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บทคัดย่อ 
กำรศึกษำค้นคว้ำนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำกลยุทธ์กำรตลำดธุรกิจขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ 

กรณีศึกษำ บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส โดยใช้วิธีกำรวิจัยเป็นกำรส ำรวจเอกสำรเพ่ือศึกษำ
สถำนกำรณ์ ผลกระทบจำกปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอกและสภำวะกำรแข่งขันในตลำด โดยใช้
เอกสำรเป็นข่ำว นิตยสำร รำยงำนผลประกอบกำรประจ ำปี เว็บไซต์ในปี พ.ศ. 2556-2560 และ
สัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้บริหำรและพนักงำนบริษัท ดีเอชแอล ประเทศไทย 5 ท่ำน เพ่ือวิเครำะห์
จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกำสและอุปสรรค กำรวิเครำะห์แรงกดดัน 5 ประกำร และส่วนประสมกำรตลำด 
ผลกำรศึกษำพบว่ำ บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ใช้กลยุทธ์สร้ำงควำมแตกต่ำงและกำรมุ่งเน้น กำร
พัฒนำช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยและกำรส่งเสริมกำรตลำดที่เข้ำถึงผู้บริโภคช่วยสร้ำงควำมได้เปรียบ
ทำงกำรแข่งขัน และรักษำควำมเป็นผู้น ำในตลำดด้วยกำรบูรณำกำรกำรตลำดและเทคโนโลยี   
 
ค าส าคัญ: การขนส่งสินคา้ทางอากาศ, กลยทุธ์การตลาด, การตลาดอิเล็คทรอนิคส์  
 

ABSTRACT 
The research aimed to study marketing strategies of air freight business: a case 

study of DHL Express Company The research methods included documentary 
research which studied situation, impacts of external environment and market 
competition condition. The document was news, magazines, annual reports and 
websites in 2013-2017. The key informants in interview methods were 5 executives 
and officers in DHL Express Company, Thailand. The interview was aimed to analyze 
strength-weakness-opportunity-threat, 5 forces, and marketing mixes. The results 
found that DHL Express Company used differentiation and focus strategies, channel 
distribution development and promotion which approach to consumers as a 
competitive advantage and sustain the leadership in the market by integrating the 
marketing with technology.  
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บทน า 
ที่มาและภูมิหลังของงานวิจัย 

ปัจจุบันธุรกิจขนส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนระหว่ำงประเทศท่ัวโลกมีมูลค่ำตลำดกำรที่สูงขึ้นด้วย
ตัวเลขในปี 2018 มูลค่ำสูงถึง 104.8 พันล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ และจำกกำรคำดกำรณ์ของสมำคมขนส่ง
สินค้ำทำงอำกำศระหว่ำงประเทศเปิดเผยว่ำปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศมีแนวโน้มที่จะเติบโต
ขึ้นเรื่อยๆอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรพื้นตัวทำงเศรษฐกิจโลก กำรเติบโตทำงด้ำน
ธุรกิจกำรตลำดอิเล็คทรอนิคส์ทั่วโลกในปี 2560 ขนำดตลำดขยำยและมีมูลค่ำสูงตัวถึง 2.3 ล้ำน
ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐคิดเป็นสัดส่วน 10.1% ของตลำดค้ำปลีกท้ังหมด ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำจะโตถึง 4.5 ล้ำน
ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐภำยในปี 2564 (Livingston, 2018 และ STAT time, 21018) ควำมต้องกำร
สินค้ำท่ีหลำกหลำยของผู้บริโภค และผู้บริโภคมีพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีกำร
ตัดสินใจซื้อสินค้ำทำงออนไลน์เพิ่มมำกข้ึน เนื่องจำกกำรพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยี ท ำให้ต้นทุนในกำร
ซื้อสินค้ำของผู้บริโภคลดลง ผู้ผลิตมีช่องทำงกำรขำยสินค้ำที่เข้ำถึงผู้บริโภคได้มำกข้ึนได้ ตลำด
ออนไลน์มีกำรปรับปรุงให้มีควำมน่ำเชื่อถือมำกข้ึน เช่น ลำซำด้ำ อเมซอน อำลีบำบำ ช้อปปี้ หรืออ่ืน 
ๆ หรือกำรออกกฎระเบียบต่ำงๆที่สร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เช่น 
กำรรับประกันส่งสินค้ำภำยในระยะเวลำที่รวดเร็ว กำรรับประกันควำมพึงพอใจหลังกำรขำย เป็นต้น 
(DHL E-Commerce, 2018) 

