมีสวนในการ
เลือกใชบริการในการขนสงสินคากับองคกร อยูในระดับที่ 4.5 (เห็นดวย)
ขอมูลจากการสัมภาษณระดับหัวหนางาน และระดับปฏิบัติการไดมีขอเสนอแนะดาน
อื่นๆ โดยสวนใหญใหความสําคัญทางดานราคาและระวางพื้นทีบนเครื่องบินจากราคาขายของ
เอส เอ เอส คารโ ก และจากการวิเ คราะห พ ฤติ ก รรมของลูก ค า เกี่ ย วข อ งกั บ ความตอ งการ
ทางดานราคาและบริการ ดังนั้นพฤติกรรมในการเลือกใชบริการมีสวนในการวางแผนกลยุทธ
ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาและสรางแรงจูงใจใหแกลูกคา

แนวทางในการแกปญหา
จากผลการสํารวจในดานความพึงพอใจของลูกคาในแตละหัวขอดังกลาวขางตน ทางผู
ศึกษาขอเสนอแนวทางการแกไขดังตอไปนี้
1. สถานีปลายทางในกลุมสแกนดิเนเวีย 2 มีผูใชบริการเพียง รอยละ 8 ของสถานี
ปลายทางทั้งหมด ซึ่งสถานีปลายทางเหลานี้เปนเมืองเล็กที่อยูในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย จึง
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มีสายการบินคูแขงนอย เพื่อเปนการเพิ่มปริมาณการสงออก สายการบินควรมีการโปรโมท
เมืองเหลานี้เพื่อใหเปนที่รูจักแกลูกคา
2. ประเภทของสินคา เห็นไดวาสินคาประเภท XL Express แทบจะไมมีลูกคาใชบริการ
เลย ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความสับสนและความไมเขาใจของชนิดผลิตภัณฑ สายการบินจึงทํา
การลดประเภทของผลิตภัณฑ เหลือเพียง 2 ประเภท ไดแก SAS General Cargo และ SAS
Priority Cargo ซึ่งสามารถนิยามคําจํากัดความไดงายตอการเขาใจของลูกคา วา SAS General
Cargo คือสินคาทุกชนิด เพียงแตเวลาจองพื้นที่ระวางสินคาใหระบุวาสินคาเปนอะไรเพื่อสะดวก
ตอการ Handling สวนสินคาประเภท SAS Priority Cargo คือสินคาดวนพิเศษ สามารถตอ
เที่ยวบินตอในเวลาที่สั้น ในราคาที่สูงกวา ซึ่งหลังจากเหลือประเภทของสินคาเพียง 2 ประเภท
จะทําใหลูกคาเขาใจและจําผลิตภัณฑไดงายขึ้นและลดความสับสนลงได
3. สงเสริมการขาย (Sales Promotion) เชน การใหสวนลด (Discounts) แกบริษัท
ตัวแทนขนสงในประเทศไทยที่ใหการสนับสนุนมาเปนระยะเวลานาน (Long Term Business
Relationship) การใหสิ่งจูงใจ (Incentive) แกตัวแทนขนสงสินคาในระดับธุรกิจ (Corporate
Agreement)
4. ดานการบริการ จัดอบรมใหแกพนักงานเปนระยะเพื่อเปนการฟนฟู ความรู ใหแก
พนักงาน (Refresh) และสามารเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกลูกคา และสามา
ถนําความรูมาพัฒนาองคกร

3.4 การเสนอคูมือในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากการทํางานในดานปฏิบัติการในสายการบินจะตองมีความถูกตอง รวดเร็วและ
ปลอดภัยเปนอันดับ 1 จึงจําเปนตองมีมาตรฐานในการทํางานเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาด ทาง
ผูศึกษาจึงไดจัดทํา คูมือและขั้นตอนในการปฎิบัติงาน ดังนี้
การทํางานจะแบงออกเปน 2 ชวง โดยใน 1 ชวงเวลาจะใชพนักงานเพียง 1 คน :
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ชวงเวลาเชา ตั้งแต 0900-1800 น.

แผนภาพที่ 3.4.1 แสดงขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในชวงเวลา 09.00-18.00 น.
จากแผนภาพสามารถอธิบายขั้นตอนกการทํางานไดดังนี้ พนักงานจะทํางานเพียงชวง
เวลาละ 1 คน ในชวงเชาพนักงานจะตองทํางานแบงเปน 3 สวนดวยกัน ไดแก
สวนที่ 1 ดานปฏิบัติการเกี่ยวกับสินคาขาเขา
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- พนักงานจะตองทําการตรวจสอบวาเที่ยวบินขาเขาจะมาถึงกรุงเทพเวลาใด
- ตรวจสอบวาสินคาที่เขามามีสินคามีสินคาประเภทใดบาง หากมีสินคาที่ตองการการเก็บ
รักษาก็จะแจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมการจัดเก็บตามชนิดสินคา รวมถึงสินคา
ที่สงผานไปยังประเทศอื่นๆ ซึ่งไดทําการสํารองเที่ยวบินจากตนทางไวลวงหนา และทํา
การประสานงานกับเจาหนาที่สายการบินที่จะรับบรรทุกไปยังเมืองปลายทางเหลานั้น
- จัดเตรียมรายงานจํานวนและประเภทสินคาขาเขาเพื่อเก็บเปนขอมูล รวมถึงเก็บบันทึก
รายการอุปกรณโหลดสินคาในการขนสงขาเขามาเพื่อสามารถสํารองไวสําหรับเที่ยวบิน
ขาออก (ULD Inventory Stock) อุปกรณ ULD ที่สายการบิน เอส เอ เอสใชแบงเปน
แผน Pallet และ ตู Container จะมีรายการดังนี้
• แผน Pallet ที่เอส เอ เอส คารโก ประเทศไทย ใชมีดังนี้
Pallet Type

Base
dims(mm)

Tare
weight(Kgs)

Max Weight
incl. tare
weight (Kgs)

Volumn
capacity
(Cbm)

PAG

3175*2235

110

6804

12

PMC

3175*2438

120

6804

14

PLA

3175*1534

110

3175

8.9

รูปภาพ แผน Pallet PMC

รูปภาพ แผน Pallet PLA
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• ตู Container ที่เอส เอ เอส คารโก ประเทศไทย ใชมีดังนี้
Pallet Type

Base
dims(mm)

Tare
weight(Kgs)

Max Weight
incl. tare
weight (Kgs)

Volumn
capacity
(Cbm)

AKE

1534*1562

87

1588

4.3

ALF

1534*3175

171

3175

8.9

AMP

2438*3175

221

6804

11.2

รูปภาพ Container AKE

รูปภาพ Container ALF

รูปภาพ Container AMP
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สวนที่ 2 การทําการจองพื้นที่ระวางสินคาใหแกลูกคา
- ลูกคาทําการจองพื้นที่ระวางสินคากับพนักงาน โดยการแฟกซ หรือ สง อีเมลหรือทํา
การจองพื้ น ที่ ผ า นระบบของทางสายการบิ น เอง หลั ง จากการทํ า จองพื้ น ที่ ร ะวาง
สินคาเขาสูในระบบแลว ถาพื้นที่เที่ยวบินออกจากกรุงเทพยังวางอยูเจาหนาที่จะทําการ
ยืนยันใหทันที แตจะตองรอการยืนยันจากทางเมืองตอ คือ โคเปนฮาเกนวายืนยันใน
การรับสินคาติอไปยังเมืองปลายทางหรือไม โดยจะแบงเปน 3 กรณี
กรณีที่ 1 กรุงเทพ Confirm แตเมืองตอไม Confirm อาจเนื่องจาก เที่ยวบินตอ
เต็ ม ขนาดของสิ น คา ใหญ กว า ขนาดของเที่ ยวบิ น ต อ เวลาต อ ไมทั น ดั ง นั้ น
พนักงานก็จะตองทําการแจวลูกคาและทําการขอเที่ยวบินตอลําใหมใหแกลูกคา
และจะตองรอ Confirm จากเมืองตอกอนที่จะทําการสงออกได
กรณีที่ 2 ทั้ง สถานีกรุงเทพและสถานีตอ สามารถรับสินคาไดตามที่ลูกคาจอง
พื้นที่ ก็จะโทรแจงยืนยันกลับไปยังลูกคา
กรณีที่ 3 ถาสถานีกรุงเทพไมมีพื้นที่เพียงพอสําหรับเที่ยวบินนั้น ก็จะตองแจง
ลูกคาเพื่อขอใหเลื่อนเปนเที่ยวบินถัดไป

