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บทคัดย่อ
ปญั หา การกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดเพือ่ เสริมความสามารถทางการแข่งขันใน
ธุ ร กิ จ ขนส่ ง สิน ค้ า ทางอากาศ (Air Cargo): กรณี ศึ ก ษา บริษั ท การบิ น ไทย จํ า กั ด (มหาชน) มี
วัตถุประสงค์ คือ 1)เพื่อยืนยันปญั หาจากปจั จัยในการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศของ
Thai cargo 2)เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารการจัดการด้านศูนย์กระจายสินค้า Hub และบริการความ
ปลอดภัยของสินค้าขณะการจัดส่งโดยขนส่งทางอากาศของThai cargo 3)กําหนดกลยุทธ์ธุรกิจและกล
ยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันประของและพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทาง
อากาศของ Thai cargoโดยออกแบบการวิจยั เป็ นแบบปฐมภูมิ คือการวิจยั เชิงคุณ ภาพโดยการเก็บ
ข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก การเก็บข้อมูลแบบทุตยิ ภูมโิ ดยศึกษาข้อมูลจากแหล่งเว็บไซต์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ ธุ รกิจการขนส่งสิน ค้าทางอากาศ 1)กลยุท ธ์ระดับองค์กรคือกลยุท ธ์การเติบ โต(Growth
Strategy) 2) กลยุ ท ธ์ร ะดับ ธุ ร กิจ คือ กลยุ ท ธ์ก ารมุ่ งเน้ น และความแตกต่ า ง(Focus Differentiation
Strategy)และกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง(Differentiation Strategy) 3)กลยุทธ์ระดับหน้าทีก่ ารตลาด คือ
กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาดกลุ่มเป้าหมายและตําแหน่ งผลิตภัณ ฑ์(STP) และกลยุท ธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ(7P’s)รวมทัง้ กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM) เพื่อเป็ นการบริการ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าของ Thai Cargo เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ
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บทนํา
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม เริม่ ก่อตัง้ โดย
การทําสัญญาร่วมทุนระหว่าง บริษทั เดินอากาศไทย จํากัด กับสายการบิน สแกนดิเนเวียน แอร์
ไลน์ ซิสเต็ม เอส. เอ. เอส. เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2502 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ดําเนินธุรกิจการ
บินระหว่างประเทศต่อมาเมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2520 เอส. เอ. เอส. ได้โอนหุน้ ทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมด
ให้แก่ บริษทั เดินอากาศไทย จํากัดต่อมาเมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2531 รัฐบาลในสมัย ฯพณฯ พล
เอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้ดาํ เนินการรวมกิจการการบินภายในประเทศ ทีบ่ ริษทั
เดินอากาศไทย จํากัด ให้บริการ เข้ากับกิจการของบริษทั ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีฝา่ ยเศรษฐกิจ
เป็ นผลให้เงินทุน จดทะเบียนของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ เป็ น 2,230 ล้านบาท ดังนัน้ การบินไทย จึงเป็ น
สายการบินของคนไทยอย่างแท้จริง
การบริ การขนส่งสิ นค้าทางอากาศมีผลิ ตภัณฑ์คือการบริ การขนส่งสิ นค้าซึ่งสามารถแบ่ง
ได้ดงั นี้
1. ให้บริการขนส่งอากาศบริการขนส่งผูโ้ ดยสารทัง้ ภายในประเทศและระหว่าง ค่าระวาง
สําหรับนํ้าหนักสัมภาระเกินพิกดั
2. การบริการขนส่งแบบสินค้าด้วยเครือ่ ง TG บริการสินค้าผักสดและผลไม้
(Perishable) และศูนย์บริการส่งสินค้าภาคพืน้ เป็ นการบริการจัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วน
ภายในประเทศ (Express Service Center
1.การให้บริ การสําหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิ จ
1.1กลุ่มลูกค้าทีท่ าํ การขนส่งในปริมาณทีม่ าก และขนส่งเป็ นประจําอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มลูกค้ารายย่อย (ลูกค้าทีส่ ง่ สินค้าเป็ นประจํา, ลูกค้าทีส่ ง่ สินค้าในปริมาณทีไ่ ม่มาก)
2.การให้บริ การสําหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล
2.1 ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางทีม่ ปี ริมาณการขนสิงสินค้าในปริมาณทีไ่ ม่มาก