ปัจจัยดังกล่ำวส่งผลให้ตลำดกำรขนส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนระหว่ำงประเทศมีกำรขยำยตัว มีตลำด
เกิดใหม่ในภูมิภำคต่ำงๆทั่วโลก เช่น ประเทศจีน อินเดีย และกลุ่มประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เป็นต้น มูลค่ำตลำดกำรขนส่งพัสดุภัณฑ์ท่ีเติบโตขึ้น ท ำให้มีผู้ให้บริกำรหลำยรำยเข้ำมำ
แข่งขันในตลำด เกิดกำรแข่งขันที่รุนแรง คู่แข่งขันรำยเดิมมีกำรเพ่ิมกำรลงทุนรับรองกำรเติบโต
ดังกล่ำว มีกำรพัฒนำกลยุทธ์ทำงด้ำนกำรตลำด เพื่อดึงดูดผู้บริโภค สร้ำงควำมได้เปรียบทำงด้ำนกำร
แข่งขัน แย่งชิงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดและสร้ำงผลก ำไรในระยะยำว (Thamrongvoraporn, 2017) 

บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส เป็นผู้ให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศระหว่ำงประเทศรำยใหญ่ 
เป็นที่รู้จักในตลำดโลก มีควำมพร้อม ควำมเชี่ยวชำญ ด้ำนระบบกำรจัดกำร บุคลำกร เทคโนโลยี 
เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงเงินลงทุนและเป็นผู้น ำในตลำดด้ำนกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศระหว่ำง
ประเทศ มีกำรจัดกำรกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่หลำกหลำยสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้บริโภค
ในตลำดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยปัจจุบัน บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรสได้พัฒนำกำรขนส่งเพ่ือถึง
มือผู้บริโภคแบบ Door-to-Door และกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือติดตำมกำรขนส่ง (DHL, 2018) 

 
ความส าคัญของงานวิจัย 

1. เพ่ือใช้เปรียบเทียบลักษณะเด่นองค์กรและกลยุทธ์กำรตลำดของธุรกิจกำรขนส่งทำงอำกำศ 
2. เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำรศึกษำเพ่ือกำรรับมือกับปัญหำกำรตลำดธุรกิจกำรขนส่งทำงอำกำศ  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษำปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีส่งผลกระทบต่อกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ 
2. เพ่ือศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ 

http://airfreight-logistics.com/th/author/amolrada/
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3. เพ่ือศึกษำ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค ของบริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรซ เพ่ือ
น ำไปใช้ประกอบกำรวำงแผนกลยุทธ์กำรตลำด 

4. เพ่ือศึกษำกลยุทธ์กำรตลำดของบริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส 

ค าถามในการวิจัย 
1. อะไรเป็นปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีส่งผลกระทบต่อกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ 
2. อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ 
3. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค ของบริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรซ คืออะไร 
4. กลยุทธ์กำรตลำดของบริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส มีอะไรบ้ำง  

 
                             งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในกำรศึกษำเรื่อง กลยุทธ์กำรตลำดธุรกิจขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ กรณีศึกษำ บริษัท ดีเอช
แอล เอ็กซ์เพรส ผู้วิจัยได้ศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

นวษมณ สุวรรณศร และ พีรญำ เล็กกัมพร (2553) ได้วิจัยเรื่อง ธุรกิจกำรขนส่งสินค้ำทำง
อำกำศ: กรณีศึกษำบริษัทกำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือยืนยันปัญหำจำกปัจจัยกำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรมขนส่งทำงอำกำศของ 
Thai Cargo 2) เพื่อศึกษำกลยุทธ์กำรบริหำรกำรจัดกำรด้ำนศูนย์กระจำยสินค้ำ Hub และบริกำร
ควำมปลอดภัยของสินค้ำขณะจัดส่งโดยกำรขนส่งทำงอำกำศของ Thai Cargo และ 3) ก ำหนดกล
ยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์กำรตลำดเพ่ือสร้ำควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันและกำรพัฒนำระบบกำรขนส่ง
สินค้ำทำงอำกำศของ Thai Cargo โดยใช้กำรวิจัยเชิงคุณภำพได้แก่ กำรสัมภำษณ์เชิงลึก และกำรเก็บ
ข้อมูลจำกแหล่งเว็บไซต์ต่ำง ๆ ผลกำรวิจัยพบว่ำ บริษัทใช้กลยุทธ์ระดับองค์กรคือ กลยุทธ์กำร
เจริญเติบโต (Growth Strategy) กลยุทธ์ระดับธุรกิจคือ กลยุทธ์มุ่งเน้นและกลยุทธ์สร้ำงควำม
แตกต่ำง (Focus and Differentiation Strategy) กลยุทธ์ระดับหน้ำที่ คือ กลยุทธ์กำรแบ่งส่วน
เป้ำหมำยและกำรวำงต ำแหน่งผลิตภัณฑ์ (STP) และกลยุทธ์ส่วนประสมกำรตลำดด้ำนบริกำร 
(Service Marketing Mixes: 7P’s) กลยุทธ์กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ (Customer Relationship 
Management: CRM) เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันธุรกิจกำรขนส่งทำงอำกำศ  

