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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาค้ นคว้า ด้ว ยตนเอง เรื่อ ง การศึก ษาปัญ หา และการก าหนดกลยุท ธ์ ท าง
การตลาดเพื่อเสริมความสามารถทางการแข่งขันในธุร กิจขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo)
กรณีศึกษา บริษัทการบินไทยจากัด (มหาชน)วัตถุประสงค์ คือ 1).เพื่อยืนยันปัญหาจากปัจจัยใน
การแข่งขันภายใอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศของ Thai Cargo 2).เพื่อศึกษากลยุทธ์การ
บริหารการจัดการด้านศูนย์กระจายสินค้า (Hub) ด้านการขนส่งที่ทันเวลาและความปลอดภัยใน
การส่งสินค้าของ Thai cargo 3).กาหนดกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันและพัฒนาระบบการขนส่งสินค้ าของ Thai cargo โดยมีระเบียบวิธีการ
ศึกษาวิจัยค้ นว้า คือ การวิจัยการวิจัยเชิงคุ ณภาพได้ออกแบบการวิจัย โดยแบบทุติยภูมิ คื อ
ศึกษาข้อมูลจาก รายงานประจาปีของบริษัทการบินไทย ข้อมูลพื้นฐานสภาพเศรษฐกิจการตลาด
ด้านขนส่งทางอากาศ ศึกษาจากเว็บไซต์ต่างๆ หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาจึงศึกษาข้อมูลแบบปฐมภูมิได้สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารฝ่ายวางแผน
กลยุทธ์และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาตลาดของ Thai Cargo และการสัมภาษณ์กับกลุ่มลุกค้าตัวอย่างที่
ใช้บริการขนส่งสินค้าของ Thai Cargo ผลการศึกษาว่ากลยุทธ์ที่เหมาะสมนาไปใช้ กลยุทธ์ระดับ
องค์ (Corporate Strategy) คือ กลยุทธ์ แบบเติบโต (Growth Strategy) กลยุทธ์ระดับ

จ

ธุ รกิ จ (Business Strategy) คื อ กลยุทธ์ ท างด้ านการสร้ างความแตกต่ าง (Differentiation
Strategy) กลยุทธ์มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม (Focus Strategy) ส่วนกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional
Strategy) การพัฒนาบุคคลากร (Human Resources Development) การพัฒนาการให้บริการ
ในพื้นที่กระจายสินค้า Hubเพื่อความพึงพอใจในการเข้ามาส่งสินค้ากับ Thai Cargo ให้เกิด
ความพึงพอใจสุงสุด จาก Five Force Model, วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในแบบผังกางปลา
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT Analysis), วิเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้ TOWS
Matrix Model จากนั้นนาผลที่ได้มาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับ
ปฏิบัติการซึ่งกาหนดทางเลือกได้ 3 ทางเลือก คือ 1.Growth Strategy การรวมกันโดยการ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การเจาะตลาด 2)กลยุทธ์ระดับธุรกิจ คือ กลยุทธ์การมุ่งเน้นและความ
แตกต่าง(Focus Differentiation Strategy)และกลยุทธ์ สร้างควาแตกต่าง(Differentiation
Strategy) 3)กลยุทธ์ระดับหน้าที่การตลาด คือ กลยุทธ์ การแบ่งส่วนตลาด กลุ่มเป้าหมาย และ
ตาแหน่งผลิตภัณฑ์(STP) กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ(7P’s) และกล
ยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การเพิ่มระบบ Call Center Service เพื่อเป็นการบริการ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าของ Thai Cargo เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยต นเอง ฉบับนี้ สาเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก คณะอาจารย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พีร ญา เล็กกัมพร ซึ่งให้
คาปรึกษา ให้คาแนะนา รวมถึงการตรวจแก้ไขการศึกษาค้นคว้ าด้วยตนเองของข้าพเจ้าเป็น
อย่างดี ขอขอบพระคุ ณประธานกรรมการสอบ อาจารย์ ดร.ประเสริ ฐ ศิริเสรีวรรณ และ
คณะกรรมการสอบ อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ ซึ่งให้คาแนะนาอันเป็นประโย ชน์อย่างยิ่ง ทาให้
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) Thai Cargo ที่ได้ให้คาแนะนาและ
ได้การรับสนับสนุนเป็นอย่างดี ทาให้ข้าพเจ้าสามารถทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้
สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ขอขอบพระคุณ คุณแม่ ที่ให้การสนับสนุนในการมาศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ
ขอบคุณ เพื่อนๆรวมถึงพี่ๆ น้องๆ ในชั้นเรียน ทุกคนขอ งข้าพเจ้าที่ได้ให้กา ลังใจเสมอมา ตลอด
ระยะเวลาในการทา การศึกษาค้นคว้าด้วยต นเองฉบับนี้ ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับท่านที่สนใจเพื่อนาไปใช้ในการประกอบความรู้
ในอนาคต
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บทที่ 1
บทนา
1.ชื่อองค์กร (Optional) และลักษณะธุรกิจขององค์กร
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน ) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม เริ่ม
กํอตั้งโดยการทาสัญญารํวมทุนระหวําง
บริษัท เดินอากาศไทย จากัด กับสายการบิน
สแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ ซิสเต็ม เอส . เอ. เอส. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2502 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินธุรกิจการบินระหวํางประเทศ โดยได๎รับการสนับสนุนทางด๎านกา รบริหาร อุปกรณ์
และด๎านการชําง จาก เอส. เอ. เอส. บริษัทฯ ได๎จดทะเบียนเป็นบริษัทจากัดด๎วยทุนจดทะเบียน
แรกเริ่ม 2 ล๎านบาท เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2503 โดยบริษัท เดินอากาศไทย จากัด ถือหุ๎นร๎อยละ
70 และ เอส. เอ. เอส. ถือหุ๎นร๎อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
ตํอมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2520 เอส. เอ. เอส. ได๎โอนหุ๎นที่มีอยูํทั้งหมดให๎แกํ บริษัท
เดินอากาศไทย จากัด และถือเป็นการยกเลิกสัญญารํวม โดยได๎ซื้อหุ๎นทั้งหม ดคืนจาก เอส เอ
เอส ตามมติ คณะรัฐมนตรี และมอบโอนหุ๎นที่ซื้อมาให๎กระทรวงการคลัง ถือหุ๎น ตํอมาเมื่อวันที่
1 เมษายน 2531 รัฐบาลในสมัย ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได๎
ดาเนินการรวมกิจการการบินภายในประเทศ ที่บริษัท เดินอากาศไทย จากัด ให๎บริการ เข๎ากับ
กิจการของบริษัทฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นผลให๎เงินทุน จดทะเบียนของบริษัท
ฯ เพิ่มขึ้นเป็น 2,230 ล๎านบาท ดังนั้น การบินไทย จึงเป็นสายการบินของคนไทยอยํางแท๎จริง

2

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการ
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
องค์ประธาน
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการ

สานักงานการตรวจสอบภายใน
ผู๎อานวยการใหญํ

คณะกรรมการบริหาร
กลุ่มธุรกิจสนับสนุนการบิน

ธุรกิจการบิน

สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

สายการเงินและการบัญชี

ฝ่ายชําง

รองกรรมการผู๎อานวยการใหญํ

รองกรรมการผู๎อานวยการใหญํ

กรรมการผู๎จัดการ
(ระดับรองกรรมการผู๎อานวยการ
ใหญํ)

สายการพาณิชย์

สายปฏิบัติการ

รองกรรมการผู๎อานวยการใหญํ

รองกรรมการผู๎อานวยการใหญํ

สายทรัพยากรบุคคล
และบริหารทั่วไป

สายผลิตภัณฑ์
และบริการลูกค๎า

รองกรรมการผู๎อานวยการใหญํ

รองกรรมการผู๎อานวยการใหญํ

ฝ่ายการพาณิชย์สินค๎า
และไปรษณียภัณฑ์
กรรมการผู๎จัดการ
(ระดับผู๎อานวยการใหญํ)

ฝ่ายบริการลูกค๎าภาคพื้น
กรรมการผู๎จัดการ
(ระดับผู๎อานวยการใหญํ)
ฝ่ายบริการลานจอด
และอุปกรณ์ภาคพื้น
กรรมการผู๎จัดการ
(ระดับผู๎อานวยการใหญํ)
ฝ่ายครัวการบิน

ทีม่ า : www.set.or.th

ภาพที่ 1 โครงสร๎างการบริหารจัดการบริษัทการบินไทย

กรรมการผู๎จัดการ
(ระดับผู๎อานวยการใหญํ)
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ตารางที่ 1 จานวนพนักงานแยกตามโครงสร๎างองค์กรดังกลําว และลูกจ๎างชั่วคราว มีดังนี้
จานวน(คน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552

จานวน(คน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

7,968
2,052
970
832

7,918
2,290
819
921

280

665

-

95

436

-

สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

12,538

12,708

หนํวยธุรกิจ
ฝ่ายชําง

4,620

4,446

ฝ่ายบริการลูกค๎าภาคพื้น
ฝ่ายครัวการบิน

3,491
2,134

3,542
2,185

ฝ่ายการพาณิชย์สินค๎าและ
ไปรษณียภัณฑ์

1,757

1,780

2,462
14,464
27,002

2,532
14,485
27,193

57

52

สายการบิน
ธุรกิจการบิน
สายปฏิบัติการ
สายการพาณิชย์
สายการเงินและการบัญชี
สายทรัพยากรบุคคลและบริหาร
ทั่วไป
สานักงานกรรมการผู๎อานวยการ
ใหญํ
สานักเลขานุการบริษัทฯ

ฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์
ภาคพื้น
พนักงานที่อยูํระหวํางการ
โอนย๎
รวม ายหนํวยงาน
ลูกจ๎างชั่วคราว
รวม

27,059
ทึ่มา: www.set.or.th

27,245
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โดยบริษัท การบินไทย จากัด มีภารกิจหน้าที่ทางธุรกิจ ดังนี้
1. ให๎บริการขนสํงทางอากาศอยํางครบวงจร ทั้งภายในประเทศและระหวํางประเทศ
โดยใสํใจในเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และ การบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร๎างความ
เชื่อมั่นและความพึงพอใจตํอลูกค๎า
2. มีการบริหารธุรกิจอยํางมีประสิทธิภาพ และโปรํงใสด๎วยความซื่อสัตย์สุจริตตาม
แนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล และมีผลประกอบการที่นําพอใจ เพื่อสร๎างประโยชน์สูง สุดให๎แกํผู๎ถือ
หุ๎น
3. สร๎างสิ่งแวดล๎อมในการทางานและให๎ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให๎พนักงาน
เรียนรู๎และทางานอยํางเต็มศักยภาพ และภูมิใจที่เป็นสํวนรํวมในความสาเร็จของบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. ให๎บริการขนสํงอากาศบริการขนสํงผู๎โดยสารทั้งภายในประเทศและระหวําง คําระวาง
สาหรับน้าหนักสัมภาระเกินพิกัด
2. การบริการขนสํงแบบสินค๎าด๎วยเครื่อง
TG
บริการสินค๎า ผัก สดและผลไม๎
(Perishable) และ ศูนย์บริการ สํง สินค๎า ภาคพื้นเป็นการบริการจัดสํง สินค๎าแบบ เรํงดํวน
ภายในประเทศ (Express Service Center)
รายได้จากการดาเนินงานของบริษัทฯ มีลักษณะดังนี้
1. รายได๎คําบริการขนสํงผู๎โดยสารและคําระวางสาหรับน้าหนักสัมภาระเกินพิกัด ได๎แกํ
รายได๎จากผู๎โดยสารใช๎บริการในการเดินทาง และคําระวางสาหรับน้าหนักสัมภาระเกินพิกัดใน
แตํละเส๎นทางของบริษัทฯ (รวมรายได๎จากการขนสํงแบบเชําเหมาลา)
2. รายได๎คําระวางขนสํงสินค๎าตามน้าหนัก ประเภท ขนาดของสินค๎า การบริการสํง
สินค๎าผักสดและผลไม๎ (Perishable Service Center) และศูนย์บริการสินค๎าเรํงดํวน (Express
Service Center)
3. รายได๎คําขนสํงไปรษณียภัณฑ์
4. รายได๎จากกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนสํงทางอากาศในลักษณะหนํวยธุรกิจ และ
กิจการที่สนับสนุนการขนสํง
5. รายได๎จากการดาเนินงานของบริษัทยํอย
6. รายได๎อื่นๆ
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ตารางที่ 1.2 พื้นที่ระวางขนสํงสินค๎าตามน้าหนัก ประเภท ขนาด และจุดหมายปลายทาง
ที่ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

ปลายทาง
ทวีป

พื้นที่ระวางเพิ่ม
เมือง

ตํอปี (ตัน)

สินค๎า

Block Space Agreement
ออสเตรเลีย

Southern

SYD
BWN

LON
Special Prorate Agreement
AMS
ยุโรป
ยุโรป

ออสเตรเลีย

DXB
SYD

Western

KHI, LHE, MAA

อเมริกาเหนือ

USA, Canada

ตะวันออกกลาง

728 IC, กล๎วยไม๎ ผักสด ผลไม๎
ทุเรียน หนํอไม๎ฝรั่ง
52 ดอกกะหล่า
ไกํแชํแข็ง กล๎วยไม๎ ผักสด
197 ผลไม๎

IC, Garment , ผักสด
ผลไม๎ , Consolidated ,
ใบพลู

100

ที่มา: บริษัทการบินไทย
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ตารางที่ 3 การให๎บริการในศูนย์ Express Logistics Center
การให๎บริการ
ลักษณะการให๎บริการ
Express Logistics
Center for Critical Parts ให๎บริการจัดเก็บ และจัดสํงชิ้นสํวนอะไหลํให๎แกํ
ผู๎ใช๎บริการที่มีความต๎องการความรวดเร็วในการสํงมอบ
อะไหลํสาคัญให๎แกํลูกค๎าของตน
อัตราคําบริการสูงกวําที่ให๎บริการแกํสินค๎าทั่วไป

Express Logistics
Clearance Center

ให๎ บริการด๎านการดาเนินพิธีการศุลกากร (Custom
Clearance) แบบเรํงดํวน โดยการจัดสํงข๎อมูลของสินค๎า
เรํงดํวนทางอิเล็กทรอนิกส์ให๎แกํศุลกากรของ ประเทศ
ปลายทาง เพื่อให๎ดาเนินพิธีการศุลกากรลํวงหน๎ากํอน
สินค๎าไปถึงปลายทาง
อัตราคําบริการสูงกวําที่ให๎บริการแกํสินค๎าทั่วไป

กลุํมลูกค๎าเป้าหมาย
กลุํมผู๎ผลิตคอมพิวเตอร์
ที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูง

กลุํมสื่อสารโทรคมนาคม
กลุํมเวชภัณฑ์และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
Integrator

Courier Operator

เนื่องจากเงินลงทุนสูง จึงต๎องพิจารณาในรายละเอียดถึง
ความคุ๎มคําการลงทุนกํอน
New Logistics Center
for Electronics Parts
(NLC)

บริการเคลื่อนย๎ายวัตถุดิบ สินค๎าระหวํางผลิตและสินค๎า
สาเร็จรูป

กลุํมผู๎ผลิตชิ้นสํวน
อิเล็กทรอนิกส์

บริการกระจายสินค๎า

กลุํมผู๎ผลิตชิ้นสํวน
อิเล็กทรอนิกส์ที่
ประกอบการในไทย
กลุํมผู๎ผลิตชิ้นสํวน
เครื่องใช๎ไฟฟ้า
ที่มา: บริษัทการบินไทย
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ที่มา: บริษัทการบินไทย

แผนภาพที่ 2 แสดงรายได้จากการดาเนินงานภายในประเทศ ปี 2551-2552

ที่มา: บริษัทการบินไทย

แผนภาพที่ 3 แสดงรายได้จากการดาเนินงานระหว่างประเทศปี2551-2552
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(เที่ยวบิน) ที่มา: กรมการขนส่ง

แผนภาพที่ 4 เปรียบเทียบจานวนผู้โดยสาร เที่ยวบินขนส่งสินค้า เดือนตุลาคม ปี 25512552

ปริมาณขนส่งสินค้า (ตัน) ที่มา: กรมการขนส่ง

แผนภาพที่ 5 เปรียบเทียบจานวนปริมาณการขนส่งสิ นค้าภายใน-ภายนอกประเทศ
ตุลาคม ปี 2551-2552

หลักการส่วนผสมการตลาด ( Marketing Mix: 7Ps)
สํวนผสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ 7Ps
1.ผลิตภัณฑ์ของ (Product) Thai Cargo
ผลิตภัณฑ์ของ Thai Cargo คือ การบริการขนสํงทางอากาศสินค๎าทางกาศที่สามารถ
เชื่อมตํอกับการขนสํงอื่นๆ เชํนการขนสํงทางบกประเภทของรถและการขนสํงทางน้าคือทางเรือ
เพื่อเชื่อมตํอการรับสํงสินค๎าไปยังผู๎รับมอบสินค๎ า
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ประเภทของสินค้าที่เป็นพัสดุที่จัดส่งแบ่งเป็นประเภทตามนี้คือ
-สินค้าน้าหนักมากและสินค้าขนาดใหญ่ (Heavy)
สินค๎าหนักหมายถึงสินค๎าที่มีน้าหนักตั้งแตํ 150 กิโลกรัมขึ้นไปตํอหนึ่งหีบหํอสินค๎าขนาดใหญํ
หมายถึงสินค๎าที่มีขนาดกว๎างหรือยาวเกินขนาดของแผํนบรรทุกสินค๎า 88"x125",96"x125" หรือ
มีขนาดที่ยากตํอการจัดบรรทุกในเครื่องบิน แบบลาตัวแคบ สินค๎าน้าหนักมากและสินค๎าขนาด
ใหญํจะต๎องได๎รับการยืนยันการทาสารองระวางบรรทุกกํอนการรับขนสํงทุกครั้ง
วัตถุที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก (Magent)
สินค๎าแมํเหล็กหมายถึงสินค๎าที่มีคุณสมบัติสามารถเกิดสนามแมํเหล็กซึ่งมีผลตํอระบบนารํอง
ของเครื่องบิน เชํน เข็มทิศ เรดาร์ โดยหีบหํอของสินค๎าแมํเหล็กจะต๎องติดป้าย "สินค๎าแมํเหล็ก"
ด๎วย
-สินค้าของสดหรือที่เสียง่าย (Fresh)
สินค๎าของสดเสียงําย หมายถึงสินค๎าที่งํายตํอการเนําเปื่อย หรือบูดเนําได๎งําย เชํน ผลิตภัณฑ์
จากนม, เนื้อสัตว์, ปลาสด, พืช, ผักและผลไม๎ เป็นต๎น การรับขนสํงสินค๎าประเภทนี้จะต๎องมีการ
เตรียมการ ลํวงหน๎าและมีการทาสารองระวางบรรทุกตลอดเส๎ นทางบินแตํละหีบหํอของสินค๎า
ของสดเสียงําย จะต๎องติดป้าย "ของสดเสียงําย" และป้าย "ตั้งตามลูกศร"
สินค๎าที่มีคํา (Value)
-สินค้าที่มีน้าเป็นองค์ประกอบ (Water)
สินค๎าที่มีน้าเป็นองค์ประกอบต๎องมีการบรรจุหีบหํอและการจัดบรรทุกอยํางระมัดระวังเป็นพิเศษ
เพื่อป้องกันน้ารั่วซึมออกมาทาให๎สินค๎าอื่นเสียหาย หรือกัดกรํอนอุปกรณ์บรรทุกสินค๎าและ ห๎อง
บรรทุกสินค๎าภายในท๎องเครื่องบิน ให๎เกิดความเสียหายได๎ โดยเฉพาะสินค๎าที่มีองค์ประกอบ
ของน้าเค็ม หรือเป็นน้าที่ออกมาจากสินค๎าประเภทอาหารทะเล หีบหํอของสินค๎าประเภทนี้ จึง
ต๎องกันน้ารั่วซึมได๎เป็นอยํางดี ซึ่งสํวนใหญํจะใช๎กลํองโฟม
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2.ราคา (Price)
ตารางที่ 4 แสดงอัตราค่าระวางสินค้าของบริษัทการบินไทย
อัตราค่าระวางสินค้าส่วนเกิน THAIPAC RATES
From Bangkok
To

Minimum
Charge (THB)

Normal rate
(THB/Kg.)

45 Kgs and over
(THB/Kg.)

Beijing
700
94
71
Brisbane
1000
179
134
Colombo
800
74
56
Copenhagen
1400
268
201
Delhi
800
86
65
Dhaka
800
61
46
Frankfurt
1400
253
190
Guangzhou
700
67
50
Hanoi
700
69
52
Hong Kong
700
53
40
Jakarta
700
69
52
Karachi
800
96
72
Kathmandu
800
76
57
Kuala Lumpor
700
40
30
London
1400
276
207
Manila
700
75
56
Muscat
1400
208
156
Osaka
800
123
92
Paris
1400
253
190
Phnom Penh
700
55
41
Seoul
800
132
99
Shanghai
700
81
61
Singapore
700
40
30
Taipei
700
73
55
Tokyo
800
123
92
Xiamen
700
75
56
**หมายเหตุ หมวดหมูข่ องสินค้า; รายการทั้งหมดยกเว้นสินค้าที่เน่าเสียง่ายยังคงเป็นมนุษย์สินค้าอันตรายและรายการที่มีค่า
คิดค่าบริการขนถ่ายสินค้าฝากขายต่อ 1,700 บาทสุทธิครอบคลุมพื้นผิวการขนส่งอัตราการใช้คืออาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

ที่มา: บริษัทการบินไทย
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ตารางที่ 5 แสดงอัตราค่าระวางสินค้าของบริษัทการบินไทย
แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ TC1,TC2

ตะวันออกกลาง Tc3

บรูไน

อเมริกาเหนือ

ประเทศพมํา

อเมริกาใต๎

กัมพูชา

เอเซีย

เกาะคริสต์มาส (ออสเตรเลีย)

ยุโรป

หมูํเกาะโคโคส (ออสเตรเลีย)

โอเซเนีย

ติมอร์ตะวันออก

อาร์กติก

อินโดนีเซีย

แอนตาร์ติกา

ลาว
มาเลเซีย
ปาปัวนิวกินี
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ไทย
เวียดนาม
สินค้าทั่วไป 36บาทตํอกิโลกรัม
สินค้าที่เน่าเสีย (เกษตรและอาหาร) บาท 18บาทตํอกิโลกรัม
สินค้าที่เน่าเสียง่ายแน่นอนสาหรับบาท 12บาทต่อกิโลกรัม

สินค้าทั่วไป 18บาทตํอกิโลกรัม
สินค้าที่เน่าเสีย (เกษตรและอาหาร)
บาท 9บาทตํอกิโลกรัม

สินค้าที่เน่าเสียง่ายแน่นอนสาหรับ
บาท 6บาทตํอกิโลกรัม
**หมายเหตุในชํวงที่มีปริมาณการขนสํงออกที่มากหรือเป็นชํวง Hight Season ราคาคําระวางขนสํงสินค๎าจาก
กรุงเทพ-ยุโรปจะอยูํท1ี่ 00 บาทตํอกิโลกรัม
ที่มา: บริษัทการบินไทย
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อัตราค่าระวางภาคพื้น Door to Door
อัตราคําระวางภาคพื้นดินขนสํงของ Thai Express Cargo (TEC) ไปตามจุดเริ่มต๎น และ
จุดหมายปลายทาง ซึ่งมีหลักวิธีคิดมาตรฐานดังตํอไปนี้





คิดตามน้าหนัก หรือตามปริมาตร โดยกาหนดอัตราขั้นต่า
อัตราปกติ ได๎แกํ อัตราสิ่งของมีน้าหนักต่ากวํา 45 กิโลกรัม แตํถ๎า น้าหนัก 45 กิโลกรัม
หรือมากกวําขึ้นไปคิดคําระวางถูกกวําอัตราปกติ และอัตราสินค๎าเฉพาะอยําง เป็นอัตรา
คําขนสํงสาหรับสินค๎าชนิดเดียวกัน และมีปริมาณกา รขนสํงตั้งแตํ 100.50 หรือ 500
กิโลกรัมขึ้นกิโลกรัมละ 50 บาท
อัตราลด ขึ้นอยูํกับน้าหนักในการขนสํงแตํละครั้ง

**หมายเหตุ คิดอัตราการขนสํงแบบเหมาเที่ยวหรือโดยคิดเป็นกิโลกรัม

3.การจัดจาหน่าย (Place)
สานักงานรับส่งสินค้าของการบินไทย
สานักงานรับสํงสินค๎า บริษั ท การบินไทย จากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ เปิดทาการทุกวัน
24 ชั่วโมง อาคารคลังสินค๎าภายในประเทศ ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ
4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
การบินไทยสํงเสริมการตลาดโดยใช๎จุดแข็งด๎านภาพลักษณ์ของการเป็นสมาชิก Star
Alliance ซึ่ง Star Alliance สนับสนุนใ ห๎กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชีย
ปัจจุบันมีสายการบินสมาชิกของกลุํมพันธมิตร Star Alliance ปฏิบัติการบินเข๎ามายังกรุงเทพฯ
จานวน 9 สายการบิน (รวมทั้งการบินไทย) ประกอบกับความพร๎อมของสนามบินสุวรรณภูมิทั้ง
ในด๎านพื้นที่กว๎างขวางและความทันสมัยในแงํอุป กรณ์อานวยความสะดวกทั้งสาหรับผู๎โดยสาร
และอากาศยาน ทาให๎ Star Alliance ให๎การสนับสนุนให๎ทําอากาศยานแหํงใหมํของกรุงเทพฯ
เป็นศูนย์กลางการบินในเอเชีย นอกจากนั้น การผนึกกาลังกันในเรื่องของระบบสารสนเทศและ
ปฏิบัติการตํางๆ รวมทั้งการติดตั้งสตาร์เน็ต เพื่อเชื่อมโยงระ บบคอมพิวเตอร์ จะทาให๎สามารถ
ประสานการทางานของแตํละสายการบินได๎อยํางสอดคล๎องกันมากขึ้น
5. บุคคล (People)
ปัจจุบันมีพนักงาน ประมาณ 1,400 คน ซึ่งได๎รับการ อบรมในระดับสูงและมีเชี่ยวชาญ
ด๎านการขนสํงสินค๎าเนื่องจากการบินไทยตัองรักษาระดับการให๎บริการเพื่อให๎สมกับก ารเป็น
สมาชิกเครือขํายพันธมิตรทางธุรกิจ Partnership with Star Alliance จากการมีเครือขํายการบิน
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ที่กว๎างขวาง ภาพลักษณ์ที่ดี และการมีระบบสารสนเทศที่ดี ทาให๎การบินไทยได๎เป็น 1 ใน 5
สมาชิกผู๎กํอตั้งเครือขํายการบินที่ใหญํที่สุดในโลก Star Alliance การเป็นหนึ่งในผู๎ กํอตั้งทาให๎มี
เสียงในที่ประชุมในระดับสูง สามารถเลือกสายการบินที่จะเข๎ามาเป็นสมาชิกใหมํ เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ตํอการสร๎าง Network ของตัวเองให๎กว๎างขวางมากยิ่งขึ้นได๎
6.กระบวนการ (Process)
เพื่อสํงมอบคุณภาพในการให๎บริการกับลูกค๎าได๎รวดเร็วและสร๎างความพึงพอใจให๎ กับ
ลูกค๎า (Customer satisfaction) การรับสินค๎ามีคําต๎องมีการควบคุมดูแลการขนสํงอยํางรัดกุม
ปลอดภัยในทุก ขั้นตอนและต๎องมีการทาสารองระวางบรรทุกตลอดเส๎นทางบินไมํควรมีจุด
เปลี่ยนเครื่องหรือถ๎ามีก็ให๎น๎อยที่สุดและหีบหํอของสินค๎ามีคําต๎องมั่นคงแข็งแรงทางเจ๎าหน๎าที่
จากการบินไทย จะนาสินค๎าหรือพัสดุภัณฑ์ของสํงมอบให๎ผู๎รับที่ปลายทาง ทันทีที่สินค๎านั้นมาถึง
ปลายทางโดยจะติดตํอผู๎รับ เพื่อแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าและนัดหมายสถานที่และเวลาในการนาสํง
หรือผู๎รับสินค๎าสามารถติดตํอรับสินค๎าเองได๎ โดยสอบถามข๎อมูลเพิ่มเติมจากเจ๎าหน๎าที่ ผู๎สํง
สินค๎า
7.ลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment)
ปัจจุบันการสร๎างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพด๎านการขนสํงถูกเน๎นภาพ
ความสาคัญและอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน และมีพนักงานที่มีเชี่ยวชาญด๎านการขนสํง
สินค๎า โดยเครื่องบินขนสํงสินค๎า (Freighter) ถือวําเป็นจุดสาคัญของการขนสํงทางอากาศ
การแบ่ง STP –ของ Thai Cargo
บริษัท Thai Cargo มีลักษณะการดาเนินธุรกิจในลักษณะ Business to Customer
(B2C) ซึ่งเป็นการขา ยบริษัทการขนสํง กับ กลุํมลูกค๎าที่มีการขนสํงสินค๎า แ ละBusiness to
Business (B2B) ซึ่งเป็นการขายระหวํางบริษัทการบิน ไทย Thai Cargo กับธุรกิจ ดังนั้น Thai
Cargo จึงทาSTP ลักษณะ B2B และ B2C ดังนี้
1.ลูกค้า B2C
Segmentation (การแบ่งส่วนลูกค้า)
-แบํงตามลักษณะทางกายภาพและภูมิศาสตร์ : เป็นการให๎บริการการขนสํงสินค๎าตาม
ภูมิภาคนั้นๆที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าในการรับสํงสินค๎าที่
สะดวกและรวดเร็ว
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Targeting(การเลือกลูกค้าเป้าหมาย)
-กลุํมลูกค๎าที่ทาการขนสํงในปริมาณที่มาก และขนสํงเป็นประจาอยํางตํอเนื่อง
-กลุํมลูกค๎ารายยํอย (ลูกค๎าที่สํงสินค๎าเป็นประจา, ลูกค๎าที่สํงสินค๎าในปริมาณที่ไมํมาก)
Positioning (การกาหนดตาแหน่งของ Thai Cargo)
บริหารที่เน๎นด๎านการนาเทคโนโลยีและการบริการที่มีการจัดสํงสินค๎าอยํางสะดวกและมี
ความรวดเร็วตรงเวลา ถูกต๎องและแมํนยา ซึ่งนั่นก็คือ บริการขนสํงสินค๎าทางอากาศของ Thai
Cargo รวมถึงการได๎จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน CCOC (Cargo Crisis Operation
Center) เพื่อเป็นศูนย์อานวยการสั่งการและประสานงานแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ชํวงเวลาทาการขนส่งสินค้าได้
2.ลูกค้า B2B
Segmentation (การแบ่งส่วนลูกค้า)
-แบํงตามลักษณะประชากรศาสตร์ : ขนาดของธุรกิจ คือ ขนาดใหญํที่มีปริมาณการ
ขนสํงสินค๎าเป็นจานวนมากและขนาดกลางและขนาดยํอม
Targeting(การเลือกลูกค้าเป้าหมาย)
1.กลุํมลูกค๎าธุรกิจขนสํงขนาดใหญํ แลขนนสํงอยํางสม่าเสมอ
2. กลุํมลูกค๎าธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม การขนสํงกลุํมนี้จะมีการจองคิวขนสํงกัน
ข๎ามปีและขนสํงสม่าเสมอ มีสัญญาขนสํงที่ผูกผันกันระยะยาว
Positioning (การกาหนดตาแหน่งของ Thai Cargo)
กลุํมลูกค๎าธุรกิจขนาดใหญํ บริษัทจะมุํงเน๎นลูกค๎ากลุํมเป้าหมายในการได๎รับบริการที่
ดี ได๎รับสินค๎าที่สะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในระหวํางการขนสํงกํอนการสํงมอบคือ
เป็นการรักษา ลูกค๎าฐานเดิมเอาไว๎
องค์กรอยู่ในอุตสาหกรรม
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด๎านการขนสํงทางอากาศมี พาหนะที่ใช๎ขนสํงสินค๎าทางอากาศ
อากาศยานแตํละประเภทมีข๎อจากัดด๎านพื้นที่ระวางบรรทุกและน้าหนักบรรทุกที่แตกตํางกัน
ออกไป และโดยทั่วไปเครื่องบินที่ใช๎ในการขนสํงสินค๎าทางอากาศมี 3 ประเภท ได๎แกํ
1) เครื่องบินโดยสาร (Passenger Flight)
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2) เครื่องบินกึ่งโดยสาร (Combi Flight หรือ Combination of Passenger & Main
deck Loader) ประกอบด๎วย ที่นั่งสาหรับผู๎โดยสารด๎านบน และพื้นที่ที่เหลือสามารถบรรทุก
สินค๎าได๎ทั้งหมด
3) เครื่องบินบรรทุกสินค๎า (Charter Flight / Cargo Flight / Freighter) เป็นเครื่องบิน
สาหรับบรรทุกสินค๎าทั้งหมด ไมํมีสํวนของที่นั่งผู๎โดยสาร