2.2 ธุรกิจขนาดใหญ่ทม่ี ปี ริมาณการขนส่งสินค้าเป็ นจํานวนมาก
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ปัญหาและลักษณะปัญหาที่สาํ คัญของบริ ษทั
1. คุณภาพการบริการของบุคลากรจัดจ้างพนักงานภายนอกในช่วงทีม่ ปี ริมาณการ
ขนส่งสินค้าเข้า-ออก ในปริมาณการมากทําให้คุณภาพในการบริการลดตํ่าลง
2.ปญั หาทางด้านการบริการข้อมูลข่าวสารระบบ Call Center Service ยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของลูกค้า
3.ปญั หาด้านการการจัดการคลังสินค้าในพืน้ ทีร่ ะวางให้มคี วามสะดวก ให้ทนั ต่อการส่ง
มอบสินค้า
1. แนวคิ ด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิ งกลยุทธ์
1.1 การวิ เคราะห์เชิ งกลยุทธ์ (Strategic Analysis) เป็ นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน/ภายนอก เป็ นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ
1.1.2 ทฤษฎีการวิ เคราะห์อตุ สาหกรรม(Five Force Model) การประเมิน
สภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัดแล้ว ก็จะนํามา
ข้อมูลทัง้ หมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์เพือ่ กําหนดออกมาเป็ นกลยุทธ์ในการ
ปฎิบตั งิ านขององค์กร
1.1.1 ทฤษฎีการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT Analysis)
เป็ นการวิเคราะห์สภาพองค์การ เพือ่ ค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิง่ ทีอ่ าจเป็ นปญั หา
สําคัญในการดําเนินงานสูส่ ภาพทีต่ อ้ งการในอนาคต องค์กร จะเกีย่ วกับการวิเคราะห์และ
พิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กร ทุกๆ ด้านคือระบบข้อมูลเพือ่ การบริหารที่
ครอบคลุมทุกด้าน ทัง้ ในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธปี ฏิบตั งิ าน บรรยากาศในการทํางาน
และทรัพยากรในการบริหาร
1.1.4 ทฤษฎีการวิ เคราะห์โอกาสและปัญหาโดยใช้ Tows Matrix การประเมิน
สภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัดแล้ว ก็จะนํามา
ข้อมูลทัง้ หมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์โดยใช้ตารางทีเ่ รียกว่า TOWS
Matrix โดย TOWS Matrix เป็ นตารางการวิเคราะห์ทน่ี ําข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด มาวิเคราะห์เพือ่ กําหนดออกมาเป็ นกลยุทธ์
1.2 การกําหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ระดับ ดังนี้
1.2.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategies) กลยุทธ์ระดับองค์กร
เป็ นกลยุทธ์รวมขององค์กรทีจ่ ะแสดงถึงแนวทางการดําเนินธุรกิจทุกอย่างในอนาคตขององค์กร
เพือ่ บรรลุเป้าหมายทีอ่ งค์กรต้องการ ซึง่ แบ่งเป็ นกลยุทธ์ต่างๆ ได้แก่ กลยุทธ์การเติ บโต
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(Growth Strategy),กลยุทธ์การเติ บโตด้วยการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ (Product
Development) ,กลยุทธ์การคงตัว (Stability Strategy)
1.2.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิ จ (Business-level Strategies)
เป็ นกลยุทธ์ธุรกิจคือเป็ นกลยุทธ์ทอ่ี งค์กรใช้ในการแข่งขันในแต่ละอุตสาหกรรมในระดับนี้ กล
ยุทธ์ในการพัฒนาการตลาด (Market Development) กลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product
Development) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) เป็ นกลยุทธ์ระดับทีส่ องขององค์กรซึง่
สามารถทีจ่ ะแบ่งแยกได้ คือ
1.กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Focus) เป็ นกลยุทธ์ทม่ี งุ่ เน้นเฉพาะ
กลุ่มหรือสินค้าเฉพาะอย่าง และมีการเสนอสินค้าหรือบริการทีแ่ ตกต่างจากคูแ่ ข่ง
ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็ นกลยุทธ์ในการแข่งขัน โดยสามารถสนองตอบต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคได้ในรูปแบบทีค่ แู่ ข่งไม่สามารถทําได้
2.กลยุทธ์การมุง่ เน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Focus Strategy) เป็ นการมุง่ ตอบสนองลูกค้า
เฉพาะกลุ่มในจํานวนจํากัด โดยอาจจะเป็ นเฉพาะภูมภิ าค สามารถทีจ่ ะตอบสนองลูกค้าในกลุ่ม
ได้ดกี ว่าผูอ้ ่นื
1.2.3 กลยุทธ์ระดับหน้ าที่ (Functional Strategies) หมายถึงแนวนโยบายตามสาย