พิมพ์วรีย์ เจริญรัตนำนุกุล (2557) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อกำรใช้บริกำรกำรขนส่งสินค้ำ
ทำงอำกำศภำยในประเทศ กรณีศึกษำท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเชียงใหม่ โดยศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อ
กำรใช้บริกำร พฤติกรรมของผู้ใช้บริกำรและปัญหำที่พบในกำรใช้บริกำรกำรขนส่งทำงอำกำศภำยใน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แจกแบบสอบถำมที่ได้จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจงเป็นลูกค้ำที่ใช้บริกำร
จ ำนวน 400 คน แล้ววิเครำะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนำ และวิเครำะห์ด้วยแบบจ ำลองโลจิท (Logit 
Model) ด้วยเทคนิคกำรประมำณภำวะควำมน่ำจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimates: 
MLE) และเทคนคิกำรวิเครำะห์ด้วยวิธีผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่ม
ตัวอย่ำงผู้ใช้บริกำรกำรขนส่งสินค้ำส่วนใหญ่เป็นธุรกิจกำรค้ำท่ีส่งสินค้ำประเภทหัตถกรรม พืชผัก
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ผลไม้ และอำหำรสด เนื่องจำกเหตุผลควำมสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำด
บริกำรที่ส ำคัญที่สุดคือ รำคำ (Price) บุคลำกร (People) ผลิตภัณฑ์และบริกำร (Product) ช่อง
ทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Place) กระบวนกำร (Process) ปัจจัยทำงกำยภำพ (Physical Evidence) และ
กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) ตำมล ำดับ โดยปัญหำที่พบจำกแบบสอบถำมคือ กำรไม่ได้รับ
ข่ำวสำรและข้อมูลเที่ยวบิน สถำนีปลำยทำงที่ส่งสินค้ำมีน้อยเกินไปและพนักงำนให้บริกำรล่ำช้ำ  
   

วิธีการวิจัย 
 กำรวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยใช้วิธีกำรส ำรวจเอกสำร จำกต ำรำ ผล
ประกอบกำรประจ ำปี ข่ำว นิตยสำรและข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ ในปี พ.ศ.2556-2560 และกำร
สัมภำษณ์เชิงลึกจำกผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) ซึ่งเป็นผู้บริหำรและพนักงำนบริษัท ดีเอชแอล 
เอ็กซ์เพรส ที่มีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 10 ปี จ ำนวน 5 คน ได้แก่ ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด ผู้บริหำรงำน
ฝ่ำยขำย ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรสื่อสำรกำรตลำด ผู้จัดกำรส่วนงำนบริกำร พนักงำนอำวุโสฝ่ำยกำรตลำด 
สรุปข้อควำมจำกเอกสำรและกำรวิเครำะห์เนื้อหำจำกกำรสัมภำษณ์ (Content Analysis) ทั้งกำร
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ กำรวิเครำะห์แรงกดดัน 5 ประกำร กำรวิเครำะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน-
โอกำส-อุปสรรค และส่วนประสมกำรตลำดของบริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส  
 

ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น ำเสนอผลกำรวิจัยตำมจุดประสงค์และค ำถำมของกำรวิจัย โดยแบ่งออกเป็น กำร
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ กำรวิเครำะห์แรงกดดัน 5 ประกำร กำรวิเครำะห์จุดแข็ง -จุดอ่อน-
โอกำส-อุปสรรค และส่วนประสมกำรตลำดของบริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ดังนี้  
1. การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศโดยใช้

ทฤษฎี PESTE  

การเมือง (Political) 
กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำภำยใต้กรอบขององค์กำรกำรค้ำโลก (World Trade Organization: 

WTO) กำรรวมกลุ่มกันของประเทศต่ำงๆตำมภูมิภำคทั่วโลกเพ่ือตั้งเขตกำรค้ำเสรี เช่น ประเทศใน
กลุ่มสหภำพยุโรป (EU), กลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) หรือกลุ่มประเทศที่มีกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็ว (BRICKS) เป็นต้น เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ด้ำนกำรค้ำและสร้ำงควำมมั่นคงทำง
เศรษฐกิจ รวมกันสร้ำงตลำดเดียวที่มีขนำดใหญ่สนับสนุนกำรลงทุนของประเทศสมำชิกให้สำมำรถ
เข้ำถึงลูกค้ำได้มำกขึ้น โดยลดกฎระเบียบข้อบังคับ ให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศสมำชิกในกลุ่ม เช่นกำรลด
ภำษี ส่งเสริมกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำและวัตถุดิบระหว่ำงประเทศ รวมถึงกำรเปิดเสรีทำงน่ำนฟ้ำ 
(Open Sky) ท ำให้ธุรกิจขนส่งสินค้ำทำงอำกำศสำมำรถขยำยเส้นทำงกำรขนส่งได้มำกขึ้นและ
กระจำยไปทั่วโลกครอบคลุมและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้มำกขึ้นกำรผ่อนปรนกฎเเละ
ข้อบังคับของประเทศต่ำง ๆ ท ำให้ธุรกิจกำรขนส่งสินค้ำสำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้สะดวกยิ่งข้ึน 
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เศรษฐกิจ (Economic) 
กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนเกษตรและ

อุตสำหกรรมของโลกได้ก่อให้เกิดประเภทของสินค้ำต่ำงๆหลำกหลำยขึ้นมำ โดยเฉพำะสินค้ำที่มีมูลค่ำ
สูง แต่มีขนำด ปริมำตร และน้ ำหนักไม่มำก จ ำเป็นต้องอำศัยระบบกำรขนส่งที่รวดเร็วปลอดภัยและมี
กำรดูแลสินค้ำอย่ำงดีที่สุด เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ชิ้นส่วนยำนยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์ที่มีมูลค่ำสูง รวมถึงอัญมณีและเครื่องประดับ กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ กำรเติบโต
ของปริมำณกำรค้ำโลกส่งผลให้เกิดควำมต้องกำรสินค้ำและบริกำรที่หลำกหลำยจำกท่ัวโลก 
 
สังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural) 

กำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่ที่เรียกว่ำ Just-in-Time Concept  ผู้ผลิตมุ่งเน้นกำรบริหำร
สินค้ำคงเหลือและปริมำณสต็อกสินค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด เพ่ือเป็นกำรลดต้นทุนกำร
ด ำเนินงำนภำยใต้วิธีกำรบริหำรจัดกำรแบบ Just-in-Time Concept นี้ ผู้ประกอบกำรในธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศจะมีสต็อกสินค้ำในปริมำณต่ ำที่สุดหรือเฉพำะในปริมำณเท่ำที่จ ำเป็นเท่ำนั้น แต่
แนวทำงกำรบริหำรดังกล่ำวจะประสบผลได้ ก็จะต้องอำศัยระบบกำรจัดส่งสินค้ำจำกผู้ผลิตไปสู่ผู้ขำย
เเละสู่ตลำดที่มีควำมรวดเร็วตรงเวลำ ถูกต้อง เเละเเม่นย ำ รวมถึงพฤติกรรมกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
ในโลกยุค Social Network ของผู้บริโภคที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้เป็นช่องทำงหนึ่งที่ผู้ผลิตสินค้ำจำก
ต่ำงประเทศทั่วทุกมุมโลกสำมำรถเข้ำถึงผู้บริ โภค จึงท ำให้ เกิดธุรกิจขำยสินค้ำ ออนไลน์ E-
Commerce ที่ก ำลังได้รับควำมนิยมในปัจจุบัน เช่น Facebook, Instagram, Twitter และ Line 
Application รวมถึงตลำดซื้อขำยสินค้ำในโลกออนไลน์ เช่น Amazon, Alibaba, Ebay และอ่ืนๆ 
เป็นต้น ท ำให้ตลำดกำรซื้อขำยสินค้ำขยำยใหญ่ขึ้นทั่วโลกผู้บริโภคสำมำรถเลือกซื้อสินค้ำได้ทุกที่ใน
โลกท ำให้ธุรกิจขนส่งทำงอำกำศได้รับควำมนิยมมำกข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง   
เทคโนโลยี (Technology) 

เทคโนโลยีกำรผลิตเครื่องบินรุ่นใหม่ จะเป็นเครื่องบินที่ได้พัฒนำเเละปรับปรุงให้มีสมรรถนะ
เเละประสิทธิภำพสูง สำมำรถบรรทุกน้ ำหนักได้มำกขึ้นเเละบินได้ระยะทำงที่ไกล ท ำให้กำรส่งสินค้ำ
ทำงอำกำศขยำยตัวได้มำกขึ้น ท่ำอำกำศยำน และระบบพ้ืนฐำนของท่ำอำกำศยำนในปัจจุบัน ที่สร้ำง
หรือปรับปรุงใหม่ให้มีควำมทันสมัยล้วนเอื้ออ ำนวยต่อกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศเป็นอย่ำงมำก เพรำะ
สำมำรถเชื่อมโยงระบบขนส่งทั้งทำงรถไฟ รถยนต์ เรือ เเละเครื่องบินเข้ำด้วยกัน (Intermodal 
Transportation) อีกทั้งยังมีระบบสื่อสำรที่ทันสมัยไว้บริกำร ท ำให้กำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศเติบโต
ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
 
สภาพแวดล้อม (Environmental)  

ธุรกิจกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศเป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้เกิดภำวะโลกร้อน กำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกจำกกำรด ำเนินกำร ท ำให้ปัจจุบันสังคมโลกค ำนึงถึงควำมส ำคัญ  กำรรับผิดชอบต่อสังคม
ถือเป็นพันธกิจหลักของผู้ให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ ดังนั้นธุรกิจกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศจึง
ต้องมีกำรลงทุนเพ่ือควบคุมกำรคำร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมำ กำรรับผิดชอบต่อสั งคมและกำร
สร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดี ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคเลือกใช้บริกำรบริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส  
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2. การวิเคราะห์สภาพความรุนแรงของการแข่งขันในธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศโดยวิเคราะห์
จากแรงกดดันจากปัจจัยท้ัง 5 ด้าน (Five Force Model) (Chernev, 2014) ดังนี้ 