ในการทําการจองพื้นที่ระวางสินคามีสิ่งที่ตองคํานึงดังตอไปนี้
องคประกอบ

ขอควรระวัง

เมืองปลายทาง

ตองแนใจวาเมืองปลายทางที่ลูกคาทําการจองไมมีการหามสง
สินคา

ชนิดสินคา

-ตองใสรายละเอียดของสินคาโดยละเอียดและเขาใจไดในการทํา
การจองพื้นที่ระวาง
-ตองมั่นใจวาไมมีการหามสงสินคาประเภทนั้นๆ
-ถาเปนสินคาพิเศษจะตองใสรายละเอียด เชน สินคาอันตราย
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สินคามีมูลคา สิ่งมีชีวิต
ขนาดของสินคา

-ต อ งแน ใ จว า สิ น ค า สามารถทํ า การโหลดจากเมื อ งต อ ไปยั ง
ปลายทางไดเนื่องจากขนดเครื่องบินบางลํามีขนาดเล็ก
-ถาสินคามีขนาดใหญควรระบุขนาดของสินคาเวลาทําการจอง
พื้นที่ดวย

Volume

-ระบุ Volume คํานวณโดยนําขนาดของสินคา โดยแปลงหนวย
ใหเปนเมตร แลวนํา ขนาด กวาง * ยาว * สูง = MC

ประเภทของผลิตภัณฑ

-ระบุ ป ระเภทของสิ น ค า ว า ลู ก ค า ขอจองพื้ น ที่ ร ะวางโดยซื้ อ
บริการเปนสินคาประเภทใด เชน สินคาดวนพิเศษ เวลาทําการ
จองพื้นที่เมืองตอก็จะไดเวลาที่เร็วกวาสินคาธรรมดา

ลั ก ษณะพิ เ ศษของสิ น ค า -ตองระบุลักษณะของสินคา เชนสินคาที่มีน้ําหนักมากกวา 150
(Special Cargo)
ก.ก. จะมี Code วา HEA เพื่อเวลาทําการจองพื้นที่ระวางจะได
ทราบวาเครื่องสามารถรับไดหรือไม หรือ สินคาอันตราย จะตอง
ระบุรายละเอียดสินคาในการทําการจองพื้นที่ เชน UN number,
Proper shipping name, ปริมาณสุทธิ

-หลังจากรวบรวมการจองพื้นที่ระวางของลูกคาทั้งหมดสําหรับเที่ยวบินหนึ่ง (ลูกคาสามารถ
ทําการจองพื้นที่ไดลวงหนา) เจาหนาที่จะนํารายการจองสินค าทั้งหมดมาทําการแปลน
เพื่อใหลูกคาทําการโหลดสินคาตามขอกําหนดและกรอบแนวความคิดดังนี้
• คํานวณพื้นที่ระวางสินคาที่แตละเที่ยวบินไดมีการจัดสรร ตามแตละสถานีวา ไดรับการ
แบงสรรพื้นที่เทาไร และนําสินคาของทุกสถานีมาทําการวางแผนในการโหลด โดย
กรุงเทพสามารดูBooking ไดจากในระบบ หากสถานีใดไมมีสินคาหรือมีปริมาณนอย
กรุงเทพสามารถนําพื้นที่ที่เหลือมาขายได เนื่องจากกรุงเทพเปนผูที่ดูแลในเรื่องพื้นที่
ระวางสินคา ในแถบประเทศเอเชีย
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• จากนั้นก็จะนํารายการสินคาทั้งหมดมาทําการวางแผนเพื่อใหลูกคานําสินคาไปโหลด
หลักการคือ พยายามใหสินคาที่ไปเมืองปลายทางเดียวกันโหลดในแผน หรือตูเดียวกัน
เพื่อลดเวลา คาใชจายในการ รี โหลดสินคาระหวางเมืองตอ ก อนที่จะสงไปยังเมือง
ปลายทาง โดยจะแยกสินคา เปน 2 ประเภทหลักเนื่องจากคลังสินคาการบินไทยไดแยก
คลังของแหงและของสดออกจากกัน สายการบินจึงมีการวางแผนดังนี้
¾ สิ น ค า ของสด จํ า พวก สิ่ ง มี ชี วิ ต ผั ก และผลไม เป น สิ น ค า ที่ มี
ความสําคัญและเปนสินคา Must go วางแผนโดยการ ทําการรวบรวม
รายการสินคาของสดทั้งหมด และคํานวณพื้นที่โหลดแตละแผน/ตู ตาม
Capacity ของแตละชนิดของแผน/ตู โดยการโหลดสนคาประเภทนี้ตอง
คํานึงถึงความระมัดระวังในการโหลด จะตองโหลดตามแนวลูกศร ซึ่ง
เจาหนาที่มีหนาที่ตองคอยควบคุมในขณะที่ลูกคาทําการโหลดสินคา
¾ สินคาของทั่วไป แตละประเภทมีหลักในการโหลดดังนี้
 สิ น ค า ที่ มี ข นาดใหญ มี น้ํ า หนั ก มากกว า 80 กิ โ ลกรั ม จะมี
TAG ที่มีสัญลักษณ คําวา HEA แสดงวาเปนสินคาที่มีน้ําหนัก
มาก ตองยกดวยรถยกเทานั้นและควรโหลดเปนฐานเพื่อให
สิ น ค า ที่ เ ป น กล อ งสามารถ วางข า งบนได ไม ค วรโหลดอยู
ดานบน
 Human Remain จะมี TAG ทีมีสัญลักษณ คําวา HUM/HEA
เนื่องจากสินคามีนําหนักมากกวา 80 กิโลกรัม หามโหลดไว
ดานลางของแผน ตองโหลดไวบริเวณขางแผนเพื่อใหผูที่จะทํา
การBreakdown
สิ นค า เห็ นชั ดเจนเพื่อจะไดเ กิด ความ
ระมัดระวัง หามโหลดอยูในแผนเดียวกับ สิ่งมีชีวิต และ ของ
กิน
 สินคามีมูลคา ไดแก บัตรเครดิต เครื่องประดับ ฯลฯ จะมี TAG
ทีมีสัญลักษณ คําวา VAL หามโหลดในแผนหรือในตูเด็ดขาด
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เจาหนาที่ Handling Agent จะเปนผูนําสินคาไปสงที่เครื่องและ
โหลดลงในที่เฉพาะเทานั้นเพื่อปองกันการสูญหาย
 สินคาอันตราย ตองมีความระมัดระวังในการโหลดเปนพิเศษ
จะตองโหลดในที่ที่เ ห็น ชัดเจนและหามมี สิ่งของหนักทั บ บน
สินคาอันตราย และสินคาอันตรายแตละชนิดเองก็มีขอหามใน
การโหลดรวมกับสินคาบางชนิด ตามตารางดานลาง