การแบ่งงาน เป็ นการนํากลยุทธ์มาใช้ในระดับปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้บรรลุได้ซง่ึ วัตถุประสงค์
(Objective) ขององค์กรทีส่ ามารถประเมินค่าออกมาได้อย่างชัดเจน และจะเป็ นกลยุทธ์ทจ่ี ะต้อง
ครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในองค์กรให้มกี ารสอดประสานกันเพือ่ ความสําเร็จของกลยุทธ์ระดับ
ธุรกิจและระดับองค์กร โดยมุง่ เน้นไปทีห่ น่วยปฏิบตั งิ าน เช่น ด้านการผลิต การตลาด การเงิน
การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ การวิจยั และการพัฒนา ลักษณะของกลยุทธ์ระดับหน้ าที่ม2ี
ลักษณะ ดังนี้
1.การตลาด (Marketing) หน้าทีก่ ารตลาดจะสนับสนุนมุง่ ทีค่ วามต้องการของลูกค้า
โดยอาศัยการใช้กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน
กระบวนการให้บริการ และสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ รวมทัง้ การรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
(CRM)
2.การบริ หารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management) เพือ่ ให้การ
สนับสนุ นกลยุทธ์ระดับธุรกิจ องค์กรต้องพัฒนากลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรม ระดับ
ทักษะ ความต้องการใน การจูงใจ ค่าตอบแทนเงินเดือน ผลประโยชน์ต่างๆและแรงงานสัมพันธ์
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2.1.3 การดําเนิ นเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Implement)
2. แนวคิ ด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการการตลาดและกลยุทธ์การตลาด
2.1 แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแบ่งส่วนตลาด กลุ่มเป้ าหมาย และตําแหน่ ง
ผลิ ตภัณฑ์ การกําหนดกลยุทธ์จากการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม ซึง่ เป็ นสิง่ สําคัญต่อ
ความสําเร็จของการดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ขององค์กร การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็ นหน้าทีส่ าํ คัญ
ของผูบ้ ริหาร ซึง่ ต้องจัดทําโดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์และความเข้าใจในสภาพความเป็ นไป
ของปจั จัยแวดล้อมทางธุรกิจเพือ่ การ เอาชนะคูแ่ ข่ง การลดการคุกคามของสภาพแวดล้อม การ
สร้างความเข้าใจและการรวมพลังของสมาชิกการบริหารเชิงกลยุทธ์จะต้องเกีย่ วข้องกับหลาย
หน้าที่ ดังนี้
1. การบริหารเชิงกลยุทธ์มจี ุดมุง่ หมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ผูบ้ ริหารทีม่ ี
ประสิทธิผลจะต้องเข้าใจเป้าหมายขององค์กรว่า ต้องการบรรลุความต้องการสูงสุดในระดับ
ท้องถิน่ หรือระดับโลก เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจถึงความจําเป็ นทีแ่ ตกต่างในแต่ละหน้าที่ ผูบ้ ริหาร
ต้องเข้าไปเกีย่ วข้องกับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ทงั ้ หมดขององค์กร
2. การบริหารเชิงกลยุทธ์จะเกีย่ วข้องกับผูท้ ไ่ี ด้ประโยชน์จากองค์กร ผูท้ ไ่ี ด้ผลประโยชน์
จากองค์กร หมายถึง กลุ่มต่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อการตัดสินใจและการกําหนดนโยบายของ
องค์กร เช่น ลูกค้า พนักงาน และผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเหล่านี้จะมีความเกีย่ วข้องกับความล้มเหลวหรือ
ความสําเร็จขององค์กร ฝา่ ยต่างๆอาจจะมีจุดมุง่ หมายทีข่ ดั แย้งกัน ทัศนะเชิงกลยุทธ์จะต้อง
พิจารณาถึงกลุ่มผูท้ ไ่ี ด้ผลประโยชน์จากองค์กรทุกกลุ่ม โดยให้เกิดความเหมาะสมทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะ
ทําได้ ดังนัน้ กลุ่มทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์จากองค์กรจึงมีความสําคัญ
3. การบริหารเชิงกลยุทธ์นํามาซึง่ ขอบเขตหลายช่วงเวลา ผูบ้ ริหารศึกษาความต้องการ
ขององค์กรในระยะยาวและระยะสัน้ ด้วย ดังนัน้ การวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ตอ้ งการการ
เปลีย่ นแปลงทิศทาง โดยอาศัยความคิดทัง้ ระยะยาวและระยะสัน้
4. การบริหารเชิงกลยุทธ์จะเกีย่ วข้องทัง้ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้วธิ กี ารทีม่ ี
ประสิทธิภาพเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล
2.2 แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิ จ
ในตลาดการบริการประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์,ราคา, ช่องทางการจัดจําหน่ายการส่งเสริม