สภาพการแข่งขันและคู่แข่งหลักขององค์กร
การขนสํงหรือโลจิสติกส์ในทุกรูปแบบถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ต๎องเปิดเสรีการค๎าบริการ
ภายใต๎กรอบความตกลง AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) เพื่อเปิด
ตลาดการค๎าบริการระหวํางกันภายในกลุํม การเปิดเสรีการขนสํงทางอากาศ บริษัท การบิน
ไทย จากัด จะต๎องประสบปัญหาการแขํงขันที่เข๎มข๎นมากขึ้น ในขณะที่ซึ่งเป็นผู๎ประกอบการราย
ใหญํสาขาโลจิสติกส์ด๎านขนสํงทางอากาศในปร ะเทศไทยอยํางบริษัท การบินไทย ยังดาเนิน
ธุรกิจแบบ ดั้งเดิมเพียงกิจกรรมเดียวที่ไมํครบวงจรและมีมูลคําเพิ่มไมํมากเนื่องจากเครือขําย
ธุรกิจไมํกว๎างขวางเมื่อเปรียบเทียบกับผู๎ประกอบการตํางประเทศมูลคําการสํงออกสินค๎า
อุตสาหกรรมของโลกพึ่งพาการขนสํงทางอากาศ ด๎านการขนสํ งสินค๎าทางอากาศของโลกในชํวง
กวําทศวรรษที่ผํานมามีการขยายตัวใน อัตราประมาณ 6.2% ตํอปี โดยเข๎าสูํภาวะชะลอตัวลง
ในชํวงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่มาจากเอเชียในชํวงปี พ .ศ. 2540-2541 จากนั้นจึงได๎เริ่มฟื้นตัวขึ้น
อยํางชัดเจนนับตั้งแตํครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2542 เป็นต๎นมาเป็นต๎นมา ทั้งนี้ บริษัทฯได๎คาดหมาย
วําแนวโน๎มการขยายตัวของการขนสํงสินค๎าทางอากาศในระยะยาวจะอยูํใน อัตราเฉลี่ยประมาณ
6.4% ตํอปี และตลาดที่เชื่อมโยงกับเอเชียจะยังคงเป็นผู๎นา โดยขยายตัวในอัตราสูงกวําคําเฉลี่ย
โดยเฉพาะการขนสํงสินค๎าทางอากาศระหวํางชาติเอเชียด๎วยกัน จะมีอัตราการเติบโต ที่รวดเร็ว
ที่สุดเมื่อเทียบกับทุกตลาดด๎วยอัตราประมาณ 8.6 % ตํอปี และเมื่อถึงปี พ.ศ. 2562 ตลาด
เอเชียจะมีสํวนแบํงในการขนสํงสินค๎าทางอากาศกวํา 50% ของตลาดโลก ทั้งนี้ กํอนหน๎าการ
เปิดเสรีการค๎าบริการ มีบริษัทขนสํงทางอากาศของตํางประเทศเริ่มเข๎ ามาให๎บริการคือ ชันนา
และสายการบินที่เป็นคูํแขํงทางตรงและคูํแขํงทางอ๎อม
คือ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
Singapore Airlines สายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airlines) สายการบินเอมิเรตส์
แอร์ไลน์ และ บริษัทDHL Express และ บริษัท FedEx Express ในตลาดการขนสํงใ นประเทศ
ไทย บริษัทDHL Express และ บริษัท FedEx Express
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ธุรกิจการขนสํงทางอากาศเป็นธุรกิจที่มีการแขํงขันสูง เป็นธุรกิจระหวํางประเทศที่มี
ปัจจัยตํางๆ เข๎ามาเกี่ยวข๎องเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการที่ไมํอาจกาหนดได๎ เชํน ราคา
น้ามัน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวํ างประเทศ ปัจจุบันบริษัท การบินไทย จากัด เองก็
ประสบกับปัญหาภายในองค์กร เชํน การที่ไมํมีเครื่องบินขนสํงสินค๎าเป็นการเฉพาะและปัญหา
ระหวํางประเทศ บริษัทจึงได๎พยายามแก๎ไขปัญหาดังกลําว เพื่อจะครองสํวนแบํงตลาด 50% ใน
ปีพ.ศ 2562 และเพื่อที่จะครองตลาดการขนสํงทางอากาศของเอเซีย ตํอไป
คู่แข่งทางตรง
1.สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines Cargo)
สิงคโปร์แอร์ไลน์คาร์โก (Singapore Airlines Cargo หรือ SIA Cargo) เป็นสายการบิน
ในเครือของ สิงคโปร์แอร์ไลน์ กํอตั้งเมื่อปี พ .ศ. 2544 จัดวําเป็น สายการบินขนสํงสินค๎า ที่ใหญํ
ที่สุดเป็นอันดับสามของโลก สิงคโปร์แอร์ไลน์คาร์โกเป็นหนึ่งในสมาชิก WOW Alliance ซึ่งเป็น
กลุํมพันธมิตรของสายการบินขนสํงสินค๎า ประกอบไปด๎วย Lufthansa Cargo, SAS Cargo
Group และ JAL Cargo กํอตั้งเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 นอกจากนี้สิงคโปร์แอร์ไลน์คาร์โกยัง
ถือหุ๎น 25% ในเกรตวอลล์แอร์ไลน์ ซึ่งเป็นสายการบินขนสํงสินค๎ารายใหมํ มีฐานการบินอยูํที่
เมืองเซี่ยงไฮ๎ สาธารณรัฐประชาชนจีน และให๎เชําเครื่องบินขนสํงสินค๎ารุํน Boeing 747-412F
จานวน 2 ลา ทาการบินขนสํงสินค๎าจากเซี่ยงไฮ๎ไปยังอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
สิงคโปร์แอร์ไลน์คาร์โกเริ่มทาการบินเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ .ศ. 2544 โดยเข๎ามา
ดาเนินการและดูแลการขนสํงสินค๎าทั้งหมดของสิงคโปร์แอร์ไลน์ในฐานะบริษัทลูก
โดยมีทํา
อากาศยานหลัก คือทําอากาศยานสิงคโปร์ชางงี เมื่อสิงคโปร์แอร์ไลน์ ได๎ขยายเส๎นทางการบิน
ใหมํๆ ซึ่งเป็นผลพลอยได๎จากการเปิดเสรี
เส้นทางการบิน
สิงคโปร์ – ฮํองกง – ดัลลัส – ชิคาโก๎ – บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) – ซาร์จาห์ (สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์) – สิงคโปร์ ในวันพุธ และให๎บริการเส๎ นทาง สิงคโปร์ – ฮํองกง – ดัลลัส – ชิคา
โก๎ – บรัสเซลส์ – มุมไบ (อินเดีย ) – สิงคโปร์ ในวันศุกร์ นอกจากนี้ยังเป็นสายการบินขนสํง
สินค๎าประเทศที่สามรายแรกที่ให๎บริการบินตรงระหวํางประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกา ในเส๎นทาง
เซียะเหมิน – นานกิง – ชิคาโก๎ – ลอสแอนเจลีส – นานกิง และในเดือนมีนาคม 2004 ได๎เริ่มบิน
เส๎นทาง นิวยอร์ก – บรัสเซลส์ – คูเวต – โคลอมโบ (ศรีลังกา) – สิงคโปร์
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2.เอมิเรตส์แอร์ไลน์
สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (Emirates Airline) เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (อาหรับ: طيران
 )اإلماراتเป็นสายการบินแหํงชาติของสหรัฐอาหรั บเอมิเรตส์ ให๎บริการไปยัง 87 จุดหมาย
ปลายทางใน 59 ประเทศทั่วโลก และยังให๎บริการขนสํงสินค๎าภายใต๎ชื่อเอมิเรตส์ สกายคาร์โก
โดยให๎บริการหลักอยูํที่ทําอากาศยานนานาชาติดูไบ กํอตั้งเมื่อ พ.ศ.2528
เส้นทางการบิน
จากกรุงเทพฯ เที่ยวบิน EK419 ออกจากทําอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 02.30 น. และ
ไปถึงดูไบเวลา 05.35 น. จากนั้นตํอด๎วย EK775 ซึ่งออกเดินทางจากดูไบ เวลา 10.25 น. และ
ไปถึงทําอากาศยานนานาชาติเดอร์บัน เวลา 17.10 น.
สํวนขากลับเที่ยวบิน EK776 ออกเดินทางจากดูไบ เวลา 18.40 น. ถึงทําอากาศยาน
นานาชาติเดอร์บัน เวลา 05.20 น. และตํอด๎วยเที่ยวบิน EK418 ซึ่งออกเดินทางจากทําอากาศ
ยานนานาชาติดูไบ เวลา 08.50 น. และถึงทําอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 18.10 น.
เอมิเรตส์ สกายคาร์โก๎ คือ หนํวยงานที่ให๎บริการขนสํงสินค๎าทางอากาศของสายการบิน
เอมิเรตส์ ในปีงบประมาณ 2551-2552 เอมิเรตส์ สกายคาร์ โก๎ ให๎บริการขนสํงสินค๎ารวม 1.4
ล๎านตัน โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้นร๎อยละ 9.8 จากปีกํอนหน๎าซึ่งมีปริมาณสินค๎ารวม 1.3 ล๎านตัน
สํงผลให๎เอมิเรตส์มีผลประกอบการรวม 2,100 ล๎าน เพิ่มขึ้นร๎อยละ 14.8 จาก 1,800 ล๎าน ใน
ปีงบประมาณ 2550-2551 ผลประกอบการของฝ่ายขนสํงสินค๎าทางอ ากาศคิดเป็นร๎อยละ 19
ของรายได๎รวมของสายการบินเอมิเรตส์ ในปลายปีงบประมาณ 2551-2552 เอมิเรตส์ สกายคาร์
โก๎ เริ่มให๎บริการขนสํงสินค๎าทางอากาศด๎วยเครื่องบินขนสํงสินค๎าโบอิ้ง 777 ซึ่งสํงผลให๎บริษัทมี
เครื่องบินขนสํงสินค๎ารวมทั้งหมด 8 ลา ได๎แกํ เครื่องบินโบอิ้ง 747F จานวน 6 ลา และเครื่องโบ
อิ้ง 777F จานวน 2 ลา และปัจจุบัน เอมิเรตส์ สกายคาร์โก๎ มีเครื่องบินให๎ที่บริการขนสํงสินค๎า
ทางอากาศรวมทั้งสิ้น 138 ลา ซึ่งรวมถึงพื้นที่ใต๎ท๎องเครื่องบินพาณิชย์ที่ใช๎เพื่อการขนสํงสินค๎า
เพื่อให๎บริการสูํจุดหมายปลายทางใน 61 ประเทศจาก 6 ทวีปทั่วโลก รวมถึงมีเที่ยวบินตรงจาก
ประเทศไทยด๎วย

18

3.มาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airlines)
มาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airlines) เป็นสายการบินแหํงชาติของ มาเลเซีย ให๎บริการเดินทาง
ทั้งในและตํางประเทศ เป็น 1 ใน 5 สายการบินที่ได๎รับการจัดอันดับโดย Skytrax ให๎อยูํในอั นดับ
5 ดาว นอกจาก กาตาร์แอร์เวย์ คาเธย์แปซิฟิก สิงคโปร์แอร์ไลน์ และเอเชียนาแอร์ไลน์ ประวัติ
สายการบินนี้เริ่มเปิดให๎บริการเมื่อปี พ .ศ. 2490 ในชื่อวํา มาลายันแอร์เวย์ แล๎วเปลี่ยนชื่อเป็น
มาเลเซียนแอร์เวย์หลังจากมาเลเซียประกาศเอกราช และเมื่อ สิงคโปร์ ประกาศแยกตัวเป็นเอก
ราชจากมาเลเซีย สายการบินมาเลเซียนแอร์เวย์ก็ได๎เปลี่ยนชื่อเป็น มาเลเซีย-สิงคโปร์แอร์ไลน์
ตํอมาเกิดปัญหาทางการเมืองระหวํางรัฐบาลของทั้งสองประเทศ ทาให๎ทางสายการบินแยกตัว
ออกเป็น 2 บริษัท คือ Malaysian Airlines System และสิงคโปร์แอร์ไลน์ และในปี พ .ศ. 2530
Malaysian Airlines System ก็ได๎เปลี่ยนชื่อเป็นมาเลเซียแอร์ไลน์ทํา อากาศยานหลัก ทําอากาศ
ยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์
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สายการบินที่ใช้เที่ยวบินร่วม
กัลฟ์แอร์- กาตาร์แอร์เวย์ -การบินไทย -การูดาอินโดนีเซีย-คาเธย์แปซิฟิก-เคแอลเอ็ม- บีเอ็มไอ
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ -รอแยลบรูไนแอร์ไลน์- เวอร์จินบลู -ศรีลังกาแอร์ไลน์-สิงคโปร์แอร์ไลน์- ออล
นิปปอน แอร์เวย์ แอร์อินเดีย

ที่มา: www.depthai.go.th

แผนภูมิที่ 6 แสดงส่วนแบ่งตลาดการนาเข้าสินค้าทางอากาศคู่แข่งทางตรงของ
Thai Cargod
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ที่มา: www.depthai.go.th

แผนภูมิที่ 7 แสดงเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดการส่งสินค้าออกทางอากาศ
คู่แข่งทางตรงของ Thai Cargo
คู่แข่งหลักทางอ้อม
1.บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น จากัด หรือ “Federal Express -FedEx”
เป็นบริษัทขนสํงขนาดใหญํที่มีสาขาเครือขํายการให๎บริการกวํา 220 ประเทศทั่วโลก ซึ่งปัจจุบัน
FedEx มีพนักงานทั่วโลกประมาณ 148,000 คน มีเครื่องบินขนสํงสินค๎ามากวํา 663 เครื่อง รถ
สํงของ 45,500 คัน จัดรับพัสดุภัณฑ์มากกวํา 50,000 แหํง
FedEx ใช๎ระบบ COSMOS (Customers, Operation and Service Master Online
Systems) โดยการป้อนข๎อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข๎องกับพัสดุลงในระบบคอมพิวเตอร์สํวนกลาง มี
ระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในรถตู๎จัดสํงพัสดุ เพื่อให๎พนักงานจัดสํงสามารถตอบสนองตํอ
คาสั่งของลูกค๎าได๎ทันที และมีระบบเครื่องสแกนบาร์โค๎ดแบบพกพา ที่เรียกวํา Super Tracker
เพื่อติดตามและรายงานสถานะของพัสดุ ทาให๎ลูกค๎าสามารถติดตามสถานะของพัสดุของตนได๎
FedEx เป็นบริษัทขนสํงรายแรกที่มีเครื่องบินขนสํง มีศูนย์แยกพัสดุ และรถขนสํงพัสดุ เป็นของ
ตนเอง และยังบริการสํงข๎ามคืนหรือสํงดํวนภายใน 10.30 น. ซึ่งบริษัทขนสํงอื่น ๆ จะสํงกํอน
12.00 น. ระบบ Call Center ของ FedEx ใช๎ระบบ Automatic Call Distribution ซึ่งจะจัดคิด
สายให๎อัตโนมัติไปยังพนักงานที่สายวําง เพื่อสามารถให๎บริการลูกค๎าได๎ทันที
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มีรูปแบบการดาเนินงาน
ในลั กษณะการให๎บริการ โดยการรับสินค๎าจากจุดหนึ่งไปยัง
ปลายทางที่ต๎องการ โดยมีบริการ 3 ประเภทคือ
1. FedEx International Priority เป็นบริการที่มีกาหนดเวลาแนํนอน สินค๎ามีน้าหนักไมํ
เกิน 68 กก. /ชิน้
2. FedEx International Priority Freight สินค๎าจะมีน้าหนักเพิ่มขึ้นเป็น 68 – 680 กก./
ชิ้น
3. FedEx International Priority Direct Distribution เป็นการบริการสํงสินค๎าจาก
โรงงานผู๎ผลิตที่อยูํในประเทศหนึ่งไปสํงยังปลายทางของลูกค๎าของโรงงานผู๎ผลิตนั้น ๆ ซึ่งมี
ปลายทางได๎แกํ เอเชีย อเมริกา และแคนาดา
โครงสร้างการบริหารการจัดการ แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มคือ
1. FedEx Corporation จัดการบริการข๎อมูลทางการเงิน
2. FedEx Express จัดการบริการขนสํงพัสดุภัณฑ์ทั่วโลก
3. FedEx Ground จัดการบิการขนสํงพัสดุภัณฑ์ภายใน
4. FedEx Freight จัดการบริการขนสํงพัสดุภัณฑ์ทั่วโลกที่มีน้าหนัก มากกวํา 150
ปอนด์
5. FedEx custom Critical จัดการบริการขนสํงพิเศษ
6. FedEx Trade Networks อานวยความสะดวกในการขนสํงพัสดุระหวํางประเทศ
7. FedEx Supply Chain Service จัดการพัสดุภัณฑ์ในการขนสํง
8. FedEx Service ประสานงานทางการการตลาดและข๎อมูล
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ตารางที่ 6 แสดงอัตราค่าขนส่งสินค้าของบริษัท Shipping with FedEx From Thailand to Worldwide
ZONE

A

B

C

D

E

F

G

H

Weight (KG)

Malaysia,

Australia,

Brunei,

Bangladesh,

Canada,

France,

Austria,

Brazil,

Shipping Price
inThai Baht

Singapore

China

Cambodia,

India,

Mexico,

Germany,

Czech
Republic,

Costa Rica,

Indonesia,

Japan,

Pakistan,

U.S.A.

Israel,

Africa,

New Zealand,
Philippines,
S. Korea,Taiwan,

Laos

Sri Lanka

Italy,
United
Kingdom

Sweden

Zimbabwe

Priority Rate For Shipping Documents to Worldwide สํงเอกสารหรือแผนซีดี แบบดํวนพิเศษ ไปทั่วโลก
Approximate
Transit Time
(Business day)
0.5 KG
1.0 KG
1.5 KG
2.0 KG

1

1-ก.พ.
1150
1450
1650
1890

1-ก.พ.
1300
1650
1970
2290

2-เม.ย.
1350
1660
1990
2350

1390
1760
2090
2450

2-มี.ค.
1460
2030
2540
3240

1-ก.พ.
1590
2170
2750
3460

3-เม.ย.
1750
2390
3140
3950

3-พ.ค.
2000
2740
3770
4740

ที่มา: www. Fedex.com.th
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ตารางที่ 7 แสดงอัตราค่าขนส่งสินค้าของบริษัท Shipping with FedEx From Thailand to Worldwide
ZONE

A

Weight (KG)
Shipping
Price inThai
Baht

B

C

Malaysia,

Australia,China

Singapore

Indonesia,New
Zealand,Philippines,
S. Korea,Taiwan,

D

E

F

G

Brunei,

Bangladesh,

Canada,

France,

Cambodia,
Japan,
Laos

India,Pakistan,

Mexico,
U.S.A.

Czech
Germany, Republic,
Italy,United Israel,
Kingdom
Sweden

Sri Lanka

Austria,

H
Brazil,

Costa Rica,
Africa,
Zimbabwe

Economy Rate For Shipping Non-Documents to Worldwide สํงสินค๎าและพัสดุตํางๆ ไปทั่วโลก
Approximate
Transit Time
(Business day)

2-มี.ค.

3-เม.ย.

3-เม.ย.

4-พ.ค.

4-พ.ค.

3-เม.ย.

5-มิ.ย.

6-ก.ค.

0.5

1,670

1,690

1,700

1,740

1,750

2,010

2,280

2,510

1

1,780

1,880

1,890

1,970

2,020

2,310

2,670

3,060

1.5

1,900

2,070

2,080

2,190

2,290

2,610

3,150

3,620

2

2,010

2,260

2,270

2,420

2,560

3,020

3,630

4,170

2.5

2,120

2,420

2,430

2,670

2,910

3,430

4,110

4,730

3

2,250

2,640

2,660

2,920

3,260

3,850

4,560

5,250

3.5

2,320

2,860

2,890

3,170

3,610

4,270

5,020

5,780

4

2,500

3,080

3,120

3,420

3,960

4,700

5,480

6,300

ที่มา: www. Fedex.com.th
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ตารางที่ 8 แสดงอัตราค่าขนส่งสินค้าของบริษัท Shipping with FedEx From Thailand to Worldwide
ZONE

A

Weight (KG)
Shipping
Price inThai
Baht

B

C

Malaysia,

Australia,China

Singapore

Indonesia,New
Zealand,Philippines,
S. Korea,Taiwan,

D

Brunei,

E

Bangladesh,

Cambodia,
Japan,

India,Pakistan,

Laos

Sri Lanka

F

G
Austria,

H

Canada,

France,

Brazil,

Mexico,
U.S.A.

Czech
Germany, Republic,
Italy,United Israel,

Costa Rica,
Africa,

Kingdom

Sweden

Zimbabwe

3-เม.ย.

5-มิ.ย.

6-ก.ค.

Economy Rate For Shipping Non-Documents to Worldwide สํงสินค๎าและพัสดุตํางๆ ไปทั่วโลก
Approximate
Transit Time
(Business day)

2-มี.ค.

3-เม.ย.

3-เม.ย.

4-พ.ค.

4-พ.ค.

4.5

2,670

3,310

3,350

3,670

4,320

5,120

5,930

6,830

5

2,850

3,530

3,580

3,920

4,670

5,550

6,390

7,360

5.5

2,960

3,680

3,740

4,060

4,900

5,820

6,710

7,720

6

3,070

3,840

3,900

4,210

5,130

6,090

7,030

8,090

6.5

3,180

3,990

4,060

4,350

5,360

6,360

7,350

8,460

7

3,290

4,140

4,220

4,490

5,590

6,630

7,660

8,830

ที่มา: www. Fedex.com.th
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ตารางที่ 9 แสดงอัตราค่าขนส่งสินค้าของบริษัท Shipping with FedEx From Thailand to Worldwide
ZONE

A

B

C

Weight (KG)

Malaysia,

Australia,China

Brunei,

Bangladesh,

Canada,

France,

Austria,

Brazil,

Shipping Price
inThai Baht

Singapore

Indonesia,New
Zealand,Philippines,

Cambodia,

India,Pakistan,

Mexico,

Germany,

Czech
Republic,

Costa Rica,

Japan,
Laos

U.S.A.
Sri Lanka

Italy,United
Kingdom

Israel,
Sweden

Africa,
Zimbabwe

S. Korea,Taiwan,

D

E

F

G

H

Economy Rate For Shipping Non-Documents to Worldwide สํงสินค๎าและพัสดุตํางๆ ไปทั่วโลก
Approximate
Transit Time
(Business day)
7.5

2-มี.ค.
3,400

8

3-เม.ย.

3-เม.ย.

4-พ.ค.

4,300

4,380

4,640

4-พ.ค.
5,830

3-เม.ย.
6,900

5-มิ.ย.
7,980

6-ก.ค.
9,190

3,510

4,450

4,540

4,780

6,060

7,170

8,300

9,560

8.5

3,620

4,600

4,700

4,930

6,290

7,440

8,620

9,930

9

3,730

4,760

4,850

5,070

6,520

7,710

8,940

10,300

9.5

3,840

4,910

5,010

5,210

6,760

7,990

9,260

10,660

10

3,950

5,060

5,170

5,360

6,990

8,260

9,580

11,030

10.5

3,960

5,160

5,270

5,480

7,090

8,340

9,680

11,140

ที่มา: www. Fedex.com.th
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ตารางที่ 10 แสดงอัตราค่าขนส่งสินค้าของบริษัท Shipping with FedEx From Thailand to Worldwide
ZONE

A

Weight (KG)
Shipping
Price inThai
Baht

B

C

D

E

Malaysia,

Australia,China

Brunei,

Bangladesh,

Canada,

France,

Singapore

Indonesia,New
Zealand,Philippines,

Cambodia,

India,Pakistan,

Mexico,

Germany,

U.S.A.

Italy,United
Kingdom

S. Korea,Taiwan,

Japan,
Laos
Sri Lanka
Economy Rate For Shipping Non-Documents to Worldwide สํงสินค๎าและพัสดุตํางๆ ไปทั่วโลก
Approximate
Transit Time
(Business
day)

F

2-มี.ค.

3-เม.ย.

3-เม.ย.

4-พ.ค.

4-พ.ค.

3-เม.ย.

G
Austria,Czech
Republic,

H
Brazil,

Costa Rica,
Israel,
Sweden

Africa,
Zimbabwe

5-มิ.ย.

6-ก.ค.

11

3,980

5,250

5,360

5,590

7,190

8,420

9,780

11,260

11.5

4,000

5,350

5,460

5,710

7,290

8,510

9,870

11,370

12

4,010

5,440

5,550

5,830

7,390

8,590

9,970

11,480

12.5

4,030

5,540

5,650

5,950

7,500

8,670

10,070

11,590

13

4,050

5,630

5,740

6,070

7,600

8,760

10,170

11,710

13.5

4,060

5,720

5,830

6,190

7,700

8,840

10,270

11,820

14

4,080

5,820

5,930

6,310

7,800

8,920

10,360

11,930

26
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ตารางที่ 11 แสดงอัตราค่าขนส่งสินค้าของบริษัท Shipping with FedEx From Thailand to Worldwide
ZONE

A

Weight (KG)
Shipping
Price inThai
Baht

B

C

Malaysia,

Australia,China

Singapore

Indonesia,New
Zealand,Philippines,
S. Korea,Taiwan,

D

E

F

Brunei,

Bangladesh,

Canada,

France,

Cambodia,
Japan,
Laos

India,Pakistan,

Mexico,
U.S.A.

Germany,
Italy,United
Kingdom

Sri Lanka

G

H

Austria,Czech
Republic,

Brazil,

Israel,
Sweden

Costa Rica,
Africa,
Zimbabwe

Economy Rate For Shipping Non-Documents to Worldwide สํงสินค๎าและพัสดุตํางๆ ไปทั่วโลก
Approximate
Transit Time
(Business
day)

2-มี.ค.

3-เม.ย.

3-เม.ย.

4-พ.ค.

4-พ.ค.

3-เม.ย.

5-มิ.ย.

6-ก.ค.

14.5

4,100

5,910

6,020

6,420

7,900

9,010

10,460

12,040

15

4,110

6,010

6,120

6,540

8,000

9,090

10,560

12,160

15.5

4,130

6,100

6,210

6,660

8,100

9,170

10,660

12,270

16

4,150

6,200

6,310

6,780

8,210

9,260

10,760

12,380

16.5

4,170

6,290

6,400

6,900

8,310

9,340

10,850

12,490

17

4,180

6,380

6,490

7,020

8,410

9,420

10,950

12,610

ที่มา: www. Fedex.com.th
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ตารางที่ 12 แสดงอัตราค่าขนส่งสินค้าของบริษัท Shipping with FedEx From Thailand to Worldwide
ZONE

A

B

C

Weight (KG)

Malaysia,

Australia,China

Shipping Price inThai Baht

Singapore

Indonesia,New
Zealand,Philippines,
S. Korea,Taiwan,

D

E

F

G

Brunei,

Bangladesh,

Canada,

France,

Cambodia,
Japan,
Laos

India,Pakistan,

Mexico,
U.S.A.

Germany,
Italy,United
Kingdom

Sri Lanka

H

Austria,Czech
Republic,

Brazil,

Israel,
Sweden

Costa Rica,
Africa,
Zimbabwe

Economy Rate For Shipping Non-Documents to Worldwide สํงสินค๎าและพัสดุตํางๆ ไปทั่วโลก
Approximate Transit Time
(Business day)

2-มี.ค.

3-เม.ย.

3-เม.ย.

4-พ.ค.

4-พ.ค.

3-เม.ย.

5-มิ.ย.

6-ก.ค.

17.5
18
18.5

4,200
4,220

6,480
6,570

6,590
6,680

7,140
7,250

8,510
8,610

9,510
9,590

11,050
11,150

12,720
12,830

4,230

6,670

6,780

7,370

8,710

9,670

11,240

12,940

19
19.5

4,250
4,270

6,760
6,860

6,870
6,970

7,490
7,610

8,820
8,920

9,760
9,840

11,340
11,440

13,050
13,170

20
20.5
21-44 KG
45-70 KG
71-99 KG

4,280
4,300
230
160
140

6,950
7,040
340
300
290

7,060
7,150
340
300
290

7,730
7,850
380
340
340

9,020
9,120
450
390
360

9,920
10,010
500
400
390

11,540
11,640
590
470
460

13,280
13,390
670
540
530

ที่มา: www. Fedex.com.th
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ตารางที่ 13 แสดงอัตราค่าขนส่งสินค้าของบริษัท Shipping with FedEx From Thailand to Worldwide

ที่มา: www. Fedex.com.th
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จุดแข็ง
เป็นองค์กรที่มีขนาดใหญํระดับโลก มีเครือขํายในการบริการขนสํงมากมายหลาย
ประเทศทั่วโลกมีกาหนดระยะเวลาในการสํงที่แนํนอนมีเทคโนโลยีใหมํ ๆ อยํางตํอเนื่อง
จุดอ่อน
ราคาคําบริการสูงกวําคูํแขํงขัน

2. DHL Express
กํอตั้งขึ้นในซานฟรานซิสโกมากวํา 40 ปีที่ผํานมาโดยผู๎ประกอบการ 3 คน คือ เอเด
รียน ดาลซี (Adrian Daley), แลร์รี่ ฮิลล์บลอม (Larry Hellbox) และโรเบิร์ ต ลีนน์ (Robert
Lynn) - DHL มีการขยายตัวอยํางตํอเนื่องในอัตราการขยายตัวที่ ก๎าวกระโดด วันนี้บริษัทได๎
เติบโตยิ่งใหญํในฐานะผู๎นาตลาดโลกของอุตสาหกรรมบริการ ไปรษณีย์ดํวนและระบบโลจิสติกส์
ย๎อนหลังกลับไปในปี 2512 ซึ่งถือเป็นต๎นกาเนิดของธุรกิจในเวลาตํอมา ดีเอชแอลได๎
เริ่มธุรกิจโดยการสํงเอกสารเป็นการสํวนตัวจากซานฟรานซิสโก ไปยังโฮนาลูลูโดยเครื่องบิน
ตํอมาเครือขํายของดีเอชแอลก็กว๎างขวางมากยิ่งขึ้น จนคํอย ๆ เข๎าถึงลูกค๎าใหมํ ๆ ทั่วทุกแหํง
ในโลก และในขณะเดียวกัน ตลาดของธุรกิจดังกลําวก็ได๎ถูกพัฒนาและมีความซับซ๎อนมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นดีเอชแอลจึงได๎พัฒนาเพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าทั้งในระดับ ท๎องถิ่น
และทั่วโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา
ปัจจุบันเครือ ขํายขนสํงระหวํางประเทศของดีเอชแอลได๎เชื่อมโยงมากกวํา
220
ประเทศ และอาณาเขตทั่วโลก ด๎วยความเชี่ยวชาญในการให๎บริการขน สํงดํวน บริการขนสํงทาง
อากาศและทางเรือ บริการขนสํงทางบก สัญญารับเหมาจัดการด๎านลอจิสติกส์ และบริการด๎าน
ไปรษณีย์ภัณฑ์ระหวํางประเทศ ดีเอชแอลเป็นแบรนด์หนึ่งภายใต๎กลุํมดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล
ยอดขายรวมในปี 2552 ของทั้งกลุํมบริษัทมีมูลคํามากกวํา 46 พันล๎านยูโร
DHL ร่วมทุนกับ UPS
ธุรกิจขนสํงดํวนได๎กลายเป็นธุรกิจ ที่สาคัญ เนื่องจากปริมาณการใช๎บริการที่เพิ่มมาก
ขึ้นของทั้งผู๎ประกอบการธุรกิจขนาด เล็กและธุรกิจขนาดใหญํ สํงผลให๎ธุรกิจขนสํงดํวนต๎องเริ่ม
ปรับตัวกันมากขึ้น ไมํวําจะเป็นการเปลี่ยนโลโก๎เพื่อสร๎างการจดจาที่งํา ยขึ้น หรือการเพิ่มบริการ
ใหมํให๎ครบไลน์ เพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าที่เพิ่มขึ้น โดยปีนี้ 2 บริษัทยักษ์ใหญํ
อยํางดีเอชแอล และยูพีเอส ได๎มีการเปลี่ยนแปลงทั้งโลโก๎และเพิ่มไลน์บริการอยํางตํอเนื่อง
เมื่อ ปลายปี 2545 ดีเอชแอล ดานซาส และดอยช์ โพสท์ ยูโร เอ็กซ์ เพรส ได๎ประกาศรวมธุรกิจ
ใหมํภายใต๎แบรนด์ “ดีเอชแอล” เหมือนเดิม เนื่องจากผลการสารวจของบริษัทวิจัยอิสระพบวําดี
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เอชแอลเป็นแบรนด์ที่ได๎รับ การยกยํองวําเป็นที่เป็นที่รู๎จักและนําเชื่อถือของคนทั่วโลก ในเรื่อง
ของความรวดเร็ว ความแนํนอน ความเป็นผู๎นานวัตกรรมเทคโนโลยี
และการมีเครือขําย
ครอบคลุมทั่วโลกสูงสุด
โดยดอยซ์ โพสท์ เวิลด์ เน็ต ได๎เข๎าถือหุ๎นในดีเอชแอล 100% ซึ่งการรํวมตัวกันภายใต๎
แบรนด์เดียวกันนี้จะทาให๎ดีเอชแอลกลายเป็นบริษัท ซึ่งดาเนินธุรกิจทางด๎านขนสํงดํวนและลอจิ
สติกส์อันดับ 1 ของโลก โดยมี เฮอร์เบิต วงศ์ภูษณชั ย กรรมการผู๎จัดการ บริษัท ดีเอชแอล
อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด เป็นผู๎รับผิดชอบดูแลในสํวนดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส และ
โวล์ฟกัง ริงค์ กรรมการผู๎จัดการ บริษัท ดานซาส จากัด รับผิดชอบดูแลดีเอชแอล ดานซาส แอร์
แอนด์ โอเชี่ยน
การรวมตัวกันครั้ง นี้ดีเอชแอลได๎มี การเปลี่ยนโลโก๎ใหมํ โดยเปลี่ยนเป็นตัวอักษรดีเอช
แอลสีแดงบนพื้นสีเหลืองซึ่งโลโก๎เหลํานี้จะปราก ฎบนยานพาหนะ ป้ายเครื่องหมายที่ติดตาม
อาคารตํางๆ และศูนย์บริการ กลํองบรรจุภัณฑ์ เครื่องแบบ และอุปกรณ์สานักงานของบริษัททั่ว
ประเทศไทย โดยคาดวําการเปลี่ยนแปลงดังกลําวจ ะเสร็จสิ้นในปี 2547 ภายใต๎การรวมแบรนด์
ใหมํจะทาให๎ดีเอชแอลกลายเป็นผู๎ให๎บริการทางด๎าน ลอจิสติกส์อยํางครบวงจรนับตั้งแตํการสํง
เอกสารไปจนถึงการสํงสินค๎าขนาดใหญํ โดยตู๎คอนเทนเนอร์ เนื่องจากศักยภาพขององค์กร
สามารถขยายบริการให๎ครบคลุมตามความต๎องการได๎ และยังทาให๎เ กิด Solution ใหมํๆ กับ
ลูกค๎าด๎วย
นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มโอกาส การตลาดให๎ มีความแข็งแกรํงมากยิ่งขึ้น และยังเป็น
การตอกย้าความเป็นผู๎นาจากการรวมกิจการเพื่อเสริมสร๎ างศักยภาพที่ แข็งแกรํง ภายใต๎การ
เติบโตที่รวดเร็วของตลาดในไทยโดยดีเอชแอลมุํงเน๎นที่จะตอกย้าความ เป็นผู๎นาในตลาด และ
ขยายบริการที่ครบวงจรเพื่อประสิทธิภาพที่สุดในบริษัทเพียงแหํงเดียว หรือ one-stop access
โดยจะให๎บริการทั้งทางบก ทางอากาศ และทางเรือ ซึ่งสามารถตอ บสนองความต๎องการของ
ลูกค๎าแตํละรายได๎โดยเฉพาะ และยังเป็นการชํวยเพิ่มขีดความสามารถการแขํงขันในตลาดโลก
ให๎กับลูกค๎าของดี เอชแอลมากยิ่งขึ้น
โครงสร้างธุรกิจใหม่ดีเอชแอล
1.ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (DHL Express) จะรับผิดชอบธุรกิจขนสํงดํวนของบริษัท ดีเอช
แอล เวิลด์ไวด์ เอ็กซ์เพรส ในปัจจุบัน
2.ดี เอชแอล ดานซาส แอร์ แอนด์ โอเชี่ยน (DHL Danas Air & Ocean) รับผิดชอบ
ธุรกิจที่ทาอยูํเดิมในนามบริษัท ดานซาส อินเตอร์คอนติเนนตัล โดยจะรับผิดชอบทางด๎านลอจิ
สติกส์
3.ดีเอชแอล โซลูชั่น (DHL Solutions) เป็นการผสมความแข็งแกรํงของหนํ วยธุรกิจ
โซลูชั่นของดีเอชแอล และดานซาสโซลูชั่น เพื่อนาเสนอบริการด๎านลอจิสติกส์ คลังสินค๎าและ
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การกระจายสินค๎า
นอกจากทั้ง 3 แบรนด์นี้แล๎ว ดีเอชแอลยังมีหนํวยธุรกิจ DHL Freight ซึ่งเกิดขึ้นภายใต๎
แผนการรวมกิจการทั่วโลกครั้งนี้ โดยจะ DHL Freight จะเป็นการดาเนินธุรกิจขนสํงภาคพื้นดิน
เฉพาะภาคพื้นทวีปยุโรปเทํานั้น
ตลาดขนส่งดีเอชแอล
- ธุรกิจขนสํงดีเอชแอลในประเทศไทยถือเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตปีละกวํา 25%
ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกวําตลาด โดยในไตรมาสแรกธุรกิจให๎บริการขนสํงสินค๎าทางอากาศ
มีอัตราการเติบโต เพียง14-15% ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทาให๎ธุรกิจของดีเอชแอลสามารถเติบโตได๎
เนื่องมาจากอัตรา การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทยทั้งสินค๎าหัตถกรรม แฟชั่น
เครื่องใช๎ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมรถยนต์ ปัจจุบันดีเอชแอลมีสํวนแบํงตลาดในประเทศไทย 52%
และมีแนวโน๎มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีกหลังจากที่ได๎ให๎บริการแบบครบวงจร
- สาหรับนโยบายการแขํงขันทางด๎านราคาเพื่อดึงดูดลูกค๎านั้นบริษัทไมํมีนโยบาย
ดังกลําว เนื่องจากลูกค๎าที่มาใช๎บริการกับบริษัทสนใจในเรื่องของบริการที่สะดวกและ รวดเร็ว
มากกวําราคา โดยคาดวํากลุํมลูกค๎าที่จะมาใช๎บริการของดีเอชแอลมีด๎วยกั น 3 กลุํม คือ กลุํม
ลูกค๎าเดิมของทั้ง 2 บริษัท, กลุํมลูกค๎าเดิมของแตํละบริษัทที่ใช๎บริการของอีกบริษัท และสุดท๎าย
กลุํมลูกค๎าใหมํ
- ปัจจุบันดีเอชแอลมีศูนย์บริการในไทยจานวน 8 แหํง อยูํในเขตกรุงเทพฯ 5 แหํง และ
อยูํในจังหวัดเชียงใหมํ ,ชลบุรี และภูเก็ตจังหวัดละ 1 แหํง นอกจากนี้ยังมีศูนย์รับสํงสินค๎าอีก 1
แหํงซึ่งอยูํจังหวัดนครราชสีมา และมีเอเยํนต์อีก 3 แหํงที่อุดรธานี , หาดใหญํ และสงขลา สํวน
จานวนเที่ยวบินที่ใช๎ในการขนสํงมีด๎วยกัน 8 เที่ยวบินตํอสัปดาห์ และมีจานวนลูกค๎ากวํา
30,000 รายทั่วประเทศ
UPS เปลี่ยนโลโก้ใหม่เสริมบริการเพิ่ม
บริษัท ยูพีเอส ประเทศไทย จากัด ได๎ให๎เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงโลโก๎ของ “ยูพีเอส”
วําแม๎วําสัญลักษณ์ของยูพีเอสซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปพัสดุภัณฑ์ที่มีเชือกผูก เป็นโบว์อยูํด๎านบน
ของสัญลักษณ์รูปโลํที่มีอักษรยํอยูพีเอสอยูํตรงกลาง จะใช๎มาตั้งแตํปี 1961 และมีผู๎จดจาได๎มาก
ก็ตาม แตํทางยูพีเอสก็ต๎องการที่จะเปลี่ยนแปลง เนื่องจากในระบบการทางานจริงเชือกที่เป็น
โบว์นี้มักติดพันกับเครื่องคัดแยก พัสดุภัรฑ์ความเร็วของบริษัทฯ ซึ่งทาให๎กระบวนการทางาน
ต๎องชะงักลง ทาให๎ไมํสะดวกในการใช๎งํายโดยโลโก๎ยูพีเอสใหมํนี้ทางบริ ษัทได๎ใช๎เวลา กวําหนึ่งปี
ในการทาวิจัยและวางแผน โดยจะยังคงสัญลักษณ์โลํและตัวอักษรยํอยูพีเอสไว๎เพื่อให๎จดจาได๎
งําย แตํยังสะท๎อนให๎เห็นถึงความสามารถในการขยายธุรกิจของยูพีเอสให๎ครอบคลุม มากกวํา
การจัดสํงพัสดุภัณฑ์ในแบบเดิม
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เปลี่ยนโลโก้พร้อมขยายบริการ
- ยูพีเอสจะเน๎นการทางานแบบ Synchronizing ซึ่งตํอแตํนี้ยูพีเอสจะไมํได๎เป็นเพียง
บริษัทจัดสํงพัสดุภัณฑ์เทํานั้น แตํพร๎อมเป็นตัวกลางในการสื่อสารข๎อมูลสาคัญให๎แกํลูกค๎าไปสูํ
ประเทศและเขต การปกครองตํางๆ กวํา 200 แหํงทั่วโลก
-นอกจากนี้ยังได๎เพิ่มการลาเลียงขนสํงสินค๎า ที่สา มารถทาการขนสํงได๎ทุกทาง การ
จัดการด๎านการค๎าในระดับนานาชาติ การบริการด๎านการเงิน และการให๎คาแนะนาด๎านการค๎า
บนโลกอินเทอร์เน็ตแบบอี- คอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นบริการของหนํวยงาน Supply Chain Solution
หนํวยงานใหมํของยูพีเอส
- สาหรับศูนย์รับพัสดุภัณฑ์นั้นยูพีเอสก็ได๎มีกา รเพิ่มศูนย์รับพัสดุภัณฑ์ เพิ่มขึ้น โดยใน
เดือนกุมภาพันธ์ที่ผํานมายูพีเอสได๎เข๎าซื้อกิจการของ Mail Boxes Etc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เพื่อรองรับการใช๎บริการโดยยูพีเอสได๎เปรียบปรับรูปโฉมของการบริการและ
ดาเนินธุรกิจ
ภายใต๎ชื่อ The UPS Store แทน สํวนในประเทศไทยจะมี การเพิ่มบริการ mail box office ให๎
มากขึ้น โดยปัจจุบันยูพีเอสได๎เป็นพันธมิตรกับทางโมเดิร์นเทรด เชํน บิ๊กซี โลตัส เป็นต๎นจนถึง
ขณะนี้มีทั้งหมด 15 สาขา
ปี(2553)นี้บริษัทจะเน๎นการเข๎าสูํธุรกิจเอสเอ็มอีของไทย โดยบริษัทได๎เตรียมจัดสัมมนา
เพื่อให๎ความรู๎แกํเอสเอ็ มอีเกี่ยวกับการใช๎ บริการธุรกิจขนสํงมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจ
สํงออกของเอสเอ็มอีไทย เชํน สิ่งทอ เสื้อผ๎า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ และชิ้นสํวนรถยนต์ ฯลฯ
มีศักยภาพในการทาตลาดในตํางประเทศสูง โดยประเทศที่นิยมใช๎บริการได๎แกํ อเมริกา ยุโรป
เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น เป็นต๎น
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ตารางที่ 14 แสดงอัตราค่าขนส่งสินค้าของบริษัท DHL Rate
ประเทศ
Afghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bonaire
Bosnia & Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Canary Islands, The