สวนที่3 การบริการแกลูกคาในดานตางๆ
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เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในชวงเชาจะตองรับหนาที่ลูกคาสัมพันธดวยโดยใหความ
ชวยเหลือลูกคาในดานตางๆ ไดแก
- การเช็คสินเทีย่ วบินวาสินคามากับเที่ยวบินอะไรเพื่อลูกคาจะนําไปเตรียมในการยืน่
เอกสาร
- การเช็ควาพื้นที่ที่ทําการจองไวนั้น Confirm หรือไม
- การแกไขเอกสารในบางครัง้ ที่หลังจากการสงสินคาออกไปแลว ลูกคาตองการจะแกไข
เอกสารที่ออกไปแลว เจาหนาที่จะตองเปนผูประสานงานกับเมืองนอกเพื่อขอแกไข
เอกสาร
- ในกรณีที่มีพื้นที่ระวางเหลือเจาหนาที่จะตองโทรหาลูกคาเพื่อทําการขายพื้นที่ที่เหลือ
- ในกรณีที่มีสินคาพิเศษ เชน Human Remain , สิ่งมีชีวิต , สินคาอันตราย, สินคามี
มูลคา เจาหนาที่จะตอง แจง Notice ลวงหนาไปยังสถานีตอและปลายทาง และตองรอ
ใหทั้ง สถานีตอ และปลายทางยืนยันในการรับสินคาที่ปลายทางกอนที่จะทําการสงได

ชวงเวลาเย็นยตั้งแต 17.00-02.00 น.
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แผนภาพที่ 3.4.2 แสดงขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในชวงเวลา 17.00-02.00 น.
ในชวงเวลากลางคืน เจาหนาที่จะรับผิดชอบในสวนปฏิบัติการเปนหลัก โดยจะเริ่มงาน
เวลา 17.00 น. ทําการรับงานจากเจาหนาที่ชวงเชา และทําความขาใจกับงานในเที่ยวบินนั้น
หลังจากรับมอบงานเรียบรอยแลว ก็ดูวา มีลูกคารายใดที่ยังไมได มาติดตอโหลดสินคา ก็จะโทร
ไปตามถามถึงสถานะวาสินคาอยูที่ใดแลว
เวลา 20.00 น. เจาหนาที่จะลงไปในคลังสินคาเพื่อควบคุมการโหลดใหถูกตองตาม
หลักเกณฑ ของสินคาแตละประเภท ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ในการไลโหลดสินคา
เวลา 22.00น. หลังจากที่สินคาถูกโหลดเสร็จสิ้น เจาหนาที่จะนําใบชั่งสินคาทั้งหมดแจง
ไปยังแผนกทีจ่ ะทําการวางแผนการโหลดสินคา วาแผน/ตูใดควรโหลดอยูในตําแหนงใด และ
หลังจากนั้นจะตองทําการตรวจเช็ค Cargo Manifest วาถูกตองหรือไม ในสวนดานสินคาที่โหลด
เสร็จจะถูกลําเลียงไปรอยังพื้นที่ที่จะเตรียมลากไปยังขางเครื่อง
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เวลา 23.15น. สินคาทั้งหมดถูกสงไปยังเครื่องบินเพื่อทําการโหลดบนเครื่องตามแปลน
ที่แผนก Weight Balance ทําการวางแผนไว สวนเอกสารทั้งหมดเจาหนาที่จะนํามาสงใหโหลด
ขึ้นเครื่องเชนกัน
ทุ ก ๆ ขั้ น ตอนที่ ก ล า วมานั้ น จะถู ก จํ า กั ด ในเรื่ อ งของเวลา เนื่ อ งจากเป น เที่ ย วบิ น
ผูโดยสารดังนั้นจึงมีขอควระวังในเรื่องความลาชา ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดเวลามาตรฐานใน
การกระทําทุกขั้นตอนเพื่อปองกันความลาชาของเที่ยวบิน ดังนี้

Deadline

สินคาทั่วไป

สินคาดวนพิเศษ

การรับสินคาทั่วไป

120 นาทีกอนเครื่องออก

90 นาทีกอนเครื่องออก

การรับสินคาอันตราย

240 นาทีกอนเครื่องออก

-

สินคาทุกอยางพรอมที่จะ
ลําเลียงไปยังเครื่อง

60 นาทีกอนเครื่องออก

60 นาทีกอนเครื่องออก

แจงน้ําหนักใหแกแผนก
Weight Balance

120 นาทีกอนเครื่องออก

60 นาทีกอนเครื่องออก

หลังจากสินคาทําการโหลดขึ้นเครื่อง เสร็จสิ้นเจาหนาที่จะตองกลับมาทํารายงานเพื่อ
แจงรายละเอียดของสินคาทุกแผน/ตู ไปยัง สถานี โคเปนฮาเกน และทํา รายงานเพื่อเก็บขอมูล
ลูกคาที่ใชบริการมากนอยเพียงใด
โดยการทําคูมือฉบับนี้ขึ้นมาโดยนําระบบ Just In Time เขามาปรับใช ในดานการ
บริหารและการดําเนินงานขององคกรเพื่อสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจในดานการขนสง
สินคาของลูกคากับองคกร ดังนี้
1. แผนกจัดหาพื้นที่ระวางสินคา (Reservation Cargo) เมื่อมีการจองพื้นที่ระวางสินคา
จากลูกคา พนักงานจะตองทําการวิเคราะหขอมูล ทั้ง เสนทางและตารางการบิน ชนิดของสินคา
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น้ําหนัก ขนาดสินคาและปริมาณของสินคา มาใชในการจัดหาพื้นที่ใหมีความเหมาะสม และตรง
ความตองการของลูกคา ตลอดจนสรางความแมนยําและตรงตอเวลาในการจัดสงเพื่อสรางความ
มั่นใจใหกับลูกคาเพิ่มมากขึ้น
2. แผนกขาย ใชระบบความตองการเปนตัวดึงเปนหลักในการดําเนินงาน โดยจะขาย
เนนที่สถานีที่เปนจุดแข็งของ สายการบิน และเสนทางที่ขายแลวไดกําไรมากที่สุด เมือลูกคา
สนใจในการขนสงก็จะทําการรับสินคาใหมีขนาด น้ําหนัก และปริมาณหรือจํานวนที่จะทําการ
ขนสงใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่ในการจัดระวางสินคาบนเครื่องบิน เนื่องจากการรับการขนสง
จํานวนมากเกินไปจะทําใหเกิด Overload ทําใหสินคาตกหลนและไมสามารถไปตาม Plan ที่ได
วางไวซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายและทําใหเกิดตนทุนคาเสียโอกาสได
3. แผนกคลังสินคา นําJIT ใชแกปญหาดังนี้
- มีการปรับปรุงวิธีดําเนินงานการรักษาดูแลสินคาของลูกคาใหมีความละเอียดมากขึ้น มี
ความเอาใจใสในงานสวนที่เกี่ยวของกับภายในตางๆ มากขึ้นเพื่อปองกันขอผิดพลาดและความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้น
- ในการวางแผนโหลดวินคาจะตองใหความสําคัญกับการจัดลําดับความสําคัญของ
สินคา เชน สินคาของสด ถาเกิดการ Offload จะเกิดตนทุนในการเก็บรักษาสูง
- ในการจัดวางพื้นที่ระวางสินคาใหเหมาะสมกับขนาดสินคา มีการวางแผนลวงหนาใน
การกําหนดพื้นที่ในการจัดระวางสินคาจาก Booking Plan เพื่อคํานวนพื้นที่ที่เหมาะสมและ
สามารถบรรทุกสินคาไดเต็ม Capacity ที่มีเพื่อใหเกิด Utilization สูงสุด
- ใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกใหลูกคาเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานภายใน
องคกรและดานการดําเนินการเอกสารใหกับลูกคา
ในการทําคูมือในการทํางานฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อเปนมาตรฐานในการทํางานของพนักงาน
แตละคน และพนักงานควรปฏิบัติตามกฎเกณฑอยางเครงครัดเนื่องจากงานของสายการบินนั้น
ตองเล็งเห็นและใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยเปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง เที่ยวบิน
ผูโดยสารที่จะตองใหความสําคัญเรื่องความปลอดภัยที่สุด
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บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหการบริการแกลูกคา ของสาย
การบินสแกนดิเนเวียนแอรไลนซิสเต็ม ฝายคลังสินคา ในประเทศไทยพบวาสาเหตุหลักเกิดจาก
ปญหาภายใน โดย
• องคการขาดการวางแผนในการตัดสินใจในการแบงสรรพื้นที่ใหแตละสถานี
เปนสาเหตุทําใหเกิดคาเสียโอกาสสําหรับสถานีที่มีสินคามากกวาพื้นที่ที่ไดรับ
แบงสรร
• องคกรตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมากในการจายคาชดใชคาเสียหายใหแก
ลูกคาเนื่องจากเปนความผิดพลาดในการทํางานของสายการบิน
• องค กรขาดการโปรโมทบางเสนทางที่เปนจุ ดแข็ งของสายการบิ นและการมี
ประเภทผลิตภัณฑมากเกินไปทําใหลูกคาขาดความเขาใจในผลิตภัณฑ
• สายการบินเปนธุรกิจที่จะตองมีมาตรฐานในการทํางานสูง เพือปองกันความ
ปลอดภัยทั้งผูโดยสารและสินคา