อ านาจต่อรองของผู้ซ้ือ (Bargaining Power of Buyers) 
อ ำนำจต่อรองของลูกค้ำผู้ใช้บริกำรถือว่ำมีอ ำนำจกำรต่อรองสูงเนื่องจำกปัจจุบันมีผู้ให้บริกำร

มำกรำยและหลำกหลำยทั้งขนำดเล็ก ขนำดใหญ่ สำมำรถให้บริกำรครอบคลุมแบบครบวงจร ธุรกิจ
กำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศมีกำรแข่งขันสูง ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเปรียบเทียบรำคำ คุณภำพและควำม
พึงพอใจในกำรใช้บริกำรได้ง่ำย มีควำมอ่อนไหวต่อรำคำสูง สำมำรถเปลี่ยนไปใช้บริกำรกับคู่แข่งขันได้
ง่ำย เพรำะฉะนั้นผู้ให้บริกำรต้องสำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงเช่นกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้เพ่ือควำม
สะดวก สบำย ช่วยลดต้นทุนในกำรขนส่ง และมีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้ำ 

 
อ านาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต (Bargaining Power of Suppliers) 

อ ำนำจกำรต่อรองของผู้ขำยปัจจัยกำรผลิตในธุรกิจกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศมีสูง เทคโนโลยี
และอุปกรณ์ เป็นปัจจัยส ำคัญที่ช่วยธุรกิจขนส่งสินค้ำประสบควำมส ำเร็จ สำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำง
จำกคู่แข่งขัน ช่วยลดต้นทุน ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน ผู้ให้บริกำรขนส่ง
จ ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่สูงเพ่ือซื้ออุปกรณ์ท่ีทันสมัย มีกำรจัดหำจัดจ้ำงผู้ให้บริกำรจำกภำยนอกที่มี
ควำมเชี่ยวชำญ เครื่องบินถือเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีช่วยในกำรประกอบธุรกิจ หำกพูดถึงบริษัทที่ขำย
เครื่องบินในตลำดจะนึกถึงผู้ขำย 2 รำยใหญ่ๆคือ บริษัท โบอ้ิง และบริษัท แอร์บัส ท ำให้ผู้ขำยปัจจัย
กำรผลิตมีอ ำนำจที่เหนือกว่ำผู้ซื้อ 
 
อุปสรรคของสินค้าทดแทน (Threat of Substitutes) 

ปัจจุบันกำรขนส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนระหว่ำงประเทศ มีอุปสรรคจำกสินค้ำทดแทนต่ ำ เนื่องจำกกำร
ขนส่งพัสดุภัณฑ์ทำงอำกำศระหว่ำงประเทศนิยมใช้ทำงอำกำศเป็นส่วนใหญ่เพรำะมีควำมรวดเร็ว 
แน่นอน และปลอดภัยสูง สินค้ำที่พอทดแทนได้เช่น รถไฟฟ้ำควำมเร็วสูงแต่ปัจจุบันยังไม่สำมำรถ
ทดแทนได้เทียบเท่ำเนื่องจำกสำมำรถขนส่งสินค้ำภำยในประเทศตนเองเท่ำนั้น  
 
อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหม่ (Threat of New Entrants) 

มูลค่ำของตลำดกำรขนส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนระหว่ำงประเทศมีสูงและมีแนวโน้มเติบโตที่ดีขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง รวมถึงผู้ใช้บริกำรสำมำรถเปลี่ยนผู้ให้บริกำรได้ง่ำย ท ำให้เป็นที่น่ำสนใจของผู้แข่งขันรำยใหม่
ด้วยมูลค่ำของตลำดสำมำรถดึงดูดผู้แข่งขันรำยใหม่เข้ำมำสู่ตลำดได้ แต่ผู้แข่งขันรำยใหม่ก็แข่งขันได้
ยำก เนื่องจำกมีผู้ให้บริกำรรำยเดิมที่อยู่ในตลำดหลำยรำย ดังนั้นต้องมีควำมเชี่ยวชำญและใช้เงิน
ลงทุนสูง รวมถึงมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และอำจจะเสียเปรียบคู่แข่งขันรำยเดิมในเรื่องของชื่อเสียงกำร
เป็นที่รู้จักและยอมรับในกลุ่มลูกค้ำ กำรตั้งรำคำเพ่ือกำรแข่งขันรวมถึงกลุ่มลูกค้ำบำงรำยที่มีควำม
ซื่อสัตย์ในตรำสินค้ำ กำรขนส่งพัสดุภัณฑ์ทำงอำกำศระหว่ำงประเทศมีกำรด ำเนินงำนที่ซับซ้อน
เนื่องจำกวัฒนธรรมที่แตกตำงกัน ดังนั้นอุปสรรคในกำรเข้ำสู่อุตสำหกรรมผู้แข่งขันรำยใหม่มีสูง  
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ความรุนแรงของการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Industry Rivalry) 
กำรแข่งขันของผู้แข่งขันในอุตสำหกรรมมีสูง มีผู้ให้บริกำรหลำยรำยทั้งขนำดเล็ก ขนำดใหญ่