การตลาด,พนักงาน,สิง่ แวดล้อมทางกายภาพและกระบวนการในการให้บริการ
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2.3 แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
เครือ่ งมือทีน่ ํามาวิเคราะห์ต่าง สามารถนํามาปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของ
องค์กร เพือ่ ทีน่ ําองค์กรสูค่ วามสําเร็จในการบริการขนส่งสินค้าทัง้ ทางด้านการเพิม่ การบริการที่
สะดวกรวดเร็ว การเพิม่ บริการทีส่ ร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าในธุรกิจการขนส่งสินค้ามีความ
พึงพอใจสุงสุดและสามารถครองใจลูกค้าได้เพือ่ ทีจ่ ะสามารถแข่งขันในธุรกิจการขนส่งสินค้าทาง
อากาศได้
3. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ปรานี วุฒริ ณฤทธิ ์ (2549) ศึกษาเรือ่ งแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลังสินค้าท่าอากาศยาน กรณีศกึ ษาเขตปลอดภาษีอากร (Free Zone) ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษารูปแบบการบริหารงานในเขตปลอดภาษีอากร (Free Zone) เพือ่
กําหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางด้านการบริการเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถทางการ
แข่งขันในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ผลการศึกษา พบว่าการบริหารงานของอาคารคลังสินค้ายังไม่สมบรูณ์เนื่องจากสาเหตุ
เป็ นอาคารคลังสินค้าใหม่ดงั นัน้ การเชื่อมโยงกับระบบภายนอกจําเป็ นต้องหาข้อมูลและตกลงกับ
หน่วยงานทีใ่ ช้ ในอนาคตเมือ่ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในอาคารคลังสินค้าอย่างสมบรูณ์แล้วจะ
สามารถเพิม่ ศักยภาพทางด้านการแข่งขันในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศได้มากยิง่ ขึน้
จุฑามณี อิศรางกรู ณ อยุธยา (2544) ศึกษาเรือ่ งการวิเคราะห์คุณภาพการจัดการผลต่อ
การให้บริการของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) เพือ่ บริการทีเ่ ป็ นเลิศ มีวตั ถุประสงค์เพือ่
การวิเคราะห์คุณภาพการจัดการในการบริการของบริษทั การบินไทย
ผลการศึกษา พบว่าปญั หาในการจัดการปจั จัยส่วนประกอบบริการของบริษทั การบิน
ไทยโดยส่วนใหญ่เป็ นเนื้องานการบริการ จากผลการวิเคราะห์มขี อ้ เสนอแนะคือการดําเนินธุรกิจ
ทีม่ ลี กั ษณะทีไ่ ม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) จึงจําเป็ นจะต้องมีการควบคุมคุณภาพการ
บริการ 2 ขัน้ ตอนคือการคัดเลือกพนักงาน ฝึกอบรมพนักงานในการบริการและต้องมีการสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า โดยแนวทางคือควบคุมกลยุทธ์ทางด้านการบริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า เพือ่ มุง่ สูก่ ารบริการทีเ่ ป็ นเลิศ
ระเบียบวิ ธีการศึกษาและผลการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ทาํ การออกแบบการวิจยั ปฐมภูมเิ ป็ น(การวิจยั เชิงคุณภาพ)โดยการเก็บข้อมูล
จากสัมภาษณ์เชิงลึกของ Thai Cargo และการเก็บข้อมูลจาการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลู่มลูกค้า
ของ Thai Cargo จํานวน 5 บริษทั เป็ นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามกรอบแนวคิดของ
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กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) ประกอบด้วยการ
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และการกําหนดทาง เลือกกลยุทธ์โดยได้ทาํ การศึกษาข้อมูลทัง้ ส่วนทีเ่ ป็ น
ข้อมูลทุตยิ ภูมิ ของ Thai Cargo จากผลการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวผูศ้ กึ ษาได้นํามาวิเคราะห์
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ของ Thai Cargo ดังนี้
1. การวิ เคราะห์อตุ สาหกรรม(Five Force Model)
การแข่งขันในอุตสาหกรรม(Rivalry among existing competitors)
1.1 Rivalry among Current Competitors: การแข่งขันกันระหว่างคู่แข่งภายใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
สภาพการแข่งขันทางอุตสาหกรรมการขนส่งเป็ นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารแข่งขันทีร่ นุ แรงและเป็ น
อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยทีม่ ผี ลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) การส่งออกทีม่ ากทีส่ ดุ