ปญหาดังกลาวมีแนวทางในการแกไขดังนี้
• ทํ า การพยากรณ ป ริ ม าณของสิ น ค า แต ล ะสถานี ใ นทุ ก ไตรมาสโดยใช ข อ มู ล เก า มา
พยากรณ เพื่อใชในการแบงสรรพื้นที่ในทุก ๆ ไตรมาสใหแกทุกสถานี เพื่อใหตรงแก
ความตองการของแตละสถานี โดยใชวิธีการพยากรณ แบบ Weighted Moving
Average ซึงไดผลการพยากรณ ดังนี้
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สถานี

พื้นที่ที่ไดรับ พื้นที่ที่ไดรับ
(ตัน) Quater1 (ตัน) Quater2

พื้นที่ที่ไดรับ
(ตัน) Quater3

พื้นที่ที่ไดรับ
(ตัน) Quater4

กรุงเทพ

485.49

478.13

506.45

608.86

สิงคโปร

276

277.97

232.01

216.26

กัวลาลัมเปอร

96.8

79.55

115.56

90.54

ฮองกง

31.43

18.87

34

31.06

มะนิลา

7.12

18.58

11.22

11.8

ไทเป

45.53

66.6

53.1

39.11

โซล

16.32

0.96

8.96

14.32

ไซงอน

50.93

62.66

75.52

21.58

ตารางที่ 4.1 แสดงปริมาณ Allotment ของแตละสถานีที่ไดรับ
จากการแบงสรรพื้นที่ทําใหสถานีกรุงเทพ ไดรับพื้นที่มากขึ้น จากป 2008 และ ป
2009 ซึ่งกรุงเทพเปนสถานีที่มีสินคามากกวา Allotment มาตลอด ซึ่งทําใหเกิดการเสียโอกาส
ในการรับสินคา และทําใหลูกคาขาดความเชื่อมั่นในการสงสินคาแกองคกร ซึ่งถามีการจัดสรร
พื้นที่ไดตามความตองการของลูกคาก็จะทําให สามารถสนองความตองการของลูกคาได
• วิเคราะหมูลคาสินคาวาสินคาชนิดใดมีมูลคาการเรียกคาชดเชยคาเสียหายมากที่สุด
โดยแผนผังพาเรโต และทําการแกไขกอน โดยใชแผนภูมิกางปลาเพื่อหาสาเหตุหลักและสาเหตุ
รอง และนํามาแกปญหาที่ตนเหตุ โดยการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร ตั้งแตพนักงานระดับสูง
จนถึงระดับลาง ในการทํางานเพื่อใหองคกรอยูรอดและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
และลดคาเสียหายได รวมถึงการใหความรูพนักงานทั้งการใชระบบเทคโนดลยีที่มีอยู เชน ระบบ
บารโคด เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพในการใหบริการ
• การบริการลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management: CRM) โดยศึกษา
ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอองคกร เพื่อปรับการบริการภายในองคกร ใหเหมาะสมแกความ
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ตองการของลูกคา โดยการลดประเภทสินคาบางชนิดที่เกินความตองการของลูกคา และ เพิ่ม
การโปรโมท เมืองสถานีที่เปนจุดแข็งและมีใหบริการเพียงไมกี่สายการบิน เพื่อเพิ่มสวนแบงทาง
การตลาดใหแกองคกร การทําการตลาดโดย จัดใหมีสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เชน
การใหสวนลด (Discounts) แกบริษัทตัวแทนขนสงในประเทศไทยที่ใหการสนับสนุนมาเปน
ระยะเวลานาน (Long Term Business Relationship) การใหสิ่งจูงใจ (Incentive) แกตัวแทน
ขนสงสินคาในระดับธุรกิจ (Corporate Agreement) และการเพิ่มประสิทธิภาพ ดานการบริการ
โดย จัดอบรมใหแกพนักงานเปนระยะเพื่อเปนการฟนฟู ความรู ใหแกพนักงาน (Refresh) และ
สามารเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกลูกคา และสามาถนําความรูมาพัฒนาองคกร
เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความไววางใจในองคกรใหเพิ่มมากขึ้นและสามารถสนองความตองการ
ของลูกคาใหมากที่สุด
• กํ า หนดมาตรฐานในการทํ า งานแต ล ะวั น เพื่ อ ให มี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพเพื่ อ ความ
ปลอดภัยแกผูโดยสารและสินคา และพนักงานควรปฏิบัติตามกฎเกณฑอยางเครงครัดเนื่องจาก
งานของสายการบิ น นั้ น ต อ งเล็ ง เห็ น และให ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งความปลอดภั ย เป น หลั ก
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เที่ยวบินผูโดยสารที่จะตองใหความสําคัญเรื่องความปลอดภัยที่สุด โดยการ
นํา Just In Time เขามาใชในการปรับปรุงคุณภาพการขนสง การขาย การจัดหาพื้นที่ระวาง
สินคา การดูแลสินคา ตอดถึงดานการอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการขนสงสินคาขององคกร
ใหกับลูกคา

4.2 ขอจํากัดของการศึกษา
- กลุมลูกคาของบริษัทมีจํากัดทําใหขมูลที่ไดและความคิดเห็นที่แตกตางกันไมมากนัก
ดังนั้นจึงอาจมีปจจัยหรือขอมูลอื่นที่ตางออกไป
- นโยบายหลักและการดําเนินงานขึ้นอยูกับผูบริหารสูงสุดขององคกรในการกําหนด
ทิศ ทางและความสํ าคัญ โดยผู บ ริห ารตองการใหเ กิด การแขงขัน ภายในองค กรมากกวา การ
แขงขันกับคูแขงหลักในตลาด
- เนื่องจากขอมูลบางประการที่ในรายงานการศึกษาอิสระเปนขอมูลที่สําคัญตอการ
ดําเนินงานของบริษัท จึงอาจมีขอมูลบางประการที่ไมสามารเปดเผยไดครบถวนเพื่อเปนการ
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ปองกันขอมูลทางการดําเนินธุรกิจ ผูศึกษาจึงขอสงวนที่จะเปดเผยขอมูลเฉพาะที่เปนประโยชน
ในการอางอิงและประกอบในการจัดทํารายงานการศึกษาอิสระเทาที่จําเปนเทานั้น