โซน
H
H
H
H
G
H
H
H
H
H
H
C
G
H
H
G
C
H
H
F
H
H
H
C
H
H
H
H
H
B
H
H
H
C
H
E
H
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Cape Verde
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China, People’s Republic
Colombia
Comoros
Congo
Congo, The Dem. Rep. Of
Cook Islands
Costa Rica
Cote d' lovers
Croatia
Cuba
Curacao
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
East Timor
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
French Guiana
Gabon
Gambia
Georgia
Germany

H
H
H
H
H
C
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
G
G
G
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
G
F
H
H
H
H
F
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Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea Republic
Guinea-Bissau
Guyana(British)
Haiti
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Ireland, Republic of
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania

H
H
G
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
A
G
H
C
B
G
G
H
F
H
D
H
G
H
H
H
G
H
C
H
G
H
H
H
G
H
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Luxembourg
Macau
Macedonia
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mexico
Moldova
Monaco
Mongolia
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
Nevis
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines, The

F
B
H
H
H
A
H
H
H
H
H
H
H
E
H
G
C
H
H
H
C
H
H
C
F
H
H
C
H
H
H
H
G
G
C
H
C
H
H
B
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Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reunion, Island of
Romania
Russian Federation, The
Rwanda
Saipan
Samoa
Sao Tome & Principe
Saudi Arabia
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
Somaliland
South Africa
South Korea
Spain
Sri Lanka
St. Barthelme
St. Eustatius
St. Kitts
St. Lucia
St. Maarten
St. Vincent
Sudan
Suriname
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syria
Tajikistan
Tahiti
Taiwan

G
G
H
G
H
H
H
H
H
H
H
G
H
H
H
A
H
H
H
H
H
G
C
G
C
H
H
H
H
H
H
H
H
H
G
G
H
H
H
B
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Tanzania
Togo
Tonga
Trinidad & Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks & Caicos Islands
Tavalu
U.S.A
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Virgin Islands(British)
Virgin Islands(U.S.)
Yemen
Yugoslavia
Zambia
Zimbabwe

H
H
H
H
H
G
H
H
H
E
H
H
G
F
H
H
H
H
C
H
H
G
H
H
H

ที่มา: www.dhl.co.th
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ตารางที่ 15 แสดงอัตราค่าขนส่งสินค้าของบริษัท DHL Rate

น้าหนัก
(หนํวย กก.)
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7

Zone
A
1,500
1,684
1,868
2,052
2,236
2,381
2,526
2,671
2,816
2,961
3,089
3,217
3,345
3,473

Zone
B
1,645
1,924
2,203
2,482
2,761
2,906
3,051
3,196
3,341
3,486
3,620
3,754
3,888
4,022

Zone
C
1,660
1,939
2,218
2,497
2,776
2,932
3,088
3,244
3,400
3,556
3,707
3,858
4,009
4,160

Zone
D
1,785
2,064
2,343
2,622
2,901
3,057
3,213
3,369
3,525
3,681
3,809
3,937
4,065
4,193

Zone
E
1,620
1,943
2,266
2,589
2,912
3,224
3,536
3,848
4,160
4,472
4,701
4,930
5,159
5,388

Zone
F
1,980
2,365
2,750
3,135
3,520
3,849
4,178
4,507
4,836
5,165
5,438
5,711
5,984
6,257

Zone
G
2,090
2,536
2,982
3,428
3,874
4,209
4,544
4,879
5,214
5,549
5,828
6,107
6,386
6,665

Zone
H
3,010
3,679
4,348
5,017
5,686
6,132
6,578
7,024
7,470
7,916
8,251
8,586
8,921
9,256

ที่มา: www.dhl.co.th
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ตารางที่ 16 แสดงอัตราค่าขนส่งสินค้าของบริษัท DHL Rate
น้าหนัก

Zone

Zone

Zone

Zone

Zone

Zone

Zone

Zone

(หนํวย กก.)

A

B

C

D

E

F

G

H

8

3,729

4,290

4,462

4,449

5,846

6,803

7,223

9,926

8.5

3,857

4,424

4,613

4,577

6,075

7,076

7,502

10,261

9

3,985

4,558

4,764

4,705

6,304

7,349

7,781

10,596

9.5

4,113

4,692

4,915

4,833

6,533

7,622

8,060

10,931

10

4,241

4,826

5,066

4,961

6,762

7,895

8,339

11,266

10.5

4,272

4,887

5,151

5,034

6,872

8,005

8,473

11,426

11

4,303

4,948

5,236

5,107

6,982

8,115

8,607

11,586

11.5

4,334

5,009

5,321

5,180

7,092

8,225

8,741

11,746

12

4,365

5,070

5,406

5,253

7,202

8,335

8,875

11,906

12.5

4,396

5,131

5,491

5,326

7,312

8,445

9,009

12,066

13

4,427

5,192

5,576

5,399

7,422

8,555

9,143

12,226
ที่มา: www.dhl.co.th
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ตารางที่ 17 แสดงอัตราค่าขนส่งสินค้าของบริษัท DHL Rate
น้าหนัก
(หนํวย กก.)
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20

Zone
A
4,520
4,551
4,582
4,613
4,644
4,675
4,706
4,737
4,768
4,799
4,830
4,861

เพิ่ม 0.5 >
20.0

28

Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
B
C
D
E
F
5,375
5,831
5,618
7,752
8,885
5,436
5,916
5,691
7,862
8,995
5,497
6,001
5,764
7,972
9,105
5,558
6,086
5,837
8,082
9,215
5,619
6,171
5,910
8,192
9,325
5,680
6,256
5,983
8,302
9,435
5,741
6,341
6,056
8,412
9,545
5,802
6,426
6,129
8,522
9,655
5,863
6,511
6,202
8,632
9,765
5,924
6,596
6,275
8,742
9,875
5,985
6,681
6,348
8,852
9,985
6,046
6,766
6,421
8,962
10,095
ในกรณีที่ของมีน้าหนักเกิน 20.0 กิโลกรัมอัตราค่าบริการที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 0.5 กิโลกรัม
56

78

67

105

100

Zone
G
9,545
9,679
9,813
9,947
10,081
10,215
10,349
10,483
10,617
10,751
10,885
11,019

Zone
H
12,706
12,866
13,026
13,186
13,346
13,506
13,666
13,826
13,986
14,146
14,306
14,466

123

145

ที่มา: www.dhl.co.th
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จุดแข็ง
เป็นองค์กรที่มีขนาดใหญํระดับโลก มีเครือขํายในการบริการขนสํงมากมายหลายประเทศ
ทั่วโลกมีกาหนดระยะเวลาในการสํงที่แนํนอนมีเทคโนโลยีใหมํ ๆ อยํางตํอเนื่อง
จุดอ่อน
ไมํมีบริการสํงสินค๎าสด เชํน ดอกไม๎ ,ผักและผลไม๎ เนื่องจากการขนสํงสินค๎าสดจะต๎องมี
ตู๎ชนิดพิเศษสาหรับขนสํงและต๎องขนสํงกับเครื่องบินขนสํง สินค๎า (Freighter) เทํานั้น แตํใน
ปัจจุบันการบินไทยมีเครื่องบินประเภทนี้เพียง 2 ลาและเพิ่งเข๎าประจาการในเดือนเมษายน
2553 นั่นคือเครื่องบินขนสํงสินค๎า (Freighter) รุํน โบอิ้ง 777-200 LRF จานวน 2 ลา ใน
เส๎นทาง ไป – กลับ
กรุงเทพฯ - แฟรงก์เฟิร์ต สัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน และ เส๎นทาง
กรุงเทพฯ – ฮํองกง – อัมสเตอร์ดัม - กรุงเทพฯ สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน ซึ่งในชํวงเริ่มต๎นยัง
ไมํเปิดให๎บริการขนสํงสินค๎าสด เชํน ดอกไม๎ และผลไม๎แตํอยํางใด

ที่มา : บริษัท ดีเอชแอล อินเตอร์เนชั่แนล (ประเทศไทย)

แผนภูมิที่ 8 แสดงแผนภูมิสัดส่วนส่วนแบ่งการตลาดของการขนส่งทางอากาศคู่แข่ง
ทางอ้อมของ Thai Cargo
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ตารางที่ 18 แสดงเส้นทางการบินของคู่แข่งขันทางตรงและคู่แข่งขันทางอ้อมของ Thai Cargo
ผู้ให้บริการ
การบินไทย
สิงคโปร์แอร์ไลน์

จานวนเครื่องบินขนส่งสินค้า (Freighter)
Boeing 777-200 LRF จานวน 2 ลา
Boeing 747-412F จานวน 2 ลา

เส้นทางการบิน
กรุงเทพฯ - แฟรงก์เฟิร์ต สัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน และ เส๎นทาง กรุงเทพฯ –
ฮํองกง –

อัมสเตอร์ดัม - กรุงเทพฯ สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน

จากเซี่ยงไฮ๎ไปยังอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

Boeing 777 จานวน 8 ลา
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์

สูํจุดหมายปลายทางใน 61 ประเทศจาก 6 ทวีปทั่วโลก
Boeing 747-400F จานวน 2 ลา

สูํจุดหมายปลายทางใน 61ประเทศจาก 6 ทวีปทั่วโลก(รวมประเทศไทย)

DHL

Boeing 747-200Fจานวน 4 ลา
เครื่องบินขนสํงสินค๎า (Freighter) เข๎ามารับสินค๎าทุกวัน

มีเส๎นทางการบินไปทุกประเทศที่ได๎ประกาศไว๎ในตารางคําบริการขนสํง

FedEx

เครื่องบินขนสํงสินค๎า (Freighter) เข๎ามารับสินค๎าทุกวัน

มีเส๎นทางการบินไปทุกประเทศที่ได๎ประกาศไว๎ในตารางคําบริการขนสํง
ที่มา: บริษัทการบินไทย
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1.2 ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
1.ปัญหาด๎านการการจัด การคลังสินค๎าในพื้นที่ระวางไมํเพียงพอในชํวงที่มีปริมาณการขนสํง
สินค๎าที่มาก เพื่อลดปัญหาทางด๎านรอการสํงมอบสินค๎าที่ใช๎เวลานานผลของปัญหาทาให๎การ
บริษัทบินไทยมีกาไรจากการขนสํงสินค๎ าทางอากาศลดลง ขาดการพัฒนาทางด๎านของการ
บริการในด๎านของการบริการด๎านการจัดการทางด๎านการระวางสินค๎า สาเหตุมาจาก ปัจจุบัน
พื้นที่ของคลังสินค๎าของการทําอากาศยานแหํงประเทศไทย มีความหนาแนํนแออัดสูงมาก
โดยเฉพาะในชํวงเวลา 16.00 – 24.00 น. หรือในชํวงเวลาอนุญาตให๎เดินรถบรรทุกได๎ สินค๎า
จากที่ตําง ๆ บริเวณหน๎าคลังสินค๎าที่มีมากอยูํแล๎วเพิ่มจานวนมากขึ้นและยังสํงผลให๎เวลาที่ใช๎ใน
การตรวจสอบสินค๎าลดน๎อยลง จึงทาให๎เกิดภาวะขาดสภาพคลํองตามมาในปี 2552ซึ่งสาเหตุที่
นําจะเป็นหนึ่งในสาเหตุสาคัญที่กาไรลดลง
2.ปัญหาทางด๎านคุณภาพการบริก ารของพนักงานภายนอกที่มีการจัดจ๎างเข๎ามาในชํวงที่มี
ปริมาณการขนสํงสินค๎าที่มากทาให๎เกิดปัญหาทางด๎านคุณภาพการบริการลดต่าลง
3.ปัญหาทางด๎านระบบบริการขําวสารข๎อมูลการจัดสํงสินค๎าหรือระบบ Call Center Service
ยังไมํเพียงพอตํอความต๎องการของลูกค๎า
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ประกอบด้วยดั้งนี้
1.ธุรกิจการขนสํงทางอากาศเป็นธุรกิจที่มีการแขํงขันสูง
สืบเนื่องจากการเปิดเสรีทางการบินและการขนสํงทางอากาศ ทาให๎เกิดการขนสํงทาง
อากาศเปิดกว๎างสาหรับผู๎แขํงขันรายใหมํและรายเกําที่เข๎าสูํตลาดได๎อยํางไมํมีข๎อจากัด ทาให๎
สายการบินตํางปร ะเทศเข๎ามาเปิดสาขาในไทยมากขึ้น ซึ่งสายการบินเหลํานั้นมีความพร๎อม
มากกวําทั้งเงินทุน บุคลากร และเทคโนโลยี
2.ผลกระทบจากวิกฤติของเศรษฐกิจโลก
จากวิกฤติการณ์ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาและภาคพื้นยุโรป สํงผลให๎
นักทํองเที่ยวทั่วโลกชะลอการเดินทางและการซื้อข ายระหวํางประเทศก็ลดลงไปด๎วยทาให๎การ
ขนสํงทางอากาศของบริษัทการบินไทยมีสํวนแบํงทางการตลาดลดลง เพราะคูํแขํงทางการตลาด
ที่มีเครื่องบินบรรทุกสินค๎า (Charter Flight / Cargo Flight / Freighter) โดยเฉพาะได๎เปรียบเมื่อ
ความประหยัดตํอขนาดระหวํางคําขนสํงเพราะขนสํงได๎คราวละมาก ๆ เชํน
3.ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ
จากการที่บริษัทฯ มีรายได๎เป็นเงินตราตํางประเทศกวํา 40 สกุล คิดเป็นร๎อยละ 72 ของ
รายได๎รวมทั้งหมด ในขณะที่มีหนี้สินและคําใช๎จํายใน 4 สกุลหลัก ได๎แกํ ดอลลาร์สหรัฐ(USD) เยน
(JPY) ยูโร (EUR) และบาท (THB) บริษัทฯ เมื่อเกิด ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
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ตํางประเทศทาให๎บริษัทต๎องหาเงินสารองมาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนลํวงหน๎าเพื่อป้องกันการ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทาให๎บริษัทฯต๎องเสียคําใช๎จํายมากขึ้นในการหาเงินก๎อนมา
ดาเนินการดังกลําว
4.ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
บริษัท ฯ มีภาระต๎องชาระดอกเบี้ยจากการกู๎เงินในการลงทุน บริษัทฯ จึงได๎ทาการบริหาร
ความเสี่ยงทางการเงิน จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและคาดวําจะมีแนวโน๎มที่จะปรับสูงขึ้นในอนาคต
บริษัทจึงมีความเสี่ยงทางด๎านทุนทางการเงินของบริษัทฯ
5.ราคาน้ามันที่ผันผวน
เนื่องจากราคาน้ามันอากาศยานซึ่งเป็นคําใช๎จํายหลักในการดาเนินธุรกิจการบินมีความผันผวน
อยํางตํอเนื่อง โดยในชํวงต๎นปีระดับราคาน้ามันฯ อยูํที่ประมาณ
55 - 60 ดอลลาร์สหรัฐตํอบาร์เรล และ
ปรับตัวสูงขึ้นมาอยูํที่ประมาณ80 - 85 ดอลลาร์สหรัฐตํอบาร์เรลในชํวงไตรมาสที4่ ของปี 2552 สํงผล
ให๎บริษัทฯ ได๎รับผลกระทบ
โดยตรงและความเสี่ยงของราคาน้ามันในอากาศยานที่ความผันผวนของ
ต๎นทุนด๎านน้ามันรวมถึงการบริหารจัดการการใช๎น้ามันอากาศยาน(Fuel Management) การเรียก
เก็บคําธรรมเนียมน้ามันอากาศยาน (Fuel Surcharge) สํงผลให๎บริษัทการบินไทยมีภาระ
ต๎นทุนสูงขึ้นโดยเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทขนสํงทางอากาศที่มีเ ครื่องบินบรรทุกสินค๎า
(Charter Flight / Cargo Flight / Freighter) ที่เป็นเครื่องบินสาหรับบรรทุกสินค๎าทั้งหมด ไมํมี
สํวนของที่นั่งผู๎โดยสารเนื่องจากเค รื่องบินประเภทนี้สามารถจัดพื้นที่บรรทุกสินค๎าได๎ทุก
ตารางนิ้ว
6.ความเสี่ยงจากระเบียบ EU Emission Trading Scheme
จากการที่สหภาพยุโรป (European Commission/ EU) ได๎ออกระเบียบการซื้อขายสิทธิ
ในการปลํอยก๏าซเรือนกระจกหรือก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 ) สาหรับการบิน (Emission
Trading Scheme/ETS)ซึ่งเริ่มมาตั้งแตํ 1 ม.ค.2548 ซึ่งเป็นระบบการซื้อขายสิทธิในการปลํอย
ก๏าซเรือนกระจก ระเบียบดังกลําวจะจากัดเพดานก๏าซคาร์บอนที่เครื่องบินปลํอยออกมา หาก
ครบโควตาที่อนุญาตแล๎วก็จะถูกห๎ามบินเข๎าสูํเขตยุโรป
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ผลกระทบจากปัจจัยภายใน
ตารางที่ 19 เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันทางอ้อมของ Thai cargo

Thai Cargo
จุดแข็ง (Strengths)
การบริการเพื่อสํงมอบ
คุณภาพในการให๎บริการกับ
ลูกค๎าได๎รวดเร็วและสร๎าง
ความพึงพอใจให๎กับลูกค๎า
(Customer satisfaction)
ด๎วยการรับสินค๎ามีคําต๎องมี
การควบคุมดูแลการขนสํง
อยํางรัดกุมปลอดภัยในทุก
ขั้นตอนและต๎องมีการทา
สารองระวางบรรทุกตลอด
เส๎นทางบิน
จุดอ่อน (Weakness)
ทางด๎านการพัฒนาทางด๎าน
พื้นที่ระวางสินค๎า**ไมํ
เพียงพอ

FedEx
จุดแข็ง (Strengths)
เป็นองค์กรที่มีขนาดใหญํระดับ
โลก มีเครือขํายในการบริการ
ขนสํงมากมายหลายประเทศทั่ว
โลกมีกาหนดระยะเวลาในการ
สํงที่แนํนอนมีเทคโนโลยีใหมํ ๆ
อยํางตํอเนื่อง

จุดอ่อน (Weakness)
พื้นที่ระวางสินค๎า** ราคา
คําบริการสูงกวํา คูํแขํงขัน

DHL
จุดแข็ง (Strengths)
ผู๎นาระดับโลกด๎านบริการขนสํงสินค๎าทางอากาศที่มีสํวน
แบํงทางการตลาดมากถึง 53% ในประเทศไทย ดีเอชแอล
สามารถให๎บริการขนสํงสินค๎าที่มีความพร๎อมให๎บริการรับ
ขนสํงสินค๎าของหนํวยงานเองจึงชํวยให๎เกิดความคลํอง
ตัวอยํางเพียงพอตํอลูกค๎าทุกคนตั้งแตํผู๎สํงสินค๎าครั้งแรก
ไปจนถึงผู๎นาเข๎าและสํงสินค๎าออกเป็นประจาและมีการ
ขนสํงที่มีราคาแบบประหยัด

จุดอ่อน (Weakness) พื้นที่ระวาง** ไมํมีบริการ
ขนสํงสินค๎าประเภทของสด เชํน ผักผลไม๎ และดอกไม๎สด

**หมายเหตุ : พื้นที่ระวางสินค๎าของ DHL และ FedEx เป็นแบบการรับมาและการสํงไปที่ศูนย์กระจายสินค๎า (Hub) แบบสํง
ภายใน 24 ชั่วโมง เพราะเป็นการบริการแบบ Express จึงทาให๎คําบริการ FedEx สูงกวํากวํา DHL แตํบริการของ Thai cargo
สูงกวํา FedEx และ DHL เนื่องจากต๎องเชําคลังสินค๎าในการขนสํงเพราะสินค๎าที่ขนสํงต๎องมีการรวบรวมอาจกินเวลา
1–3
วัน ในการขนสํงจึงทาให๎มีต๎นทุนที่สูงกวํา

1.3 ความสาคัญและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร
1. ผลกระทบระยะสั้ น ที่พบคือสํวนแบํงการตลาดที่บริษัทการบินไทยเคยผูกขาดอยูํ
จะต๎องถูกแบํงออกไปให๎คูํแขํงขันในตลาดภายใต๎เงื่อนไขของเปิดเสรีการค๎าบริการภายใต๎กรอบ
ความตกลง AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) ในระยะสั้นสํวนแบํงทาง
การตลาดจะหายไปบางสํวน แตํหากบริษัทฯไมํสามารถปรับตัวได๎ก็จะสํงผลระยะยาวตามมา
2. ผลกระทบระยะยาว ที่พบคือ การรักษาสํวนแบํงการตลาดเดิมให๎คงอยูํควบคูํกับการ
ขยายตลาดใหมํ ๆ และการปรับปรุงองค์กรเพื่อให๎ทันตํอการแขํงขัน ซึ่งในระยะยาวนั้นจะ
กระทบตํอยอดเงินลงทุนและภาระดอกเบี้ยที่ต๎องเพิ่มมากขึ้นเป็นหลายเทํ าตัวในขณะที่บริษัท

48

การบินไทยเอง ณ สถานะภาพปัจจุบันยังขาดแคลนทางด๎านอาคารคลังสินค๎าและระบบการ
กระจายสินค๎าเพื่อลดการมีสินค๎าที่ต๎องรอการจัดสํงถึงผู๎รับสินค๎า
1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.เพื่อยืนยันปัญหาจากปัจจัยในการแขํงขันภายในอุตสาหกรรมขนสํงทางอากาศขอ ง
บริษัทการบินไทย (Thai air cargo)
2.เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารการจัดการด๎านศูนย์กระจายสินค๎า (Hub) และความ
ปลอดภัยของสินค๎าขณะจัดสํงโดยขนสํงทางอากาศของบริษัทการบินไทย (Thai air cargo)
3.กาหนดกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน
ประของและพัฒนาระบบการขนสํงสินค๎าทางอากาศของบริษัทการบินไทย (Thai air cargo)
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะสั้น การให๎บริการขนสํงทา งอากาศของการบินไทยสามารถรักษาฐานการตลาด
เดิม
ระยะกลาง องค์กรจะมีภาพลักษณ์ที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค๎า ทั้งลูกค๎าปัจจุบัน
ลูกค๎าในอดีต และลูกค๎าคาดหวังที่จะมาเป็นลูกค๎าในอนาคต
ระยะยาว ความสามารถในการแขํงขันขององค์กรอื่นในด๎านการขนสํงทาง อากาศได๎
อยํางเต็มประสิทธิภาพ ความเชื่อมั่นและความภักดีตํอภาพลักษณ์ (Brand Royalty) ทาให๎ลู กค๎า
มีความผูกพันตํอองค์กรมากขึ้น
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บทที่ 2
ทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
2.1.1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis)
2.1.2 การกาหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
2.1.3 การดาเนินกลยุทธ์ (Strategic Implement)
2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการการตลาดและกลยุทธ์การตลาด
2.2.1 แนวคิดและทฎษฎีเกี่ยวกับการแบํงสํวนตลาด กลุํมเป้าหมาย และ
ตาแหนํงผลิตภัณฑ์ (STP)
2.2.2 แนวคิดและทฎษฎีเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด (7P’s)
2.2.3 แนวคิดและทฎษฎีเกี่ยวกับการบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ Customer
Relationship Management (CRM)
2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
อ๎างอิงจาก: เลสลี่ และลอยด์ Strategic Planning (Leslie W.Rue and Lloyd L. Byar, 2000, p.
151)
การกาหนดกลยุทธ์จากการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อม ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญตํอความสาเร็จของ
การดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ขององค์กร การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นหน๎าที่สาคัญของผู๎บริหาร ซึ่ง
ต๎องจัดทาโดยอาศัยความรู๎ ประสบการณ์และความเข๎าใจในสภาพความเป็นไปของปัจจัย
แวดล๎อมทางธุรกิจเพื่อการ เอาชนะคูํแขํง การลดการคุกคามของสภาพแวดล๎อม การสร๎างความ
เข๎าใจและการรวมพลังของสมาชิกการบริหารเชิงกลยุทธ์จะต๎องเกี่ยวข๎องกับหลายหน๎าที่ ดังนี้
1. การบริหารเชิงกล ยุทธ์มีจุดมุํงหมายเพื่อให๎บรรลุเป้าหมายขององค์กร ผู๎บริหารที่มี
ประสิทธิผลจะต๎องเข๎าใจเป้าหมายขององค์กรวํา ต๎องการบรรลุความต๎องการสูงสุดในระดับ
ท๎องถิ่นหรือระดับโลก เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจถึงความจาเป็นที่แตกตํางในแตํละหน๎าที่ ผู๎บริหาร
ต๎องเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ทั้งหมดขององค์กร
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2. การบริหารเชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข๎องกับผู๎ที่ได๎ประโยชน์จากองค์กร ผู๎ที่ได๎ผลประโยชน์
จากองค์กร หมายถึง กลุํมตํางๆ ที่มีผลกระทบตํอการตัดสินใจและการกาหนดนโยบายของ
องค์กร เชํน ลูกค๎า พนักงาน และผู๎ถือหุ๎น กลุํมเหลํานี้ จะมีความเกี่ยวข๎องกับ ความล๎มเหลวหรือ
ความสาเร็จขององค์กร ฝ่ายตํางๆอาจจะมีจุดมุํงหมายที่ขัดแย๎งกัน ทัศนะเชิงกลยุทธ์จะต๎อง
พิจารณาถึงกลุํมผู๎ที่ได๎ผลประโยชน์จากองค์กรทุกกลุํม โดยให๎เกิดความเหมาะสมที่สุดเทําที่จะ
ทาได๎ ดังนั้นกลุํมที่ได๎รับผลประโยชน์จากองค์กรจึงมีความสาคัญ
3. การบริหารเชิงกลยุทธ์นามาซึ่งขอบเขตหลายชํวงเวลา ผู๎บริหารศึกษาความต๎องการ
ขององค์กรในระยะยาวและระยะสั้นด๎วย ดังนั้นการวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ต๎องการการ
เปลี่ยนแปลงทิศทาง โดยอาศัยความคิดทั้งระยะยาวและระยะสั้น
4. การบริหารเชิงกลยุทธ์จะเกี่ ยวข๎องทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช๎วิธีการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อให๎บรรลุเป้าหมายอยํางมีประสิทธิผล
ทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) สํวนแรกของการจัดการ
เชิงกลยุทธ์จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายใน/ภายนอก เป็นการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ใช้แนวทางการวิเคราะห์ ผังก้างปลา
ภาพที่ 9 แสดงแผนผังกางปลา (Fish Bone)

ที่มา : www.prachasan.com

แผนผังก๎างปลาเป็นแผนผังที่ใช๎ในการรวบรวมสาเหตุที่ทาให๎เกิดปัญหาเพื่อหาทาง
แก๎ไขตํอไป โดยปัญหาใหญํหรือปัญหาหรือผลกระทบที่กาลังประสบอยูํอยํางชัดเจน (กาหนด
ประโยคปัญหาที่หัวปลา) วางเป้าหมายที่องค์กรต๎องการ โดยจะอยูํในรูปที่สามารถวัดผลได๎และ
อยูํในขอบเขตเวลาที่กาหนด ทั้งนี้เพื่อให๎การแก๎ไขปัญหามีจุดมุํงหมายสูํความสาเร็จจัดทา
โครงสร๎างของผังเบื้องต๎น ชํวยให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค์และคิดอยํางเป็นระบบ โดยอาจกาหนด
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กลุํมปัจจัยที่จะทาให๎เกิดปัญหานั้นๆ โดยสํวนมากมักจะใช๎หลักการ 4M 1E เป็นกลุํมปัจจัย
(Factors) เพื่อจะนาไปสูํการแยกแยะสาเหตุตํางๆ ซึ่ง 4M 1E นี้มาจากมีดังนี้
1. M Man คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร
2. M Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อานวยความสะดวก
3. M Material วัตถุดิบหรืออะไหลํ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช๎ในกระบวนการ
4. M Method กระบวนการทางาน
5. E Environment อากาศ สถานที่ ความสวําง และบรรยากาศการ
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Stage)
การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมทางการแขํงขันของอุตสาหกรรมตาม แนวทางการวิเคราะห์ของ
Michael E. Porter โดยอธิบายในรูปของแรงกดดันพื้นฐานทางการแขํงขัน 5 ประการ มีดังนี้
ภาพที่ 10 แสดงแผนภาพ Five Forces Model

คู่แข่งที่เข้ามาใหม่
(New Entrants)
อุปสรรคจากคูํแขํงขันที่เข๎ามาใหมํ
ผู้ขายปัจจัยการผลิต
(Suppliers)

การแข่งขันระหว่างธุรกิจ
-การแข่งขันด้านราคา
-นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
-ความแตกต่างด้านต่างๆ

อานาจตํอ
รองของผู๎ขาย

ผู้ซื้อ
(Buyers)
อานาจตํอ
รองของผู๎ซื้อ

ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทน
(Substitutes)