1.2Threat of New Entrance: ภัยคุกคามจากผูแ้ ข่งขันหน้ าใหม่
การเปิดการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) เช่นการลดภาษีศุลกากรจึงมีสายการบินต่างชาติ
และบริษทั ต่างชาติเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าจากเดิมซึง่ ปจั จุบนั เป็ นการแข่งขัน
ทางด้านราคาและการบริการขนส่งสินค้า
1.3 Bargaining Power of Suppliers: อํานาจต่อรองของ Supplier
ลูกค้าทีข่ นส่งสินค้าของ Thai cargo มีอาํ นาจในการต่อรองสูงเนื่องจากมีคแู่ ข่งกันในเรือ่ งของ
ราคาและการบริการขนส่งทีเ่ พิม่ มากจากสายการบินต่างๆและในสภาพเศรษฐกิจทีย่ งั ชะลอตัวจึง
มีอาํ นาจต่อรองทางด้านราคาได้มากขึน้ และพร้อมกับการทีบ่ ริษทั ยังต้องเพิม่ ทางด้าน Service
mind เพือ่ รักษาลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ไปควบคูก่ นั
1.4 Threat of Substitute Products or Services: ภัยคุกคามจากสิ นค้าทดแทน
สายการบินต่างๆแข่งขันทางด้านราคาและการบริการของแต่ละสายการบิน จึงเป็ นทางเลือกที่
หลากหลายให้กบั ผูท้ ต่ี อ้ งการขนส่งในปริมาณทีไ่ ม่มาก แต่ถา้ ในการขนส่งในปริมาณทีม่ ากๆ
แล้วลูกค้าทีท่ าํ การขนส่งมักจะไม่เปลื่ยนสายการบินในการขนส่งสินค้าเนื่องจากทีเ่ คยได้รบั
ความพึงพอใจทางด้านราคาและการบริการในการขนส่ง
1.5 Bargaining Power of Customers: อํานาจต่อรองของลูกค้า
ความต้องการขนส่งสินค้าในแต่ละภูมภิ าคมีความต้องการทีแ่ ตกต่างกันเนื่องจากลูกค้าหรือผูร้ บั
สินค้าทีป่ ลายทางนัน้ มีอาํ นาจต่อรองทีเ่ พิม่ มากขึน้ และจากการแข่งขันกันทางด้านของราคาจึง
ทําให้ตอ้ งแข่งขันกันทางด้านการบริการทีด่ คี วบคูก่ นั ไป
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2. การวิ เคราะห์SWOT
การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง
1.การบริการจัดส่งสินค้าทีร่ วดเร็วทันต่อการส่งมอบสินค้า
2.ความปลอดภัยของในขณะการจัดส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทาง
3.มีความน่าเชื่อถือในการบริการจัดส่งสินค้า
4.ความร่วมมือและความยืดหยุน่ ในการปฏิบตั งิ านในการจัดส่งสินค้า
จุดอ่อน
1.คุณภาพทางด้านงานบริการจัดส่งข่าวสารข้อมูลในระบบ Call Center Service ยังไม่
เพียงพอ
2.การจัดจ้างพนักงานภายนอกชัวคราวในช่
่
วงทีม่ กี ารโหลดสินค้าในปริมาณทีม่ ากทําให้
คุณภาพทางด้านการบริการลดตํ่าลง
3.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการข่าวสารข้อมูลในการขนส่งสินค้า Call
Center Service ยังมีจาํ นวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิ จทางด้านภายนอก
โอกาส (Opportunity)
1.ทีต่ งั ้ ทางภูมศิ าสตร์ของประเทศไทยในการกระจายสินค้าซึง่ ปจั จุบนั เป็ นศูนย์กระจาย
สินค้า ในภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
2.การขยายตัวทางด้านระบบเศรษฐกิจ GDP ในตลาดการขนส่งสินค้ามีปริมาณทีเ่ พิม่
มากยิง่ ขึน้
อุปสรรค (Threat)
1.ผลกระทบทางด้านของการเปิ ดการค้าเสรีภายใต้ขอ้ ตกลง AFAS (ASFAN Frame
work Agreement on Service) จึงเกิดการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของตลาดการขนส่ง
สินค้าทาง
อากาศ
2.ความผันผวนของราคานํ้ามันเมือ่ บริษทั ต้องมีการจัดซือ้ นํามันไว้ลว่ งหน้า
3.ความผันผวนของอัตราการแลกเปลื่ยนของเงินตราต่างประเทศ
3. การวิ เคราะห์แนวทางเลือกในการกําหนดกลยุทธ์ โดยใช้ TOWS Matrix จากการใช้
เครือ่ งมือ TOWS Matrix มีดงั นี้
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กลยุทธ์ SO การบริการจัดส่งสินค้าทางอากาศของ Thai Cargo มีการบริการจัดส่งสินค้าทัง้
ภายในประเทศและระหว่างประเทศเป็ นการบริการทีค่ รบวงจรทางด้านการขนส่งสินค้าทาง
อากาศคือมีการบริการจัดส่งทีร่ วดเร็วและทันต่อการส่งมอบสินค้าประกอบกับการขยายตัวของ
ตลาดขนส่งสินค้าทางอากาศมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ เป็นอย่างมากและมีการเปิ ดการค้าเสรีภายใต้
ข้อตกลง AFAS (ASFAN Frame work Agreement on Service จึงควรใช้กลยุทธ์การเติบโต
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) โดยการมุง่ เน้นทางด้านการผลิตภัณฑ์ท่ี