ขอเสนอแนะ
ผลจากการทําวิจัยในครั้งนี้ พบวาในดานการขนสงสิคา มีปจจัยดานการขนสงและปจจัย
ดานองคกรเขามาเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการขนสงสินคาของบริษัท นอกจากนี้ การลดตนทุน
เชน ลดคาเสียโอกาส ลดคาใชจายคาชดเชยความเสียหาย สามารถทําใหองคกรมีผลกําไรได
มากขึ้นนอกจากการเพิ่มราคา ผูบริหารองคกรควรนําผลการวิเคราะหและศึกษาถึงปจจัยตางๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและสามารถสนองความตองการของลูกคา และสรางความ
พึงพอใจใหกับลูกคาตลอดจนการใชกลยุทธตางๆ เพื่อเสนอทางเลือกใหลูกคาและสราง ความ
ไดเปรียบในตัวองคกรและสามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคกรไดมากที่สุด
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ภาคผนวก ก
นิยามศัพทเกี่ยวกับการสงออกทางอากาศ
ขนสงทางอากาศ
สายการบินทีด่ ําเนินการขนสงสินคาทางอากาศหรือบริการอื่นๆที่เกีย่ วของกับสินคานั้น
ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวใน
ใบตราสงสินคา
Airline Code Numbers
The carrier's three-digit IATA airline code number i.e. 117- for SK
ใบตราสงสินคา
เอกสารสําคัญในการขนสงสินคาทางอากาศซึ่งจัดทําโดยผูสงสินคาหรือตัวแทนผูสง สินคา
ถือเปนสัญญาระหวางผูสงและสายการบินเพื่อรับขนสินคาไปยังจุดหมายปลายทาง
ปายกํากับหีบหอ
ปายที่ใชสําหรับกํากับหีบหอสินคาตามใบตราสงสินคา
ตัวแทน
บุคคลหรือองคกรที่ไดรับการแตงตั้งโดยผูขนสงทางอากาศใหดําเนินการในนามของผูขนสงนั้น
ลานจอดเครือ่ งบิน
พื้นที่ที่ใชสําหรับจอดเครื่องบิน
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Belly
พื้นที่ภายในทองเครื่องบินที่ใชสําหรับบรรทุกกระเปาสัมภาระของผูโดยสารตลอดจนสินคาและไ
ปรษณียภัณฑ
ภายในทองเครื่องบิน
ชั่วโมงปฏิบตั ิการบิน
จํานวนชั่วโมงที่ทําการบินของเครื่องบิน ซึ่งเริ่มนับตั้งแตเครื่องบินเคลื่อนที่จากจุดจอด
และลงจนกระทั่งจอด
ยังอีกสถานีหนึ่ง
พื้นที่สินคาทัณฑบน
บริเวณพื้นทีท่ ศี่ ุลกากรอนุญาตเพื่อเก็บสินคาที่ยังไมผานพิธีการทางศุลกากร
การจองพื้นที่
การทําสํารองระวางบรรทุกสินคาบนเทีย่ วบิน
สินคา
สิ่งของตางๆที่ขนสงทางเครื่องบินโดยมีใบตราสงสินคากํากับอยู
ไมรวมกระเปาสัมภาระของผูโดยสารและ
ไปรษณียภัณฑ
ใบแจงการแกไขคาระวาง
เอกสารที่ใชแกไขคาระวางในการขนสงสินคาตลอดจนวิธีการจายเงินที่ระบุไวในใบตราสงสินคา
Cargo Ground Handling Agent
An authorized agent acting on behalf of carrier on manipulating freight.
ใบรับรองถิ่นกําเนิด
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เอกสารที่ออกเพื่อรับรองแหลงกําเนิดของสินคา
คาใชจายในการขนสง
จํานวนเงินที่เปนคาขนสงสินคาหรือคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการขนสงนั้น
คาใชจายเรียกเก็บปลายทาง
จํานวนเงินทั้งหมด เฉพาะเรียกเก็บปลายทางบนใบตราสงสินคาหรือเอกสารแทน
จากผูรับสินคากอน การสงมอบ
คาใชจายเรียกเก็บตนทาง
จํานวนเงินทั้งหมดบนใบตราสงสินคา ที่จายโดยผูสงสินคา
การเชาเหมา
เที่ยวบินหรือเครื่องบินที่ทําการบินภายใตสัญญาเชาเหมา
สัญญาเชาเหมา
สัญญาที่ผูขนสงจัดหาพื้นที่ระวางทั้งหมดบนเครื่องบิน
เพื่อทําการขนสงตามความตองการของผูสง
การเรียกคาเสียหาย
การเรียกรองคาชดเชยหรือคาเสียหายจากผูขนสง ซึ่งกระทําโดยผูสงสินคาหรือตัวแทน
ในกรณีที่สินคาเกิด
การสูญหายหรือเสียหาย ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของผูขนสง
การจําแนกประเภทสินคา
การจําแนกประเภทของสินคาออกเปนกลุม เพื่อวัตถุประสงคในการคิดคาระวาง
ใบกํากับสินคา
เอกสารแสดงการซื้อขายระหวางผูซื้อและผูขาย โดยมีรายละเอียดของสินคา ราคา น้ําหนัก
เงื่อนไข และเครื่องหมายหีบหอ เปนตน
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คาตอบแทน
คาตอบแทนทีส่ ายการบินจายใหกับตัวแทนโดยคิดเปนเปอรเซ็นตจากการขายสินคาตอใบตราส
ง
ชนิดสินคา
ตัวสินคา เชน เครื่องหนัง เปนตน
หองบรรทุกสินคาในเครื่องบิน
พื้นที่ภายในเครื่องบินแบงสําหรับขนสงสัมภาระของผูโดยสารตลอดจนสินคาและไปษณียภัณฑ
เงื่อนไขการรับขนสง
ขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ ที่สายการบินไดกําหนดขึ้นเพื่อการขนสงสินคา
เงื่อนไขของสัญญา
ขอตกลงและเงื่อนไขของสัญญา ซึ่งปรากฏอยูดานหลังใบตราสงสินคา
ผูรับสินคาบุคคลหรือนิตบิ คุ คลที่มชี ื่อระบุอยูบนใบตราสงสินคา
ซึ่งสายการบินจะตองสงมอบสินคาให
Consignment
ดูที่ รายการสินคา
สินคารวมผูส ง
การที่ตวั แทนรวบรวมสินคาทั่วๆไปจากผูสงหลายๆคนที่มีปลายทางของสินคาเดียวกันและออกใ
บตราสง สินคา
เพียงชุดเดียวครอบคลุมสินคาเหลานั้น
ผูรวบรวมสินคารวมสง
ผูที่ทําหนาที่รวบรวมและดําเนินการขนสงสินคารวมผูสง ในนามของตน
ใบรับรองสินคาของกงสุล
ใบแจงรายละเอียดและถิ่นกําเนิดของสินคาซึ่งออกโดยกงสุลของประเทศนําเขาเพือ่ ผานพิธีการศุ
ลกากร
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ตูบรรทุกสินคา
เปนอุปกรณบรรทุกสินคาทีม่ ีลักษณะเปนตูปดมิดชิด ดานหนาเปนประตูหรือผาใบเปด/ปด
ทําดวยโลหะอลูมิเนียมหรือวัสดุอื่นที่มีคณ
ุ สมบัติคลายคลึงกัน
มีขนาดและรูปทรงแตกตางกันไปตามความเหมาะสมในการใชงาน
สวนฐานของตูจะเขาพอดีกบั ระบบล็อคอุปกรณบรรทุกภายในทองเครื่องบิน
รายการสินคา
รายการสินคาที่ผูสงแจงไวในชอง "ชนิดและจํานวนของสินคา" ของใบตราสงสินคา
รูปทรง
ลักษณะรูปทรงของอุปกรณบรรทุกสินคาที่เขาพอดีกับทองเครื่องบินเพื่อใชพื้นที่ในการขนสงใหไ
ดมากที่สุด
ตัวแทนดําเนินพิธีการศุลกากร
ตัวแทนที่รับดําเนินพิธีการศุลกากรในนามของผูรับสินคา
การดําเนินพิธีการทางศุลกากร
การนําสินคาผานพิธีการทางศุลกากรและเสียคาธรรมเนียมตางๆตามกฎระเบียบของประเทศนํา
เขา
ความเสียหาย
สินคาเกิดการแตกหักเสียหายในระหวางการขนสงหรือขนถายสินคา
เอกสารรายงานการเสียหาย
เอกสารใชสําหรับรายงานเมื่อสินคาเกิดการเสียหายขึน้