อุปสรรคจากผลิตภัณฑ์ที่ทดแทน

ที่มา : marketingplanwriter.blogspot.com
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1. อุปสรรคกีดขวางการเข้าสู่อุตสาหกรรม (Rivalry among existing
competitors)
-การประหยัดจากขนาด (Economies of scale) เนื่องจากผลิตสินค๎าที่เป็นมาตรฐาน
จานวนมาก ซึ่งทาให๎ต๎นทุนของสินค๎าลดต่าลง เพราะสามารถลดต๎นทุนคงที่ตํอหนํวยลดลง
- การผูกพันในตรายี่ห๎อ (Brand Loyalty)
- เงินลงทุน (Capital requirements) ถ๎าต๎องลงทุนสูง ก็จะเป็นอุปสรรคตํอรายใหมํ
- การเข๎าถึงชํองจัดจาหนําย (Access to distribution)
- นโยบายของรัฐบาล ถ๎ารัฐบาลไมํมีนโยบายสํงเสริม
หรือมีข๎อห๎ามสัมปทาน
- ต๎นทุนหรือคําใช๎จํายในการเปลี่ ยนแปลงการใช๎สินค๎า (Switching cost) ถ๎าลูกค๎าต๎องมี
ต๎นทุน หรือค๎าใช๎จํายในสํวนนี้สูง ต๎นทุนเหลํานี้ซึ่งอาจได๎แกํ ต๎นทุนของอุปกรณ์เครื่องจักรที่ต๎อง
ปรับเปลี่ยนเพิ่ม หรืออาจจะเป็นระบบงานที่ต๎องจัดรูปแบบใหมํ คําฝึกอบรมแลสอนงานให๎กับ
พนักงานเพื่อให๎ทางานตามระบบใหมํเป็นต๎น
- ข๎อได๎เปรียบต๎นทุนในด๎านอื่นๆ เชํน เป็นเจ๎าของเทคโนโลยีเฉพาะ มีวัตถุดิบราคาถูก
มีทาเลที่ตั้งดีกวํา มีแหลํงเงินทุนที่ต๎นทุนถูก และทามานนานจนเกิดการเรียนรู๎
2. แรงผลักดันจากผู้ผลิตหรือคู่แข่งที่มีในอุตสาหกรรม (Threats of New
Entrants)
-จานวนคูํแขํงขัน ถ๎าคูํแขํงขันมีจาวนมาก หรือ มีขีดความสามารถพอๆกัน จะทาให๎มี
การแขํงขันที่รุนแรง
- อัตราการเติบโตของอตสาหกรรม ถ๎าอุตสาหกรรมยังคงเติบโต การแขํงขันจะไมํ
รุนแรงมากนัก
- ความแตกตํางของสินค๎า ถ๎าสินค๎ามีความแตกตํางกันไป การแขํงขันก็จะน๎อยลง
- ความผูกพันในตรายี่ห๎อ
- กาลังการผลิตสํวนเกิน ถ๎าอตสาหกรรมมีกาลังผลิตสํวนเกิน การแขํงขันจะรุนแรง
- ต๎นทุนคงที่ของธุรกิจ และต๎นทุนในการก็บรักษา
- อุปสรรคกีดขวางการออกจากอุตสาหกรรม เชํน ข๎อตกลงกับสหภาพแรงงานในการ
จํายชดเชยที่สูงมาก
3. อานาจต่อรองของผู้ขาย (Bargaining Power of buyers)
- จานวนผู๎ขายหรือวัตถุดิบที่มีอยูํ ถ๎ามีผู๎ขายน๎อยราย อานาจตํอรองของผู๎ขายจะสูง
- ระดับการรวมตัวกันของผู๎ขายวัตถุดิบ ถ๎าผู๎ขายรวมตัวกันได๎ อานาจการตํอรองก็จะสูง
- จานวนวัตถุดิบหรือแหลํงวัตถุดิบที่มี ถ๎าวัตถุดิบมีน๎อย อานาจตํอรองจะสูง
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- ความแตกตํางและเหมือนกันของวัตถุดิบ ถ๎าวัตถุดิบมีความแตกตํางกันมาก อานาจ
ตํอรองผู๎ขายจะสูง
4.อานาจต่อรองของกลุ่มผู้ซื้อหรือลูกค้า (Bargaining Power of suppliers)
-ปริมาณการซื้อถ๎าซื้อมาก ก็จะมีอานาจในการตํอรองมาก
-ข๎อมูลตํางๆที่ลูกค๎าได๎เกี่ยวกับสินค๎าและผู๎ขาย ถ๎าลูกค๎ามีข๎อมูลมาก ก็ตํอรองได๎มาก
-ความยากงํายในการรวมตัวกันของกลุํมผู๎ซื้อ ถ๎าลูกค๎ามีการรวมตัวกันงํายก็จะมอานาจ
ในการตํอรองสูง
-ต๎นทุนในการใช๎สินค๎าแปลื่ยนไปหรือใช๎สินค๎าของคูํแขํงแล๎วลูกค๎าต๎องมีต๎นทุนในการเป
ลื่ยนแปลงสุงอานาจการตํอรองของลูกค๎าก็จะต่า
5.แรงพลักดันซึ่งเกิดจากสินค้าอื่นๆซึ่งสามารถมาใช้ทดแทนได้ (Threat of substitution)
- ระดับการทดแทน เป็นการทดแทนได๎มาก หรือทดแทนได๎น๎อยแคํไหน เชํน
เครื่องปรับอากาศกับพัดลม
- ต๎นทุนหรือคําใช๎จํายในการเปลี่ยนแปลงการใช๎สินค๎าปัจจุบั น ไปสูํการใช๎สินค๎าทดแทน
- ระดับราคาสินค๎าทดแทนและคุณสมบัติใช๎งานของสินค๎าทดแทน
-ทฎษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
ความหมายของ SWOT Analysis SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ
เพื่อค๎นหาจุดแข็ง จุดเดํน จุดด๎อย หรือสิ่งที่อาจเป็ นปัญหาสาคัญในการดาเนินงานสูํสภาพที่
ต๎องการในอนาคต องค์กร จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถ
ภายในองค์กร ทุกๆ
ด๎านคือระบบข๎อมูลเพื่อ การบริหารที่ครอบคลุมทุกด๎าน ทั้งในด๎าน
โครงสร๎าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฎิบัติงาน บรรยากาศในการทางานและทรัพยากรในการบริหาร
อ๎างอิง จาก :ชูเพ็ญ วิบุลสันติ .2547.การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน (จุดด๎อย) โอกาสและ
อุปสรรค (ความเสี่ยง) ขององค์กร (SWOT Analysis)
1. Strengths - จุดแข็งหรือข๎อได๎เปรียบ
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายในองค์กรจุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภาย ในที่
ถูกใช๎ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร
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2. Weaknesses - จุดอํอนหรือข๎อเสียเปรียบ
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมตําง ๆ ทั้งภายนอกในองค์กรอุปสรรคทางสภาพแวดล๎อมจะเป็น
สถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ภายใต๎การประเมินสภาพแวดล๎อม
ภายนอกองค์กรนั้น สามารถค๎นหาโอกาสและอุปสรรคทางการดาเนินงานขององค์กร
3. Opportunities - โอกาสที่จะดาเนินการได๎
เป็นการวิเคราะห์วําปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยใดที่สามารถสํงผล กระทบประโยชน์ ทั้ง
ทางตรงและทางอ๎อมตํอการดาเนินการขององค์กรในระดับมหาภาค และองค์กรสามารถฉกฉวย
ข๎อดีเหลํานี้มาเสริมสร๎างให๎ หนํวยงานเข็มแข็งขึ้นได๎
4. Threats - อุปสรรค ข๎อจากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการดาเนินงานขององค์การ
เป็นการวิเคราะห์วําปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัยใดที่สามารถสํงผล กระทบในระดับมหภาค
ในทางที่จะกํอให๎เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ๎อม ซึง่ องค์กรจาต๎องหลีกเลี่ยง หรือปรับ
สภาพองค์กรให๎มี ความแข็งแกรํงพร๎อมที่จะเผชิญแรงกระทบที่จะเกิดขึ้นได๎
-ทฎษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์โอกาสและปัญหาโดยใช้ Tows Matrix
อ๎างอิงจาก : เรวัต ตันตยานนท์ SMEs Clinic: 'SWOT' เครื่องมือวิเคราะห์สารพัดประโยชน์
การประเ มินสภาพแวดล๎อมโดยการวิเคราะห์ให๎เห็นถึงจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และ
ข๎อจากัดแล๎ว ก็จะนามาข๎อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์โดยใช๎
ตารางที่เรียกวํา TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ที่นาข๎อมูลที่ได๎
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และข๎อจากัด มาวิเคราะห์เพื่อกาหนดออกมาเป็นกล
ยุทธ์สามารถแบํงออกได๎เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1.กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได๎มาจากการนาข๎อมูลการประเมินสภาพแวดล๎อมที่
เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณารํวมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ ใน
เชิงรุก
2.กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได๎มาจากการนาข๎อมูลการประเมินสภาพแวดล๎อม
ที่เป็นจุดแข็งและข๎อจากัดมาพิจารณารํวมกั น เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์
ในเชิงป้องกัน ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับสภาพแวดล๎ อมที่
เป็นข๎อจากัดจากภายนอกที่องค์การควบคุมไมํได๎ แตํองค์การสามารถใช๎จุดแข็งที่มีอยูํในการ
ป้องกันข๎อจากัดที่มาจากภายนอกได๎
3.กลยุทธ์เชิงแก๎ไข (WO Strategy) ได๎มาจากการนาข๎อมูลการประเมินสภาพแวดล๎อม
ที่เป็นจุดอํอนและโอกาสมาพิจารณารํวมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์
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ในเชิงแก๎ไข ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีโอกาสที่จะนาแนวคิดหรือวิธีใหมํ ๆ มาใช๎ในการแก๎ไข
จุดอํอนที่องค์การ
4.กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได๎มาจากการนาข๎อมูลการประเมินสภาพแวดล๎อมที่
เป็นจุดอํอนและข๎อจากัดมาพิจารณารํวมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์
ในเชิงรับ ทั้งนี้เนื่องจากองค์การเผชิญกับทั้งจุดอํอนและข๎อจากัดภายนอกที่องค์การไมํสามารถ
ควบคุมได๎
ตารางที่ 11 แสดงการกาหนดกลยุทธ์โดยใช้หลักการ TOWS Matrix
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง(Strength = S)

จุดอ่อน(Weaknesses =W)

โอกาส
(Opportunities=O)

SO Strategies
กาหนดกลยุทธ์ในชํองนี้โดยใช๎
จุดแข็งประสานกับโอกาสจากภายนอก

OW Strategies
กาหนดกลยุทธ์ในชํองนี้โดยใช๎โอกาส
จากภายนอกมาปิดจุดอํอน

อุปสรรค
(Threats=T)

ST Strategies
กาหนดกลยุทธ์ในชํองนี้โดยใช๎
จุดแข็งของบริษัทและหลบหลีกอุปสรรค

WT
กาหนดกลยุทธ์ในภายในองค์กรพร๎อม
ทั้งหลีกเลี่ยงอุปสรรคจากภายนอก
องค์กร
ที่มา : www.drmanage.com

ปัจจัยภายนอก

1.1.2 การกาหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) สามารถแบํงได๎เป็น 3 ระดับ
ดังนี้
1.กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategies)
2.กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business-level Strategies)
3.กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional Strategies)
กลยุทธ์เป็นแผนของแนวทางการจัดการพื้นฐานที่จะทาให๎บรรลุวัตถุประสงค์ หรือการ
วางแผนที่จะจัดการให๎บรรลุเจตจานงของวัตถุประสงค์ที่ ตั้งใจไว๎” กลยุทธ์ในแตํละระดับสามารถ
ที่จะกาหนดทิศทางของแตํละองค์กรในอนาคตได๎ ดังนั้นการแขํงขันในธุรกิจการผลิตที่ควรใช๎
เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให๎องค์กรประสบความสาเร็จ
การวิเคราะห์ทั้งสิ่งแวดล๎อมภายใน (Internal Environment) และสิ่งแวดล๎อมภายนอก
(External Environment) รํวมไปด๎วยกันจะสามารถทาให๎เห็นภาพแนวโน๎มการปรับกลยุทธ์ของ
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ผู๎ประกอบการที่พยายาม จะเพิ่มขีดความสามารถและมีความพร๎อมที่จะแขํงขันซึ่งจะนาไปสูํการ
วางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ตามทิศทางขององค์กรได๎
โดยทั้งผลกระทบสิ่งแวดล๎อมจากภายนอก และสิ่งแวดล๎อมจากภายใน องค์กรสามารถที่จะนามา
กาหนดเป็นกลยุทธ์หรือแผนสาหรับดาเนินธุรกิจขององค์กรได๎ ซึ่งรูปแบบกลยุทธ์สามารถที่จะ
กาหนดและแบํงออกเป็น 3 ประเภท ได๎ตามลาดับขององค์กรดังนี้
1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate strategy)
กลยุทธ์ระดับองค์กร เป็นกลยุทธ์รวมขององค์กรที่จะแสดงถึงแนวทางการดาเนิน
ธุรกิจทุกอยํางในอนาคตขององค์กรได๎ และสามารถแยกได๎เป็น 4 แนวทางตามลักษณะของ
การดาเนินธุรกิจ
1.กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy)
เพื่อที่จะให้ธุรกิจมีการขยายตัวหรือมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น อาจเป็น
การหาต ลาดใหม่หรืออกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ ลักษณะของกลยุทธ์การเจริญเติบโต มี
3 ลักษณะ ดังนี้
1.1กลยุทธ์การเติบโตด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
การพัฒนาสินค๎า เนื่องจากเมื่อจานวนลูกค๎ามากขึ้น ความต๎องการที่หลากหลายยํอมเกิดขึ้น
ดังนั้นความหลากหลายของสินค๎าจึงเป็นสิ่งที่จาเป็น
1.2 กลยุทธ์การเติบโตด้วยการเจาะตลาด (Market Penetration Strategy)
เป็นการเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑ์เดิมในตลาดเดิม โดยใช๎ความพยายามทาง
การตลาดที่มากขึ้นกวําเดิม
1.3กลยุทธ์การคงตัว (Stability Strategy)
เป็นกลยุทธ์ที่ตลาดและสินค๎าไมํคํอยมีการเปลี่ยนแปลง ไมํมีการ ลงทุนเพิ่มเติม และ
ยังคงโครงสร๎างบริหารไว๎ดังเดิม
2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
หมายถึง แนวทางหรือกลยุทธ์ที่ใช๎ในการบรรลุแผนทิศทางรวมของบริษัทหรือโฮลดิ้ง
เป็นกลยุทธ์ธุรกิจคือเป็นกลยุทธ์ที่องค์กรใช๎ในการแขํงขันในแตํละอุตสาหกรรมในระดับนี้ กล
ยุทธ์ที่ใช๎อาจหมายถึงกลยุทธ์ในการขยายการตลาด กลยุทธ์ในการพัฒนาการตลาด (Market
Development) กลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
กลยุทธ์
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ระดับธุรกิจ (Business Strategy) เป็นกลยุทธ์ระดับที่สองขององค์กรซึ่งสามารถที่จะแยก
พิจารณาได๎ 2 แนวทาง
1. กลยุทธ์การสร๎างความแตกตําง (Differentiation Strategies) เป็นการใช๎ความ
แตกตําง
ของสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์เป็นกลยุทธ์ในการแขํงขัน โดยสามารถสนองตอบตํอความต๎องการของ
ผู๎บริโภคได๎ในรูปแบบที่คูํแขํงไมํสามารถทาได๎
2. กลยุทธ์การมุํงเน๎นลูกค๎าเฉพาะกลุํม (Focus Strategy) เป็นการมุํงตอบสนองลูกค๎า
เฉพาะกลุํมในจานวนจากัด โดยอาจจะเป็นเฉพาะภูมิภาค สามารถที่จะตอบสนองลูกค๎าในกลุํม
ได๎ดีกวําผู๎อื่น
3กลยุทธ์ที่มุํงเน๎นเฉพาะกลุํมหรือสินค๎าเฉพาะอยํา.ง(Differentiation Focus) มีการเสนอ
สินค๎าหรือบริการที่แตกตํางจากคูํแขํง
3.กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level Strategy)
หมายถึงแนวนโยบายตามสายการแบํงงาน เป็นการนากลยุทธ์มาใช๎ในระดับปฏิบัติการ
เพื่อให๎บรรลุได๎ซึ่งวัตถุประสงค์ (Objective) ขององค์กรที่สามารถประเมินคําออกมาได๎อยําง
ชัดเจน แล ะจะเป็นกลยุทธ์ที่จะต๎องครอบคลุมทุกหนํวยงานภายในองค์กรให๎มีการสอด
ประสานกันเพื่อความสาเร็จของกลยุทธ์ระดับธุรกิจและระดับองค์กร โดยมุํงเน๎นไปที่หนํวย
ปฏิบัติงาน เชํน ด๎านการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและการ
พัฒนา ลักษณะของกลยุทธ์ระดับหน้าที่ม2ี ลักษณะ ดังนี้
1.การตลาด (Marketing) หน๎าที่การตลาดจะสนับสนุนทุกแบบของกลยุทธ์ระดับธุรกิจ จะมุํงที่
ความต๎องการของลูกค๎าโดยอาศัยการใช๎กลยุทธ์ด๎านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหนําย การ
สํงเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการให๎บริการ และสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ รวมทั้งการ
รักษาความสัมพันธ์กับลูกค๎า (CRM)
2.การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management) เพื่อให๎การสนับสนุน
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ องค์กรต๎องพัฒนากลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเกี่ยวข๎องกับปัญหา เชํน
จานวนพนักงานที่ต๎องการ ระดับทักษะ ความต๎องการในการฝึกอบรม การจูงใจ คําตอบแทน
เงินเดือน ผลประโยชน์ตํางๆและแรงงานสัมพันธ์
2.1.3 การดาเนินเชิงกลยุทธ์ (Strategic Implement)
การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ คือกระบวนการที่ผู๎บริหารแปลงกลยุทธ์และนโยบาย ไปสูํแผนการ
ดาเนินงาน กาหนดรายละเอียดด๎านตําง ๆ เชํน ด๎านงบประมาณ หรือวิธีการดาเนินงาน ซึ่ง
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กระบวนการนี้อาจจะเกี่ยวข๎องกับการเปลี่ยนแปลงภายในด๎านวัฒนธรรม โครงสร๎าง หรือ
ระบบการบริหาร เพื่อให๎สามารถดาเนินการตามกลยุทธ์ได๎อยํางเป็นรูปธรรม โดยทั่วไปจะ
ประกอบด๎วย 4 องค์ประกอบ คือ
1. ขั้นตอนของการกาหนดแผนและการจัดสรรทรัพยากร (Resources Allocation)
2. ขั้นตอนของการปรับโครงสร๎างองค์การ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของการใช๎กล
ยุทธ์และการใช๎ทรัพยากร เป็นต๎น
3. ขั้นตอนของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสํวนของระบบและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เชํน เรื่องระบบข๎อมูลขําวสาร ระบบบริหารบุคคล (การให๎การศึกษา การให๎การอบรม
การกระตุ๎น สํงเสริมให๎บุคลากรในองค์การทางานได๎อยํางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ) เป็นต๎น
4. การกระจายกลยุทธ์ (Strategic Deployment) หากองค์การมีการสร๎างวิสัยทัศน์ สร๎าง
พันธกิจขึ้นมาแล๎ว แตํไมํได๎มีการดาเนินการก็จะทาให๎เกิดการสูญเปลํา (Waste) ได๎ เพราะ
แม๎วําแผนเหลํานั้นจะเป็นแผนงานที่ถูกจัดทามาอยํางดี ผํานการระดมความคิดมาอยํางเข๎มข๎น
เพียงใดก็ตาม หากไมํลงมือปฏิบัติก็ยํอมไมํเกิดผลเป็นรูปธรรมขึ้น
ดังนั้นเพื่อทาให๎เกิดผลจึงจาเป็นต๎องมีการกระจายแผนไปยังทุก ๆ สํวนทั่วทั้งองค์การ
โดยต๎องสอดประสานกับบทบาทหน๎าที่ของหนํวยงานตําง ๆ อยํางชัดเจน และเข๎าใจได๎ ซึ่งจาก
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic goals) อาจถูกแปลงเป็นเป้าหมายยํอย (Sub-goals) กาหนด
เป็นเป้าหมายประจาปี (Annual goals) จากนั้นจะแตกไปเป็นเป้าหมายของแตํละกลุํม แตํละ
โครงการ
เพื่อให๎ทราบวํา เป้าหมายของตนเองที่ชัดเจนนั้นคืออะไร และควรจะดาเนินการที่เรื่อง
ใดกํอน ซึ่งนอกจากจะทาให๎ผู๎ปฏิบัติงานในระดับลํางสุดเข๎าใจเป้าหมายที่ไมํคลาดเคลื่อนแล๎ว
ยังมีประโยชน์ตํอกระบวนการในการวัดผลที่เหมาะสมด๎วย ทั้งยังชํวยให๎มีการจัดสรรทรัพยากร
อยํางเหมาะสมพอดี เพียงเพื่อให๎บรรลุผลในแตํละกลุํมหรือแตํละโครงการ ความสาเร็จของ
องค์การนั้นเกี่ยวข๎องกับประสิทธิภาพในการนากลยุทธ์ไปประยุกต์ปฏิบัติ ทั้งนี้ผู๎บริหารควรมี
การมอบหมาย และกาหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงาน ให๎ประสบผลสาเร็จ
2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการการตลาดและกลยุทธ์การตลาด
2.2.1แนวคิดและทฎษฎีเกี่ยวกับการแบ่งส่วนตลาด กลุ่มเป้าหมาย และตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ (STP)

59

STP Marketing หมายถึง เป็นการพยายามวางจุดยืนหรือวางตาแหนํงผลิตภัณฑ์ให๎
เฉพาะกลุํมของลูกค๎าในสํวนที่ธุรกิจนับวําเป็นหัวใจของการตลาดสมัยใหมํที่เรียกวํา การตลาดที่
มุํงตลาดเป้าหมาย
ซึ่งสามารถอธิบายในรูปของ STP Marketing
S หมายถึง การแบํงสํวนตลาด (Segmentation)
T หมายถึง การกาหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting)
P หมายถึง การวางตาแหนํงผลิตภัณฑ์ (Positioning)
ขั้นตอนในการดาเนินการแต่ละขั้น มีดังนี้
การแบ่งส่วนตลาด
1. กาหนดตัวแปรที่ใช๎เป็นเกณฑ์ในการแบํงสํวนตลาด
2. ศึกษารายละเอียดในแตํละสํวนของตลาด
ตัวแปรที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด
1. ตัวแปรที่ใช๎ในการแบํงสํวนตลาดผู๎บริโภค
1.1 การแบํงสํวนตลาดตามสภาพภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) ลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิอากาศ
1. 2 การแบํงสํวนตลาดตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic
Segmentation) คือ อายุ เพศ ขนาดของครอบครัว รายได๎ อาชีพ การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ
และสัญชาติ
1.3 การแบํงสํวนตลาดตามจิตนิสัย (Psychographic Segmentation) แบบการ
ดารงชีวิต (Life Style) หรือลักษณะบุคลิกภาพ (Personality)
1.4 การแบํงสํวนตลาดตามพฤติกรรม ( Behavioristic segmentation)
- โอกาสในการซื้อ (occasion)
- ผลประโยชน์ (benefit)
- อัตราการใช๎ (usage rate)
- สถานะของผู๎ใช๎ (user status)
- ความพร๎อมในการซื้อสินค๎า (buyer-readiness stage)
- ทัศนคติ (attitude)
- ความภักดี (loyalty status)
ตัวแปรที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาดอุตสาหกรรม
ในการแบํงสํวนตลาดอุตสาหกรรม เราอาจจะนาตัวแปรที่ใช๎ในการแบํงสํวนตลาด
ผู๎บริโภคบางตัวมาใช๎ได๎บ๎าง อยํางไรก็ตามตัวแปรที่นามาใช๎ในการแบํงสํวนตลาดอุตสาหกรรม
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กันมากคือ ผู๎ใช๎คนสุดท๎าย (end users) และขนาดของลูกค๎า
ลักษณะของส่วนแบ่งตลาดที่ดี
1. สามารถวัดได๎ (measurable) คือ สามารถจะทราบวําสํวนของตลาดแตํละสํวนประกอบ
ด๎วยผู๎บริโภคจานวนเทําไร
2. สามารถเข๎าถึงได๎ (accessible) หมายความวําบริษัทสามารถจะเข๎าไปตอบสนองสํวน
ของตลาดเหลํานั้นได๎
3. ตลาดยํอยแตํละสํวนควรจะมีขนาดใหญํเพียงพอ (substantial) คือ มีผู๎บริโภคจานวน
มากพอที่บริษัทสามารถจะทากาไรให๎คุ๎มกับความพยายาม
4. ตลาดยํอยและสํวนควรมีความแตกตําง (differentiable) มีการตอบสนองตํอโปรแกรม
ทางการตลาดที่ตํางกัน
5. สามารถปฏิบัติการได๎ (actionable) โปรแกรมการตลาดที่กาหนดขึ้นสามารถนามาใช๎
กับสํวนของตลาดได๎
การกาหนดตลาดเป้าหมาย
3. ประเมินความสามารถของบริษัทในแตํละสํวนของตลาด
4. เลือกตลาดเป้าหมายเพียงสํวนเดียวหรือหลายสํวนก็ได๎
การเลือกตลาดเป้าหมาย
การเลือกตลาดเป้าหมายสามารถกระทาได๎ 3 แบบ คือ
1. การตลาดแบบไมํแยกความแตกตําง (Undifferentiated marketing) ตามวิธีนี้ธุรกิจ
ตัดสินใจที่จะตอบสนองความต๎องการของตลาดสํวนใหญํมากกวําตลาดสํวนยํอย ธุรกิจจะไมํ
สนใจถึงความแตกตํางของตลาดแตํละสํวน แตํจะมองตลาดในลักษณะตลาดรวม โดยจะเน๎นถึง
ความต๎องการทั่ว ๆ ไปมากกวําความ ต๎องการที่แตกตํางกัน แล๎วพยายามออกแบบสินค๎าเพียง
ชนิดเดียว ใช๎สํวนประสมการตลาดอยํางเดียวเพื่อจูงใจคนหมูํมาก ข๎อดีของการใช๎กลยุทธ์นี้ก็คือ
จะชํวยให๎ธุรกิจประหยัดคําใช๎จํายตําง ๆ
2. การตลาดแบบแยกความแตกตําง (Differentation marketing) ตามวิธีนี้ธุรกิจจะ
ตัดสินใจดาเนินการในตลาดยํอยตั้งแตํสองสํวนขึ้นไป โดยออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดโปรแกรม
การตลาด สาหรับตลาดแตํละสํวนโดยเฉพาะ เพื่อให๎ยอดขายรวมสูงขึ้น และต๎องการอยูํในตลาด
อยํางมั่งคั่ง ซึ่งจะสํงผลให๎ธุรกิจเป็นที่รู๎จักและเป็นที่ยอมรับของลูกค๎าทาให๎เกิดความจงรักภักดี
ตํอตราสินค๎าในที่สุด อยํางไรก็ตามการใช๎กลยุทธ์นี้จะทาให๎เป็นการเพิ่มคําใช๎จํายในการประกอบ
ธุรกิจ
3. การตลาดแบบมุํงเฉพาะสํวน (Concentrated marketing) วิธีนี้ธุรกิจจะใช๎สํวนประสม
ทางการตลาดแบบเดียว เพื่อมุํงเฉพาะตลาดสํวนใดสํวนหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทอาจจะมี
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นโยบายต๎ องการจะเจาะตลาดเฉพาะสํวน

