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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
แอรไ ลน ซิ สเต็ ม วัต ถุ ประสงค เพื่อศึ ก ษาลักษณะและผลกระทบของปญ หาที่มีผ ลตอ องคก ร
สามารถวางแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนสงสินคาทางอากาศและศึกษาปญหา
ของ กระบวนการภาคพื้นดินขององคกรและลดตนทุนในการขนสงสินคาทางอากาศ รวมถึง วาง
แผนการพยากรณการแบงสรรพื้นที่ระวางของแตละสถานีในแตละไตรมาสเพื่อกําหนดกลยุทธ
ในการพัฒนากระบวนการขนสง สิ นค าทางอากาศ โดยการศึก ษา ดังกลาวไดนําระเบียบวิธี
การศึกษาขอมูลปฐมภูมิไดจากการสัมภาษณกลุมลูกคา และการศึกษาขอมูลทุติยภิไดทําการ
รวบรวมขอมูลและเก็บขอมูลที่เกี่ยวของในบริษัท
จากการศึกษาพบวา มีลูกคาจํานวนมากที่มีการเรียกคาชดเชยคาเสียหาย ในการขนสง
เนื่องจากสินคาเสียหาย ลาชา และสูญหาย อีกทั้งการแบงสรรพื้นที่ใหแตละสถานีก็ยังมีความไม
สมดุลกับสินคาที่มีอยู ซึ่งเปนเหตุทําใหเกิดคาเสียโอกาส รวมถึงกระบวนการในการทํางานที่
ขาดมาตรฐาน ดังนั้น กรณีศึกษานี้ไดนําเสนอ การพยากรณการวางแผนการแบงสรรพื้นที่ระวาง
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สินคา และหาทางแกไขการลดคาชดใชความเสียหาย รวมถึงการทําคูมือในการปฏิบัติงานอยาง
เป นมาตรฐาน ซึ่ง จากการศึก ษาพบว า สามารถลดคาเสี ยโอกาสและคาใช จายในการชดใช
คาเสียหายและสามารถเพิ่มรายไดใหแกองคกร จึงทําใหเพิ่มประสิทธิภาพในการในบริการใน
ดานการขนสงไดดียิ่งขึ้นไป
เอส เอ เอส คาร โก (ประเทศไทย) มีห นาที่รับผิดชอบในสวน ของการขายพื้นที่
ระวางสิ น ค า และบริ ก ารรั บ ส ง สิ น ค า (Cargo) และไปรษณี ย ภั ณ ฑ (Mail) โดยในการ
ทําวิจัยครั้งนี้จะกลาวถึงสถานีกรุงเทพ โดยแทนตัวเองวา เอส เอ เอส คารโก (ประเทศไทย)
เอส เอ เอส คารโก (ประเทศไทย) ดําเนินธุรกิจดานการขายพื้นที่ระวางสินคาขาออก และดูแล
ความ เรียบรอยในสวนของสินคาขาเขา ในสวนของไปรษณียภัณฑ (Mail) สถานี กรุงเทพ จะ
เปน ผูใหบริการดาน การ ขนสงเทานั้น แตในสวนของการขาย ฝายสํานักงานใหญที่ ประเทศ
เดนมารคเปนผูรับผิดชอบ
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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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ชนิดของผลิตภัณฑ เอส เอ เอส คารโก (ประเทศไทย) ไดมีการจําแนก ชนิดของ
ผลิตภัณฑเปน 5 ประเภทเพื่อ เปนการเพิ่ม ประสิทธิ ภาพในการบริการ โดยแบงเปน
• SAS Priority Cargo เปนผลิตภัณฑที่รับประกันเรื่องระยะเวลาจาก สถานีเชื่อม
ตอไป ยัง ปลายทาง ไดภายใน 2 ชั่วโมง และถา พื้นที่ระวาง 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
กิโลกรัมโดยจะใหความสําคัญมากกวาสินคาทั่วไปแตนอยกวาสินคาเรงดวน
ราคาจะถูกกวาสินคาเรงดวนและแพงกวาสินคาทั่วไปโดยสินคา
จะไดรับประกัน วาของจะไดออกจากตนทางแมวาเที่ยวบินจะเต็มและจะมีlead
time
ที่สั้นกวา
สินคาทั่วไปแต
ไม
สามารถ
เรียกคาชดเชยคาเสียหายกับทางสายการบินได
• SAS Cargo Cool สําหรับสินคาเนาเสียงายโดยจะมีการรักษาอุณหภูมิ ใหคงที่
เมื่อไปถึงปลายทางหรือสถานีtransitสินคาประเภทนี้ไดแกผัก
ผลไม
และอาหาร แชแข็ง
• SAS Cargo Extra Care สําหรับสินคามีมูลคาสูงสายการบิน จะมีการรักษา
ความปลอดภัยและดูแลเปนพิเศษทั้งตอนออกจากคลังสินคาขางเครื่องสถานี
ตอและสถานีปลายทางโดยจะสงโทรเลขบอกไปยังทุกหนวยที่เกี่ยวของเพื่อให
พนักงานที่ปลายทางมารับสินคาจากขางเครื่องเพื่อปองกันการสูญหายสินคา
ชนิด นี้ไดแกเครื่องประดับบัตร เครดิต ธนบัตร สินคาอันตราย และสิ่งมีชีวิต
• SAS General Cargo เปนสินคาทุกชนิด นอกเหนือจากสินคาพิเศษที่กลาวมา
เวลาใน การตอเครื่อง ภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมง เชน สินคา อิเล็กทรอนิกส
เสื้อผา