Dangerous Goods
Special Cargo
ระเบียบปฏิบตั ิวาดวยการขนสงสินคาอันตราย
หนังสือซึ่งออกโดยสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศวาดวยชนิดของวัตถุอันตราย,
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บรรจุภัณฑและระเบียบปฏิบัตติ ลอดจนวิธีการขนสงสินคาอันตรายนั้นรวมทั้งขอจํากัดตางๆ
ตามหลักสากล
ราคาประเมินเพื่อการขนสง
จํานวนเงินทีผ่ ูสงระบุไวในใบตราสงสินคาเพื่อกําหนดมูลคาสูงสุดทีส่ ายการบินตองรับผิดชอบเมื่
อสินคาเกิดการ
เสียหาย, สูญหาย หรือลาชา โดยผูสงสินคาจะตองเสียคาธรรมเนียมในการประเมินราคา
ใบยืนยันการรับมอบสินคา
เอกสารเพื่อเปนหลักฐานการสงมอบสินคาใหกับผูรับสินคาในสภาพเรียบรอยและผูรับสินคาจะต
องเซ็นชื่อเพื่อยืนยันการรับมอบสินคานั้น
พิกัดของน้ําหนัก
สัดสวนระหวางน้ําหนักของสินคากับความจุของอุปกรณบรรทุกสินคา
ปลายทางสินคา
สนามบินปลายทางที่สินคาถูกสงมอบใหกับผูรับสินคา
ขนาดของสินคา
ความสัมพันธระหวางความกวาง, ความยาว
และความสูงของบรรจุภัณฑโดยวัดเปนนิ้วหรือเซนติเมตรเพื่อกําหนดอัตราคาระวางของสินคาแ
ละเปนขอมูลเบื้องตนในการวางแผนการบรรทุกสินคา
ถุงเมลทางการทูต
สินคาหรือเมลของสถานทูต สวนใหญเปนเอกสารติดตอระหวางสถานทูตกับประเทศของตน
ถือเอกสิทธิ์ทางการทูต
ศุลกากรไมเปดตรวจและไมเสียภาษีแตจะตองแสดงเอกสารที่เรียกวาใบขอยกเวนภาษีซึ่งออกโ
ดยกระทรวง
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การตางประเทศ
การเบี่ยงเสนทางบิน
การเปลี่ยนสนามบินปลายทางเพื่อลงจอดกรณีฉุกเฉินหรือทัศนวิสัยไมเอื้ออํานวย
เครื่องมือขนถายอุปกรณบรรทุกสินคา
เครื่องมือสําหรับขนถายอุปกรณบรรทุกสินคาโดยรถลากจูงระหวางคลังสินคากับเครื่องบิน
EDI For Administration, Commerce and Transport (EDIFACT)
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในระบบคอมพิวเตอรโดยใชรูปแบบมาตรฐานตามทีไ่
ดตกลงกัน
Electronic Data Interchange (EDI)
ระบบแลกเปลีย่ นขอมูล การแลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารระหวางกันโดยใชระบบอีเล็คทรอนิค
Embargo
การหามสงสินคา การปฏิเสธการรับขนสงสินคาตามขอจํากัดหรือเงื่อนไขพิเศษ
ภายในระเวลาที่กําหนด
Flight number
หมายเลขของเที่ยวบิน
Forwarder
An agent or company who performs services (such as receiving, trans-shipping or
delivering) designed to assure and facilitate the passage of goods.
พื้นที่ปลอดภาษี
บริเวณทีใ่ ชขนถายสินคาโดยไมคิดภาษี
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เครื่องบินขนสงสินคา
เครื่องบินที่ใชขนสงสินคาโดยเฉพาะ
สินคาทั่วไป
สินคาที่ไมตองใหการดูแลเอาใจใสเปนพิเศษนอกเหนือไปจากการปฏิบัตติ ามขั้นตอนปกติเทานั้
น เชน เสื้อผา,
ของเลนเด็ก, รองเทา เปนตน
เวลามาตรฐานสากล
เวลาที่วัดจากแสงอาทิตย ณ.เมืองกรีนวิช
ประเทศอังกฤษซึ่งใชเปนมาตรฐานการวัดคํานวณเวลา ทั่วโลก
น้ําหนักรวม
น้ําหนักของสินคารวมบรรจุภัณฑ
การปฏิบัติการขนสงสินคา
กระบวนการการขนสงสินคารวมถึงการจัดการเอกสารที่ใชในการขนสง
รถขนถายอุปกรณบรรทุกสินคา
รถซึ่งใชขนถายอุปกรณบรรทุกสินคาขึ้น/ลงเครื่องบิน
ใบตราสงฉบับตัวแทน
เอกสารกํากับสินคารวมผูสง ที่ตัวแทนขนสงสินคาออกใหกับเจาของสินคาและจะแนบไปพรอมกั
บใบตราสงสินคาของสายการบิน
สมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ
เปนสมาคมทีจ่ ัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมใหมีการขนสงทางอากาศที่ปลอดภัยสม่ําเสมอและถูกหลักเศร
ษฐกิจ
โดยใหมีการรวมมือกันในระหวางวิสาหกิจดานการขนสงทางอากาศของประเทศสมาชิกและเพื่อ
ประสานงานกับองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศและองคกรประเทศอื่น ๆ
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IATA Cargo Agent
ตัวแทนซึ่งไดการรับรองโดยสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศและไดรบั การแตงตั้งโดยสา
ยการบินใหมอี ํานาจในการรับสินคา, ออกใบตราสงสินคา
พรอมทั้งเรียกเก็บเงินในนามของสายการบินที่ แตงตั้งนั้นได
องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ
เปนหนวยชํานาญพิเศษของสหประชาชาติ กอตั้งขึ้นตามอนุสัญญาวาดวย การบินพลเรือน
ระหวางประเทศ
ซึ่งทําขึ้นที่เมืองชิคาโกโดยมีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาหลักการและเทคนิคของการ
เดินอากาศระหวางประเทศ
ทํานุบํารุงการวางแผนพัฒนาการขนสงทางอากาศระหวางประเทศทั่วโลก
การขนสงรวมสายการบิน
การขนสงสินคาตลอดเสนทางบินโดยสายการบินตั้งแตสองสายขึน้ ไป
ผูรับขนสงชวงสุดทาย
สายการบินผูด ําเนินการขนสงสินคาในชวงสุดทายของเสนทางบิน แตถาพิจารณาในแงของ
สินคาที่
เก็บเงินปลายทางแลวจะหมายถึงสายการบินที่สงมอบสินคาใหกับผูร ับพรอมทั้งเรียกเก็บเงินจา
กผูรับนั้นถึงแมวา สายการบินนั้นจะไมไดเปนผูดําเนินการขนสงใดๆเลยก็ตาม
หนังสือรับรองสินเชื่อ
หลักประกันในการจายเงินที่ธนาคารออกใหแกผูขายสินคาซึ่งเปนลูกคาของตน
เพื่อปองกันไมใหผูซื้อสินคาบิดพริ้วในการชําระมูลคาของสินคาใหแกผูขาย
รวมทั้งควบคุมผูขายสินคาใหปฏิบตั ิตามขอตกลงและเงื่อนไขตามทีร่ ะบุตกลงซื้อขายกันไวในจด
หมายรับรองเครดิตนั้น
ความรับผิดสูงสุด
จํานวนเงินสูงสุดที่สายการบินจะตองจายในกรณีที่สินคาเกิดการเสียหาย, สูญหาย
หรือลาชาซึ่งเทากับ 20 อเมริกันดอลลาร
Live Animal Regulations (LAR)
หนังสือวาดวยกฎระเบียบปฏิบัตใิ นการขนสงสัตวมีชวี ิตซึ่งจัดทําโดยสมาคมขนสงทางอากาศระ
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หวางประเทศ
Loose cargo
- see Bulk cargo
บัญชีเรือ
รายชื่อของสินคาที่บรรทุกบนเครื่องบิน
ใบตราสงสินคาของสายการบิน
เอกสารกํากับสินคารวมผูสง ที่ตัวแทนเปนผูออกโดยระบุนามของตัวแทนนั้นเปนเจาของสินคา
Narrow-bodied Aircraft
เครื่องบินลําตัวแคบ
น้ําหนักสุทธิ
น้ําหนักสินคาสุทธิไมรวมบรรจุภัณฑ