หรือบริษัทอาจจะมีทรัพยากร

จากัด

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตลาดเป้าหมาย
1. ทรัพยากรของบริษัท ในกรณีที่บริษัทมีทรัพยากรอยูํอยํางจากัดหรือมีน๎อย ธุรกิจควร
จะใช๎วิธีการตลาดแบบมุํงเฉพาะสํวน แตํถ๎าธุรกิจใดมีทรัพยากรมาก อาจจะใช๎การตลาดแบบ
แยกความแตกตําง
2. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ถ๎าผลิตภัณฑ์สํวนใหญํมีลักษณะคล๎ายคลึงกัน ควรใช๎
การตลาดแบบไมํแยกความแตกตําง แตํถ๎า ผลิตภัณฑ์มีลักษณะ แตกตํางกันก็ควรจะใช๎
การตลาดแบบแยกความแตกตําง หรือการตลาดแบบมุํงเฉพาะสํวน
3. ขั้นตอนในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ถ๎าผลิตภัณฑ์เพิ่งจะเริ่มออกสูํตลาด คืออยูํในขั้น
แนะนาก็ควรจะใช๎การตลาดแบบ ไมํแยกความแตกตํางหรือการตลาดแบบมุํงเฉพาะสํวน ถ๎า
สินค๎าอยูํในขั้นเจริญเต็มที่ ธุรกิจควรจะใช๎กลยุทธ์การตลาดแบบ แยกความแตกตําง
4. ลักษณะของตลาด ถ๎าตลาดมีลักษณะเหมือนกัน คือผู๎ซื้อมีรสนิยมเหมือน ๆ กัน มี
ความต๎องการคล๎าย ๆ กัน ควรใช๎การตลาดแบบไมํแยกความแตกตําง
5. คูํแขํงขัน ถ๎ามีคูํแขํงขันมาก ธุรกิจควรจะใช๎การตลาดแบบแยกความแตกตํางหรือ
แบบมุํงเฉพาะสํวน
กาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์
1. กาหนดตาแหนํงของผลิตภัณฑ์ในแตํละสํวนของตลาด
2. เลือกพัฒนา และสร๎างตาแหนํงของผลิตภัณฑ์ในตลาดเป้าหมายที่ได๎เลือกไว๎
บริษัทควรมีตาแหนํงของผลิตภัณฑ์ที่แตกตํางจากคูํแขํงขัน การกาหนดตาแหนํง ผลิตภัณฑ์
สามารถกาหนดได๎จากปัจจัยตําง ๆ
- ผลประโยชน์
- ราคาและคุณภาพ
- กลุํมลูกค๎าเป้าหมาย
- วิธีใช๎ผลิตภัณฑ์
2.2.2 แนวคิดและทฎษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
ในสํวนของผลิตภัณฑ์นั้น ประกอบด๎วยทั้ง สินค๎า และบริการ ซึ่งบริการแตกตํางจาก
สินค๎า บริการสํวนมากจะผสมผสานไปกับสินค๎า บางสินค๎าจับต๎องยาก บางสินค๎าลูกค๎าไมํได๎
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เป็นเจ๎าของ แตํมาใช๎บริการเทํานั้น ไมํสามารถสต๏อกหรือผลิตลํวงหน๎าได๎ มีพนักงานบริการเข๎า
มาเกี่ยวข๎องด๎วย
1. บริการเป็นสิ่งที่จับต๎องได๎ยาก ไมํสามารถเน๎นตัวผลิตภัณฑ์ได๎ ต๎องอาศัยปัจจัยเสริม
ด๎วย เพื่อเน๎นให๎เห็นภาพ ทาให๎ลูกค๎าเกิดความรู๎สึกประทับใจกับบริการที่ได๎รับ
2. บริการตํางๆที่ลูกค๎าได๎รับ ลูกค๎าไมํได๎เป็นเจ๎าของบริการนั้นๆ เพียงแคํเป็นการเชํา
หรือมาใช๎บริการ
3. พนักงานบริการมีสํวนเป็นอยํางมากในการให๎บริการกับลูกค๎า ซึ่งเรียกวํา การสํงมอบ
บริการ มีบริการหลายประเภทที่ต๎องมีการโต๎ตอบระหวํางพนักงานบริการกับลูกค๎าในขณะ
ให๎บริการด๎วย เชํน ร๎านตัดผม
4. การบริการมีความแตกตํางกันมากในแตํละครั้ง ทาให๎ควบคุมคุณภาพได๎ยาก
เนื่องจากเกี่ยวข๎องกับคน ซึ่งในที่นี้รวมทั้งคนให๎บริการและคนรับบริการที่เข๎ามาเกี่ยวข๎อง ซึ่ง
อาจจะมีความผิดพลาดได๎ ลูกค๎าประเมินคุณภาพบริการได๎ยาก เพราะบริการจับต๎
องไมํได๎
ทดลองกํอนตัดสินใจไมํได๎
5. บริการไมํสามารถผลิตเก็บไว๎ลํวงหน๎าได๎ เนื่องจากเกี่ยวข๎องกับ คน เวลา สถานที่
และเป็นสิ่งที่จับต๎องได๎ยาก
6. เวลาเป็นปัจจัยที่สาคัญในการสํงมอบบริการ ทาให๎ในชํวงที่มีลูกค๎าเข๎ามาใช๎บริการ
มากๆ ทาให๎ลูกค๎าต๎องรอนาน และการให๎บริการมีคุณภาพลดลง
7. มีชํองทางการจัดจาหนํายที่แตกตํางออกไปจากสินค๎าแบบดั้งเดิม บริการบางประเภท
สามารถสํงมอบได๎ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไมํต๎องติดตํอกับคนโดยตรง
บริการจึงมีองค์ประกอบที่เป็นสํวนประสมทางการตลาดที่แตกตํางออกไป เพราะบริการเป็น
อะไรที่มีความหลากหลายมาก
การจัดการทางด๎านการตลาดของการบริการนี้จะต๎องผสมผสานกัน จนไมํอาจจะแบํงแยกออก
จากกันได๎อยํางชัดเจนขึ้นอยูํกับแตํละบริการด๎วย ซึ่ง 7P?s ของบริการที่ต๎องสอดประสานกัน
อยํางดีจึงจะได๎ประสิทธิผล มีดังนี้
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1. ทางด๎านสินค๎า (Product) ผู๎บริหารจะต๎องตัดสินใจเลือกบริการหลัก และบริการเสริม
ที่สามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎อยํางถูกต๎อง และแขํงขันได๎ดีเมื่อเทียบกับบริการ
ของคูํแขํง
2. ราคาและคําใช๎จํายสํวนที่ลูกค๎าต๎องจําย (Price) ในเรื่องของราคาตามปกติที่ผู๎บริหาร
จะต๎องตัดสินใจเหมือนกับราคาของสินค๎าแบบเดิ ม ผู๎บริหารยังจะต๎องคานึงถึงคําใช๎จํายที่ไมํใชํ
ตัวเงิน เวลาที่ลูกค๎าต๎องเสียไปกับการมาใช๎บริการ ตลอดจนความรู๎สึกทางด๎านรํางกายและจิตใจ
ที่อาจออกมาในแงํลบ ความไมํพึงพอใจตํอการบริการที่ได๎รับ เนื่องจากบริการไมํได๎เป็นไป
ตามที่คาดหมายไว๎
3. สถานที่ (Place) ในการสํงมอบบริการต๎องคานึงถึงปัจจัยทางด๎านสถานที่ที่ให๎บริการ
และเวลาที่สะดวกรวดเร็วจากการได๎รับบริการโดยผํานทาง อีเมล์ หรือทางเว็บไซต์ก็ได๎ เพราะ
ลูกค๎าจะคานึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการเป็นปัจจัยสาคัญ
4. การสํงเสริมการขายและการสื่อสารทางการตลาด (Pomotion & IMC) ไมํมีสินค๎า
ชนิดใดที่จะประสบความสาเร็จได๎ ถ๎าไมํมีโปรแกรมการสื่อสารการตลาดที่ดี ซึ่งมีบทบาทในการ
ให๎ข๎อมูลที่จาเป็นกับลูกค๎า ชักชวนให๎เห็นประโยชน์ที่จะได๎รับ ตลอดจนกระตุ๎นให๎ลูกค๎าตัดสินใจ
ซื้อบริการเร็วขึ้น แตํหลักการสื่อสารการตลาดของการบริก ารมักจะเน๎นที่การสอนลูกค๎าเกี่ยวกับ
บริการนั้นๆ วํามีประโยชน์อยํางไรบ๎าง เมื่อใดจึงควรจะใช๎จะหาได๎ที่ไหน และจะต๎องทาอยํางไร
บ๎างในการมารับบริการนั้นๆ
5. พนักงานผู๎ให๎บริการและลูกค๎าที่มีสํวนรํวมในงานบริการนั้นด๎วย สํงมอบบริการ
(People) มีบริการหลายชนิดที่ เจาะจงให๎ลูกค๎าและพนักงานต๎องมามีสํวนรํวมในงานบริการ
รํวมกัน ขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไมํได๎ เชํน การให๎บริการตัดผม
6. เกิดความประทับใจจากสิ่งที่เห็น มีสํวนในการชํวยทาให๎ลูกค๎ารู๎สึกวํา บริการนั้นมี
คุณภาพ มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ได๎แกํ อาคารสานักงานสถานที่ที่ ให๎บริการ เครื่องมือ
ที่ใช๎ การแตํงกายของพนักงานที่เหมาะสม
7. กระบวนการออกแบบบริการ (Process Design) เป็นการสํงมอบบริการให๎ลูกค๎า ถ๎า
การออกแบบทาได๎ดี การสํงมอบบริการก็จะมีประสิทธิภาพ ถูกต๎องตรงเวลา มีคุณภาพ
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สม่าเสมอ แตํถ๎าขั้นตอนการออกแบบบริการไมํดีพอก็ จะทาให๎ลูกค๎ารู๎สึกราคาญ หรือทาให๎ลูกค๎า
ไมํพอใจ จนทาให๎เลิกใช๎บริการไป
ผู๎บริหารจะต๎องมีการทบทวนการให๎บริการกับลูกค๎าไมํควรไปลดต๎นทุนการบริการลง ทาให๎
คุณภาพการบริการแยํลงไปด๎วย คุณภาพที่ไมํดีจะทาให๎ลูกค๎าไมํพอใจ และไมํใช๎บริการซ้าอีก
2.2.3แนวคิดและทฎษฎีเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ Customer
Relationship Management (CRM)
การสร๎างความสัมพันธ์กับลูกค๎า โดยการ CRM เป็นสํวนหนึ่งของทุกคนในองค์การ และสร๎าง
ความได๎เปรียบให๎กับองค์การ สามารถชํวยให๎องค์การคาดการณ์สํวนแบํงทางการตลาดได๎ ทั้งนี้
องค์การจะต๎องให๎ความสาคัญกับทั้งลูกค๎าภายในและภายนอกองค์การ
แนวคิดพื้นฐานของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
การจัดการเกี่ยวกับชํองทางการสื่อสารและการพัฒนาสินค๎า และบริการเพื่อสนองตอบ
สิ่งที่ลูกค๎าต๎องการ ประโยชน์ของการบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ (CRM) ตํอบริษัท
1.การเพิ่มรายได๎จากการขาย (Sale Revenue Increase)
การมุํงเน๎นการสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค๎า เพื่อทาให๎ลูกค๎าเกิดความภักดีการใช๎
สินค๎าหรือบริการ (Customer Loyalty) การนาหลักการบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ (CRM) มีรายได๎ที่
เพิ่มขึ้น ปรับปรุงกระบวนการทางานใน บริษัทลดรายจํายในการดา เนินงาน และต๎นทุนการหา
ลูกค๎า ใหมํๆหรือดึงลูกค๎ากลับมาใช๎สินค๎าหรือบริการอีกครั้ง
2. การบริหารของวงจรการทาธุรกิจของลูกค๎า (Customer Life Cycle Management)
2.1 การหาลูกค๎าใหมํเข๎าองค์กร (Customer Acquisition) โดยการสร๎างความเดํน
(Differentiation) ของสินค๎ าหรือบริการที่ใหมํ (Innovation) และเสนอความความสะดวกสบาย
(Convenience) ให๎กับลูกค๎า
2.2 การเพิ่มความพึงพอใจให๎กับลูกค๎าเพื่อทาการซื้อสินค๎าและบริการ โดยผํานขั้นตอน
การทางาน ที่กระชับเพื่อการสนองตอบความต๎องการของลูกค๎าได๎รวดเร็วและถูก ต๎อง และการ
ทางานที่สนอง ตอบสิ่งที่ลูกค๎าต๎องการหรือเสนอสิ่งที่ลูกค๎าต๎องการ โดยผํานหนํวยงาน ลูกค๎า
สัมพันธ์ (Customer Service)
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2.3 การรักษาลูกค๎า (Customer Retention) ให๎อยูํกับองค์การนานที่สุด และการดึง
ลูกค๎าให๎กลับมา ใช๎สินค๎าหรือบริการ โดยฟังความคิดเห็นจากลูกค๎าและพนักงานในอง ค์กร
(Listening) รวมถึงการเสนอสินค๎าและบริการใหมํ (New Product)
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจ (Improving Integration of Decision Making
Process)
การเพิ่มการประสานงานในฝ่ายตํางๆของบริษัท โดยเฉพาะการใช๎ระบบฐานข๎อมูลของ
ลูกค๎ารํวมกัน และผู๎บริหารส ามารถดึงข๎อมูลจากระบบตํางๆมาประกอบการตัดสินใจ เชํน
รายละเอียดของลูกค๎าที่ติดตํอเข๎ามาในฝ่ายลูกค๎าสัมพันธ์ (Call Center), รายละเอียดของการ
จํายเงินของลูกค๎าจากฝ่ายขาย (Sales),กิจกรรมทางการตลาดที่เสนอให๎ลูกค๎าแตํละกลุํมหรือแตํ
ละบุคคลจากฝ่ายการตลาด(Marketing) และ การควบคุมปริมาณของสินค๎าในแตํละชํวงจากฝ่าย
สินค๎าคงคลัง (Inventory Control) เป็นต๎น
4.การเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Enhanced Operational Effiency)
การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ (CRM) จะชํวยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของฝ่ายตํางๆของ
บริษัท โดยข๎อมูลตํางนั้นไ ด๎มาจากชํองทางการสื่อสาร เชํน Fax, โทรศัพท์ และ อีเมล์ (Email)
เป็นต๎น
- ฝ่ายขาย: Telesales, Cross-selling และ Up-sellingระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข๎องกับฝ่ายขาย เชํน ในการขายสินค๎าแบบ Cross-selling และ Up-selling เพิ่ม
ความสามารถในการคาดเดาแนวโน๎มการซื้ อสินค๎าหรือบริการ รวมถึงการใช๎ข๎อมูลของลูกค๎า
เชํน ข๎อสัญญา (Contract) ระหวํางองค์กรกับลูกค๎า ระบบยังชํวยระบุรายละเอียดของ สินค๎าหรือ
บริการให๎เหมาะสมกับลูกค๎าแตํละราย , การเก็บข๎อมูลทาง ด๎านการขาย และการตรวจสอบ
สถานภาพของการสํงสินค๎าให๎กับลูกค๎า
- ฝ่ายการตลาด (Marketing)
ระบบการบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ (CRM) มีสํวนชํวยให๎บริษัท สามารถวิเคราะห์วําวิธีใดที่
ควรจัด จาหนํายสินค๎าผํานชํองทางการขาย (Sales Channels) ตํางๆ เชํน ตัวแทนการขาย
(Sales Representatives) และ ผํานทางเวบไซด์ (Website) ระบบการ บริหารลูกค๎าสัมพั นธ์ยังมี
บทบาท สาคัญกับชํองทางการสื่อสาร (Communication Channels) เชํน ระบุชํองทางการ
สื่อสาร ที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการขายสินค๎าชนิดนั้นหรือลูกค๎าแตํละราย หรือ
การระบุ
พนักงานที่เหมาะสม ที่สุดในการให๎บริการหรือติดตํอกับลูกค๎ารายนั้นๆ
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- ฝ่ายลูกค๎าสัมพันธ์ (Customer Service ) และฝ่ายสนับสนุน (Support)
ระบบการบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ในฝ่ายลูกค๎าสัมพันธ์ (Customer Service ) และฝ่าย
สนับสนุน (Support) ที่สาคัญคือด๎านการดูแลลูกค๎า (Customer Care Service) เชํน ระบบการ
จัดการเกี่ยวกับข๎อมูล รายละเอียดของลูกค๎าในองค์กร (Account management) และ ระบบ
แสดงรายละเอียดของ ข๎อสัญญาระหวํางองค์กรกับลูกค๎า (Detail Service Agreement)
นอกจากนี้แล๎วระบบจัดการทางด๎านอีเมลล์ (Email Management System) ถือวําเป็นสํวน
สาคัญในการสร๎างกลยุทธ์ทางด๎านการบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ (CRM) เชํน สามารถย๎อนห ลังดู
อีเมลล์ของลูกค๎าในอดีตได๎ และระบุผู๎แทนฝ่ายขายที่เหมาะสมที่สุดกับลูกค๎ารายนั้นได๎โดยข๎อมูล
ที่ใช๎อาจจะมาจากข๎อมูลตํางๆที่ลูกค๎าเคยติดตํอด๎วย
- รายละเอียดของการชาระคําสินค๎าหรือบริการให๎กับลูกค๎า (Customer Billing)
ธุรกิจสามารถใช๎ระบบการบริหารลูกค๎าสั มพันธ์ (CRM) ในออกรายละเอียดการจํายเงินของ
ลูกค๎า (Bill Payment) และที่ผํานการจํายเงินระบบอินเตอร์เนต (Electronic Bill) และการ
ให๎บริการ นการตอบข๎อสงสัยตํางๆผํานชํองทางการสื่อสารตํางๆ เชํน ในระบบออนไลน์
- การขายและให๎บริการในสถานที่ที่ลูกค๎าต๎องการ (Field Sales and Service)
การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ (CRM) ที่เกี่ยวข๎องกับการขายและให๎บริการในสถานที่ที่ลูกค๎าต๎องการ
(Field Sales and Service) ทาให๎พนักงานสามารถชํวยในการดึงข๎อมูลมาใช๎ในขณะที่ทาการ
ขายหรือการ ให๎บริการกับลูกค๎า โดยสามารถใช๎ข๎อมูลดังกลําวรํวมข๎อมูล ขององค์การรํวมกันได๎
การบริหาร ลูกค๎าสัมพันธ์ (CRM) ยังมีสํวนการจัดการเกี่ยวกับการทารายงานทางการขาย การ
สร๎างใบเสนอ ราคาให๎กับลูกค๎าและเงื่อนไขพิเศษให๎กับลูกค๎าแตํละรายแบบอัตโนมัติ ,การเสนอ
สินค๎าที่มีความพิเศษเฉพาะตามต๎องการของลูกค๎าแตํละราย (Customized Products) ระบบที่
ทางานประสานกับสินค๎าคงคลัง (Inventory System),ระบบการสั่งซื้อ (Ordering System) ,การ
สํงและรับสินค๎าหรือบริการ (Logistic System), การจัดตารางให๎กับพนักงานที่จะให๎บริการ ,การ
ออกใบแจ๎งหนี้ และ การจัดการระบบโควตาในการขาย
- กิจกรรมที่สร๎างความภัก ดีและการรักษาลูกค๎า (Loyalty และ Retain Program)
การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ (CRM) ที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยูํกับการแยกความแตกตํางเหลํานี้ตาม
กลุํมลูกค๎า (Customer Segmentation) เชํน การจาแนกประเภทของลูกค๎าออกตามความ
ต๎องการของลูกค๎า , ประวัติสํวนตัวของลูกค๎า และประ วัติการซื้อ นอกจากนี้ยังสามารถกิจกรรม
ลูกค๎าย๎อนหลัง เพื่อบริษัทจะได๎นาข๎อมูลเหลํานี้ไปวิเคราะห์หาข๎อมูลเชิงลึก เชํน ชํองทางการ
สื่อสารเหมาะสมที่สุดของลูกค๎า แตํละราย (Effective Communitication Channel), พฤติกรรม
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การซื้อของลูกค๎า (Customer Behavior) และสินค๎า ที่มีความพิเศษเฉพาะตัว (Customised
Product) สาหรับลูกค๎าแตํละราย
5. เพิ่มความรวดเร็วในการให๎บริการ (Speed of Service)
การใช๎หลักการบริหารลูกค๎าสัมพันธ ์ (CRM) สามารถปรับปรุงกระบวนการทางานโดย
มุํงเน๎นที่การตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าจะต๎องรวดเร็วและถูกต๎อง
โดยเฉพาะการ
ตอบสนองแบบให๎บริการ หรือตอบสนองกับลูกค๎าทันที (Real Time) เชํน ระบบการสั่งสินค๎ามี
การเชื่อมโยงระบบตํางๆ ทั้งในฝ่ายรับการสั่งซื้อ (Order Fulfillment), ฝ่ายขาย (Sales
Department), ฝ่ายบัญชี (Acoounting Department), ฝ่ายสินค๎าคงคลัง (Inventory) และ ฝ่ายที่
เกี่ยวข๎องกับการให๎เครดิตกับลูกค๎า (Credit Authorization)
6. การรวบรวมรายละเอียดตํางของลูกค๎า (Gathering More Comprehensive Customer
Profiles)
การบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ (CRM) ได๎ชํวยให๎เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของฝ่ายตํางๆ
ในบริษัท ได๎มาก ขึ้น เพราะวํ าการบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ (CRM) ชํวย การจัดการเกี่ยวกับข๎อมูล
ของ ลูกค๎าที่มีอยูํ ได๎มากขึ้นทาให๎ข๎อมูลเก็บอยํางเป็นระบบอยํางเชื่อมโยงขึ้น บริษัทสามารถนา
ฐานข๎อมูล นี้มาใช๎ใน ระบบตํางๆ ได๎
7. การลดต๎นทุนในด๎านการขายและการจัดการ (Decrease General Sales and Marketing
Administration Costs)
การลดลงของต๎นทุนการดาเนินงานนั้นมาจากใช๎หลักการบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ เนื่องจาก
บริษัท มีระบบการจัดการที่เน๎นในเรื่องการสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค๎า เข๎าใจความต๎องการ
ของลูกค๎าและ ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎มากขึ้น ทาให๎ บริ ษัท ไมํสูญเสียต๎นทุนใน
การดึงลูกค๎ากลับเป็นลูกค๎า ขององค์กรอีก และตัดกระบวนการที่ไมํจาเป็นและกิจกรรมที่ไมํ
กํอให๎เกิดรายได๎แกํบริษัท
8. การสร๎างมูลคําเพิ่ม ( Value Added)
ให๎กับลูกค๎าในปัจจุบันลูกค๎านั้นพยายามแสวงหาความพึงพอใจสูงสุดจากสินค๎าและ
บริการ สิ่งที่ลูกค๎าต๎องการจึง ไมํใชํแคํคุณคํา (Value) อีกตํอไป แตํต๎องการคุณคําเพิ่มที่ทาให๎
ลูกค๎ามีความรู๎สึกมากกวําความพอใจ ซึ่งผู๎ประกอบการควรสร๎างคุณคําเพิ่มให๎กับสินค๎าและ
บริการ โดยผําน Value Chain ทั้งในสํวนของคูํค๎า (Supply Chain) และในสํวนของความ
ต๎องการของลูก ค๎า (Demand Chain) เพื่อทาให๎เกิดการบูรณาการที่ทาให๎เกิดมูลคําเพิ่มให๎กับ
ลูกค๎า อยํางครบวงจรทั้งระบบ จากหลายหนํวย งานเข๎ามาเกี่ยวข๎องทั้ง ภายในองค์กร และ
ภายนอกองค์กร (Internal and External Organization) นับตั้งแตํผู๎จาหนํายวัตถุดิบ (Raw
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Materials Suppliers) , กระบวนการ ที่เกี่ยวข๎องกับวัตถุดิบ (Material Procurement), การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Designers), การจัดหาอุปกรณ์ชิ้นสํวน (Spare Parts Suppliers)
,การขาย (Sales) และการตลาด (Marketing), ผู๎ที่ทาการจัดจาหนําย (Distributors) และ
หนํวยงานลูกค๎าสัมพันธ์ (Contact Center) เป็นต๎น
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรได้
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อของผู๎บริโภค (Factors Influence consumer Buging
Behavior)
1. ปัจจัยที่เกิดจากตัวผู๎ซื้อเอง
ผู๎ซื้อมีความแตกตํางในเรื่อง เพศ อายุ รายได๎ สถานภาพของครอบครัว แล ะอาชีพ โดยความ
แตกตํางในปัจจัย
เหลํานี้ทาให๎เกิดพฤติกรรมการซื้อที่แตกตํางกันออกไป
2. ปัจจัยด๎านจิตวิทยา
ความต๎องการและแรงจูงใจ โดย A.H. Maslow ได๎กลําวไว๎ใน Hierarchy of Needs อยําง
นําสนใจ วํา ความต๎องการของผู๎ซื้อนั้นต๎องการตอบสนองในเรื่องของด๎านรํางกาย , ความ
ปลอดภัย , ความต๎องการให๎สังคมยอมรับ , ต๎องการมีฐานที่เดํน และต๎องการประสบผลสาเร็จใน
ชีวิต มีชื่อเสียง
1. การรับรู๎ (Perception) การรับรู๎มีผลกับการกระตุ๎นการซื้อ และการบริการลูกค๎า
สัมพันธ์นั้น ควรทาความเข๎าใจในลักษณะการรับรู๎ของกลุํมตลาดเป้าหมาย ตํางๆ เชํ น กลุํมของ
สินค๎าสาหรับเด็ก , สาหรับกลุํมคนที่อยูํในวัยทางาน และกลุํมของผู๎สูงอาย หลังจากนั้น องค์กร
สามารถเลือกข๎อมูล
ขําวสารที่เหมาะสมกลุํมตลาดเป้าหมายจะรับรู๎ได๎งําย
2. ทัศนคติ (Attitude) ควรสร๎างทัศนคติที่ดี กับภาพพจน์ขององค์กรพนักงานขายและ
สินค๎าหรือบริ การ โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎ประกอบการที่ผลิตสินค๎าใด ๆ ที่ใหมํออกสูํตลาด จะ
ประสบความสาเร็จได๎นับจะ ต๎องสร๎างทัศนคติที่ดีให๎กับผู๎ซื้อ
ให๎เกิดการยอมรับในตลาด
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2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปรานี วุฒิรณฤทธิ์ (2549) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร สนเทศ
คลังสินค๎าทําอากาศยาน กรณีศึกษาเขตปลอดภาษีอากร (Free Zone) ทําอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษารูปแบบการบริหารงานในเขตปลอดภาษีอากร (Free Zone) เพื่อ
กาหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางด๎านการยริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แขํงขันในธุรกิจการขนสํงสินค๎าทางอากาศ
ผลการศึกษา พบวําการบริหารงานของอาคารคลังสินค๎ายังไมํสมบรูณ์เนื่องจากสาเหตุ
เป็นอาคารคลังสินค๎าใหมํดังนั้นการเชื่อมโยงกับระบบภายนอกจาเป็นต๎องหาข๎อมูลและตกลงกับ
หนํวยงานที่ใช๎ ในอนาคตเมื่อมีการนาเทคโนโลยีมาใช๎ในอาคารคลังสิ นค๎าอยํางสมบรูณ์แ ล๎วจะ
สามารถเพิ่มศักยภาพทางด๎านการแขํงขันในธุรกิจการขนสํงสินค๎าทางอากาศได๎มากยิ่งขึ้น
จุฑามณี อิศรางกรู ณ อยุธยา (2544) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพการจัดการผลตํอ
การให๎บริการของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เพื่อบริการที่เป็นเลิศ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การวิเคราะห์คุณภาพการจัดการในการบริการของบริษัทการบินไทย
ผลการศึกษา พบวํา ปัญหาในการจัดการปัจจัยสํวนประกอบบริการของบริษัทการบิน
ไทยโดยสํวนใหญํเป็นเนื้องานการบริการ จากผลการวิเคราะห์มีข๎อเสนอแนะคือการดาเนิธุรกิจที่
มีลักษณะที่ไมํสามารภจับต๎องได๎ (Intangibility) จึ งจาเป็นจะต๎องมีการควบคุมคุณภาพการ
บริการ 2 ขั้นตอนคือการคัดเลือกพนักงาน ฝึกอบรมพนั กงานในการบริการและต๎องมีการสร๎าง
ความพึงพอใจให๎กับลูกค๎า โดยแนวทางคือควบคุมกลยุทธ์ทางด๎านการบริการ ให๎สอดคล๎องกัย
ความต๎องการของลูกค๎า เพื่อมุํงสูํการบริการที่เป็นเลิศ
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา
การศึกษา ปํญหาเรื่อง กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อเสริมความสามารถ
ทางการแขํงขันในธุรกิจขนสํงสินค๎าทางอากาศ (Thai Cargo) ผู๎ศึกษาได๎ดาเนินการศึกษา โดย
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยสภาพแวดล๎อมและกาหนดปัญหาตลอดจนกา หนดวัต ถุประสงค์ใน
การวิจัย ดังนี้
1.เพื่อยืนยันปัญหาจากปัจจัยในการแขํงขันภายในอุตสาหกรรมขนสํงทางอากาศของ
บริษัทการบินไทย (Thai air cargo)
2.เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารการจัดการด๎านศูนย์กระจายสินค๎า (Hub) และบริการใน
การรับประกัน (Warranty) ด๎านการขนสํงที่ถูกต๎องตรงเวลาและปลอดภัยของสินค๎าโดยขนสํง
ทางอากาศของบริษัทการบินไทย (Thai air cargo)
3.กาหนดกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน
และพัฒนาระบบการขนสํงสินค๎าทางอากาศของบริษัทการบินไทย (Thai air cargo)
จากนั้นจึงดาเนินการตามขั้นตอนกระบวนการวิจัย และสรุปผล ซึ่งประกอบด๎วย
ประเด็นตํางๆดังนี้
3.1 การออกแบบวิจัย (Research Design)
3.2 การเก็บข้อมูล (Data Collection)
3.2.1 การเก็บข๎อมูลทุติยภูมิ
3.2.2 การเก็บข๎อมูลปฐมภูมิ
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
3.3.1 การวิเคราะห์ข๎อมูลทุติยภูมิ
3.3.2 การวิเคราะห์ข๎อมูลปฐมภูมิ
3.4 การสรุปประมวลผล ตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
3.4.1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis)
3.4.2 การกาหนดทางเลือกกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
3.4.3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategic Implementation)
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3.1 การออกแบบวิจัย (Research Design)
ในการศึกษาครั้งนี้ทาการออกแบบการวิจัยการศึกษาแบบปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์แบบ
เชิงลึก และการเก็บข๎อมูล การเก็บข๎อ มูลปฐมภูมิ จากรายงานประจาปี เอกสารตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
มาใช๎ เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ เป็นการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองตามกรอบแนวคิดของ
กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) ประกอบด๎วยการวิเคราะห์
เชิงกลยุทธ์การกาหนดทางเลือกกลยุทธ์ และปฏิบัติตามกลยุทธ์ โดยได๎ทาการศึกษาข๎อมูลทั้งสํวน
ที่เป็น ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากนั้นจึงนาข๎อมูล
ทั้งสองมาทาการวิเคราะห์ทฤษฎีกระบวน การจัดการเชิงกลยุทธ์ ในการวิเคราะห์ ประมวลผลเพื่อ
สรุปเลือกกลยุทธ์ทั้งสามระดับ คือ กลยุทธ์ ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับหนํวยธุรกิจ และกลยุทธ์
ระดับหน๎าที่

3.2 การเก็บข้อมูล (Data Collection)
3.2.1 การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ
เก็บข๎อมูลพื้นฐานของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) จากตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทย รายงานประจาปีของบริษัทการบินไทย
-เก็บข๎อมูลพื้นฐานของบริษัท DHL จากหน๎าเว็บไซต์ของบริษัท
-เก็บข๎อมูลพื้นฐานของบริษัท FedEx จากหน๎าเว็บไซต์ของบริษัท
-เก็บข๎อมูลพื้นฐานสภาพเศรษฐกิจ การตลาดด๎านขนสํงทางอากาศที่เกี่ยวข๎องกับ
การศึกษาจาก เว็บไซต์ตํางๆ ตาราวิชาการ หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
3.2.2 การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ
3.2.2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ในการศึกษาด๎วบตัวเองครั้งนี้ได๎มาการเก็บข๎อมูล จากผู๎บริหารของ บริษัท Thai Cargo
โดยใช๎การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ ได๎
ดาเนินการสัมภาษณ์ดังนี้
-คุณนพวรรณ ตาแหนํงงาน ผู๎บริหารฝ่ายวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ Thai Cargo
-คุณณฐพล ตาแหนํงงาน ผู๎จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด Thai Cargo
การเก็บข้อมูลโดยการสอบถามจากกลุ่ มลูกค้าที่ทาการขนส่งสินค้ากับ Thai
Cargo
-บริษัท Harper Freight international ตาแหนํง เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายการตลาด
-บริษัท Thai Master Freight international ตาแหนํง เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายการตลาด
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-บริษัท Dynamic Air Cargo ตาแหนํง เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายการตลาด
-บริษัท Royal Freight international ตาแหนํงเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายการตลาด

ผลการสัมภาษณ์นาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลด้วยวิธีทาง Qualitative ทาได้ดังนี้
1.วิเคราะห์ผล Qualitative ของผู๎บริหาร โดยจัดกลุํมความเห็น วิสัยทัศน์ของผู๎บริหารจากการ
สัมภาษณ์และวิเคราะห์ในประเด็น ดังนี้
2.1.1 วิเคราะห์ความคิดเห็น วิสัยทัศน์ของผู๎บริหารแตํละทํานวําการบริหารที่เป็นอยูํใน
ปัจจุบันสอดคล๎องกับข๎อเท็จจริง สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ การตลาด การแขํงขันหรือไมํ
อยํางไร
2.1.2 วิเคราะห์วิสัยทัศน์ผู๎บริหารตามหลักการทางทฤษฎีของบริหารวํามี จุดอํอน จุด
แข็ง และมีข๎อปรับปรุงอยํางไร
2.1.3 วิเคราะห์วิสัยทัศน์ผู๎บริหารที่มีตํอคูํแขํงขันในตลาดขนสํงทางอากาศ
2.1.4 ผู๎บริหารมองคูํแขํง DHL FedEx มีศักยภาพเพียงใด อยํางไร
2.1.5 ผู๎บริหารมีแผนรับมือการแขํงขันอยํางไร
2.วิเคราะห์ผล Qualitative ของลูกค๎า โดยจัดกลุํมความคิดเห็นของลูกค๎าและวิเคราะห์ ในแตํละ
ประเด็น ดังนี้
ความพึงพอใจตํอความรวดเร็วในการให๎บริการ
มีความพึงพอใจตํอการรับและสํงสินค๎าตรงตามเวลาที่กาหนด
ความพึงพอใจตํอราคาในการให๎บริการ
ความพึงพอใจตํอความปลอดภัยในการขนสํง
ความพึงพอใจตํอการรับประกันความเสียหายของสินค๎า เป็นต๎น
ลูกค๎าแตํละคนมีความพอใจตํอการให๎บริการเรื่องใดเพราะเหตุผลอะไร
ลูกค๎าแตํละคนมีความคิดเห็นอยํางไรตํอการบินไทย อยากให๎ปรับปรุงสิ่งใดบ๎าง
ความรวดเร็วในการให๎บริการ
การรับและสํงสินค๎าตรงตามเวลาที่กาหนด
ราคาในการให๎บริการ
ความปลอดภัยในการขนสํง
การรับประกันความเสียหายของสินค๎า
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3.2.2 การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ
3.2.2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากบทสัมภาษณ์เชิงลึกของ
ผู้บริหาร Thai Cargo ผลการวิเคราะห์ จากบทสัมภาษณ์ ความคิดเห็น วิสัยทัศน์ ของ
ผู้บริหารแต่ละท่านว่าการบริหารที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสอดคล้องกับข้อเท็จจริง
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การตลาด การแข่งขันหรือไม่ อย่างไร สรุปได้ดังนี้
ปัจจุบันธุรกิจการขนสํงสินค๎าทางอากาศมีสถานณ์ที่แขํงขันกันทั่วโลก Thai Cargo การ
แขํงขันกันในตลาดการ ขนสํงสินค๎าจึงแขํงขันด๎วยราคาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Produce คือ
การบริการซึ่งเป็นการแขํงขันกับสายการบินชั้นนาทั่วโลก Thai Cargo แบํงผลิตภัณฑ์ คือการ
บริการ ออกเป็น 2 สํวนดังนี้
1. Handing การบริการสินค๎าระวางบรรทุกสินค๎าคือการโหลดสินค๎าลงที่ใต๎ท๎องเครื่อง
2. Handing Service คือการบริการขนถํายโหลดสินค๎าขึ้นลง จากเครื่อง เชํนสินค๎า
ประเภท อุปกรณ์อิเล็คทรนิกส์และสินค๎าประเภท ผักสด ผลไม๎ กุ๎ง ไกํ ปลา เป็นต๎น
สํวนทางด๎านการบริหารงานทาง Thai Cargo จะรับนโยบายการบริหารงานมาจาก
ระดับองค์กร corporate เนื่องจาก Thai Cargo เป็นธุรกิจหลัก ของบริษัทการบินไทย และ
รายได๎หลักมาจากการ
ผลการวิเคราะห์ จากบทสัมภาษณ์ ข้อเท็จจริง สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การตลาด
การแข่งขันหรือไม่ อย่างไร
ขนสํงสินค๎าดังนั้นจึงรับนโยบายมาแล๎วสามารถแบํงออกตามนโยบายการบริหารงาน ได๎
ดังนี้
1. การขยายเพิ่มตลาด โดยเน๎นการขยายตลาดอาเซียน เป็นหลักเนื่องจากสภาพทา ง
เศรษฐกิจจะมีโอกาสการเติบโตที่มากกวําตลาดทางทวีปยุโรป
3. การลดต๎นทุนทางด๎าน การขนสํงสินค๎า ทางอากาศ คือการลดต๎นทุนทางการขนสํง
สินค๎าที่รํวมกันโดยในชํวงที่มีการขนสํงในปริมาณที่มาก จะทาการแบํง การขนสํงสินค๎ากับสาย
การบินอื่นๆ
4. การขยายพื้นที่ใน ศูนย์กระจายสินค๎า Hub เพื่อคลอบคลุมขยาย พื้นที่ในขนสํงสินค๎า
เพื่อรองรอบทางด๎านการขนสํงสินค๎าให๎มีความเชื่อมโยงในตลาดการขนสํงสินค๎าเพิ่มมากยิ่งขึ้น
5. การบริการเสริมทางด๎านการจัดสํง แบบภาคพื้นดิน Door to Door มีการให๎บริการ
เสริมที่ให๎ FedEx หรือเป็นบริษัทที่สามารถเข๎ามารํวมสัมปทาน เป็นการเพิ่มทางด๎านการสร๎าง
เครือขํายทางการขนสํงสินค๎า เพิ่มให๎มากยิ่งขึ้นเพื่อสํงเสริมควบคูํกันไป
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วิธีการวิเคราะห์จากบทสัมภาษณ์ วิสัยทัศน์ผู้บริหารของบริหารว่ามีจุดอ่อน จุด
แข็ง และมีข้อปรับปรุงอย่างไรบ้าง จากตาราง Tows
แนวทางการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดด๎านการขนสํงทางอากาศจะดูแนวทางของ The
International Refrigerated Transportation Association (IRTA) เป็นการวิเคราะห์อยํางไรดูวํา
มีการประเมินในระดับใดจึงนามาวางกลยุทธ์ ซึ่งจะประเมินจากด๎านตํางๆ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ Place เพราะประเทศไทยมีทางด๎านการขนสํงสินค๎าในปริมาณที่มาก
มี GDP การขนสํงที่มาก
2. การวิเคราะห์นโยบายการบริหารงาน Political จะวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจใน
ประเทศ สํวน
ตํางประเทศจะดูโดยรวม เพราะถ๎ากระทบจะทบไปทั่วโลกการขนสํงสินค๎าจะขึ้นกั บโรงงานการ
ผลิตด๎วยถ๎าโรงงานการผลิตทั่วโลกซบเซาไปด๎วย
3 .การวิเคราะห์ทางด๎านเศรษฐกิจ Economic ด๎วยเป็นผลกระทบโดยรวมถ๎าระบบ
เศรษฐกิจก็จะกระทบโดยรวมสํวนทางด๎านตํางประเทศจะดูโดยรวมเพราะกระทบไปทั่วโลกการ
ขนสํงสินค๎าจะขึ้นกับโรงงานการผลิตด๎วยถ๎าโรงงานการผลิต ทั่วโลกซบเซา จะรับผลกระทบไป
ด๎วย
4. การวิเคราะห์ทางด๎านระบบ Technology เป็นสิ่งที่เราต๎องการตามให๎ทันถ๎าคูํแขํงนา
เทคโนโลยีเข๎ามาแทนกาลังคน จะสูง คูํแขํงจะมีต๎นทุนทางด๎านกาลังคนที่ตากวําเพราะฉะนั้นเค๎า
จะตั้งราคาที่ต่ากวํา ขณะนี้กาลังนาเทคโลโลยีแบบใหมํเข๎ามาใช๎
สํวนทางด๎านรูปแบบการบริการของ Thai Cargo จะคานึงถึงควสามต๎องการความ
ต๎องการของลูกค๎าหรือตัวแทนผู๎ค๎ามีความต๎องการการขนสํงสินค๎าที่สะดวก รวดเร็วโดยเฉพาะที่
เป็นสินค๎าประเภท ผักสด ผลไม๎ กุ๎ง ไกํ ปลา จึงจาเป็นตํอการใช๎ระบบการขนสํงที่สะดวกรวดเร็ว
การขนสํงทางอากาศรูปแบบทางด๎านการบริการคือรักษาอุณหภูมิสินค๎าให๎มีความสดใหมํและไมํ
เสียหายสํวนปัจจัย ในการขนสํง ที่จะเป็นทางด๎านราคาและการบริการการขนสํงสินค๎าจะทาการ
ลดราคาในชํวงที่คูํแขํงหรือสายการบินอื่นๆ มีการขนสํงสินค๎าเข๎า-ออกน๎อยมีปริมาณการขนสํงที่
ลดลงคือในชํวง Low season และตลาดการขนสํงสินค๎าโดยรวม มีการขนสํงสินค๎า เข๎าและการ
ขนสํงสินค๎าออกลดลง Thai Cargo จะลดราคาการนาเข๎า-สํงออกสินค๎าประเภท สินค๎าที่เป็ น ผัก
สด ผลไม๎ กุ๎ง ไกํ ปลา โดยทา การแจ๎งลํวงหน๎ากับผู๎ขนสํงสินค๎าทางเว็บไซค์กํอน 1 เดือนราคา
คําขนสํงสินค๎าทีท่ าการลดลงสํวนมากจะลดลงจากปกติ 1-2 บาท ลูกค๎าที่ขนสํงสินค๎าเป็นประจา
กับ Thai cargo เมื่อทราบราคาการขนสํงที่ล ดลงลูกค๎าก็จะทาการขนสํงในขนในปริมาณที่ เพิ่ม
มากขึ้น
สํวนทางด๎านบริการของ FedEx และ DHL ไมํมีบริการสํง สินค๎าประเภทที่เป็น ผักสด
ผลไม๎ กุ๎ง ไกํ ปลา จึงได๎ทาการจัดสํงแบบการฝากไปกับเที่ยวบินของเครื่อง TG เพราะทางฝ่าย
DHL จะไมํมีในสํวนบริการสินค๎าที่เป็นประเภทผักสด ผลไม๎ เป็นต๎น ในสํวนของ Hub กระจาย
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สินค๎าอยากยังไมํ มีการแบํง เขตขนสํง สินค๎าหรือ TG terminal มีเพียง terminal เดียวยังไมํมีการ
แบํงพื้นที่ในการขนสํงสิน ค๎าขึ้นเครื่องอยํางที่ ชัดเจน ในการ ขนสํง สินค๎า เข๎าและ การ ขนสํง
สินค๎า ออก ซึ่งในอนาคตจะทาการแบํงแยกพื้นที่ในการจัดสํงสินค๎าอยํางชัดเจนเพื่อ เพื่มความ
สะดวกในการขนสํงสินค๎าและรวดเร็วในการ โหลดสินค๎า เพราะการโหลดสินค๎าลงจากเครื่องตรง
Handing คือขนลงจากเครื่องแล๎วจะมีตัวแทนผู๎ค๎าสํงมารับสินค๎า แตํในชํวงที่มีการโหลดสินค๎า ใน
ปริมาณที่มาก High Season ระบบการขนสํงการโหลดสินค๎า ยังไมํเพียงพอเนื่องจากสินค๎าที่
ต๎องการโหลดมากแตํยังมีพนักงานน๎อย ประจาที่ทาการโหลดสินค๎าน๎อย ซึ่งอาจสํงผลตํอการสํง
มอบสินค๎าที่ลําช๎าไปด๎วย
แผนภูมิที่ 12 แสดงปริมาณการขนส่งผักและผลไม้ของลูกค้า Thai Cargo จานวน 5
บริษัท