การวิเคราะหสภาพการแขงขันในธุรกิจ โดยทฤษฎี Five Force Model
Rivalry:เราจะแยกเปนการแขงขัน3สวนคือ
1.
การแขงขันกับสายการบินที่ทําการบินเขากลุมสแกนดิเนเวียนและแถบยุโรป
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เปนประจําตลอด ทั้งป โดยเครื่องบินผูโดยสาร ไดแก การบินไทย สายการบินฟนดแอร
สายการบินแอรฟรานส-เค
แอล
เอ็ม
สายการบินลุฟทธันซา
สายการบินเหลานี้จะมีคาระวางสินคาแพงที่สุดในบรรดาทั้ง
3
ประเภทเนื่องจากพื้นที่ระวางมีจํากัดและจะมีขอกําหนดในการขนสงมากที่สุดดวย
2. การแขงขันกับสายการบินขนสงสินคา ( Freighter ) ที่บินตลอดทั้งปถึงแมวาสายการบิน ประ
เภทนี้จะไมมีสายการบินที่บินตรงเขากลุมประเทศแถบสแกนดิเนเวียนแตก็สามารถแยงสวนแบง
ลูกคาไปไดมากโดยการบินเขากลุมประเทศยุโรปแลวจึงผานไปยังกลุมประเทศแถบบสแกนดิเน
เวียน ไดแกสายการบิน แอรฟรานส-เค แอล เอ็ม สายการบิน ลุฟทธันซา สายการบินจํา พวก นี้
ราคาจะคอนขางถูกกวาเครื่องผูโดยสารเนื่องจากเครื่องบินมีพื้นที่ระวางมาก 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.กลุมลูกคาที่มการขนสงสินคาที่มีสัญญาที่สามารถออกใบตราสงสินคากับทางสายการบินโดยต
รงซึ่งสวนใหญจะเปนลูกคารายหลักของสายการบินจึงมีอํานาจในการตอรองในดานราคาคอน
ขางสูง
2.กลุมลูกคาที่ไมมสี ัญญาและไมสามารถออกใบตราสงสินคากับทางสายการบินโดยตรงจะมีอํา
นาจการตอรองดานราคานอยกวาประเภทแรกแตถาตนมีสินคาปริมาณมากก็สามารถรองขอกับ
ทาง เจาของStock AWB เพื่อขอตอรองราคากับทางสายการบินได
Suppliers : อํานาจในการตอรอง ของ Supplier ของ เอ สเอ เอส คารโก (ประเทศไทย) ไดแก
ผูใหบริการดานการดําเนินงานตางๆ ( Handling agent) ซึ่งก็คือ การบินไทย ทาง เอส เอ เอส
คารโก(ประเทศไทย)ซื้อการบริการดานจากการบินไทยโดยใหอํานาจเจาหนาที่การบินไทยใน
การดูแลรับผิดชอบการโหลดสินคาและดานเอกสารจึงเปนผูที่มีอํานาจในการตอรองคอนขางสูง
ในคลังสินคา สุวรรณภูมิ มีผูใหบริการดาน Handling อยูเพียง 2 บริษัท ไดแกการบินไทย และ
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BFS
NewEntrants:การเขามาในอุตสาหกรรมการบินถือวาเปนเรื่องที่ยากในปจจุบันเพราะวาผูประ
กอบการรายใหมที่เ ขามานั้นจะตอ งลงทุนสูงจึง ไม ส ามารถแข งขั นกับผูประกอบการรายเดิม
Substitution Products : ถาเรามองถึงความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง
สิ่งอํานวยความ สะดวกสิ่งอื่นที่เขามาทดแทนเครื่องบินก็คงยาก
ถาเรามองทางดานตนทุนและความเปนไปไดก็
คงจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นที่เขามาทดแทนเครื่องบินได เชน การ ขนสงทางเรือ ถาสิ่ง
อํานวย ความ สะดวก เหลานี้ไดมีการพัฒนาใหดีขึ้นก็คงเปน ตัวเลือก อีกทางหนึ่งของลูกคา