No Customs Value (NCV)
Goods with no value declared on the Air Waybill for Customs purposes.
No Show Cargo
สินคาที่มีการทําสํารองระวางบรรทุกเอาไวแตผูสงสินคาไมไดนําสง
No Value Declared for Carriage (NVD)
สินคาที่ไมไดประเมินราคาเพื่อการขนสงเอาไวในใบตราสงสินคาเพื่อกําหนดความรับผิดชอบขอ
งผูขนสงในกรณีที่สินคาเกิดการสูญหาย เสียหาย หรือลาชา
Origin
The starting place i.e. place of manufacturer or beginning point of carriage according to
the contract of carriage.
Pallet
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Fleet/ULD
Pallet Net
ตาขายสําหรับตรึงสินคาใหอยูบนแผน
Part Shipment
สินคาหนึ่งรายการที่แยกสงออกเปนสวนๆเนื่องจากจํานวนหรือปริมาณ
ผูรวมสัญญา
ทุกฝายที่มีชื่อระบุไวในใบตราสงสินคาซึ่งไดทําสัญญาขนสงสินคารวมกันรวมไปถึงเจาของสินคา
, ตัวแทน และสายการบิน
การแบงรายได
วิธีคิดสวนแบงของรายไดที่เกิดจากการขนสงสินคารวมกันระหวางสายการบินตามสัดสวนของร
ะยะทางที่ ทําการขนสง
ลานจอดเครือ่ งบิน
อาณาบริเวณที่ใชสําหรับจอดเครื่องบิน
คาระวาง
อัตราคาระวางในการขนสงสินคาทางอากาศตามน้ําหนักที่ตองจายใหกับสายการบินตามเสนทา
งบินนั้นๆ
สภาพพรอมขนสง
การที่สินคาและเอกสารประกอบการขนสงครบถวนถูกตองพรอมที่จะสงมอบกับสายการบิน
การเปลี่ยนเสนทางบิน
การที่เสนทางขนสงสินคาถูกเปลี่ยนไปจากเสนทางเดิมดังที่ระบุไวในใบตราสงสินคา
บริการขนสงภาคพื้น
เปนบริการขนสงสินคาดวยรถบรรทุกซึ่งจะใหบริการตามตารางเวลาเชื่อมตอกับเทีย่ วบิน
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Road Feeder Service (RFS)
Truck operating as scheduled or non-scheduled flights.
เสนทางบิน
เปนเสนทางบินที่ใชขนสงสินคาตามที่ระบุไวในใบตราสงสินคา
เวลาถึง/เวลาออกของเที่ยวบิน
เปนเวลาถึง/เวลาออกของเที่ยวบิน ณ.สนามบินหนึ่งตามที่แจงไวในตารางบิน
สินคาของสายการบินหรือสินคาไดสิทธิลดคาระวาง
สินคาที่สายการบินหรือพนักงานของสายการบินเปนเจาของซึ่งไมตองเสียคาระวางหรือเสียในอั
ตราสวนลดโดยขนสงไดเฉพาะในเสนทางบินของบริษทั เทานั้น
รายการสินคา
สินคาตั้งแตหนึ่งหีบหอขึ้นไปที่สายการบินรับขนสงตามขอตกลงและเงื่อนไขที่ไดระบุไวในใบตรา
สงและถูกกํากับโดยใบตราสงสินคาเพียงชุดเดียว
ผูสงสินคา
ผูสงหรือเจาของสินคา ณ.เมืองตนทางซึ่งเปนผูทําสัญญากับสายการบินเพื่อขนสงสินคา
โดยมีชื่อและที่อยูระบุไวใน
ใบตราสงสินคา
เอกสารประกอบการขนสง
เอกสารจําเปนอื่นๆนอกเหนือจากใบตราสงสินคาที่ใชประกอบการขนสงสินคาเปนการเฉพาะ
เชน ใบอนุญาตตางๆ, ใบแสดงราคาสินคา, ใบสําแดงภาษี เปนตน
เพื่อใหการสงออกและการนําเขาของสินคานั้นเปนไปดวยความสะดวกและถูกตอง
สินคาไมไดรับการขนสง
สินคาที่เตรียมขึ้นเครื่องบินตามบัญชีเรือแตไมไดขนสง
หรือถูกนําลงจากเครื่องบินเนื่องจากมีเหตุขัดของ
Shortage
การที่น้ําหนักของสินคาหรือจํานวนหีบหอของสินคานอยกวาที่ระบุไวในใบตราสงสินคาหรือขาด
หายไป
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Slot
ระยะเวลาจอดของเที่ยวบิน
ชวงระยะเวลาจากที่เครื่องบินลงจอดจนถึงเวลาทีเ่ ครื่องบินขึ้น
สินคาพิเศษ
สินคาที่ตองใหการดูแลเอาใจใสเปนพิเศษตามคุณลักษณะของสินคานั้น เชน ทองคํา,
วัตถุระเบิด, ผักผลไม,
สุนัข เปนตน.
Surcharge
คาใชจายพิเศษนอกเหนือจากคาสงสินคา
น้ําหนักของอุปกรณบรรทุก
น้ําหนักของอุปกรณบรรทุกที่ไมมีสินคาหรือสิ่งอื่นบรรจุอยูภายใน
อัตราคาขนสง
อัตราคาขนสงระหวางเมืองตางๆรวมทั้งกฎเกณฑที่กาํ หนดโดยสมาคมขนสงทางอากาศระหวาง
ประเทศ
อาคารที่ทําการ
ในที่นี้หมายถึง สนามบิน หรือ คลังสินคา
The Air Cargo Tariff (TACT)
หนังสือวาดวยกฎระเบียบและอัตราคาระวางในการขนสงสินคาทางอากาศซึ่งกําหนดโดยสมาคม
ขนสงทางอากาศระหวางประเทศประกอบดวยหนังสือสามเลม
เลมสีสม
วาดวยกฎระเบียบและหลักเกณฑสากลในการขนสงสินคาทางอากาศรวมทั้งขอมูลที่จําเปนเบื้อง
ตน
เลมสีเขียว วาดวยอัตราคาระวางในการขนสงสินคาทางอากาศระหวางเมืองตางๆทั่วโลก
ยกเวนสินคาที่มีตนทางหรือปลายทางอยูในอเมริกาเหนือ (ประเทศอเมริกาและแคนาดา)
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เลมสีแดง
วาดวยอัตราคาระวางในการขนสงสินคาทางอากาศระหวางเมืองตางๆทั่วโลกที่มีจดุ ตนทาง
และ/หรือ จุดปลายทางในอเมริกาเหนือ (ประเทศอเมริกาและแคนาดา)
Trace
To try locate freight or an Air Waybill missing on arrival.
สินคาถายลํา
สินคาที่มีการขนถายลํา ณ.สนามบินซึ่งใชเปนจุดขนถายจากเที่ยวบินหนึ่งไปยังอีกเที่ยวบินหนึง่
ซึ่งสายการบินที่มารับชวงการขนสงสินคาตอนั้นอาจจะเปนสายการบินเดิมหรือสายการบินใหมก็
ได
ผูโอนการขนสงสินคา
สายการบินผูโอนการขนสงสินคาใหกับสายการบินอื่น ณ.สนามบินหนึ่งที่ใชเปนจุดขนถายสินคา
สินคาเปลี่ยนถายเครื่องบิน
สินคาที่นําลงจากเที่ยวบินหนึ่งเพื่อนําขึ้นอีกเที่ยวบินหนึ่ง
สินคาผานแดน
สินคาที่ไมไดถูกนําลงจากเครื่องบินในขณะที่จอดอยูที่สนามบินกลางทางเพื่อตอไปยังจุดหมายป
ลายทาง
หมายเลขสหประชาชาติ
เลขสีต่ ัวที่กําหนดโดยองคการสหประชาชาติเพื่อระบุใหทราบถึงสินคาอันตรายชนิดตางๆตามชื่
อเฉพาะที่ใช
ในการขนสงสินคาอันตรายชนิดนั้น
Unaccompanied Baggage
กระเปาเดินทางที่สงเปนสินคา
Unit Load Device (ULD)
A pallet or container Fleet/ULD
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Valuable Cargo (VAL)
Special Cargo
ความจุ/ปริมาตร
เนื้อที่ภายในมีหนวยเปนลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกฟุต ไดจากผลคูณของดานกวาง, ยาว
และสูง
คาระวางขนสง
คาระวางทีค่ ิดจากน้ําหนักของสินคาที่ขนสงตามใบตราสงสินคา
เครื่องบินลําตัวกวาง
A double aisle aircraft capable of carrying ULDs and loose/bulk mail/cargo
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการสายการบินสแกนดิเนเวียน แอรไลน ซิสเต็ม
ฝายคลังสินคา