ที่มา: จากบทสัมภาษณ์คุณณฐพล
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แผนภูมิที่ 13 เเสดงปริมาณการขนส่งกุ้ง ปลาของลูกค้า Thai Cargo จานวน 5 บริษัท

ที่มา: จากบทสัมภาษณ์คุณณฐพล

แผนภูมิที่ 14 แสดงปริมาณการขนส่ งสินประเภทอื่นๆ ของลูกค้า Thai Cargo จานวน 5
บริษัท

ที่มา: จากบทสัมภาษณ์คุณณฐพล
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ผลวิเคราะห์ จากบทสัมภาษณ์ วิสัยทัศน์ผู้บริหารที่มีต่อคู่แข่งขันในตลาดขนส่ง
ทางอากาศ คู่แข่งหลักที่มีเที่ยวบินขนส่งสินค้าทางอากาศไปในภูมิภาคเดียวกันของ
Thai Cargo มีดังนี้
1. สายการบิน Chaina Airline
2. สายการบิน Malaysia Airline
3. สายการบิน Singapore Airline
4. สายการบิน Emirates Airline
สํวนสายการบินอื่นๆที่ใช๎สนามบินเป็น Hub บางครั้งก็เป็นคูํแขํงเชํนกันเพราะธุรกิจการขนสํง
สินค๎าจะปรับเปลื่ยนอยูํตลอดเชํนสายการบินของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Emirates
Airline ก็เป็นสายการบินที่เข๎ามาใหมํแล๎วใช๎สนามบินเป็นในการกระจายสินค๎า Hub เพื่อทาการ
ขนสํงสินค๎าตํอไปยังภูมิภาคในแถบอาเซีย
แผนภูมิที่ 15 แสดงสัดส่วนของประเทศเป้าหมายที่ทาการส่งออกจากประเทศไทยปี
2010

ที่มา: กรมการขนสํงสินค๎าทางอากาศ
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แผนภูมิที่ 16 แสดงสัดส่วนของประเทศเป้าหมายที่ทาการนาเข้าจากประเทศไทยปี 2010

ที่มา: กรมการขนสํงสินค๎าทางอากาศ

แผนภูมิที่ 17 แสดงปริมาณสัดส่วนของสินค้าอุตสาหกรรมรมเกษตรที่ส่งออกจาก
ประเทศไทยปี 2010

ที่มา: กรมการขนสํงสินค๎าทางอากาศ
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แผนภูมิที่ 18 แสดงปริมาณสัดส่วนของสินค้าที่ส่งออกจากประเทศไทยปี 2010

ที่มา: กรมการขนสํงทางอากาศ

ตารางที่ 20 แสดงปริมาณส่วนแบ่งตลาด International ของ Thai Cargo ปี 2009
Rank
International : Top 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Airlines
Thai Airways International
EVA Air
China Airlines
Cathay Pacific Airways
Korea Air
Singapore Airlines
Nippon Cargo Airlines
All Nippon Airways
Air Hong Kong
Emirates
JALways
KLM Royal Dutch Airlines
Etihad Airways
Cargolux Airlines
China Eastern Airlines
Qatar Airways
K-Mile Air
Qantas Airways
Asian Airlines
Air France

Cargo (Tonnes)

%Share

440,952
44,166
37,174
35,264
31,569
28,753
22,578
20,166
19,362
19,346
18,981
14,820
14,318
13,735
13,228
13,177
13,130
12,076
10,838
9,856

43.80%
4.40%
3.70%
3.50%
3.10%
2.90%
2.20%
2.00%
1.90%
1.90%
1.90%
1.50%
1.40%
1.40%
1.30%
1.30%
1.30%
1.20%
1.10%
1.10%
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ที่มา : AOT

ตารางที่ 21 แสดงปริมาณส่วนแบ่งตลาด Domestic Thai Cargo ปี 2009
Rank

Airlines

Cargo (Tonnes)

%Share

Domestics
1
2
3
4

Thai Air wary International
Thai Air Asia
Bangkok Airwary
PB.Air

38,917
44
23
5

99.80%
0.10%
0.10%
0.10%
ที่มา : AOT

ผลการวิเคราะห์จากบทสัมภาษณ์ ความพึงพอใจในการให้บริการของ Thai
Cargo เป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและความพึงพอใจในการใช้บริ การขนส่งสินค้า
ทางอากาศของลูกค้าหรือตัวแทนผู้ค้าของกลุ่มลูกค้า บริษัท DGF DHL Global
Forwarder สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้
การใช๎บริการของ Thai Cargo เป็นการสํงสินค๎าประเภท ผัก สด ผลไม๎ กุ๎ง ไกํ ปลา
ปริมาณการในเฉลี่ยคือ 40 เปอร์เซ็นตํอวันเพราะสินค๎าจาเป็ นตํอการการจัดสํงทีรวดเร็ว มีความ
พึงพอใจในบริการการจัดสํงที่สะดวกรวดเร็ว การจัดสํงตรงเป้าหมาย
ความพึงพอใจในการบริการขนสํงสินค๎าโดยรวมแล๎วมีความพึงพอใจแตํมีข๎อเสนอแนะ
คือการปรับปรุงทางด๎านการโหลดสินค๎าที่ต๎องโหลดสินค๎าเข๎า-ออกในปริมาณที่มากในชํวงหรือ
ในชํวง High Season ซึ่งยังมีการโหลดที่ช๎าอยูํซึ่งสํงผลตํอการสํงมอบสินค๎า แกํลูกค๎าที่ช๎าไปด๎วย
และปรับปรุงในสํวนของการบริการของพนักงาน service mind คือการบริการงานเอกสารยัง
ลําช๎าส๎วนทางด๎านการใช๎บริการขนสํงสินค๎าเนื่องจากมีความเชื่อมั่นในการขนสํงสินค๎ากับ Thai
Cargo เพราะการเชื่อมั้นวํา Thai Cargo มีการบริการที่ดีมีการบริการที่ติดอันดับ 10 ของการ
บริการขนสํงทางงอากาศและมีความพึงพอใจทางด๎านระบบการขนสํงสินค๎า Wireless
identification Tag และมีความพึงพอใจในระบบการปฏิษัติงานโดยรวมของระบบ Cargo
management system (CMS)
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ผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ลูกค้ากลุ่ม B2C ซึ่งสามารถแบ่งการวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อความรวดเร็วในการให้บริการ
ลูกค๎าของ Thai Cargo สํวนใหญํจะใช๎บริการสํงสินค๎าที่เป็นสินค๎าของประเภท ผัก สด
ผลไม๎ กุ๎ง ไกํ ปลา เนื่องจาก สินค๎าประเภทนี้มีความ จาเป็นตํอระบบการจัดสํงที่รวดเร็ว just in
time เพื่อ ทันตํอ การสํงมอบ สินค๎า และการรักษา สินค๎าประเภท ผัก สด ผลไม๎ ให๎ไมํได๎รับความ
เสียหายในระหวํางการขนสํงสินค๎าและทันตํอการ สํงมอบสินค๎า ให๎กับ ผู๎จัดจาหนํายสินค๎า และ
ผู๎บริโภคสินค๎า
2. ความพึงพอใจต่อการรับและส่งสินค้าตรงตามเวลาที่กาหนด
ในแตํละวันมีการขนสํงในปริมาณที่มาก เพราะการใช๎บริการของเครื่อง TG จะเน๎น ที่การ
ขนสํงที่รวดเร็ว ตรงเวลาซึ่งได๎มีการขนสํง สินค๎าประเภท ผัก สด ผลไม๎ กุ๎ง ไกํ ปลา ใ นปริมาณที่
มากซึ่ง 90%เพราะสินค๎าต๎องการ การ ขนสํง สินค๎า ภายใน 24 ชม ดังนั้น ในระบบการสํงมอบที่
ทันเวลา Just in Time ซึ่งเป็นระบบการจัดหารขนสํงสินค๎าทีมีประสิทธิภาพ รวดเร็วในการ
ขนสํงสินค๎า ชํวยลดการเดินทางของสินค๎าไปยังผู๎จาหนํายสินค๎า และผู๎บริโภคสินค๎า
3. ความพึงพอใจต่อความปลอดภัยของสินค้า
การพึงพอใจของลูกค๎าทางด๎านราคาอยูํในเกณ์ที่ ดีและการพึงพอในการบริการจัดสํง
สินค๎าที่รวดเร็วที่ทันเวลาในการสํงมอบสินค๎า ลูกคเหรือตัวแทนผู๎ค๎าสํงมีความพึงพอใจเป็นอยําง
มากเพราะเนื่องจาก ราคาคําขนสํงสินค๎าของ Thai Cargo มีการขนสํงไปในโซนของทวีป ยุโยรป
มีราคาทีถ่ ูกกวําสายการบินอื่นๆ เชํน สายการบินของ British Airways (BAF)
4. ความพึงพอใจต่อการรับประกันความเสียหายขณะขนส่งสินค้า
การเรียกคําเสียหาย การเรียกร๎องคําชดเชยหรือคําเสียหายจากผู๎ขนสํง ซึ่งกระทาโดย
ลูกค๎าผู๎สํงสินค๎าหรือตัวแทน ในกรณีที่สินค๎าเกิดการสูญหายหรือเสียหาย ภายในขอบเขตความ
รับผิดชอบของผู๎ขนสํ งได๎รับความพึงพอใจทางด๎านสินค๎าได๎ทาการขนสํง ตามเที่ยวบิ น ซึ่งถ๎า
สินค๎าไมํได๎รับบรรทุกตาม เที่ยวบิน หรือตามเวลา ที่กาหนดทาง Thai Cargo จะคืนคําขนสํง
ทั้งหมด
สํวนทางด๎านการขนสํงสินค๎าประเภท ผักสด ผลไม๎ กุ๎ง ไกํ ปลา จะได๎รับความยืดหยุํน
ทางด๎านของเวลาในการจัดสํ งคือการปิดรับ บริการสํงของกํอน 2 ชม. และการเปิดบริการในการ
รับสินค๎ากํอน 90 นาที Dept time และจัดเป็นสินค๎าประเภทสินค๎า เชํน อะไหลํรถยนต์ อุปกรณ์
คอมพิวตอร์ เมื่อสินค๎าไมํได๎ขึ้นเครื่องตามเที่ยวบินที่กาหนดจะทาการคิดราคาขนสํงราคา
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5. ลูกค้าแต่ละคนมีความพอใจต่อการให้บริการเพราะสาเหตุใด
ลูกค๎าผู๎สํงสินค๎าหรือตัวแทนใช๎บริการของ Thai Cargo เพราะมีความเชื่อมั่นการบริการ
ขนสํงสินค๎าและการที่ใช๎บริการกับ Thai Cargo มานาน และกลุํมผู๎สํงสินค๎าหรือตัวแทน
ผู๎ใช๎บริการขนสํงสินค๎ากับสายการบินอื่นๆที่มีราคาที่ถูกกวําเนื่อง จากกรณีที่ มีการขนสํงใน
ปริมาณที่ไมํมาก
การได๎รับบริการระหวํางการขนสํงสินค๎า เชํนการติดตามสินค๎า ในระบบ
Wireless
identification Tag ได๎รับความพึงใจในเกณฑ์ที่ดีทางด๎านระบบการติดตามสินค๎าและระบบการ
จัดการสํงสินค๎าในการติดตํอตรวจเช็คสินค๎าและการติดตามสินค๎า
ความพึงพอใจในระบบการปฏิษัติงานโดยรวมของ Cargo management system
(CMS) ระบบการจัดการบริหารทางด๎านนการจัดสํงสินค๎าและ ระบบ Cargo Community
System (CCS) ระบบข๎อมูลสินค๎าและขําวสารเชื่อมโยงทางอีเลคทร์อนิกที่ใช๎ระหวํางสายการบิน
กับตัวแทนที่เป็นสมาชิก การเช็คสินค๎า เว็บไซค์ของสมาชิกการขนสํงเพราะระบบมีการแสดง
การข๎อมูลการจัดสํงสินค๎าอยํางครบถ๎วน
6. ความพึงพอใจทางด้านการบริการและข้อเสนอแนะ
จากกลุ่มลูกค้า B2C มี
ข้อเสนอแนะสาหรับ Thai Cargo ดังนี้
1. ปรับปรุงพัฒนาทางด๎าน คุณภาพการให๎บริการที่สร๎างความพึงพอใจ เชํนการบริการ
ในการความสะดวกในพื้นทีก่ ารติดตํอรับสํงสินค๎า
2. ปรับปรุงพัฒนาในสํวนของคุณภาพการบริการทางด๎านเอกสารการรับสํงสินค๎าซึ่งการ
ปฎิบัติงาน เอกสารการขาเข๎า- สํงออกยัง ลําช๎า งานเอกสารที่เรํง ดํวน จึงเป็นเหตุของความ
เสียหายกับงานของผู๎ขนสํงสินค๎าหรือผู๎แทนขนสํงสินค๎าให๎ไมํได๎รับความพึงพอใจ
3. ปรับปรุงพัฒนาการให๎คุณภาพบริการทางด๎านการให๎บริการขําวสารข๎อมูล สารสนเทศ
การประสานงาน การให๎ข๎อมูลคาแนะนา การติดตํองานเอกสารการนาเข๎า- สํงออก หรือ Call
Center Service ที่คอยให๎บริการให๎กับผผู๎ขนสํงหรือตัวแทนสํงสินค๎ายัง ให๎รวดเร็วและมี จานวน
ให๎เพียงพอ
7. ความคิดเห็น เปรียบว่าการใช้บริการ DHL FedEx ดีหรือไม่ดีอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบ
กับการบินไทยโดยเปรียบเทียบในประเด็นดังนี้
เมื่อเปรียบเทียบกับการขนสํงทางอากาศของบริษัทขนสํงทางอากาศเอกชนอื่น เชํน
DHL FedEx การให๎บริการขนทางทางอากาศของการบิ นไทยเป็นอยํางไร เชํน ความรวดเร็วใน
การให๎บริการ รับและสํงสินค๎าตรงตามเวลาที่กาหนด ราคาในการให๎บริการ ความปลอดภัยใน
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การขนสํง การรับประกัน ความเสียหายของสินค๎า ถ๎าเทียบกัน DHL และ FedEx เป็น การรับ
มอบสินค๎าจากสถานที่ตั้งของผู๎สํงออก และการขนสํงแบบภาคพื้นดินแบบ Door to Door การสํง
รับสินค๎าและการสํงมอบสินค๎าไปถึงยังสถานที่ตํางๆ เชํน ที่ทางาน หรือ ศูนย์กระจายสินค๎า ซึ่งมี
คําบริการขนสํงสิค๎าที่เพิ่มขึ้น แตํของ Thai Cargo คือจะทาการสํงสินค๎าถึงสนามบินจะ มีผู๎ขนสํง
สินค๎าหรือตัวแทนผู๎ค๎าสํงจะเดินทางมารับสินค๎าเอง
สรุป และอธิบายผลการวิเคราะห์ของลูกค้าหรือตัวแทนผู้ค้าส่งในกลุ่มลูกค้าแบบ B2C
ลูกค้า หรือตัวแทนผู้ค้าส่ง ทั้งหมด 5 บริษัท กรณี ของความพึงพอใจของทางด้าน
การใช้บริการของการบินไทย สรุปผลได้ดังนี้
จากการเก็บข๎อมูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกจากกลุํมลูกค๎า 4 บริษัทพบวําราคาคําขนสํง
สินค๎า เป็นปัจจัย หนึ่ง ของการเลือกใช๎บริการขนสํงสินค๎า ของ Thai cargo ถ๎าเป็นในชํวงที่มี
ปริมาณการขนสํงทางอากาศ ที่น๎อย low season ทุกสายการบินจะลดราคาลงมาแขํงกันจึงเป็น
สํวนกระตุ๎นให๎มีการขนสํงทีเพิ่มมากขึ้นในสํวนของ Thai cargo ที่มีผู๎ขนสํงสินค๎าหรือตั วแทน
ผู๎ค๎าสํง ที่ทาการขนสํงในปริมาณ มากๆ เชํน Royal Freight Inter และอีกปัจจัยหนึ่งในการ
เลือกใช๎บริการกับ Thai Cargo คือการบริการขนสํงสินค๎าที่รวดเร็วและมีระบบการ บริการด๎าน
เทคโนโลยี เชํน การบริการระบบการโหลดสินค๎าที่รวด เร็ว สํวนทางด๎านงานการบริการจึงต๎องมี
สํวนเพิ่มเติมที่ การบริการงานด๎านเอกสาร ของพนักงานให๎มีความสะดวกและรวดเร็วเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม(Five Force Model)
1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัญหาภายในองค์กร โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์ ผัง
ก้างปลา (Fish Bone)
จากรูปที่ 24 กราฟแสดง ปริมาณสํ วนแบํงตลาด International ของ Thai Cargo ปี
2009 มีสํวนแบํงตลาดมากที่สุดถึง 84 % ซึ่งมีแนวโน๎มทางสํวนแบํงตลาดที่เพิ่มมากขึ้น และ
ประเมิน Thai Cargo เบื้องต๎น ด๎านตํางๆดังนี้
M – Man

พนักงานโหลดสินค๎ามีทักษะทางด๎านการบริการโหลดสินค๎า
พนักงานไมํเพียงพอเมื่อมีความต๎องการโหลดสินค๎าในปริมาณที่มาก

M – Machine ระบบเทคโนโลยีการจัดสํงสินค๎าเทคโนโลยี อุปกรณ์ที่ใช๎ในการโหลด
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M – Material ประสิทธิภาพในการผลิตและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์คือการบริการ
ขนสํงสินค๎า ที่รวดเร็วทันตํอการสํงม อบสินค๎าการบรรจุหีบหํอบรรจุ ภัณฑ์สินค๎ามีความคงทน
ไมํได๎รับความเสียหาย
M – Method เทคโนโลยีการบริหารคลังสินค๎าด๎วยระบบ
(CMS) และการตามสินค๎าWireless identification Tag

Cargo management system

E - Environment สถานที่ในการรับสํงสินค๎าเพื่อทาการติดตํ อศูนย์กระจายสินค๎า ลานจอดรถ
รับสํงสินค๎าได๎รับความสะดวกเพื่อสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎าผู๎เข๎ามา ติดตํอขนสํงสินค๎า
ภาพที่ 19 Five Forces Model of Industry Competition
สิ่งแวดล๎อม

การทางาน
1. คุณภาพระบบการปฎิษัติงาน
การโหลดสินค๎ายังไมํเพียงพอใน
ชํวงเวลาที่มีการขนสํงในปริมาณที่
มาก

1. คุณภาพการบริการงานเอกสาร
ลําช๎า
2.ความสะดวกใสถานที่การ
ให๎บริการขนสํงสินค๎า

ศักยภาพในการแขํงขันการ
ขนสํงสินค๎าทางอากาศ

1.เทคโลโลยีสารสนเทศเข๎ามา
บริหารงาน
2. การจัดอบรมให๎พนักงานมี
คุณภาพทในการบริ
การให๎มีเคราะห์ เ
ทาการวิ
มาตรฐานสากลเพิ่มมากยิ่งขึ้น

การจัดการ

1.การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ผลิตและปรับปรุงคุณภาพการบริการ
ขนสํงสินค๎าให๎ได๎มาตรฐานสากล

เครื่องมือ
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เพื่อยืนยันปัญหา พบว่า
1.คุณภาพการบริการของบุคลากรยัง ลําช๎ายังไมํตรงตามความต๎องการของลูกค๎า
2. ปัญหาทางด๎านการจัดจ๎างพนักงานในชํวงที่มีปริมาณการขนสํง สินค๎า เข๎า-ออก คือในชํวงที่มี
ปริมาณการขนสํงมาก High season และในชํวงที่มีปริมาณการขนสํงน๎อย น๎อย Low Season
3. ปัญหาทางด๎านระบบเทคโนโล ยีสารสนเทศ งานเอกสาร งานด๎านการบริการข๎อมูลขําวสาร
ตํางๆ ยังไมํเพียงพอ
4.คุณภาพทางด๎านการรํวมมือของพนักงานความยืดหยุํนในการรับสํงสินค๎า
5.พื้นที่สิ่งอานวยความสะดวกในการติดตํอรับสํงสินค๎า
โดยสรุป จากการประเมินการจาการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารพ บว่า
Thai Cargo มี นโยบายการขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนื่องจาก
คาดการณ์วําตลาดการขนสํงในภูมิภาคเอเซียหรืออาเซียนจะขยายตัวมากกวํา ภูมิภาคทาง
ยุโรปซึ่งการกาหนดกลยุทธ์ทางด๎านการขนสํงสินค๎าทางอากาศจะประเมินจากสถานการณ์ตํางๆ
ดังนี้
1. การวิเคราะห์ Place เพราะประเทศไทยมีทางด๎านการขนสํงสินค๎าในปริมาณที่มากมี GDP
การขนสํงที่มาก การพัฒนาให๎เป็นศูนย์กลางการขนสํงสินค๎า เชํนสินค๎าประเภทด๎านอาหาร ผัก
ผลไม๎สด ดอกไม๎ แฟชั่น ชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส์ อะไหลํรถยนต์ และเครื่องประดับ
2. การวิเคราะห์นโยบายการบริหารงาน Political การพัฒนาทําอากาศยานนานาชาติให๎เป็น
ประตูระดับโลกโดยให๎สนามบินเป็นประตูสูํระดับโลก
3. การวิเคราะห์ทางด๎านเศรษฐกิจ Economic การมองระบบเศรษฐกิจโดยรวมก็ จะกระทบ
โดยรวมสํวทางด๎านตํางประเทศจะดูโดยรวมเพราะกระทบไปทั่ว โลก Global Distination
Network โดยขยายเครือขํายเส๎นทางบินครอบคลุมทั่งโลก เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของสินค๎า
ในกลุํมประเทศอาเซียน
4. การวิเคราะห์ทางด๎านระบบ Technology การพัฒนาทางเทคโลโลยีให๎มีความพร๎อมทางด๎าน
การบริการขนสํงสินค๎า
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วิเคราะห์อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า ทางอากาศของ Thai Cargo Five Forces Model
วิเคราะห์อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าของ Thai Cargo Five Forces Model
1. Rivalry among Current Competitors: การแข่งขันกันระหว่างคู่แข่งภายใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
สภาพการแขํงขันทางอุตสาหกรรมการขนสํงเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแขํงขันที่รุนแรง
และเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) การสํงออกที่มากที่สุด

ที่มา: สศช.

ภาพที่ 20 แสดงการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
จากกราฟผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 2 ของปี 2553 ยังคง
ขยายด๎วยในระดับที่สูง ร๎อยละ 9.1 แม๎จะได๎รับผลกระทบทางด๎านสถานการณ์มางกลางเมือง
ในชํวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ทาให๎ชะลอลงจากไตรมาสที่แล๎วที่ขยายตัวถึงร๎อยละ
12.0 โดยปัจจัยที่ทาให๎มีการขยายตัวอยํางตํอเนื่องคืออุปสงค์ทั้งภายในประเทศและตํางประเทศ
ที่มีการขยายตัวอยํางตํอเนื่อง แสดงถึงการเติบโตหรือ (GDP) อยูใํ นเกณฑ์การขยายตัวที่ดี มี
การขยายตัวร๎อยละ 0.2 ชะลอลงเมื่อเทียบกับร๎อยละ 3.3 ในไตรมาสที่แล๎ว
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ที่มา: สศช.

ภาพที่ 21 แสดงการส่งออกนาเข้าสินค้าทางอากาศ
จากราฟการสํงออกสินค๎า อุปสงค์จากตํางประเทศ ที่เพิ่มขึ้น ตามการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลกและ ผลจ ากการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน (AFTA) อีกทั้งมูลคําการสํงออกที่ต่าในปี
กํอนหน๎า สํงผลให๎ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2553 มูลคําการสํงออกในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 41.8 ขยายตัวตํอเนื่องจากไตรมาสแรกที่เพิ่มขึ้นร๎อยละ 32.0 สาหรับดัชนีความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจในไตรมาสน อยูํที่ระดับ 49.3 ลดลงจากไตรมาสกํอนซึ่งอยูํที่ระดับ 52.2 แสดงถึงการ
เติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่เติบโตขี้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
และการเติบโตจาการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน (AFTA) ที่เป็นการเปิดเสรีทางด๎านการขนสํงสินค๎า
ทางอากาศจึงเกิดการแขํงขันทางอุตสาหรรมขนสํงสินค๎าอากาศเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สมาคมการ
ขนสํงทางอากาศระหวํางประเทศ (International Air Transport Association : IATA) ได๎
พยากรณ์ เส๎นทางภูมิภาคซึ่งเป็นตลาดใหญํที่สุด จะขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 5.2 ตํอปี ในปี 2561
จะมีผู๎โดยสารจานวน 44.9 ล๎านคน ทั้งนี้ ในปี 2550 บริษัทฯ ดาเนินการขนสํงผู๎โดยสารจานวน
19.0 ล๎านคน และเส๎นทางข๎ามทวีป จะมีอัตราการขยายตัวสูงเฉลี่ยร๎อยละ 4.1 ในปี 2561 จะมี
ผู๎โดยสารจานวน 11.1 ล๎านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จานวน 4.0 ล๎านคน
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2. Threat of New Entrance: ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่
การเปิดการค๎าเสรีอาเซียน (AFTA) เชํนการลดภาษีศุลกากรจึ งมีสายการบินตํางชาติ
และบริษัทตํางชาติ เข๎ามาแขํงขันในอุตสาหกรรมขนสํงสินค๎าจากเดิมซึ่งปัจจุบันเป็นการแขํงขัน
ทางด๎านราคาและการบริการขนสํงสินค๎า
3. Bargaining Power of Suppliers: อานาจต่อรองของ Supplier
ลูกค๎าที่ขนสํงสินค๎าของ Thai cargo มีอานาจในการตํอรองสูงเนื่องจากมีคูํแขํงกันในเรื่องของ
ราคาและการบริการขนสํงที่เพิ่มมากจากสายการบินตํางๆและในสภาพเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวจึง
มีอานาจตํอรองทางด๎านราคาได๎มากขึ้น และพร๎อมกับการที่บริษัทยั งต๎องเพิ่มทางด๎าน Service
mind เพื่อรักษาลูกค๎าเดิมและขยายฐานลูกค๎าใหมํไปควบคูํกัน
4. Threat of Substitute Products or Services: ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน
สายการบินตํางๆแขํงขันทางด๎า นราคาและการบริการของแตํละสายการบิน จึงเป็นทางเลือกที่
หลากหลายให๎ กับผู๎ที่ต๎องการขนสํงในปริมาณที่ไมํมาก แตํถ๎าในการขนสํงในปริมาณที่มากๆ
แล๎วลูกค๎าที่ทาการขนสํงมักจะไมํเปลื่ยนสายการบินในการขนสํงสินค๎าเนื่องจากที่เคยได๎รับ
ความพึงพอใจทางด๎านราคาและการบริการในการขนสํง
5. Bargaining Power of Customers: อานาจต่อรองของลูกค้า
ความต๎องการขนสํงสินค๎าในแตํละ ภูมิภาคมีความต๎องการที่แตกตํางกันเนื่องจากลูกค๎าหรือผู๎รับ
สินค๎าที่ปลายทางนั้นมีอานาจตํอรองที่เพิ่มมากขึ้น และจากการแขํงขันกันทางด๎านของราคาจึง
ทาให๎ต๎องแขํงขันกันทางด๎านการบริการที่ดีควบคูํกันไป
การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจทางด้านปัจจัยภายในของ Thai Cargo โดยใช้
SWOT Analysis
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง
1.การบริการจัดสํงสินค๎าที่ รวดเร็วทันตํอการสํงมอบสินค๎า
2.ความปลอดภัยของในขณะการจัดสํงสินค๎าไปยังจุดหมายปลายทาง
3.มีความนําเชื่อถือในการบริการจัดสํงสินค๎า
4.ความรํวมมือและความยืดหยุํนในการปฎิบัติงานในการจัดสํงสินค๎า
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จุดอ่อน
1.คุณภาพทางด๎านงานบริการจัดสํงขําวสารข๎อมูลในระบ Call Center Service ยังไมํ
เพียงพอ
2.การจัดจ๎างพนักงานภายนอกชั่วคราวในชํวงที่มีการโหลดสินค๎าในปริมาณที่มากทาให๎
คุณภาพทางด๎านการบริการลดต่าลง
3.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด๎านการบริการขําวสารข๎อมูลในการขนสํงสินค๎า Call
Center Service ยังมีจานวนไมํเพียงพอตํอความต๎องการของลูกค๎า
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทางด้านภายนอก
โอกาส (Opportunity)
1.ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยในการกระจายสินค๎าซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์กระจาย
สินค๎า ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต๎
2.การขยายตัวทางด๎านระบบเศรษฐกิจ GDP ในตลาดการขนสํงสินค๎ามีปริมาณที่เพิ่ม
มากยิ่งขึ้น
อุปสรรค (Threat)
1.ผลกระทบทางด๎านของการเปิดการค๎าเสรีภายใต๎ข๎อตกลง AFAS (ASFAN Frame
work Agreement on Service) จึงเกิดการแบํงสํวนแบํงทางการตลาดของตลาดการขนสํง
สินค๎าทาง
อากาศ
2.ความผันผวนของราคาน้ามันเมื่อบริษั ทต๎องมีการจัดซื้อนามันไว๎ลํวงหน๎า
3.ความผันผวนของอัตราการแลกเปลื่ยนของเงินตราตํางประเทศ
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ตารางที่ 22 การวิเคราะห์แนวทางเลือกในการกาหนดกลยุทธ์ โดยใช้ TOWS Matrix
สภาพแวดล้อมภายใน

จุดแข็ง (Strengths)
S1 : การบริการจัดสํงสินค๎าทีรวดเร็วทันตํอ

จุดอ่อน (Weaknesses)
W1 : คุณภาพทางด๎านงานบริการจัดสํง
ขําวสารข๎อมูลในระบ Call Center
Service ยังไมํเพียงพอ
W2 : การจัดจ๎างพนักงานภายนอกในชํวง

การสํงมอบสินค๎า
S2 : ความปลอดภัยของสินค๎าขณะการจัดสํง
สินค๎าไปยังจุดหมายปลายทาง
S3 : ความนําเชื่อถือในการบริการจัดสํงสินค๎า ที่มีการโหลดสินค๎าในปริมาณที่มาก
S4 : ความรํวมมือและความยืดหยุํนในการ
W3 : ระบบเทคโนโลยีด๎านการบริการ
ปฎิบัติงานในการจัดสํงสินค๎า
ขําวสารข๎อมูล Call Center Service ยังมี
ไมํเพียงพอ
สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
O1 :ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
ในการกระจายสินค๎าซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์
กระจายสินค๎าภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉียงใต๎
O2 : การขยายตัวทางด๎านระบบ
เศรษฐกิจ GDP ในตลาดการขนสํงมี
ปริมาณที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

อุปสรรค (Threats)
T1 : ผลกระทบทางด๎านของการเปิด
การค๎าเสรีภายใต๎ข๎อตกลง AFAS
(ASFAN Frame work Agreement
on Service) จึงเกิดการแบํงสํวนแบํง
ทางการตลาดของตลาดการขนสํงสินค๎า
ทางอากาศ
T2 : ความผันผวนของราคาน้ามันเมื่อ
บริษัทต๎องมีการจัดซื้อนามันไว๎ลํวงหน๎า
T3 :ความผันผวนของอัตราการแลกเป
ลื่ยนของเงินตราตํางประเทศ

SO Strategies
กลยุทธ์การเติบโต : การพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Product Development)

WO Strategies
กลยุทธ์การเติบโต : การพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Product Development)

การออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับการขนสํง
สินค๎าใหมํโดยผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อมม (S1,O1)

มุํงเน๎นทางด๎านการเพิ่มชํองทางการบริการ
Call Center Service เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางตลาดการขนสํงสินค๎าทาง
อากาศ
(W1,O2)

ST Strategies

WT Strategies

กลยุทธ์การเติบโต : พัฒนาตลาดใหมํ(Market
Development)
การพัฒนาตลาดแบบมุํงเน๎นการหาลูกค๎ากลุํม
ใหมํโดยกาฃยายตลาดในเอเซีย คือเพิ่ม
เที่ยวบิน TG652 กรุงเทพฯ - ฮํองกง
(S1,S2,S3,T1)
กลยุทธ์การเติบโต : การเจาะตลาด (Market
Penetration Strategy)
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค๎าโดยการทาCRM
พัฒนาคุณภาพทางด๎านการบริการของ
พนักงานเพื่อรองรับความสามารถในการ
บริการขนสํงสินค๎า

กลยุทธ์การคงตัว (Stability Strategy)
เป็นการดาเนินงานตามกลยุทธ์เดิม เพื่อลด
ความเสี่ยงและรักษาสภาพคงเดิมไมํให๎เกิด
ความเสียหาย (W1,W2,W3,T1,T2,T3)