ปญหาและผลกระทบทีเ่ กิดขึ้น
1.ขาดการพยากรณการแบงสรรพื้นที่ทําใหเกิดคาเสียโอกาสในการรับสินคาของสถานี กรุงเทพ
2.สินคาที่ตองถูกเรียกชดใชคาความเสียหาย
3.การประเมินความพึงพอใจในการใชบริการของลูกคาที่มีตอองคกร
4.ขาดการทํางานที่เปนระบบ

ผลกระทบของปญหา
1.ขาดศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ
2.กําไรขององคกรนอยลง
3.คาใชจายขององคกรเพิ่มสูงขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาลักษณะและผลกระทบของปญหาที่มีผลตอองคกร
2.เพื่อศึกษาปญหาของกระบวนการภาคพื้นดินขององคกรและลดตนทุนในการขนสงสินคาทาง
อากาศ
3.วางแผนการพยากรณการแบงสรรพื้นที่ระวางของแตละสถานีในแตละไตรมาส
4.เพื่อวางแนวทางในการกําหนดกลยุทธในการพัฒนากระบวนการขนสงสินคาทางอากาศ
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ระเบียบวิธีการศึกษาของปญหาและขอบเขตของการศึกษา
1.ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลเบื้องตนและขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสารตางๆ ขององคกร และ
หาสาเหตุของปญหา
2. ศึกษารายงานปริมาณการสงออกและมูลคาการเรียกคืนชดใชคาเสียหาย ขององคกร
3. ศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพตางๆ ของการจัดการดานกระบวนการทํางานภายในองคกร
4. สรุปผลการดําเนินงานวิจัยและเสนอแนะ

1.ขาดการพยากรณการแบงสรรพื้นที่ทําใหเกิดคาเสียโอกาสในการรับสินคา
ของสถานี กรุงเทพ

• ถาทุกสถานีใชพื้นที่เต็มที่ไดรับการแบงสรร จะทําใหกรุงเทพเสียโอกาสในการรับสินคา
ถึง 195.43 ตันตอป
• แตเนื่องจากแตละสถานีใชพื้นที่ที่ไดรับไมหมดจึงทําใหกรุงเทพสามารถนําพื้นที่ที่เหลือ
นํามาใชได โดยสามารถคิดเปนคาเสียโอกาส จากสมการ
คาเสียโอกาส = ราคา * ปริมาณสินคาที่ไมไดขึ้น(กิโลกรัม)
• ราคาขาย เทากับ 75บาทตอกิโลกรัม
• ดังนั้น ถาทุกสถานีใชพื้นที่เต็ม กรุงเทพจะเสียโอกาส = 14,657,250 บาทตอป
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• แตในป 2007 มีบางสถานีใชพื้นที่ไมเต็ม ทําใหกรุงเทพนําพื้นที่ของสถานีอื่นมาใช ทํา
ใหเกิดคาเสียโอกาส เทากับ 5,982,000บาท