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้มีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษาถึงปจจัยที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน
ของสายการบิน สแกนดิเนเวียน แอรไลน ซิสเต็ม โดยมุงเนนศึกษาในเชิงวิชาการ แบบสอบถาม
แบงเปน 4 สวน จึงขอความกรุณาใหทานกรอกแบบสอบถามในทุกสวนตามความเห็นและความเปนจริง
ตอนที่ 1 ปจจัยที่เกี่ยวกับการขนสง
1. ในปจจุบันองคกรของทานสงสินคาไปยังเมืองปลายทางใดมากที่สุด
( ) Scandinavian 1
( ) Scandinavian 2
( ) Zone EUR 1

( ) Zone EUR 2

( ) Zone USA
2. ประเภทสินคา ( Commodity ) ที่องคกรของทานขนสงมากที่สุด
( ) สินคาเรงดวนพิเศษ (SAS Priority Cargo)
( ) สินคาเรงดวน (SAS XL express)
( ) สินคาเนาเสียงาย (SAS cargo cool) เชน ผัก ผลไม กลวยไม อาหารแชแข็ง
( ) สินคามีมูลคาสูง (SAS cargo Valulable) เชน เครื่องประดับ บัตรเคดิต ทอง
( ) สินคาที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ (SAS Cargo Extra Care) เชน สินคาอันตราย
( ) สินคาทั่วไป (SAS General cargo) เชน อุปกรณเครื่องใชไฟฟา เครื่องนุงหม ศพ
3. ขนาดของสินคา ( Dimension ) ที่ทานสงมากที่สุดคื่อ
3.1 Width ( ) 1 – 50 CMS
( ) 51 – 100 CM
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( ) 101 – 150 CMS
3.2 Length ( ) 1 – 50 CMS
( ) 101 - 150 CMS
3.3 Height ( ) 1 – 50 CMS
( ) 101 – 150 CMS

( ) 151 – 200 CMS
( ) 51 – 100 CMS
( ) 151 – 200 CMS
( ) 51 – 100 CMS
( ) 151 – 200 CMS

4. อัตราคาขนสงที่ทานคิดวาเปนการตั้งราคาที่เหมาะสมที่สุด
( ) Zone Scandinavian 1
( ) Zone Scandinavian 2
( ) Zone Europe 1

( ) Zone Europe 2

( ) USA
5. น้ําหนักที่ทานทําการขนสงอยูในชวงใด
( ) นอยกวา 100 KGS
( ) 101 – 500 KGS
( ) 501 – 1000 KGS

( ) 1001 – 1500 KGS

( ) 1501 – 2000 KGS
6. ปริมาณสินคาหรือจํานวนสินคาที่ทําการขนสงในแตละครั้งมีปริมาณอยูในชวงใด
( ) นอยกวา 50 PCS
( ) 50 -100 PCS
( ) 101 – 150 PCS

( ) 151-200 PCS

( ) มากกวา 200 PCS

ตอนที่ 2 ปจจัยที่เกี่ยวกับองคกร (กรุณาทําเครื่องหมาย x ในกลองขอความ ตอไปนี้ )
เห็น เห็น ไม
ไม ไม
ดวย ดวย แนใจ เห็น เห็น
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คําถาม

1.การนาเชื่อถือในการบริการ
1.1 ทานคิดวาพนักงานขององคกรใหขอมูลไดถูกตอง
1.2 ทานคิดวาพนักงานสามารถเก็บขอมูลและติดตามงาน
ไดอยางถูกตอง
1.4 ทานสามารถติดตอพนักงานไดอยางสะดวกและ
ตลอดเวลา
2.การตอบสนองความตองการตอลูกคา
2.1 ทานคิดวาพนักงานสามารถแกไขปญหาไดทันที
2.2 ทานคิดวาพนักงานสามารถจัพื้นที่ระวางสินคาไดอยาง
รวดเร็ว
2.3 ในกรณีตองติดตอกลับทานคิดวาพนักงานดําเนินการ
ติดตอกลับอยางรวดเร็ว
3. ทักษะในการใหบริการแกลูกคา
3.1 ทานคิดวาพนักงานมีทักษะและความชํานาญในการ
ใหบริการเปนอยางดี
3.2 ทานคิดวาพนักงานมีทักษะในงานดานปฏิบัติการ
(Operation)เปนอยางดี
4. การติดตอพนักงานและการบริการ

อยาง
ยิ่ง

ดวย ดวย
อยาง
ยิ่ง
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4.1 ทานคิดวาการติดตอตอพนักงานมีความสะดวก เชน
ไมมีการใหรอสาย
4.2 ระยะเวลาการรอการใหบริการเปนไปอยางรวดเร็ว
4.3 ทานคิดวาสถานที่ในการใหบริการมีความสะดวกตอ
ทาน
4.4 ทานติดตอกับพนักงานไดตลอดเวลา
5. มารยาทของพนักงาน
5.1 ทานคิดวาพนักงานพูดจาสุภาพ ออนโยน
5.2 ทานคิดวาพนักงานมีความออนนอม ในการติดตองาน
6. การสื่อสารของพนักงาน
6.1 ทานคิดวาพนักงานสามารถอธิบายการบริการไดเปน
อยางดี
6.2 ทานคิดวาพนักงานสามารถตัดสินใจเรื่องราคาและการ
บริการเปนอยางดี
6.3 ทานคิดวาพนักงานสามารถแกไขปญหาของทานได
ถูกตอง
7. ความปลอดภัยของสินคา
7.1 ทานคิดวาองคกรสามารถดูแลสินคาของทานได
7.2 สินคาของทานอยูในสภาพที่สมบูรณเมื่อถึงปลายทาง
8.ความเชื่อมั่นและความไววางใจกับองคกร
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8.1 ทานเชื่อมั่นในการดําเนินงานขององคกร
8.2 ทานไววางใจในการขนสงสินคากับองคกร ดวยชื่อเสียง
และการดําเนินธุรกิจมานานขององคกร
8.3 ทานคิดวาจะทําการขนสงสินคากับองคกรตลอดไป

ตอนที่ 3 ปจจัยดานเคื่องบิน (กรุณาทําเครื่องหมาย x ในกลองขอความ ตอไปนี้ )

คําถาม

ไม ไม
เห็น เห็น ไม
ดวย ดวย แนใจ เห็น เห็น
ดวย ดวย
อยาง
อยาง
ยิ่ง
ยิ่ง

1 ทานคิดวาถาเครื่องบินมีเหตุขัดของบอยจะมีผลตอ
การเลื่อกใชบริการ
2 ทานคิดวาถาเทียวบินยกเลิดจะมีผลตอการเลือกใช
บริการ

ตอนที่ 4 ปจจัยดานอื่นๆ ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของลูกคา
1. ทานคิดวามีปจ จัยอื่นอีกหรือไมที่ทําใหทา นขนสงสินคากับองคกร
( ) มี ( โปรดระบุ) ........................................................................
( ) ไมมี
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2. ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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ประวัติผูศึกษา

นางสาวจิรพร เลิศจิราการ เกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2524 สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เมื่อปการศึกษา
2546 และศึกษาตอในระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในปการศึกษา 2551 ปจจุบัน ทํางาน ตําแหนง บริการ
ลู ก ค า ส า ย ก า ร บิ น ส แ ก น ดิ เ น เ วี ย น แ อ ร ไ ล น ซิ ส เ ต็ ม