(S3,s4,T1,T2,T3)
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จากการหาแนวทางเลือกจากการใช๎ Tows Martix Model เพื่อให๎เกิดความสามารถใน
การแขํงขัน Thai Cargo จึงกาหนดกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับได๎แกํ กลยุทธ์ระดับบริษัท (Corporate
Strategy) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) กลยุทธ์ระดับหน๎าที่ (Function Strategy)
แนวทางการแก้ปัญหา
จากการศึกษาปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข๎องที่มีผลตํอการแขํงขันในธุรกิจการขนสํงสินค๎า
ทางอากาศของบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) กรณีศึกษา Thai Cargo ซึ่งปัจจุบันมีในภาค
ธุรกิจนี้มีการแขํงขันกันรุนแรงมากขึ้นผลจากการใช๎ทฤษฎี มาวิเคราะห์ข๎อมูล รวมถึงกา รใช๎
เครื่องมือมาชํวยในการรกาหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแขํงขัน และเพื่อทราบถึง
แนวทางในการแก๎ปัญหาโดยมีทางเลือกดังนี้
3.4.2 กลยุทธ์ทางเลือกและการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
กลยุทธ์ระดับองค์กร(Corporate Level Strategy)
ที่มาของทางเลือก จาก
กลยุทธ์ SO การบริการจัดสํงสินค๎าทางอากาศของ Thai Cargo มีการบริการจัดสํง
สินค๎าทั้งภายในประเทศและระหวํางประเทศเป็นการบริการที่ครบวงจรทางด๎านการขนสํงสินค๎า
ทางอากาศคือ มีการบริการจัดสํงที่รวดเร็วและทันตํอการสํงมอบสินค๎าประกอบกับการขยายตัว
ของตลาดขนสํงสิ นค๎าทางอากาศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นอยํางมากและมีการเปิดการค๎าเสรี
ภายใต๎ข๎อตกลง AFAS (ASFAN Frame work Agreement on Service จึงควรใช๎กลยุทธ์การ
เติบโต ด๎วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) โดยการมุํงเน๎นทางด๎านการ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม คือการผลิต บรรจุภัณฑ์หีบหํอสาหรับจัดสํงสินค๎าที่ผลิต จาก
“ชานอ๎อย” ของเหลือจากการเกษตรใช๎ทาบรรจุภัณฑ์จนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งกาลังได๎รับความนิยม
เพิ่มขึ้นจากกลุํมคน รัก สิ่งแวดล๎อม และเพื่อเป็นการสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีและสนองตอบกระแส
ผู๎บริโภคที่หันมาให๎ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น
กลยุทธ์WO การขยายตัวทางด๎านระบบเศรษฐกิจ GDP ในตลาดการขนสํงสินค๎าทาง
อากาศมีปริมาณที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงควรใช๎กลยุท์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
คือการเพิ่มชํองทางการบริการข๎อมูลขําวสารด๎านการขนสํงสินค๎า คือของ ระบบ Call Center
Service ให๎มีจานวนที่เพียงพอตํอความต๎องการของลูกค๎าที่ต๎องการติดตํอรับสํงสินค๎าการติดตํอ
รับขําวสารในการรับสํงสินค๎า
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กลยุทธ์ST เนื่องจากตลาดการขนสํงสินค๎าทางอากาศในภูมิภาคอาเซียมีขยายตัวอยําง
รวดเร็วและ การบินไทยได๎เสริมบริการรถบรรทุกเพื่ อให๎บริการการขนสํงสินค๎าและพัสดุภัณฑ์
ทางอากาศโดยการเชื่อมตํอจากสนามบินศูนย์กลางทาการเพิ่มเที่ยวบิน
TG652 เส๎นทาง
กรุงเทพฯ-ฮํองกง เพิ่มจากเดิม 4 เที่ยวบินตํอสัปดาห์ เป็น 8 เที่ยวบินตํอสัปดาห์ ตั้งแตํวันที่ 1
พ.ค 54 จึงควรใช๎กลยุทธ์การเติบโตด๎วยการเจาะตลาด (Market Penetration Strategy) โดย
มุํงเน๎นการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค๎าโดยการทา CRM โดยการพัฒนาทางด๎านการบริการ
จัดสํงสินค๎าให๎มีการจัดสํงสินค๎าที่รวดเร็ว การบริการดูแลควบคุมสินค๎าในขณะการจัดสํงสินค๎าให๎
มีความปลอดภัยเพิ่มมากยึ่งขึ้นกํอนการสํงมอบสินค๎า
กลยุทธ์ WT จุดอํอนขององค์กรที่ยังต๎องพัฒนาทางด๎านคุณภาพการบริการและการจัด
จ๎างพนักงานภายนอกชั่วคราวเพิ่มในนชํวงที่มีปริมาณการขนสํงสินค๎ามาก ทาให๎ระบบข๎อมูล
ทางด๎านการบริการขนสํงสินค๎าทางอากาศไมํเพียงพอคุณภาพการบริการขนสํงสินค๎าลดต่าลง
และจากอุปสรรค ขององค์กร คือผลกระทบทางด๎านของการเปิดการค๎าเสรีภายใต๎ข๎อตกลง
AFAS ความผันผวนของราคาน้ามัน ความผันผวนของอัตราการแลกเปลื่ยนของเงินตรา
ตํางประเทศจึงควรเลือกใช๎กลยุทธ์การ คงตัว (Stability Strategy) โดยไมํปรับเปลี่ยนหรือเป็น
การดาเนินงานตามกลยุทธ์เดิม รักษาสภาพคงเดิมของการปฎิบัติงานไมํให๎เกิดความเสียหาย
กลยุทธ์ที่1 กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) โดยมี 3 แนวทางดังนี้
1.1 กลยุทธ์การเติบโตด้วยการพัฒนาตลาดใหม่ เนื่องจาก Thai Cargo มีการ
มุํงเน๎นขยายตลาดใหมํในภูมิภาคเอเซียเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการได๎ผลกระทบทางด๎านของ
การเปิดการค๎าเสรีภายใต๎ข๎อตกลง AFAS ทาให๎มีคูํแขํงขันในธุรกิจขนสํงสินค๎าทางอากาศที่มี
จานวนเพิ่มมากขึ้นดังนั้น Thai Cargo จึงต๎องหาตลาดการขนสํงสินค๎าในภูมิภาคเอเซียเพื่อ
ขยายตลาดการขนสํงสินค๎าให๎เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาทางด๎านผลิตภัณฑ์ คือการบริการ
ในสํวนของการจัดสํงสินค๎าควบคูํกัน เพื่อสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎า
ข้อดี
1.เป็นการขยายตลาดการขนสํงสินค๎าทางอากาศในภูมิภาคเอเซียให๎ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ข้อเสีย
1.อาจใช๎ระยะเวลานานในหาลูกค๎ากลุํมใหมํในตลาดเอเซีย
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1.2 กลยุทธ์การเติบโตด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
การมุํงเน๎นพัฒนาการบริการการพัฒนาทางด๎านผลิตภัณฑ์คือการพัฒนาทางด๎านคุณภาพการ
บริการจัดสํงสินค๎าให๎มีความรวดเร็ว การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางาน โดยมุํงเน๎นความ
เอาใจใสํการให๎บริการ เพื่อให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจสูงสุดซึ่งเป็นการชํวยเพิ่มความมั่ นใจใน
การบริการขนสํงสินค๎าทางอากาศ รวมถึงที่ตั้งของประเทศไทยเอื้ออานวยตํอการขนสํงสินค๎า
เพราะปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค๎าไปในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต๎
ข้อดี
1.การมุํงเน๎นทางด๎านการบริการจัดสํงสินค๎าให๎บริการได๎เร็วขึ้นครอบคลุมยิ่ งขึ้นสาหรับ
การจัดสํงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งของสินค๎าไปยังโดยมุํงเน๎นการสร๎างความพึงพอใจให๎ลูกค๎า
ข้อเสีย
1.ใช๎ระยะเวลานานในการฝึกอบรมพนักงานให๎มีความรู๎และความชานาญ ทั้งทางด๎าน
หลัก ปฏิบัติ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย
1.3 กลยุทธ์การเติบโตด้วยการเจาะตลาด (Market Penetration Strategy)
จาการเปิดการค๎าเสรีเป็นการกระตุ๎นให๎เกิดการขนสํงสินค๎าทางอากาศเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่ง ซึ่งทาง
Thai Cargo มุํงเน๎นการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค๎า โดยการพัฒนาทางด๎านการบริการจัดสํง
สินค๎าให๎รวดร็วยิ่งขึ้นเป็นการนาจุดแข็งของ Thai Cargo มาสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎าเกิด
ความพึงพอใจสุงสุด และเป็นการสร๎างความเชื่อมั่นทางด๎าน การบริการในการขนสํงสินค๎าทาง
อากาศทาให๎ลูกค๎ากลับมาใช๎บริการและกลับมาใช๎บริการอยํางตํอเนื่องและลูกค๎เกิดการบอกตํอ
กันไป
ข้อดี
1. การตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าจาการการเปิดการค๎าเสรี
2.สามารถรักษาลูกค๎าเกําและเพิ่มลูกค๎าใหมํในตลาดการขนสํงสินค๎าทางอากาศ
ข้อเสีย
1.เกิดสํวนแบํงทางการตลาดจากการเปิดการค๎าเสรี
2.ใช๎ระยะเวลาในการอบรมพัฒนาคุณภาพและ ฝึกทักษะในการบริการให๎ดียิ่งขึ้นในการ
สร๎างความสัมพันธ์ของพนักงานกับลูกค๎ า
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กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์การคงตัว (Stability Strategy)
การบริหารงานของ Thai Cargo จะใช๎แนวทางการบริหารงานตามกลยุทธ์เดิม โดยไมํมี
การปรับเปลี่ยนโดยไมํเพิ่มผลิตภัณฑ์คือการบริการ เพื่อลดความเสี่ยงและรักษาสภาพคงเดิม
ไมํให๎เกิดความเสียหายในการรขนสํงสินค๎าทางอากาศ
ข้อดี
1.การรักษาคุณภาพในการให๎บริการขนสํงสินค๎า
2.ลดความเสี่ยงจากการแขํงขันและความผันผวนของเศรษฐกิจ
ข้อเสีย
1.ความเสี่ยงจากกลุํมลูกค๎าที่อาจเปลี่ยนไปใช๎บริการของสายการบินอื่นๆที่สามารถ
ตอบสนองความต๎องการได๎ดีกวําในการขนสํงสินค๎าทางอากาศ
จากการเปรียบเทีย บทั้ง 2 กลยุทธ์ในระดับองค์กร ควรใช๎ กลยุทธ์ ที่ 1 คือ กลยุทธ์การ
เติบโต (Growth Strategy) เนื่องจากภาพรวมของอุตสาหกรรมเป็นไปในทิศทางที่ดีมีผลิตภัณฑ์
มวลรวม GDP ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น มีการแขํงขันกันสูง และทาง Thai Cargo มีจุดแข็ง
ทางด๎านการบริการขนสํงสินค๎าทางอากาศที่ครบวงจรมีพนักงานที่ อบรมในระดับสูงมีเชี่ยวชาญ
และอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร๎อม ที่จะให๎บริการกับลูกค๎า มีการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค๎า
รวมทั้งความสามารถ ซึ่งกลยุทธ์การเติบโตเป็นกลยุทธ์ที่ชํวยเพื่อการขยายการขยายตลาดและ
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์คือบริการให๎ มีความสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นให๎ตรงกับความ
ต๎องการของลูกค๎าเพื่อสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎าในสํวนเหตุผลที่ไมํควรใช๎กลยุทธ์การคงตัว
(Stability Strategy) เพราะธุรกิจการขนสํงสินค๎าทางอากาศเป็นธุรกิจที่มีการแขํงขันกันสุงและมี
การเปลื่ยนแปลงอยูํตลอดเวลาดัง นั้นหาก Thai Cargo ไมํได๎มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คือการ
บริการ ก็อาจจะสํงผลให๎ Thai Cargo ไมํสามารถแขํงขันในตลาดการขนสํงสินค๎าของภูมิภาค
เอเซียได๎ และอาจททาให๎กลุํมลูกค๎าที่ใช๎บริการขนสํงสินค๎ากับ Thai Cargo เปลื่ยนไปใช๎บริการ
ขนสํงสินค๎ากับสายการบินอื่นๆ ได๎และสํ วนแบํงทางการตลาดการขนสํงสินค๎าของ Thai Cargo
จึงมีน๎อยหรืออาจลดลงได๎
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กลยุทธ์ระดับธุรกิจ(Business Level Strategy)
กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การมุ่งเน้นและความแตกต่าง (Focus Differentiation Strategy)
จะมุํงสร๎างความแตกตํางในการพัฒนาทางด๎าน ผลิตภัณฑ์คิอการบ ริการโดยเริ่มตั้งแตํ
การสร๎างและพัฒนาบุคลากรให๎มีคุณภาพมีความรู๎ ความชานาญในการบริการจัดสํงสินค๎าทาง
อากาศ ให๎กับกลุํมลูกค๎าที่ทาการขนสํงสินค๎ากับ Thai Cargo อยูํเป็นประจาอยํางตํอเนื่องคือ
กลุํมลูกค๎ารายเกําที่เป็นฐานลูกค๎าเดิม เนื่องจากลูกค๎ากลุํมนี้ได๎ใช๎บริ การขนสํงสินค๎าของ Thai
Cargo มาในระยะเวลาที่ยาวนาน มีความจงรักภักดีรวมถึงการบอกตํอถึงความพึงพอใจตํอการ
บริการของThai Cargo เป็นการบอกตํอให๎กับกลุํมลูกค๎าที่ทาการขนสํงได๎เข๎ามาใช๎ บริการของ
Thai Cargo ซึ่งเป็นการขยายฐานลูกค๎าควบคูํกันไปด๎วย ซึ่งทาง Thai Cargo ก็ได๎มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ คือการบริการทางด๎านการจัดอบรมพนักงานสร๎างคุณคําเพิ่มในการให๎บริการ โดยจัด
กิจกรรมเพื่อให๎พนักงานมีทัศนคติในการ บริการที่ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าเชํนปีนี้มี
โครงการ Spirit of teamwork จัดอบรม พนักงานทุกคนทุกระดับตลอดปี โดยเริ่ มวันที่ 1 มีนาคม
ถึง 31 ธันวาคม 2554 เพื่อการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าเกําและกลุํมลูกค๎ารายใหมํ
ทั้งหมดเพื่อการสร๎างคือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค๎า เพราะเมื่อสามารถเข๎าครองใจลูกค๎าได๎ก็
จะสามารถคงเพิ่มสํวนแบํงทางการตลาดในธุรกิจการขนสํงสินค๎าทางอากาศได๎มากยิ่งขึ้น
ข้อดี
1.สร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค๎ากลุํมเดิมได๎เพิ่มมากขึ้น
2.ตอบสนองความต๎องการเฉพาะกลุํมได๎อยํางทั่วถึง
3.เป็นการเพิ่มขีดความสามารถอยูํในธุรกิจการขนสํงสินค๎าที่มีการแขํงขันที่รุนแรงเพิ่ม
มากขึ้นได๎
4.การขยายฐานลูกค๎าที่เพิ่มมากขึ้นโดยการบอกตํ อจากกลุํมลูกค๎ารายเกําเป็นการเพิ่ม
สํวนแบํงทางการตลาดที่เพิ่มสุงขึ้น
ข้อเสีย
1.การใช๎ระยะเวลานานในการขยายตัวเพื่อเพิ่มทางสํวนแบํงทางการตลาดการขนสํง
สินค๎าทางอากาศ

96

กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์การมุ่งเน้นและต้นทุนต่า (Focus Cost Leadership Strategy)
โดยการมุงํ สร๎างความสัมพันธ์ (CRM) กับลูกค๎า Thai Cargo ที่เป็นกลุํมลูกค๎าแบบ B2C
ที่ใช๎บริการของ Thai Cargoโดยไมํเพิ่มการการบริการอื่นๆและไทํเพิ่มการสํงเสริมการตลาด
เพื่อเป็นการลดต๎นทุนและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ข้อดี
1.ตอบสนองความต๎องการเฉพาะกลุํมได๎อยํางทั่วถึง
2.เป็นการชํวยลดต๎นทุน เนื่องจากการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค๎ามคําใช๎จํายที่
คํอนข๎างต่า รวมถึงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการลงทุนและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได๎
ข้อเสีย
1.หากเจาะตลาดไมํตรงตามกลุํมถ๎าเป้าหมายอาจเกิดการเสียเวลาและต๎องหากลุํมตลาด
ใหมํ
กลยุทธ์ที่3 กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy)
ทาง Thai Cargo มุํงเน๎นการสร๎างความแตกตํางโดยการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรให๎มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นคือการพัฒนาทางด๎านบริการจัดสํงสินค๎าที่สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการสร๎างความแตกตํา งทางด๎านการบริการการเพิ่มบริการขําวสารข๎อมูล
ให๎เพิ่มมากยิ่งขึ้น เชํน การเพิ่มบริการ Call Center Service ให๎มีจานวนเพียงพอตํอความ
ต๎องการของลูกค๎าเพิ่มความสะดวกในการติดตํอการขนสํงสินค๎า เป็นการบริการที่เน๎นที่ความพึง
พอใจของลูกค๎าเป็นสาคัญ
ข้อดี
1.เป็นเพิ่มความความสะดวกและการสร๎างพึงพอใจให๎กับลูกค๎าทางด๎านของการบริการ
จัดสํงสินค๎า
2.สามารถตอบสนองความต๎องการทางด๎เนการรับขําวสารข๎อมูลการขนสํงสินค๎า
ข้อเสีย
1.ใช๎ระยะเวลานานในการจัดอบรมพนักงาน
จากการเปรียบเทียบทั้ง 3 กลยุทธ์ในระดับธุรกิจ ควรใช๎กลยุทธ์ที่ 1และ2 คือ กลยุทธ์
การมุํงเน๎นและความแตกตําง (Focus Differentiation Strategy) และกลยุทธ์การมุํงเน๎นและ
ต๎นทุนต่า (Focus Cost Leadership Strategy) เนื่องจาก Thai Cargo มีกลุํมลูกค๎าที่เป็นกลุํม
แบบ B2B และกลุํม B2C ซึ่งทาการขนสํงกับ Thai Cargo มานานประกอบกับทางการ
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ปฏิบัติงานที่มีพนักงานที่มีความรู๎ มีความชานาญทางด๎านการขนสํงสินค๎าทางอากาศ สร๎าง
ความเชื่อมั่นให๎กับลูกค๎าได๎เพิ่มมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า
โดยควรใช๎กลยุทธ์การมุํงเน๎นและความแตกตําง (Focus Differentiation Strategy) เป็นการ
พัฒนาคุณภาพการบริการขนสํงสินค๎า การบริการลูกค๎าสาหรับลูกค๎ากลุํมลูกค๎ารายเกําและกลุํม
ลูกค๎ารายใหมํให๎ได๎รับความสะดวกในการขนสํงสินค๎าอยํางรวดเร็ว ปลอดภัยและตรงตํอเวลาทัน
ตํอการสํงมอลสินค๎าไปยังจุดหมายปลายทาง และในสํวนของกลยุทธ์การมุํงเน๎นและต๎นทุนต่า
(Focus Cost Leadership Strategy) เป็นการรักษาลูกค๎าเดิมเอาไว๎เป็นการเพิ่มความนําเชื่อ
ทางการสร๎างเชื่อมั่นให๎กับลูกค๎า และเป็นการแสดงตามเจตนารมณ์ของ Thai Cargo เพื่อให๎มี
การบริหารงานเป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ
กลยุทธ์ระดับหน้าที่(Functional Level Strategy)
กลยุทธ์ที่1 กลยุทธ์ด้านการตลาด มี3แนวทาง ดังนี้
1.1 การแบ่งส่วนตลาด กลุ่มเป้าหมาย และตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (STP)
การแบ่งส่วนตลาด(Segmentation)
การแบ่ง STP –ของ Thai Cargo
การแบ่งส่วนลูกค้า (Segmentation)
1.กลุํมธุรกิจที่สํงสินค๎าสินค๎าประเภท Premium คือสินค๎าประเภทผักสด ผลไม๎มีปริมาณ
การขนสํงที่มาก
2.กลุํมธุรกิจที่ขนสํงขนาดใหญํ เป็นการขนสํงประจาที่ต๎องสํงขนค๎าเป็นงวด ๆ เชํน
พวกเครื่องกล ซอฟแวร์(สินค๎าที่ต๎องอาศัยการขนสํงที่ละเอียดอํอนทันตามกาหนดเวลา)
การเลือกลูกค้าเป้าหมาย(Targeting)
1.กลุํมธุรกิจสินค๎าที่ต๎องการการจัดสํงที่รวดเร็ว คือ ของสินค๎าประเภทของสด และ
สินค๎าประเภทเรํงดํวนต๎องการจัดสํงภายใน 24 ชั่วโมง
2.กลุํมธุรกิจสินค๎าที่มีขนาดใหญํและต๎องขนสํงอยํางสม่าเสมอ
3.กลุํมลูกค๎าธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม การขนสํงกลุํมนี้จะมีการจองคิวขนสํงกัน
ข๎ามปีและขนสํงสม่าเสมอ มีสัญญาขนสํงที่ผูกผันกันระยะยาว
4. กลุํมธุรกิจที่มีความถี่ของการ ขนสํงน๎อยกวําขนาดใหญํทั้งปริมาณ จะสํงสินค๎าเมื่อมี
คาสั่งซื้อไมํได๎ทาสัญญาขนสํงระยะยาวไว๎
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Positioning (การกาหนดตาแหน่งของ Thai Cargo)
กลุํมลูกค๎าธุรกิจขนาดใหญํ บริษัทจะมุํงเน๎นลูกค๎ ากลุํมเป้าหมายในการได๎รับบริการที่ดี ได๎รับ
สินค๎าที่สะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในระหวํางการขนสํงกํอนการสํงมอบคือเป็นการ
รักษาลูกค๎าฐานเดิมเอาไว๎ Thai Cargo จะมุํงเน๎นลูกค๎ากลุํมเป้าหมายที่มีศักยภาพดี (Potential)
เชํน มีการขนสํงที่สม่าเสมอ และมีการทาสัญญาขนสํงระยะยาว มีการสร๎างความสัมพันธ์กับ
ลูกค๎าโดยพัฒนาด๎านการให๎บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการบริการขนสํง
สินค๎า ให๎มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
ข้อดี
1.ลูกค๎ากลุํมเป้าหมายเป็นกลุํมที่ทาการขนสํงสินค๎าอยูํเป็นประจาดังนั้นจึงสามารถ
ปรับปรุงการบริการหรือหารจัดโปรโมรชั่นทางการตลาดตรงตามความต๎องการได๎มากยิ่งขึ้น
ข้อเสีย
1.กลุํมลูกค๎ามีธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม เมื่อมีการทา สัญญาขนสํงที่ผูกผันกัน
ระยะยาว อาจเกิดต๎นทุนการขนสํงสินค๎าภายหลังเนื่องจากปัจจัยด๎านตํางๆ เชํน ราคาน้ามันที่
เพิ่มสุงขึ้น

1.2 ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ (7P’s)
1.2.1 ผลิตภัณฑ์คือการบริการ (Product)
หลักการส่วนผสมการตลาด (Marketing Mix: 7Ps)
สํวนผสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ 7Ps
1.ผลิตภัณฑ์ของ Thai Cargo (Product
การบริการขนสํงสินค๎า ทางอากาศ
ประเภทของสินค้าที่เป็นพัสดุที่จัดส่งแบ่งเป็นประเภทตามนี้คือ
1.สินค้าที่แตกหักหรือเสียหายง่าย
สินค๎าแตกหักงํายหมายถึงสินค๎าที่มีลักษณะบอบบาง เปราะ หรือแตกหักเสียหายงําย
หากเกิดการกระทบ กระแทก ถูกทับ หรือตกในระหวํางที่ทาการขนสํง
ได๎แกํ เครื่องแก๎ว ,
เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องลายคราม เป็ นต๎น การขนสํงจะต๎องบรรจุในหีบหํอที่แข็งแรง เชํน ลังไม๎
และควรเป็นหีบหํอใหมํหากเคยใช๎แล๎วต๎องอยูํในสภาพดีที่แข็งแรง ภายในมีวัสดุกันกระเทือน
อยํางเหมาะสม ภาชนะบรรจุ ของเหลวที่ทาจากวัสดุแตกหักงําย
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2.สินค้าน้าหนักมากและสินค้าขนาดใหญ่ (Heavy)
สินค๎าหนักหมายถึงสินค๎าที่มีน้าหนักตั้งแตํ 150 กิโลกรัมขึ้นไปตํอหนึ่งหีบหํอสินค๎า
ขนาดใหญํ
หมายถึงสินค๎าที่มีขนาดกว๎างหรือยาวเกินขนาดของแผํนบรรทุกสินค๎า
88"x125",96"x125" หรือมีขนาดที่ยากตํอการจัดบรรทุกในเครื่องบิน แบบลาตัวแคบ สินค๎า
น้าหนักมากและสินค๎าขนาดใหญํจะต๎องได๎รั บการยืนยันการทาสารองระวางบรรทุกกํอนการรับ
ขนสํงทุกครั้ง
3.สินค้าของสดหรือที่เสียง่าย (Fresh)
สินค๎าของสดเสียงําย หมายถึงสินค๎าที่งํายตํอการเนําเปื่อย หรือบูดเนําได๎งําย เชํน
ผลิตภัณฑ์จากนม, เนื้อสัตว์ , ปลาสด, พืช, ผักสดและผลไม๎ เป็นต๎น การรับขนสํงสินค๎าปร ะเภท
นี้จะต๎องมีการเตรียมการ ลํวงหน๎าและมีการทาสารองระวางบรรทุกตลอดเส๎นทางบินแตํละหีบ
หํอของสินค๎าของผักสด ผลไม๎ จะต๎องติดป้าย "ของสดเสียงําย"

3.2.2 ราคา (Price)
การกาหนดราคาขึ้นอยู่กับราคาน้ามันและเส้นท่งการบินในการจัดส่งสินคต้าไปยังจุด
หมาบปลายทางซึ่งแบ่งได้ดังนี้
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ตารางที่ 23 แสดงอัตราค่าระวางสินค้าของบริษัทการบินไทย
แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ TC1,TC2

ตะวันออกกลาง Tc3

บรูไน

อเมริกาเหนือ

ประเทศพมํา

อเมริกาใต๎

กัมพูชา

เอเซีย

เกาะคริสต์มาส (ออสเตรเลีย)

ยุโรป

หมูํเกาะโคโคส (ออสเตรเลีย)

โอเซเนีย

ติมอร์ตะวันออก

อาร์กติก

อินโดนีเซีย

แอนตาร์ติกา

ลาว
มาเลเซีย
ปาปัวนิวกินี
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ไทย
เวียดนาม
สินค้าทั่วไป 39 บาทต่อกิโลกรัม
สินค้าที่เน่าเสีย (เกษตรและอาหาร) 19 บาทต่อกิโลกรัม
สินค้าที่เน่าเสียสาหรับบาท 14 บาทต่อกิโลกรัม

สินค้าทั่วไป 19 าทตํอกิโลกรัม
สินค้าที่เน่าเสีย (เกษตรและอาหาร) 9บาทต่อ
กิโลกรัม
สินค้าที่เน่าเสียงสาหรับ 8 บาทต่อกิโลกรัม

**หมายเหตุในชํวงที่มีปริมาณการขนสํงออกที่มากหรือเป็นชํวง Hight Season ราคาคําระวางขนสํงสินค๎าจาก
กรุงเทพ-ยุโรปจะอยูํท1ี่ 00 บาทตํอกิโลกรัม
ที่มา: บริษัทการบินไทย
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อัตราค่าระวางภาคพื้น Door to Door
อัตราคําระวางภาคพื้นดินขนสํงของ Thai Express Cargo (TEC) ไปตามจุดเริ่มต๎น และ
จุดหมายปลายทาง ซึ่งมีหลักวิธีคิดมาตรฐานดังตํอไปนี้





คิดตามน้าหนัก หรือตามปริมาตร โดยกาหนดอัตราขั้น ต่า
อัตราปกติ ได๎แกํ อัตราสิ่งของมีน้าหนักต่ากวํา 45 กิโลกรัม แตํถ๎าน้าหนัก 45 กิโลกรัม
หรือมากกวําขึ้นไปคิดคําระวางถูกกวําอัตราปกติ และอัตราสินค๎าเฉพาะอยําง เป็นอัตรา
คําขนสํงสาหรับสินค๎าชนิดเดียวกัน และมีปริมาณการขนสํงตั้งแตํ 500 กิโลกรัมขึ้น
กิโลกรัมละ 45 บาท
อัตราลด ขึ้นอยูํกับน้าหนักในการขนสํงแตํละครั้ง

หมายเหตุ : คิดอัตราการขนสํงแบบเหมาเที่ยวหรือโดยคิดเป็นกิโลกรัม
1.2.3 ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
สานักงานรับส่งสินค้าของการบินไทย
1.สานักงานรับสํงสินค๎า บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ เปิดทาการทุก
วัน 24 ชั่วโมง
2.อาคารคลังสินค๎าภายในประเทศ ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ
1.2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
1.การบินไทยสํงเสริมการตลาดโดยใช๎จุดแข็งด๎านภาพลักษณ์ของการเป็นสมาชิก Star
Alliance ซึ่ง Star Alliance สนับสนุนให๎กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชีย
ปัจจุบันมีสายการบินสมาชิกของกลุํมพันธมิตร Star Alliance เป็นการสนับสนุนให๎ทําอากาศ
ยานแหํงใหมํของกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการบินในเอเชีย
2.การจัดโปรแกรมการสะสมแต๎มอยํางตํอเนื่องโดยการออกบัตร Loyalty Premium
Program โปรแกรมการสะสมไมล์ กับ Royal Orchid plus (ROP) สานตํอในโครงการ
“Together… We go forever” เป็นการสะสมจานวน 50 ไมล์ จากคําขนสํงสินค๎าทางอากาศที่
ชาระทุกๆ 50,000 บาท ทั้งขาเข๎าและขาออกใน 12 เมืองได๎แกํ กรุงเทพฯกัวลาลัมเปอร์ มะนิลา
พนมเปญ จาการ์ต๎า โตเกียว ไทเป สิงคโปร์ โฮจิมินห์ ยํางกุ๎ง กัลกัตต๎า และฮํองกงโดยการมอบ
ไมล์สะสมจากการใช๎บริการขนสํงสินค๎าทางอากาศนี้ มีระยะเวลาสะสมทั้งสิ้น 3 เดือน โดยการ
มอบไมล์สะสมจากการใช๎บริการขนสํงสินค๎าทางอากาศนี้ ได๎รับสามารถใช๎แลกรับรางวัลตํางๆ
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ได๎มากมายกับสายการบินที่เข๎ารํวมรายการ มีระยะเวลาสะสมทั้งสิ้น 5 เดือน ตั้งแตํวันที่
ครบรอบ 50 ปีการกํอตั้งการบินไทย 1 เมษายน2553 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2554
3..การจัดกิกรรมอยํางตํอเนื่องกับ โปรแกรมสํงเสริมการขาย “สํงมากมีสิทธิ์มาก”
โปรโมชั่น สํงมากมีสิทธิ์มาก เป็นการตอบแทนลูกค๎าของไทยคาร์โก๎ที่จะนามาใช๎ในชํวง 01
เมษายน จนถึง 31 พฤษภาคา 2554 ให๎กับผู๎ที่มาใช๎บริการ การขนสํงสินค๎าทางอากาศ
ภายในประเทศกับไทยคาร์โก๎ทั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง โดยการที่ลูกค๎า
ที่มาใช๎บริการในชํวงเวลาดังกลําวสามารถสะสมสาเนาใบตราสํงสินค๎า เพื่อมาแลกของรางวัล
เชํน กระเป๋า หมวก เสื้อ แก๎วน้า จากทาง Thai Cargo
1.2.5 กระบวนการการให้บริการ (Process)
1.การบริการเพื่อสํงมอบคุณภาพในการให๎บริการกับลูกค๎าได๎รวดเร็วและสร๎างความพึง
พอใจให๎กับลูกค๎า (Customer satisfaction) การรับสินค๎ามีคําต๎องมีการควบคุมดูแลการขนสํง
อยํางรัดกุมปลอดภัยในทุก ขั้นตอนและต๎องมีการทาสารองระวางบรรทุกตลอดเส๎นทางบินไมํ
ควรมีจุดเปลี่ยนเครื่องหรือถ๎ามีก็ให๎น๎อยที่สุดและหีบหํอของสินค๎ามีคําต๎องมั่นคงแข็งแรงทาง
เจ๎าหน๎าที่ จากการบินไทย จะนาสินค๎าหรือพัสดุภัณฑ์ของสํงมอบให๎ผู๎รับที่ปลายทาง ทันทีที่
สินค๎านั้นมาถึงปลายทางโดยจะติดตํอผู๎รับ เพื่อแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าและนัดหมายสถานที่และ
เวลาในการนาสํง หรือผู๎รับสินค๎าสามารถติดตํอรับสินค๎าเองได๎ โดยสอบถามข๎อมูลเพิ่มเติมจาก
เจ๎าหน๎าที่ผู๎สํงสินค๎า
2.การจัดหาพื้นที่ระวางบรรทุกสินค๎าเพิ่ม โดยการทาสัญญาความรํวมมือกับ สายการบิน
พันธมิตรและสายการบินอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นจากเดิมโดยด๎วยการทาสัญญาการแบํงสํวนรายได๎
พิเศษระหวํางสายการบิน (Special Prorate Agreement: SPA) การทาสัญญาซื้อขายพื้นที่
ระหวํางกัน (Blocked Space Agreement : BSA) และการขอซื้อพื้นที่ระวางบรรทุกจากสายการบิน
พันธมิตร
3. การปฏิบัติการของระบบสารสนเทศและปฏิบัติการตํางๆ รวมทั้งการติดตั้งสตาร์เน็ต
เพื่อเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ จะทาให๎สามารถประสานการทางานของแตํละสายการบินได๎
อยํางสอดคล๎องกันมากขึ้น
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1.2.6 พนักงาน (People)
ปัจจุบันมีพนักงาน ประมาณ 1,500 คน ซึ่งได๎รับการ อบรมในระดับสูงและมีเชี่ยวชาญ
ด๎านการขนสํงสินค๎าเนื่องจากการบินไทยตัองรักษาระดับการให๎บริการเพื่อให๎สมกับการเป็น
สมาชิกเครือขํายพันธมิตรทางธุรกิจ Partnership with Star Alliance ป็นการสร๎างภาพลักษณ์ที่ดี
และการมีระบบสารสนเทศที่ดี ทาให๎สามารถสร๎างความมั่นใจในการบริการของผู๎ขนสํงสินค๎าและ
เป็นการสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับสายการบินอื่นๆที่เข๎ามาเป็นสมาชิกของ Star Alliance เป็นดาร
ขยายเครือขํายในการปกิบัติงาน ของ Thai Cargo ให๎เพิ่มมากยิ่งขึ้นได๎
1.2.7 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment)
ปัจจุบันการสร๎างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพด๎านการขนสํงถูกเน๎นภาพ
ความสาคัญและอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน และมีพนักงานที่มีเชี่ยวชาญด๎านการขนสํง
สินค๎า โดยเครื่องบินขนสํงสินค๎า (Freighter) ถือวําเป็นจุดสาคัญของการขนสํงสินค๎าทางอากาศ
ข้อดี
1.ทางด๎านการผลิตภัณฑ์คือ ปรับปรุงกระบวนการทางานให๎มบี ริการรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ ด๎วยเทคโนโลยีทันสมัย โดยมุํงเน๎นความเอาใจใสํการให๎บริการ ตอบสนองความ
ต๎องการเกิดความพึงพอใจในการบริการขนสํงสินค๎า
2.การสนับสนุนให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนสํงสินค๎าทางอากาศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นการหาตลาดการขนสํงและการเพิ่มสํวนแบํงทางการตลาดที่มากขึ้นจากเดิม
3.การมีผลประกอบการที่ดีจากบริหารการเงินและการปฎิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ
4.การสร๎างสิ่งแวดล๎อมที่ดีในการทางานเกิดความพึงพอใจให๎กับพนักงานสํงผลให๎เกิด
การปฎิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสีย
1.มีต๎นทุนสุงในการพัฒนาทางด๎านการจัอบรมพนักงาน การพัฒนาทางด๎านระบบ
เทคโนโลยีตํางๆจึงใช๎ต๎นทุนที่สุง
2.การแขํงขันสุงในธุรกิจการขนสํงสินค๎าจึงต๎องมีการปรับปรุงพัฒนาทางด๎านการบริการ
อยูํเสมอเพื่อรองรับความสามารถแขํงขัน
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ตารางที่ 24 สรุปการศึกษาตามกระบวนการกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร
ระดับกลยุทธ์

Corporate
Level Strategy

ทางเลือกกลยุทธ์
1.1Growth Strategy
การรวมกัน

ข้อดี
1.เป็นการขยายตลาดการขนสํงสินค๎าทางอากาศในภูมิภาค
เอเซียให๎ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ข้อเสีย
1.อาจใช๎ระยะเวลานานในหาลูกค๎ากลุํมใหมํ
ในตลาดเอเซีย

1.2Growth Strategy
การพัฒนาผลิตภัณฑ์

1.การมุํงเน๎นทางด๎านการบริการจัดสํงสินค๎าให๎บริการได๎เร็ว
ขึ้นครอบคลุมยิ่งขึ้นสาหรับการจัดสํงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่งของสินค๎าไปยังโดยมุํงเน๎นการสร๎างความพึงพอใจให๎
ลูกค๎า

1.ใช๎ระยะเวลานานในการฝึกอบรมพนักงาน
ให๎มีความรู๎และความชานาญ ทั้งทางด๎าน
หลัก ปฏิบัติ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย

1.3Growth Strategy
การเจาะตลาด

1. การตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าจาการการเปิด
การค๎าเสรี

1.เกิดสํวนแบํงทางการตลาดจากการเปิด
การค๎าเสรี

2.สามารถรักษาลูกค๎าเกําและเพิ่มลูกค๎าใหมํในตลาดการ
ขนสํงสินค๎าทางอากาศ

2.ใช๎ระยะเวลาในการอบรมพัฒนาคุณภาพ
และ ฝึกทักษะในการบริการให๎ดียิ่งขึ้นใน
การสร๎างความสัมพันธ์ของพนักงานกับลูด
ค๎า
1.ความเสี่ยงจากกลุํมลูกค๎าที่อาจเปลี่ยนไป
ใช๎บริการของสายการบินอื่นๆที่สามารถ
ตอบสนองความต๎องการได๎ดีกวําในการ
ขนสํงสินค๎าทางอากาศ

2.Stability Strategy

1.การรักษาคุณภาพในการให๎บริการขนสํงสินค๎า
ลดความเสี่ยงจากการแขํงขันและความผันผวนของ
เศรษฐกิจ

2.