ที่มีศักยภำพมีควำมเชี่ยวชำญมีเงินลงทุนสูง และมีจ ำนวนมำกหลำยรำยในตลำด  เพ่ือที่จะประสบ
ควำมส ำเร็จในอุตสำหกรรมผู้แข่งขันต้องมีกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงเหนือคู่แข่งขัน กำรควบคุมต้นทุน
และก ำหนดรำคำท่ีเหมำะสม ช่วยสร้ำงควำมได้เปรียบในด้ำนกำรแข่งขัน ดังนั้น ควำมรุนแรงของกำร
แข่งขันในอุตสำหกรรมยังมีสูง  
 
3. การวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของบริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส  

จุดแข็ง (Strengths) 
- ด้ำนตรำสินค้ำ ชื่อบริษัท ดีเอชแอล เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้ำ ในธุรกิจกำรขนส่งพัสดุภัณฑ์

ทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ 
- ด้ำนควำมพร้อมในเรื่องเงินลงทุน เนื่องจำกเป็นบริษัทขนำดใหญ่ระดับโลกมีผลประกอบกำร

ดีสำมำรถน ำเงินมำลงทุนในกำรขยำยธุรกิจเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันเพ่ือสร้ำงควำม
ได้เปรียบในด้ำนกำรแย่งชิงส่วนแบ่งตลำดในกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศได้ 

- ด้ำนเทคโนโลยี มีทันสมัยช่วยในกำรด ำเนินงำน เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ช่วยสร้ำง
ควำมพอใจในกำรให้บริกำรลูกค้ำตั้งแต่กำรรับค ำสั่งซื้อที่รวดเร็ว บริกำรตรวจเช็คสถำนะ
สินค้ำท่ีแม่นย ำถูกต้อง รวมถึงระบบกำรจัดกำรคลังสินค้ำที่ทันสมัย 

- ด้ำนยำนพำหนะ มียำนพำหนะในกำรขนส่งสินค้ำเป็นของตัวเอง เช่น เครื่องบินและ
รถบรรทุกที่ใช้ในกำรขนส่งท ำให้มีควำมยืดหยุ่นสูงในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ 

- ด้ำนบุคลำกร มีบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนโลจิสติกส์ 
สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ในกรณีเกิดเหตุไม่คำดคิด และพร้อมผลักดันองค์กรให้เดิน
ไปข้ำงหน้ำอย่ำงยั่งยืนได้ 

- ด้ำนพันธมิตรทำงกำรค้ำ มีพันธมิตรทำงกำรค้ำหำยบริษัทชั้นน ำอยู่ทั่วโลก เช่น สำยกำรบิน 
Lufthansa จำกประเทศเยอรมัน หรือบริษัท ทรำนส์ไมล์ จำกประเทศมำเลเซีย เป็นต้น ช่วย
เพ่ิมศักยภำพในกำรกระจำยสินค้ำเข้ำถึงทุกพื้นที่ได้ทั่วโลก 

จุดอ่อน (Weakness) 
- ด้ำนวัฒนธรรมขององค์กร เนื่องจำกเป็นบริษัทที่มีขนำดใหญ่ระดับโลกกำรขยำยตลำดของ

บริษัท ดีเอชแอล หลำยครั้งเกิดจำกกำรควบรวมกิจกำรกับคู่แข่งขันท่ีมีควำมช ำนำญที่อยู่ตำม
ประเทศต่ำงๆ ท ำให้บำงครั้งเกิดควำมผิดพลำดทำงด้ำนภำษำและวัฒนธรรม 

- ด้ำนข้อมูลรั่วไหล บริษัท ดีเอชแอล มีกำรเปิดรับนักศึกษำฝึกงำนอยู่เป็นประจ ำจึงสำมำรถท ำ
ให้ข้อมูลทำงธุรกิจของบริษัทรั่วไหลและส่งต่อไปยังคู่แข่งขันทำงกำรค้ำได้  
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- ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร ด้วยขนำดขององค์กรที่มีขนำดใหญ่ท ำให้บำงครั้งกำรส่งต่อข้อมูล
ข่ำวสำรภำยองค์กรมีกำรผิดพลำดและกระจำยไม่ทั่วถึง 

โอกาส (Opportunities) 
- กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโลกท ำให้เกิดสินค้ำและบริกำรใหม่ๆขึ้นทั่วโลก เช่น สินค้ำแฟชั่น 

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้ำที่มีมูลค่ำสูงและมีน้ ำหนักเบำ มีปริมำตรเล็ก ซึ่งท ำให้ผู้ขำย
และผู้ซื้อเกิดควำมต้องกำรใช้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศเพิ่มขึ้น 