• ถาทุกสถานีใชพื้นที่เต็มที่ไดรับการแบงสรร จะทําใหกรุงเทพเสียโอกาสในการรับสินคา
ถึง 404.23 ตันในป 2008
• แตเนื่องจากแตละสถานีใชพื้นที่ที่ไดรับไมหมดจึงทําใหกรุงเทพสามารถนําพื้นที่ที่เหลือ
นํามาใชได โดยสามารถคิดเปนคาเสียโอกาส จากสมการ
คาเสียโอกาส = ราคา * ปริมาณสินคาที่ไมไดขึ้น(กิโลกรัม)
• ราคาขาย เทากับ 75บาทตอกิโลกรัม
• ดังนั้น ถาทุกสถานีใชพื้นที่เต็ม กรุงเทพจะเสียโอกาส = 30,317,250 บาทตอป
• แตในป 2008 มีบางสถานีใชพื้นที่ไมเต็ม ทําใหกรุงเทพนําพื้นที่ของสถานีอื่นมาใช ทํา
ใหเกิดคาเสียโอกาส เทากับ 4,312,500 บาท

แนวทางการแกปญหา
• ทฤษฎีการพยากรณ (Forecast) วิธี Weighted Moving Average มาพยากรณปริมาณ
การสงออกป 2009 ของแตละสถานีโดยแบงเปน 4 ไตรมาส
• ใชขอมูลในการพยากรณของ ป 2007 และ ป 2008 โดยจะกําหนดน้ําหนักโดยใหป
2007 คือ 0.2 และ ป 2008 คือ 0.8 และจะแบงการพยากรณออกเปนแตละสถานี
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
สามารถทําใหองคกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้นโดยการขายพื้นที่ระวางสินคา ที่สายการบิน
เคยเสียโอกาส และหลังจากการทําวิจัยพบวาการไมมีการพยากรณลวงหนาก็จะทําใหองคกรมี
คาเสียโอกาสเปนจํานวนมหาศาล และถาองคกรมีการพยากรณลวงหนาก็จะสามารถลดคาเสีย
โอกาส ได ถึง 80%

2.การถูกเรียกคืนชดเชยคาความเสียหาย
สายการบินจะตองเสียรายไดเปนจํานวนมากในการเรียกคืนคาชดใชคาเสีย หายโดย
สาเหตุหลักมาจากการลาชาในการสงสินคาและสินคาเกิดความเสียหาย
ซึ่งหากเกิดไม
ดําเนินการแกไขก็จะทําใหสายการบินตองเสียคาใชจาย และขาดศักยภาพในการแขงขันทาง
ธุรกิจ ดังนั้นผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยการวิเคราะหปญหาโดยการทําแผนผังพาเรโตในการ
วิเคราะหถึงปญหาหลักที่ตองทําการแกไขอยางเรงดวน และสินคาที่มีมูลคาในการถูกเรียกคืน
คาชดเชยความเสียหายที่พบมากที่สุดคือ สินคาประเภทสินคาสินคาธรรมดา ไดแกสินคา
ประเภท อะหลั่ยเครื่องใชไฟฟา อะหลั่ยรถยนต ชิ้นสวนคอมพิวเตอร สูงถึงรอยละ 88.40 และ
รองลงมาคือ สินคาของสด ไดแกผักผลไม อยูที่รอยละ 8 รองลงมาคือสินคาประเภทตองการ
การดูแลเปนพิเศษ และลําดับสุดทายคือ สินคาดวนพิเศษ หากสายการบินตั้งเปาหมายการ
ปรับปรุงแกไขจะทําใหของเสียลดลงรอยละ 96.4 ดังนั้นสายการบินจะตองหาแนวทางการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นของการเรียกคาชดใชคาเสียหาย ผลิตภัณฑ สินคาของแหงเปนอันดับแรก
แนวทางการแกไขปญหา
จากการวิเคราะหหาสาเหตุของการเรียกคืนคาชดใชความเสียหายของสินคาธรรมดา
และสิ นค าของสด ดั ง มี ส าเหตุ แ ละปจจัยตางๆ ซึ่งถาสามารถลดคาจ ายในสว นนี้ไ ดจะทําให
องคการมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ทางผูศึกษาขอเสนอ แนวทางการแกปญหาดังนี้
1. ผูบริหารระดับสูงจะตองกําหนดนโยบายในการบริหารงานและประเด็นที่ตองการ
ปรับปรุงพัฒนา โดยพิจารณาถึงความจําเปนเรงดวนและความสําคัญตอความอยูรอดขององคกร
เชน การลดตนทุน, การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการการทํางาน
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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
5. ตรวจสอบอุปกรณใ นการตั กสิ นค าว าสิ นคาชนิด ใดเหมาะกับอุปกรณชนิด ใด เพื่อ
ปองกันการใชอุปกรณที่ผิดพลาด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หากพนักงานทุกคนรวมมือกันและปฏิบัติตามกฎระเบียบและสามารถลดความเสียหาย
อันเกิดจากสาเหตุ เหลานี้ได สายการบินจะสามารถประหยัดคาใชจายในการจายคืนคาชดใช
ความเสียหายไดถึง 80% ของคาชดเชย หรือคิดเปนมูลคา 6,000,904 บาทตอป

3. การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา
ในการศึก ษาในครั้ง นี้ทางผูศึก ษามีวัตถุประสงคเ พื่อรับปรุงประสิทธิภาพในดานการ
ขนสงสินคาทางอากาศขององคกร ซึ่งองคกรเปนหนวยงานที่เกียวของการดานบริการ ทางผู
ศึกษาจึงทําการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการโดยการทําแบบสอบถาม
ในการทําแบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาถึงการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer
Relationship Management: CRM) ของสายการบินสแกนดิเนเวียน แอรไลน ซิสเต็ม ประเทศ
ไทย ทั้งระดับหัวหนางานและระดับปฏิบัติงานเปนผูประเมิณการใชบริการโดยแบบสอบถามชุด
นี้ประกอบดวยคําถามแบงเปน 4 สวน คือ
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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
ขอมูลจากการสัมภาษณระดับหัวหนางาน และระดับปฏิบัติการไดมีขอเสนอแนะดานอื่นๆ โดย
สวนใหญใหความสําคัญทางดานราคาและระวางพื้นทีบนเครื่องบินจากราคาขายของ เอส เอ
เอส คารโก และจากการวิเคราะหพฤติกรรมของลูกคาเกี่ยวของกับความตองการทางดานราคา
และบริการ ดังนั้นพฤติกรรมในการเลือกใชบริการมีสวนในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาและสรางแรงจูงใจใหแกลูกคา

แนวทางในการแกปญหา
จากผลการสํารวจในดานความพึงพอใจของลูกคาในแตละหัวขอดังกลาวขางตน ทางผู
ศึกษาขอเสนอแนวทางการแกไขดังตอไปนี้
1. สถานีปลายทางในกลุมสแกนดิเนเวีย 2 มีผูใชบริการเพียง รอยละ 8 ของสถานี
ปลายทางทั้งหมด ซึ่งสถานีปลายทางเหลานี้เปนเมืองเล็กที่อยูในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย จึง
มีส ายการบินคูแ ขงนอย เพื่อเปนการเพิ่ มปริ มาณการส งออก สายการบิ นควรมี การโปรโมท
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
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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

4. การเสนอคูมือในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากการทํางานในดานปฏิบัติการในสายการบินจะตองมีความถูกตอง รวดเร็วและ
ปลอดภัยเปนอันดับ 1 จึงจําเปนตองมีมาตรฐานในการทํางานเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาด ทาง
ผูศึกษาจึงไดจัดทํา คูมือและขั้นตอนในการปฎิบัติงาน ในการทําคูมือในการทํางานฉบับนี้ขึ้นมา
เพื่อเปนมาตรฐานในการทํางานของพนักงานแตละคน และพนักงานควรปฏิบัติตามกฎเกณฑ
อยางเครงครัดเนื่องจากงานของสายการบินนั้นตองเล็งเห็นและใหความสําคัญในเรื่องความ
ปลอดภัยเปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง เที่ยวบินผูโดยสารที่จะตอ งใหความสําคัญเรื่องความ
ปลอดภัยที่สุด

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ทราบถึงลักษณะและผลกระทบของปญหาที่มีผลตอองคกร
2. สามารถเพิ่มยอดปริมาณการสงสินคาใหกับสายการบินได
3. สามารถกําหนดกลยุทธในการแขงขันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
4. ทราบปญหาของกระบวนการขนสงสินคาทางอากาศขององคกร