กลยุทธ์ที่เหมาะสม
1.Growth Strategy
การรวมกัน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การเจาะตลาด

104

105

ตารางที่ 25 สรุปการศึกษาตามกระบวนการกาหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
ระดับกลยุทธ์
Business Leve

ทางเลือกกลยุทธ์
1.Focus Differentiation Strategy

Strategy

ข้อดี
1.สร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค๎ากลุํมเดิมได๎เพิ่มมาก
ขึ้น
2.ตอบสนองความต๎องการเฉพาะกลุํมได๎อยํางทั่วถึง
3.เป็นการเพิ่มขีดความสามารถอยูํในธุรกิจการขนสํง
สินค๎าที่มีการแขํงขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นได๎

2.Focus Cost Leadership Strategy

4.การขยายฐานลูกค๎าที่เพิ่มมากขึ้นโดยการบอกตํอ
จากกลุํมลูกค๎ารายเกําเป็นการเพิ่มสํวนแบํงทาง
การตลาดที่เพิ่มสุงขึ้น
1.เป็นเพิ่มความความสะดวกและการสร๎างพึงพอใจ
ให๎กับลูกค๎าทางด๎านของการบริการจัดสํงสินค๎า
2.สามารถตอบสนองความต๎องการทางด๎เนการรับ
ขําวสารข๎อมูลการขนสํงสินค๎า

3.Differentiation Strategy

1.สามารถตอบสนองความต๎องการและสร๎างความพึง
พอใจให๎กับลูกค๎าได๎
2.สร๎างความแตกตํางในผลิตภัณฑ์และบริการตํางจาก
ธนาคารอื่นๆ

ข้อเสีย
1.การใช๎ระยะเวลานานในการ
ขยายตัวเพื่อเพิ่มทางสํวนแบํงทาง
การตลาดการขนสํงสินค๎าทาง
อากาศ

กลยุทธ์ที่เหมาะสม
1.Focus Differentiation Strategy
มุํงสร๎างความแตกตํางในผลิตภัณฑ์คือ
บริการ

1.หากเจาะตลาดไมํตรงตามกลุํมถ๎า
เป้าหมายอาจเกิดการเสียเวลาและ
ต๎องหากลุํมตลาดใหมํ
1.ใช๎ระยะเวลานานในการจัดอบรม
พนักงาน

3.Differentiation Strategyสร๎างความ
แตกตํางในผลิตภัณฑ์และบริการให๎มี
บริการรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

3.สามารถรักษาฐานลูกค๎าเกําและเพิ่มลูกค๎ารายใหมํได๎
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ตารางที่ 26 สรุปการศึกษาตามกระบวนการกาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่
ระดับกลยุทธ์
FunctionalLeve
l Strategy

ทางเลือกกลยุทธ์

ข้อดี

ข้อเสีย

ด้านการตลาด
1.1กลยุทธ์STP

1.ลูกค๎ากลุํมเป้าหมายเป็นกลุํมที่ทาการขนสํงสินค๎าอยูํเป็นประจาจึงสามารถ
จัดกิจกรรมโปรโมรชั่นทางการตลาดได๎อยํางตํอเนื่อง

1.กลุํมลูกค๎าที่มีการทาสัญญาขนสํงที่ผูกผันกันเกิด
การขนสํงเพิ่มมากขึ้น ที่เพิ่มสูงขึ้น

1.2 กลยุทธ์ 7P’s

1.การปรับปรุงกระบวนการทางานให๎ มีประสิทธิภาพ
โดยมุํงเน๎นความเอาใจใสํการให๎บริการขนสํงสินค๎า

1.มีต๎นทุนสุงในการพัฒนาทางด๎านการจัดอบรม
พนักงาน

กลยุทธ์ที่เหมาะสม
ควรใช้ทั้ง
STP,7P’s,CRMและ
ด้านทรัพยากรมนุษย์

2.การแขํงขันสุงในธุรกิจการขนสํงสินค๎า
1.2.1Product&Service

จึงต๎องมีการปรับปรุงอยูํเสมอ

1.2.2 Price

1.การหาตลาดการขนสํงและการเพิ่มสํวนแบํงทางการตลาดที่มากขึ้นจากเดิม
2.การมีผลประกอบการที่ดีจากบริหารการเงินและการปฎิบัติงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ

1.2.3 Place

1การเข๎าถึงลูกค๎ากลุํมใหมํ

1.มีต๎นทุนในการดาเนินงานสุง

1.2.4Promotio

1.เกิดความความพึงพอใจในการบริการที่มุํงเน๎นลูกค๎าเป็นสาคัญ

1.ต๎นทุนในการดาเนินงานสุง

1.2.5People
1.2.6Physical
Evidence

1.มีพนักงานที่มีความรู๎ความชานาญทางด๎านการบริการขนสํงสินค๎าทางอากาศ

1.ต๎นทุนสุงในการอบรมพนักงาน

1.สร๎างความเชื่อมั่นให๎กับกลุํมลูกค๎าในการบริการ

1.ต๎นทุนในการงพัฒนาพนักงานสุง

1.2.7 Process

1.การบริการขนสํงสินค๎าด๎วยอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย

1.อาจเกิดความผิดพลาดจากระบบการบริการได๎

1.ผลประกอบการลดลง

โดยสร๎างความพึงพอใจแกํลูกค๎า
1.3CRM
2.ด๎านทรัพยากรมนุษย์

1.การโดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาด๎านการบริการลูกค๎า

1.มีต๎นทุนสุงในการพัฒนาทางด๎าน

เพื่ออานวยความสะดวกให๎กับลูกค๎

ระบบเทคโนโลยีข๎อมูล
2. ใช๎ต๎นทุนและระยะเวลาในการอบรมพนักงานที่
ตํอเนื่อง

2.เป็นการสร๎างเสริมประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน
และให๎พนักงานเข๎าใจและมีทัศนคติที่ดีตํอผู๎รับบริการ
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1.3 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
การบริหารลูกค๎ าสัมพันธ์ชอง Thai Cargo ให๎ ความสาคัญตํอการพัฒนางานลูกค๎า
สัมพันธ์ โดยได๎ดาเนินการโครงการระบบจัดการลูกค๎าสัมพันธ์
(Customer Relationship
Management : CRM) เพื่อสํงเสริมบริการที่แตกตํางแบบเฉพาะรายสามารถเข๎าถึงลูกค๎าได๎
โดยตรง และตอบสนองความต๎องการ รวมทั้งการสร๎ างสานความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค๎าได๎ตาม
ความคาดหมายนอกจากนี้ Thai Cargo ได๎เพิ่มบริการทางด๎านศูนย์บริการข๎อมูล Call Center
Service เพื่อบริการตอบสนองลูกค๎าที่ติดตํอทางโทรศัพท์ให๎ได๎รับความสะดวกในการติดตํอใน
การการบริการขนสํงสินค๎าได๎รวดเร็วขึ้น ตรงตามความต๎อ งการเพื่อสร๎างความพึงพอใจให๎กับ
ลูกค๎า
ข้อดี
1.การสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎าในการสร๎างการรับรู๎ถึงความมุํงมั่นถึงการบริการ
ขนสํงสินค๎า
2.เป็นการพัฒนาทางด๎านคุณถาพการบริการโดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา
ระบบงานด๎านการบริการลูกค๎าเพื่ออานวยความสะดวกแกํผบู๎รั ผู๎สํงสินค๎า
3.การขยายฐานลูกค๎าด๎วยการบริการที่สามารถเข๎าถึงลูกค๎าเฉพาะราย
ข้อเสีย
1.มีต๎นทุนสุงในการพัฒนาทางด๎านระบบเทคโนโลยีขําวสารข๎อมูล
ทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์
ทางด๎านการบริหารงานของ Thai Cargo ได๎ตระหนักวําบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สาคัญ
และมีคํายิ่งตํอความสาเร็จในการขับเคลื่อนองค์กร ให๎บรรลุเป้าหมายการเป็นสายการบินชั้นนา
ด๎านการให๎บริการ สร๎างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดแกํลูกค๎า จึงได๎กาหนดนโยบาย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มุํงเน๎นเสริมสร๎างภาวะผู๎นาความเป็นมืออาชีพและกา ร
ทางานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของพนักงานอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งสร๎างความรัก
ความผูกพัน และความภูมิใจที่ได๎เป็นสํวนหนึ่งในองค์กร ด๎วยการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากร โดยการฝึกอบรมพนักงานอบรมในระดับสูงและมีเชี่ยวชาญด๎านการขนสํงสินค๎า
เนื่องจากการบินไทยตัองรักษาระดับการให๎บริการอยูํสม่าเสมอและเพื่อสร๎างทัศนคติที่ดีในการ
บริการเพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า
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ข้อดี
1.เกิดการปฏิบัติงานที่ดีอยํางตํอเนื่องทางด๎านคุณภาพในการบริการขนสํงสินค๎า โดย
พนักงานทุกคนต๎องเน๎นและให๎ความสาคัญตํอการบริการลูกค๎า เพื่ อให๎เกิดความแตกตํางในการ
ให๎บริการ
2.เป็นการสร๎างเสริมประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานและให๎พนักงานเข๎าใจและมี
ทัศนคติที่ดีตํอผู๎รับบริการที่มาจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อเป้าหมายการสร๎างความพึง
พอใจสูงสุดให๎แกํลูกค๎า
ข้อเสีย
1.ใช๎ต๎นทุนสุงในการการอบรมพัฒนาคุณภาพทางด๎านการบริการของพนักงาน
2. ใช๎ระยะเวลาในการอบรมพนักงานที่ยาวนานและตํอเนื่อง
จากการเปรียบเทียบ กลยุทธ์ ทั้ง 2 กลยุทธ์ ในระดับ ปฏิบัติการ ควรใช๎ทั้ง 2กลยุทธ์
เนื่องจากการพัฒนาทางด๎านผลิตภัณฑ์คือบริการขนสํงสินค๎ายังต๎องมีการพัฒนาปรับปรุงอยําง
ตํอเนื่องเพ ราะธุรกิจการขนสํงสินค๎าทางอากาศมีการเติบโตและขยายตัวทางการตลาดอยําง
รวดเร็ว ดังนั้นเพื่อรองรับทางด๎านการแขํงขันจึงควรมุํงที่การให๎ ความสาคัญตํอการพัฒนางาน
ลูกค๎าสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลากรให๎มปี ระสิทธิภาพการทางาน ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจ
การขนสํงไปได๎ให๎เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรได๎
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ตารางที่ 27 Action Plan
กิจกรรม
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

เดือน
ส.ค.

งบประมาณ
ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

วัดผล

ธ.ค.

ออกผลิตภัณฑ์ใหมํ

20,000,000

ขยายตลาดใหมํ

10,000,000

เพิ่มระบบ Call Center Sevice

8,000,000

กิจกรรมโปรแกรม สะสมไมค์ Royal
Orchid plus(ROP)
โปรแกรมสํงเสริมการขาย “สํงมากมีสิทธิ์
มาก”
จัดอบรมพนักงาน โครงการ Spirit of
teamwork

5,000,000

รวม

51,000,000

5,000,000
3,000,000

ยอดขาย,วัดการรับรู๎ตํอการ
บริการขนสํงสินค๎า
วัดจากความพึงพอใจที่ลูด
ค๎ามีตํอการบริการ
ยอดขายการขนสํง
สินค๎า
วัดจากจานวนไมค์ที่นามา
แลกของรางวัล
วัดจากจานวนแต๎มที่มา
แลกของรางวัล
วัดจากประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานของพนักงาน ,
ความพึงพอใจของลูกค๎าที่มี
ตํอการบริการขนสํงสินค๎า
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บทที่ 4
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองเรื่อง กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อเสริม
ความสามารถทางการแขํงขันในธุรกิจขนสํงสินค๎าทางอากาศ (Air Cargo) กรณีศึกษา บริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน) ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ คือ 1)เพื่อยืนยัน ปัญหาจากปัจจัย
ในการแขํงขันภายในอุตสาหกรรมขนสํงทางอากาศของบริษัทการบินไทย 2)เพื่อศึกษากลยุทธ์
การบริหารการจัดการด๎านศูนย์กระจายสินค๎า Hub การขนสํงที่ถูกต๎องตรงเวลาและปลอดภัย
ของสินค๎าโดยขนสํง ทางอากาศของบริษัทการบินไทย 3)กาหน ดกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์
การตลาดเพื่อสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน ประของและพัฒนาระบบการขนสํงสินค๎าทาง
อากาศของบริษัทการบินไทย (Thai air cargo)
โดยผู๎ศึกษาได๎ทาการศึกษาโดยออกแบบการวจัยแบบเชิงคุณภาพ
มีระเบียบวิธี
การศึกษา คือ ศึกษาข๎อมูลปฐมภูมิ ซึ่งเป็นการ สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู๎บริหารฝ่ายการวางแผน
และการพัฒนาตลาดของ Thai Cargo และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับฝ่ายการตลาดกับกลุํมลูกค๎า
B2B และกลุํมลูกค๎า B2C และการศึกษามูลทุติยภูมิโดยศึกษาข๎อมูลจาก แหลํง เว็บไวต์ เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการขนสํงสินค๎าทางอากาศ ผลการศึกษาพบวํา การขนสํงสินค๎าทาง
อากาศนั้น ควรปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการบริการทางให๎ได๎มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นและปัจจัย
ที่มีผลตํอการพัฒนาทางด๎านคุณภาพของการพัฒนาของ Thai Cargo เป็นในสํวนของทางด๎าน
คําระวางสินค๎าที่ยังมีราคาแพงเนื่องจากระบบการการะจายศูนย์กระจายสินค๎า Hub ยังมีพื้นที่
การให๎บริการยังไมํเพียงพอซึ่งอยูํในขณะการขยายพื้นที่การกระจายสินค๎า และ ปัญหาทางด๎าน
ระบบการบริการขําวสารข๎อมูลในการขนสํงสินค๎า Call Center Service ที่ยังมีจานวนไมํ
เพียงพอตํอความต๎องการของลูกค๎า ระบบการจัดจ๎างพนักงาน ชั่วคราวเข๎ามาชํวยในการ ขนสํง
สินค๎าในชํวงที่มีปริมาณการขนสํงที่มากซึ่งทาให๎คุณภาพทางการบริการลดต่าลง สํวนทางด๎าน
ปัจจัยภายนอกคือราคาน้ามันที่ปรับสุงขึ้ นจากการสรุปผลการวิเคราะห์จากการ เก็บข๎อมูลแบบ
เชิงคุณภาพและการรวมรวมข๎อมูลจากทุติยภูมิ พบวําในการแก๎ไขปัญหาดังกลําว บริษัทควรใช๎
กลยุทธ์ 3 ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจและระดับหน๎าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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กลยุทธ์ระดับองค์กร
บริษัทการบินไทย Thai Cargo เลือกกลยุทธ์แบบเติบโต (Growth Strategy) เป็นการ
ขยายตัวจากภายในองค์กร (Internal Growth) เป็นการขายตัวรวมกัน (Merge) คือการขยาย
ตลาดกา รขนสํงสินค๎า ใหมํในภูมิภาคเอเซียเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการได๎ผลกระทบทางด๎าน
ของการเปิดการค๎าเสรีภายใต๎ข๎อตกลง AFAS ทาให๎มีคูํแขํงขันในธุรกิจขนสํงสินค๎าทางอากาศที่
มีจานวนเพิ่มมากขึ้นดังนั้น Thai Cargo จึงต๎องหาตลาดการขนสํงสินค๎าในภูมิภาคเอเซียเ พื่อ
ขยายตลาดการขนสํงสินค๎าให๎เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยการ มุํงสร๎างความแตกตํางในการพัฒนา
ทางด๎านผลิตภัณฑ์คิอการบริการโดยเริ่มตั้งแตํการสร๎างและพัฒนาบุคลากรให๎มีคุณภาพมี
ความรู๎ ความชานาญในการบริการจัดสํงสินค๎าทางอากาศ ให๎กับกลุํมลูกค๎าที่ทาการขนสํงสินค๎า
กับ Thai Cargo อยูํเป็นประจาอยํางตํอเนื่องคือกลุํมลูกค๎ารายเกําที่เป็นฐานลูกค๎าเดิม เนื่องจาก
ลูกค๎ากลุํมนี้ได๎ใช๎บริการขนสํงสินค๎าของ Thai Cargo มาในระยะเวลาที่ยาวนาน มีความ
จงรักภักดีรวมถึงการบอกตํอถึงความพึงพอใจตํอการบริการของ Thai Cargo เป็นการบอกตํอ
ให๎กับกลุํมลูกค๎าที่ทาการขนสํงได๎เข๎ามาใช๎ บริการของ Thai Cargo ซึ่งเป็นการขยายฐานลูกค๎า
ควบคูํกันไปด๎วย ซึ่งทาง Thai Cargo ก็ได๎มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือการบริการทางด๎านการ
จัดอบรมพนักงานสร๎างคุณคําเพิ่มในการให๎บริการ โดยจัดกิจกรรมเพื่อให๎พนักงานมีทัศนคติใน
การบริการที่ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าการกระตุ๎นให๎เกิดการขนสํงสินค๎าทางอากาศเพิ่ม
มากยิ่งขึ้นโดยการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค๎าเป็นการสร๎างความเชื่อมั่นทางด๎าน การบริการ
ในการขนสํงสินค๎าทางอากาศทาให๎ลูกค๎ากลับมาใช๎บริการและกลับมาใช๎บริการอยํางตํอเนื่อง
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
มุํงสร๎างความแตกตํางในการพัฒนาทางด๎านผลิตภัณฑ์คื อการบริการโดยเริ่มตั้งแตํการ
สร๎างและพัฒนาบุคลากรให๎มีคุณภาพมีความรู๎ ความชานาญในการบริการจัดสํงสินค๎าทาง
อากาศ ให๎กับกลุํมลูกค๎าที่ทาการขนสํงสินค๎ากับ Thai Cargo อยูํเป็นประจาอยํางตํอเนื่องคือ
กลุํมลูกค๎ารายเกําที่เป็นฐานลูกค๎าเดิม เนื่องจากลูกค๎ากลุํมนี้ มีความจงรักภักดีรวมถึงการบอก
ตํอถึงความพึงพอใจตํอการบริการของThai Cargo สํวนทางด๎านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือการ
บริการทางด๎านการจัดอบรมพนักงานสร๎างคุณคําเพิ่มในการให๎บริการ โดยจัดกิจกรรมเพื่อให๎
พนักงานมีทัศนคติในการ บริการที่ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าเชํนปีนี้มีโครงการ Spirit
of teamwork จัดอบรม พนักงานทุกคนทุกระดับตลอดปีเพื่อการตอบสนองความต๎องการของ
ลูกค๎าเกําและกลุํมลูกค๎ารายใหมํ ทั้งหมดเพื่อการสร๎างคือความพึงพอใจสูงสุด ของลูกค๎า เพราะ
เมื่อสามารถเข๎าครองใจลูกค๎าได๎ก็จะสามารถคงเพิ่มสํวนแบํงทางการตลาดในธุรกิจการขนสํง
สินค๎าทางอากาศได๎มากยิ่งขึ้น
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กลยุทธ์ระดับหน้าที่
การพัฒนาการทางด้านตลาด
การพัฒนาตลาดโดยการขยายฐานลูกค๎าในภูมิภาคเอเซีย และการแบํงกลุํมลูกค๎าจากการ
กลุํมผู๎ขนสํงสินค๎าที่ขนสํงแบบรวดเร็วและการขนสํงที่มี ปริมาณมากแล๎วจากนั้นเป็นการพัฒนา
ทางด๎านของการ บริการที่แตกตํางแบบ เจาะกลุํมลูกค๎า เฉพาะรายซึ่งจะสามารถเข๎าถึงลูกค๎าได๎
โดยตรง และตอบสนองความต๎องการ รวมทั้งการสร๎างสานความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค๎าได๎ตาม
ความคาดหมายนอกจากนี้ Thai Cargo ได๎เพิ่มบริการทางด๎านศูนย์บริก ารข๎อมูล Call Center
Service เพื่อบริการตอบสนองลูกค๎าที่ติดตํอทางโทรศัพท์ให๎ได๎รับความสะดวกในการติดตํอใน
การการบริการขนสํงสินค๎าได๎รวดเร็วขึ้น ตรงตามความต๎องการเพื่อสร๎างความพึงพอใจให๎กับ
ลูกค๎า
การพัฒนาบุคคลากร
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สาคัญและมีคํายิ่ งตํอความสาเร็จในการขับเคลื่อนองค์กร ให๎
บรรลุเป้าหมายการเป็นสายการบินชั้นนาด๎านการให๎บริการ สร๎างความประทับใจและความพึง
พอใจสูงสุดแกํลูกค๎า จึงได๎กาหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มุํงเน๎น
เสริมสร๎างภาวะผู๎นาความเป็นมืออาชีพและกา รทางานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ของพนักงานอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งสร๎างความรัก ความผูกพัน และความภูมิใจที่ได๎เป็นสํวนหนึ่ง
ในองค์กร ด๎วยการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
โดยการฝึกอบรมพนักงานอ บรมใน
ระดับสูงและมีเชี่ยวชาญด๎านการขนสํงสินค๎าเนื่องจากการบินไทยตัองรักษาระดับการ ให๎บริการ
อยูํสม่าเสมอและเพื่อสร๎างทัศนคติที่ดีในการบริการเพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า
4.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษา กลยุทธ์ระดับองค์กร คือ กลยุทธ์การเติบโต คือการเน๎นขยายตลาดใหมํ การ
พัฒนาคุณภาพการบริการ ให๎มีความสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้ นให๎ตรงกับความต๎องการ ของ
ลูกค๎า
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ คือ กลยุทธ์การมุํงเน๎นและความแตกตําง และกลยุทธ์สร๎างความ
แตกตําง มี เป็นการรักษาลูกค๎าเดิมเอาไว๎เป็นการเพิ่มความนําเชื่อทางการสร๎างเชื่อมั่นให๎กับ
ลูกค๎า และเป็นการแสดงตามเจตนารมณ์ของ Thai Cargo เพื่อให๎มีการบริห ารงานเป็นไปตาม
มาตรฐานและมีคุณภาพ
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ มีความสอดค ล๎องกับทฤษฎีกลยุทธ์ระดับหน๎าที่ การ ปฎิบัติ การ
เพื่อให๎บรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรและธุรกิจ ซึ่งต๎องสอดคล๎องกับกลยุทธ์
ระดับองค์กรและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ เพื่อให๎ธุรกิจ การขนสํงสินค๎าทา งอากาศมีการเติบโตแ ละ
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ขยายตัวทางการตลาดอยํางรวดเร็ว เพื่อรองรับทางด๎านการแขํงขัน ในธุรกิจการขนสํงสินค๎าที่มี
เพิ่มมากขึ้นได๎
4.3 ข้อจากัดทางการศึกษา
1.ธุรกิจขนสํงสินค๎าทางอากาศ เป็นการบริการจัดการที่มีการพัฒนาหรือการเปลื่ยน
แปลงอยูํตลอดเวลาดังนั้นปัญหาทางคุณภาพด๎านการบริการจึงต๎องปรับเปลื่ยนตามไปตาม
ความต๎องการของตลาดการขนสํงสินค๎าทางอากาศ
2.การจากัดทางด๎านเวลาในการเก็บรวมรวมข๎อมูล เนื่องจากการสัมภาษณ์และการขอ
ข๎อมูลในเชิงลึกของทางองค์กรจะไมํเปิดเผย

4.4ข้อเสนอแนะ
4.4.1 ข้อเสนอแนะสาหรับ Thai Cargo
ธุรกิจการขนสํ งสินค๎าทางอากาศของ Thai Cargo เป็นธุรกิจที่มีการแขํงขันกันที่รุนแรง
และเติบโตอยํางรวดเร็ว ดังนั้นการเพิ่มสํวนแบํงทางการตลาด โดยการขยายตลาดเพิ่มมากยิ่งขึ้น
และการพั ฒนาทางด๎านผลิตภัณฑ์คือการพัฒนาคุณภาพการบริการให๎ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากเดิม
โดยการนากลยุทธ์ระดับกลยุ ทธ์องค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์หน๎าที่ นาทั้งใช๎ในการ
ปฏิบัติงานรวมถึงการพัฒนาและเพิ่มระบบทางด๎านเทคโนโลยีการบริการขําวสารข๎อมูลในการ
ขนสํงสินค๎าระบบด๎าน Call Center Service เป็นการบริการข๎อมูลและอานวยความสะดวก กับให๎
ลูกค๎าเป็นราย ๆเฉพาะไปตามความต๎องการของลู กค๎า เพื่อบริการตอบสนองลูกค๎าที่ติดตํอทาง
โทรศัพท์ให๎ได๎รับความสะดวกในการติดตํอในการการบริการขนสํงสินค๎าได๎รวดเร็วขึ้น ตรงตาม
ความต๎องการเพื่อสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎า
สํวนทางด๎านการพัฒนาทางด๎านบุคลากรของ Thai Cargo ได๎ตระหนักวําบุคลากรเป็น
ทรัพยากรที่สาคัญและมีคํายิ่งตํอความสาเร็จในการขับเคลื่อนองค์กร ให๎บรรลุเป้าหมายการเป็น
สายการบินชั้นนาด๎านการให๎บริการ ดั้งนั้นการสร๎างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดแกํ
ลูกค๎า จึงควรปฎิบัติตามกาหนดนโยบายการบริหารของ Thai Cargo คือการพัฒนาททางด๎าน
การบริหารงานโดยมุํงเน๎นเสริมสร๎างภาวะผู๎นาความเป็นมืออาชีพและการทางานเป็นทีม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของพนักงานอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งการสร๎างความรัก ความผูกพันขอ
องค์กร และความภูมิใจที่ได๎เป็นสํวนหนึ่งในองค์กร ด๎วยการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากร โดยการฝึกอบรมพนักงานอบรมในระดับสูงตามโครงโครงการ Spirit of teamwork
จัดอบรม พนักงานทุกคนทุกระดับตลอดปี ให๎พนักงานมีความมีเชี่ยวชาญด๎านการขนสํงสินค๎า

114

เนื่องจากการบินไทยตัองรักษาระดับการให๎บริการอยูํสม่าเสมอและเพื่อสร๎างทัศนคติที่ดีในการ
บริการเพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า

4.4.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
การบริหารงานของการขนสํงสินค๎าทางอากาศ Thai cargo ทีม่ ีการบริการขนสํงสินค๎าที่
เป็นปรเภทผักสด ผลไม๎ และระบบการขนสํงที่ภาคพื้น Doot to Door เป็นสํวนทีเ่ ริ่มให๎การ
บริการการ ดังนั้นการติดตํอหาข๎อมูลในการศึกษาครั้งนี้ จึงมีข๎อมู ลบางสํวนที่ยังไมํนามา
บริหารงาน เชํน การบริการจัดสํงภาคพื้น Doo to Doot การเก็บข๎อมูลในเชิงคุณภาพ หากขยาย
การเก็บข๎อมูลโดยการออกโดยใช๎แบบสอบถามเพิ่มเติม อาจนาข๎อมูลมาชํวยวิเคราะห์ในการ
วางแผนในการขนสํงสินค๎าทางอากาศได๎มากยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
เรื่อง : กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อเสริมความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจขนส่ง
สินค้าทางอากาศ (Thai Cargo)
กรณีศึกษา : บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ข้อคาถามที่
ปรากฎนี้ใช้ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือผู้หนึ่งผู้ใด และคาตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
ซึ่งจะนาไปใช้ในงานวิชาการเท่านั้น
ชี้แจง : แบบสัมภาษณ์นี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย
คาถามสัมภาษณ์ผู้บริหาร
1. ในสภาพการแข่งข้นด้านการขนส่งทางอากาศ หากให้ท่ านประเมินสถานณ์การแข่งขันการ
ขนส่งทางอากาศของบริษัทฯ เป็นอย่างไร
2. นโยบายเปิดเสรีการบินมีผลกระทบอย่างไรต่อการให้บริการขนส่งทางอากาศของการบิน
ไทย
3. ภายใต้ข้อจากัดทางการบริหารที่เป็นอยู่ปัจจุบันองค์กรมีกลยุทธ์ทางการบริหารอย่างไรเพื่อ
รองรับการแข่งขันด้านการขนส่ งทางอากาศอย่างไร
4. การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรต่อการให้บริการขนส่งทาง
อากาศ
5. บริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขปัญหาบุคลากรอย่างไร เพื่อรองรับการแข่งขันด้านการขนส่งทาง
อากาศ
6. ตาแหน่งหรือสถานะทางการตลาดด้านการขนส่งทางอากาศของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันเป็น
อย่างไร อยู่ในจุดที่ได้เปรียบเทียบทางการตลาดหรือไม่ หรืออยู่ในจุดที่ถูกคุกคามทาง
การตลาดหรือไม่อย่างไร
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7. จุดอ่อน จุดแข็งด้าน โอกาส และอุปสรรคการให้บริการขนส่งทางอากาศของบริษัทฯเป็น
อย่างไร
8. บริษัทฯ มีแนวทางการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดด้านการขนส่งทางอากาศอย่างไร
9. บริษัทฯ มีแนวทางการกาหนดกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรของบริษัทเพื่อรองรับการแข่งขัน
อย่างไร
10. องค์กรมีนโยบายการตลาดด้านการขนส่งทางอากาศอย่า งไร ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
11. การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร
12. การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรต่อการให้บริการขนส่งทาง
อากาศ
13. บริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขปัญหาบุคลากรอย่างไร เพื่อรองรับการแข่งขันด้านการขนส่งทาง
อากาศ
14. ภายใต้ข้อจากัดทางการบริหารที่เป็นอยู่ปัจจุบันองค์กรมีกลยุทธ์ทางการบริหารอย่างไรเพื่อ
รองรับการแข่งขันด้านการขนส่งทางอากาศอย่างไร
15. ในสภาพการแข่งข้นด้านการขนส่งทางอากาศ หากให้ท่านประเมินสถานการแข่งขันการ
ขนส่งทางอากาศของบริษัทฯ เป็นอย่างไร
16. ตาแหน่งหรือสถานะทางการตลาดด้านการขนส่งทางอากาศของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันเป็น
17. อย่างไร อยู่ในจุดที่ได้เปรียบเทียบทางการตลาดหรือไม่
18. ภายใต้ข้อจากัดทางการบริหารที่เป็นอยู่ปัจจุบันองค์กรมีกลยุทธ์ทางการบริหารอย่างไรเพื่อ
รองรับการแข่งขันด้านการขนส่งทางอากาศอย่ างไร
19. จุดอ่อน จุดแข็งด้าน โอกาส และอุปสรรคการให้บริการขนส่งทางอากาศของบริษัทฯเป็น
อย่างไร
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20. บริษัทฯ มีแนวทางการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดด้านการขนส่งทางอากาศอย่างไร
21. องค์กรมีนโยบายการตลาดด้านการขนส่งทางอากาศอย่างไร ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
22. การพัฒนาระบบศูนย์กระจายสินค้า (Hub) ในระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างไร และด้านการ
บริการที่ทันสมัยในด้านการขนส่งทางอากาศอย่างไร
23. บริษัทมีแนวทางในการบริหารศูนย์กระจายสินค้า (Hub) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน
ในตล

ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณ์ลูกค้า บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
เรื่อง : กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อเสริมความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจขนส่ง
สินค้าทางอากาศ (Thai Cargo)
กรณีศึกษา: บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ข้อคาถามที่
ปรากฎนี้ใช้ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือผู้หนึ่งผู้ใด และคาตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
ซึ่งจะนาไปใช้ในงานวิชาการเท่านั้น
ชี้แจง : แบบสัมภาษณ์นี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย
คาถามลูกค้า
1. ธุรกิจของท่านคืออะไร และท่านมีความจาเป็นต้องใช้การขนทางอากาศมากน้อยเพียงใด
เช่น ท่าน
-ขนส่งปริมาณเท่าใดในแต่ละรอบเดือน และมีความถี่ในการขนส่งอย่างไร
-สินค้าท่านมีความจาเป็นที่จะต้องรับและส่งให้ทันต่อเวลาอย่างไร
2. ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการขนส่งทางอากาศของการบินไทยมากน้อยเพียงใดใน
ประเด็นต่อไปนี้
-ท่านมีความพึงพอใจต่อความรวดเร็วในการให้บริการ หรือไม่ อย่างไร
-ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับและส่งสินค้าตรงตามเวลาที่กาหนด หรือไม่ อย่างไร
-ท่านมีความพึงพอใจต่อราคาในการให้บริการ หรือไม่ อย่างไร
-ท่านมีความพึงพอใจต่อความปลอดภัยในการขนส่งหรือไม่ อย่างไร
-ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับประกันความเสียหายของสินค้าหรือไม่ อย่างไร
3. นอกจากการใช้บริการการบินไทยแล้วท่านยังใช้บริการขนส่งทางอากาศของบริษัทอื่นอีก
หรือไม่ เพราะเหตุใด
4. เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งทางอากาศของบริษัทขนส่งทางอากาศเอกชนอื่น เช่น DHL
FedEx การให้บริการขนทางทางอากาศของการบินไทยเป็นอย่างไร เช่น ความรวดเร็วใน
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5. การให้บริการ รับและส่งสิ้นค้าตรงตามเวลาที่กาหนด ราคาในการให้บริการ ความปลอดภั ย
ในการขนส่ง การรับประกันความเสียหายของสินค้า
6. ท่านเคยมีแนวคิดที่จะใช้บริการขนส่งทางอากาศของบริษัทอื่นแทนการบินไทยหรือไม่
เพราะเหตุใด
7. ท่านมีความคาดหวังต่อการใช้บริการขนส่งทางอากาศของการบินไทยอย่างไร

8. ท่านอยากให้การบินไทยมีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง พัฒนาการให้บริการขนส่งทางอากาศ
อย่างไร
9. ท่านมีความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ อีกหรือไม่
9. ธุรกิจของท่านคืออะไร และท่านมีความจาเป็นต้องใช้การขนทางอากาศมากน้อยเพียงใด
เช่น
-ท่านขนส่งปริมาณเท่าใดในแต่ละรอบเดือน และมีความถี่ในการขนส่งอย่างไร
-สินค้าท่านมีความจาเป็นที่จะต้องรับและส่งให้ทันต่อเวลาอย่างไร

ประวัติผู้ศึกษา
นางสาวนวษมณ สุวรรณศร เกิดเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2526 สาเร็จการศึกษาระดับ
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