- ระบบกำรผลิตสมัยใหม่ ของผู้ผลิตในยุคปัจจุบันนิยมใช้ระบบ Just in Time ส่งวัตถุดิบ 
อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอะไหล่ ทันเวลำควำมต้องกำรพอดี ช่วยลดต้นทุนในกำรจัดเก็บสินค้ำได้
ซึ่งต้องอำศัยกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศที่รวดเร็วและมีควำมปลอดภัยสูง 

- กำรแข่งขันในปัจจุบันหลำกหลำยบริษัทท ำกำรเพ่ิมศักยภำพทำงด้ำนกำรแข่งขันและลด
ต้นทุนต่ำงๆในกำรด ำเนินงำน ด้วยกำรควบรวมกิจกำรท ำให้สำมำรถเพ่ิมควำมเชี่ยวชำญใน
กำรท ำตลำดบำงพื้นและสำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคท่ียังไม่สำมำรถเข้ำถึงได้  

- พฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบันนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่ำงแพร่หลำย ท ำให้เกิดธุรกิจกำร
ซื้อขำยสินค้ำทำงออนไลน์เพ่ิมมำกขึ้น(E-Commerce) เช่น E-bay, Alibaba, Amazon ท ำ
ให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำและบริกำรเพิ่มขึ้น  

- กำรเปิดน่ำนฟ้ำเสรี (Open Skies) ท ำให้ผู้ให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศสำมำรถขยำย
เส้นทำงในกำรขนส่งได้ครอบคลุมในหลำยพื้นท่ี 

อุปสรรค (Threats)   
- รำคำน้ ำมันที่ผันผวนส่งผลต่อต้นทุนกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำอำกำศ 
- กำรก่อกำรร้ำยในบำงประเทศส่งผลต่อกำรลงทุนและกำรขยำยเส้นทำงกำรขนส่ง 
- มูลค่ำของตลำดที่มีมูลค่ำสูงท ำให้คู่แข่งขันรำยใหม่ๆเข้ำมำร่วมแย่งส่วนแบ่งทำงกำรตลำดเพ่ิม

มำกขึ้น 
 

4. การศึกษากลยุทธ์การตลาดกลยุทธ์สามารถอธิบายโดยใช้ทฤษฎีการเลือกตลาดและวาง
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (STP) และกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ดังนี้ 

การแบ่งส่วนตลาด (S: Segmentation) 
 บริษัท ดีเอชแอล ใช้กำรแบ่งส่วนตำมวัตถุประสงค์และควำมต้องกำรของลูกค้ำที่อยู่ในแต่ละ
พ้ืนที่ ที่ต้องกำรควำมสะดวก รวดเร็ว ขนส่งพัสดุแบบเร่งด่วนและส่งสินค้ำแบบหน้ำประตูบ้ำนถึงหน้ำ
ประตูบ้ำน โดยส่วนแบ่งกำรตลำดที่ส ำคัญคือผู้ใช้บริกำรรำยย่อย  
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การคัดเลือกตลาดเป้าหมาย(T: Targeting) 
ผู้ผลิตหรือกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องกำรควำมสะดวก รวดเร็ว ควำมปลอดภัยและควำมน่ำเชื่อถือ

บริกำรแบบครบวงจรในกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ โดยใช้กำรขนส่งสินค้ำแบบ Door-to-Door 
 

การวางต าแหน่งทางการตลาด (P: Positioning) 
กำรวำงต ำแหน่งทำงผลิตภัณฑ์ของบริษัท ดีเอชแอล เน้นในเรื่องของควำมรวดเร็วในกำรส่ง

มอบสินค้ำและบริกำรแบบครบวงจร เทียบกับรำคำที่เหมำะสมกับคุณภำพกำรบริกำร ท ำให้ได้เปรียบ
คู่แข่งรำยอ่ืนซึ่งยังมีกำรวำงต ำแหน่งทำงกำรตลำดที่ไม่ชัดเจน  
 