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม คือการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์หบี ห่อสําหรับจัดส่งสินค้าทีผ่ ลิตจาก“ชานอ้อย”
ของเหลือจากการเกษตรใช้ทาํ บรรจุภณ
ั ฑ์จนเป็ นทีย่ อมรับ ซึง่ กําลังได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ จาก
กลุ่มคนรักสิง่ แวดล้อมและเพือ่ เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ทด่ี แี ละสนองตอบกระแสผูบ้ ริโภคทีห่ นั
มาให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้
กลยุทธ์WO การขยายตัวทางด้านระบบเศรษฐกิจ GDP ในตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศมี
ปริมาณทีเ่ พิม่ มากยิง่ ขึน้ จึงควรใช้กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) คือการ
เพิม่ ช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสารด้านการขนส่งสินค้า คือของ ระบบ Call Center Service
ให้มจี าํ นวนทีเ่ พียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทีต่ อ้ งการติดต่อรับส่งสินค้าการติดต่อรับ
ข่าวสารในการรับส่งสินค้า
กลยุทธ์ST เนื่องจากตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศในภูมภิ าคอาเซียมีขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ั ฑ์ทาง
และ การบินไทยได้เสริมบริการรถบรรทุกเพือ่ ให้บริการการขนส่งสินค้าและพัสดุภณ
อากาศโดยการเชื่อมต่อจากสนามบินศูนย์กลางทําการเพิม่ เทีย่ วบิน TG652 เส้นทางกรุงเทพฯฮ่องกง เพิม่ จากเดิม 4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ เป็ น 8 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พ.ค 54
จึงควรใช้กลยุทธ์การเติบโตด้วยการเจาะตลาด (Market Penetration Strategy) โดยมุง่ เน้นการ
สร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้าโดยการทําCRM โดยการพัฒนาทางด้านการบริการจัดส่งสินค้า
ให้มกี ารจัดส่งสินค้าทีร่ วดเร็ว การบริการดูแลควบคุมสินค้าในขณะการจัดส่งสินค้าให้มคี วาม
ปลอดภัยเพิม่ มากยิง่ ขึน้ ก่อนการส่งมอบสินค้า
กลยุทธ์WT จุดอ่อนขององค์กรทีย่ งั ต้องพัฒนาทางด้านคุณภาพการบริการและการจัดจ้าง
พนักงานภายนอกชัวคราวเพิ
่
ม่ ในช่วงทีม่ ปี ริมาณการขนส่งสินค้ามาก ทําให้ระบบข้อมูลทางด้าน
การบริการขนส่งสินค้าทางอากาศไม่เพียงพอคุณภาพการบริการขนส่งสินค้าลดตํ่าลง และจาก
อุปสรรค ขององค์กรคือผลกระทบทางด้านของการเปิดการค้าเสรีภายใต้ขอ้ ตกลง AFAS ความ
ผันผวนของราคานํ้ามัน ความผันผวนของอัตราการแลกเปลื่ยนของเงินตราต่างประเทศจึงควร
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เลือกใช้กลยุทธ์การ คงตัว (Stability Strategy) โดยไม่ปรับเปลีย่ นหรือเป็ นการดําเนินงาน
ตามกลยุทธ์เดิม รักษาสภาพคงเดิมของการปฏิบตั งิ านไม่ให้เกิดความเสียหาย
4. การกําหนดกลยุทธ์
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์การเติ บโตด้วยการพัฒนาตลาดใหม่เนื่องจาก Thai Cargo
มีการมุง่ เน้นขยายตลาดใหม่ในภูมภิ าคเอเซียเพิม่ มากยิง่ ขึน้ เนื่องจากการได้ผลกระทบทางด้าน
ของการเปิ ดการค้าเสรีภายใต้ขอ้ ตกลง AFAS ทําให้มคี แู่ ข่งขันในธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศที่
มีจาํ นวนเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ Thai Cargo จึงต้องหาตลาดการขนส่งสินค้าในภูมภิ าคเอเซียเพือ่
ขยายตลาดการขนส่งสินค้าให้เพิม่ มากยิง่ ขึน้ โดยการพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์ คือการบริการ
ในส่วนของการจัดส่งสินค้าควบคูก่ นั เพือ่ สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้ากลยุทธ์การเติ บโต
ด้วยการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ (Product Development) การมุง่ เน้นพัฒนาการบริการการพัฒนา
ทางด้านผลิตภัณฑ์คอื การพัฒนาทางด้านคุณภาพการบริการจัดส่งสินค้าให้มคี วามรวดเร็ว การ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยมุง่ เน้นความเอาใจใส่การให้บริการ เพือ่ ให้ลกู ค้าเกิด
ความพึงพอใจสูงสุดซึง่ เป็ นการช่วยเพิม่ ความมันใจในการบริ
่
การขนส่งสินค้าทางอากาศและกล
ยุทธ์การเติ บโตด้วยการเจาะตลาด (Market Penetration Strategy)จาการเปิ ดการค้าเสรี
เป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการขนส่งสินค้าทางอากาศเพิม่ มากยิง่ ขึน้ ซึง่ ซึง่ ทาง Thai Cargo มุง่ เน้น
การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้า โดยการพัฒนาทางด้านการบริการจัดส่งสินค้าให้รวดร็วยิง่
ขึน้
กลยุทธ์ระดับธุรกิ จ
จะมุง่ สร้างความแตกต่างในการพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์คอื การบริการโดยเริม่ ตัง้ แต่การสร้าง
และพัฒนาบุคลากรให้มคี ุณภาพมีความรู้ ความชํานาญในการบริการจัดส่งสินค้าทางอากาศ
ให้กบั กลุ่มลูกค้าทีท่ าํ การขนส่งสินค้ากับ Thai Cargo อยูเ่ ป็ นประจําอย่างต่อเนื่องคือกลุ่มลูกค้า
รายเก่าทีเ่ ป็ นฐานลูกค้าเดิม เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้ได้ใช้บริการขนส่งสินค้าของ Thai Cargo มา
ในระยะเวลาทีย่ าวนาน มีความจงรักภักดีรวมถึงการบอกต่อถึงความพึงพอใจต่อการบริการของ
Thai Cargo เป็ นการบอกต่อให้กบั กลุ่มลูกค้าทีท่ าํ การขนส่งได้เข้ามาใช้ บริการของ Thai
Cargo ซึง่ เป็ นการขยายฐานลูกค้าควบคูก่ นั ไปด้วย ซึง่ ทาง Thai Cargo ก็ได้มกี ารพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ คือการบริการทางด้านการจัดอบรมพนักงานสร้างคุณค่าเพิม่ ในการให้บริการ โดยจัด
กิจกรรมเพือ่ ให้พนักงานมีทศั นคติในการ บริการทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้าเช่นปีน้ีมี
โครงการ Spirit of teamwork จัดอบรม พนักงานทุกคนทุกระดับตลอดปี เพือ่ การตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าเก่าและกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ทัง้ หมดเพือ่ การสร้างคือความพึงพอใจสูงสุด
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ของลูกค้า เพราะเมือ่ สามารถเข้าครองใจลูกค้าได้กจ็ ะสามารถคงเพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาดใน
ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศได้มากยิง่ ขึน้
กลยุทธ์ระดับหน้ าที่
การพัฒนาการทางด้านตลาด
การพัฒนาตลาดโดยการขยายฐานลูกค้าในภูมภิ าคเอเชีย และการแบ่งกลุ่มลูกค้าจากการ
กลุ่มผูข้ นส่งสินค้าจากนัน้ เป็ นการพัฒนาทางด้านของการบริการทีแ่ ตกต่างแบบเจาะกลุ่มลูกค้า
เฉพาะรายซึง่ จะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง และตอบสนองความต้องการ รวมทัง้ การสร้าง
สานความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้าได้ตามความคาดหมายนอกจากนี้ Thai Cargo ได้เพิม่ บริการ
ทางด้านศูนย์บริการข้อมูล Call Center Service เพือ่ บริการตอบสนองลูกค้าทีต่ ดิ ต่อทาง
โทรศัพท์ให้ได้รบั ความสะดวกในการติดต่อในการการบริการขนส่งสินค้าได้รวดเร็วขึน้ ตรงตาม
ความต้องการเพือ่ สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
การพัฒนาบุคคลากร
บุคลากรเป็ นทรัพยากรทีส่ าํ คัญและมีคา่ ยิง่ ต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อนองค์กร ให้
บรรลุเป้าหมายการเป็ นสายการบินชัน้ นําด้านการให้บริการ สร้างความประทับใจและความพึง
พอใจสูงสุดแก่ลกู ค้า จึงได้กาํ หนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีม่ งุ่ เน้น
เสริมสร้างภาวะผูน้ ําความเป็ นมืออาชีพและการทํางานเป็ นทีม เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางาน
ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ สร้างความรัก ความผูกพัน และความภูมใิ จที่ได้เ ป็ นส่ว นหนึ่ ง
ในองค์กร ด้ว ยการพัฒ นาระบบการบริหารทรัพ ยากร โดยการฝึกอบรมพนักงานอบรมใน
ระดับสูงและมีเชีย่ วชาญด้านการขนส่งสินค้าเนื่องจากการบินไทยต้องรักษาระดับการให้บริการ
อยูส่ มํ่าเสมอและเพือ่ สร้างทัศนคติทด่ี ใี นการบริการเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อภิ ปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษา กลยุทธ์ระดับองค์กร คือ กลยุทธ์การเติบโต คือการเน้นขยายตลาดใหม่ การ
พัฒนาคุณภาพการบริการ ให้มคี วามสะดวกรวดเร็วเพิม่ มากยิง่ ขึน้ ให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า
กลยุทธ์ระดับธุรกิ จ คือ กลยุทธ์การมุง่ เน้นและความแตกต่าง และกลยุทธ์สร้างความ
แตกต่าง มีเป็นการรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้เป็ นการเพิม่ ความน่าเชื่อทางการสร้างเชื่อมันให้
่ กบั
ลูกค้า และเป็ นการแสดงตามเจตนารมณ์ของ Thai Cargo เพือ่ ให้มกี ารบริหารงานเป็ นไปตาม
มาตรฐานและมีคุณภาพ
กลยุทธ์ระดับหน้ าที่ มีความสอดคล้องกับทฤษฎีกลยุทธ์ระดับหน้าที่ การปฏิบตั กิ าร
เพือ่ ให้บรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรและธุรกิจ ซึง่ ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์
ระดับองค์กรและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ เพือ่ ให้ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศมีการเติบโตและ
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ขยายตัวทางการตลาดอย่างรวดเร็วเพือ่ รองรับทางด้านการแข่งขันในธุรกิจการขนส่งสินค้าทีม่ ี
เพิม่ มากขึน้ ได้
ข้อจํากัดทางการศึกษา
1.ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ เป็ นการบริการจัดการทีม่ กี ารพัฒนาหรือการเปลื่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาดังนัน้ ปญั หาทางคุณภาพด้านการบริการจึงต้องปรับเปลื่ยนตามไปตามความต้องการ
ของตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ
2.การจํากัดทางด้านเวลาในการเก็บรวมรวมข้อมูล เนื่องจากการสัมภาษณ์และการขอข้อมูลใน
เชิงลึกของทางองค์กรจะไม่เปิ ดเผย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสําหรับ Thai Cargo
ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศของ Thai Cargo เป็ นธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันกันทีร่ นุ แรง
และเติบโตอย่างรวดเร็วดังนัน้ การเพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาดโดยการขยายตลาดเพิม่ มากยิง่ ขึน้
และการพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์คอื การพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดเี พิม่ มากยิง่ ขึน้ จากเดิม
โดยการนํากลยุทธ์ระดับกลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์หน้าทีน่ ําทัง้ ใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านรวมถึงการพัฒนาและเพิม่ ระบบทางด้านเทคโนโลยีการบริการข่าวสารข้อมูลในการ
ขนส่งสินค้าระบบด้าน Call Center Service เป็ นการบริการข้อมูลและอํานวยความสะดวกกับให้
ลูกค้าเป็ นรายๆเฉพาะไปตามความต้องการของลูกค้า เพือ่ บริการตอบสนองลูกค้าทีต่ ดิ ต่อทาง
โทรศัพท์ให้ได้รบั ความสะดวกในการติดต่อในการการบริการขนส่งสินค้าได้รวดเร็วขึน้ ตรงตาม
ความต้องการเพือ่ สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
ส่วนทางด้านการพัฒนาทางด้านบุคลากรของ Thai Cargo ได้ตระหนักว่าบุคลากรเป็ น
ทรัพยากรทีส่ าํ คัญและมีคา่ ยิง่ ต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อนองค์กร ให้บรรลุเป้าหมายการเป็ น
สายการบินชัน้ นําด้านการให้บริการ ดัง้ นัน้ การสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดแก่
ลูกค้า จึงควรปฏิบตั ติ ามกําหนดนโยบายการบริหารของ Thai Cargo คือการพัฒนาทางด้านการ
บริหารงานโดยมุง่ เน้นเสริมสร้างภาวะผูน้ ําความเป็ นมืออาชีพและการทํางานเป็ นทีม เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ การสร้างความรัก ความผูกพันขอ
องค์กร และความภูมใิ จที่ไ ด้เ ป็ นส่ว นหนึ่ งในองค์กร ด้ว ยการพัฒ นาระบบการบริหาร
ทรัพ ยากร โดยการฝึ กอบรมพนักงานอบรมในระดับสูงตามโครงโครงการ Spirit of teamwork
จัดอบรม พนักงานทุกคนทุกระดับตลอดปีให้พนักงานมีความมีเชีย่ วชาญด้านการขนส่งสินค้า
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เนื่องจากการบินไทยตัองรักษาระดับการให้บริการอยูส่ มํ่าเสมอและเพือ่ สร้างทัศนคติทด่ี ใี นการ
บริการเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
การบริหารงานของการขนส่งสินค้าทางอากาศ Thai cargo ทีม่ กี ารบริการขนส่งสินค้าที่
เป็ นประเภทผักสด ผลไม้ และระบบการขนส่งทีภ่ าคพืน้ Door to Door เป็ นส่วนทีเ่ ริม่ ให้การ
บริการการ ดังนัน้ การติดต่อหาข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี้ จึงมีขอ้ มูลบางส่วนทีย่ งั ไม่นํามา
บริหารงาน เช่น การบริการจัดส่งภาคพืน้ Door to Door การเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ หาก
ขยายการเก็บข้อมูลโดยการออกโดยใช้แบบสอบถามเพิม่ เติม อาจนําข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์ใน
การวางแผนในการขนส่งสินค้าทางอากาศได้มากยิง่ ขึน้