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) 
 บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรสให้บริกำรแบบครบวงจรด้ำนกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ 
ลูกค้ำสำมำรถเลือกใช้บริกำรได้ตำมควำมต้องกำรโดยสำมำรถแบ่งออกเป็นบริกำรหลักและบริกำร
เสริมที่เพ่ิมเติมขึ้นมำ ดังนี้ 
 Basic Product บริษัท ดีเอชแอล ให้บริกำรขนส่งพัสดุภัณฑ์เร่งด่วนจำกหน้ำประตูต้นทำงถึง
หน้ำประตูปลำยทำง (Door-to-Door Service) รวมถึงกำรให้บริกำรคลังสินค้ำทำงอำกำศ รับสินค้ำ
จำกผู้ส่งสินค้ำเพื่อน ำเข้ำเก็บในคลังสินค้ำที่ต้นทำง งำนด้ำนเอกสำร กำรออก Air Waybill และ 
Manifest งำนขนถ่ำยสินค้ำ และกำรจัดเส้นทำงกำรบินมีทั้งแบบ Direct Flight หรือ Transit Flight 
โดยเน้นไปที่ประสิทธิภำพของเครื่องบิน เช่น ควำมรวดเร็ว พื้นที่ว่ำงส ำหรับกำรบรรจุสินค้ำ ควำม
ปลอดภัยในกำรขนส่งสินค้ำ ซึ่งผู้ส่งสินค้ำสำมำรถเลือกใช้บริกำรได้ว่ำต้องกำรควำมเร็วระดับใด ปกติ 
5-7 วัน หรือควำมเร็วกว่ำปกติ 3-4 วัน หรือใช้ควำมเร็วพิเศษ 1-2 วัน ซึ่งบริษัท ดีเอชแอล ใช้เป็นข้อ
ไดเปรียบทำงด้ำนกำรแข่งขันกับคู่แข่งขันต่ำงๆ 
 Added Product บริกำรอ่ืนๆเพ่ิมเติมที่นอกเหนือจำกกำรขนส่งสินค้ำ เช่นให้ค ำปรึกษำ
เกี่ยวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชนโซลูชั่น กำรให้บริกำรแบบ Outsource กำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับพิธีศุลกำกร กำรขนส่งสินค้ำพิเศษต่ำงๆ เช่น สินค้ำควบคุมอุณหภูมิ สินค้ำอันตรำย กำรขนส่ง
ระหว่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่องหลำกหลำยรูปแบบ กำรขนส่งแบบเร่งด่วนในรำคำประหยัด และกำร
ขนส่งสินค้ำแบบเช่ำเหมำล ำ  
 
กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) 

บริษัท ดีเอชแอล ใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรค ำนวณรำคำค่ำบริกำร ผู้ใช้บริกำรสำมำรถ
เข้ำไปที่หน้ำเว็ปไซด์ดีเอชแอล กรอกข้อมูลของสินค้ำและสำมำรถค ำนวณ รำคำเองเบื้องต้นได้ โดยใช้
กลยุทธ์กำรตั้งรำคำแบบผสมผสำนตำมกลไกของตลำด (Market-Driven) วิเครำะห์ตลำด สภำพกำร
แข่งขัน ควำมต้องกำรในกำรซื้อบริกำรของผู้บริโภค อุปสงค์และอุปทำนตำมหลักเศรษฐศำสตร์และ
เทียบกับรำคำขำยบริกำรของคู่แข่งขัน(Demand & Supply) รวมถึงคิดรำคำตำมน้ ำหนัก Gross 
Weight เปรียบเทียบกับ Volume Weight และค ำนวณตำมระยะทำง รำคำสอดคล้องกับคุณภำพ
กำรบริกำร(High Price-High Quality) นอกจำกนั้นยังคิดรำคำในอัตรำพิเศษ ส ำหรับสินค้ำพิเศษบำง
ชนิด เช่น Special Goods, DG เป็นต้น   
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กลยุทธ์ด้านสถานที่ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place Strategy) 
ปัจจุบัน บริษัท ดีเอชแอล มีสำขำมำกกว่ำ 220 สำขำกระจำยอยู่ท่ัวโลกผู้บริโภคสำมำรถ

เข้ำถึง DHL Service Center ได้ตำมจุดต่ำงๆที่ส ำคัญ เช่น ในประเทศไทย มีสำขำอยู่ใน
ห้ำงสรรพสินค้ำ ตลำดนัดจตุจักร ตลำดค้ำส่งแพลททินั่ม ฯลฯ เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีบริกำร Call 
Center, Application และช่องทำงออนไลน์ทำง Web site ที่ลูกค้ำสำมำรถติดต่อเข้ำมำเพ่ือใช้
บริกำรของ บริษัท ดีเอชแอล ได้รวมถึงมีพันธมิตรต่ำงๆที่ช่วยในกำรเข้ำถึงลูกค้ำท่ัวโลก เช่น บริษัท 
Cappelletti Spa ผู้น ำด้ำนลอจิสติกส์จำกประเทศอิตำลี บริษัท Higgs ผู้น ำในเรื่องขนส่งครบวงจร
ส ำหรับหนังสือพิมพ์และนิตยสำรในอังกฤษและเบลเยี่ยม หรือบริษัท Power Europe ผู้น ำทำงดำ้น
ซัพพลำยเชนครบวงจรของยุโรป เป็นต้น 
 
กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 

บริษัท ดีเอชแอล ได้มีกำรท ำกำรส่งเสริมกำรตลำดผ่ำนสื่อต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องและ
หลำกหลำย เช่น กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์ Facebook, Twitter, Instagram, Line 
Application, Youtube เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ส ำหรับกลุ่มลูกค้ำใหม่และตอกย้ ำเตือนกระตุ้นให้เกิดควำม
ต้องกำรใช้บริกำรซ้ ำส ำหรับลูกค้ำเก่ำ   

- กำรจัดสัมมนำแนะน ำบริกำรใหม่ๆโดยเชิญสื่อมวลชลเข้ำมำท ำข่ำว เช่น กำรประกำศซื้อ
เครื่องบินใหม่ กำรขยำยเส้นทำงกำรให้บริกำรในจุดต่ำงๆ หรือกำรเปิดตัวเป็นพันธมิตรกับคู่ค้ำรำย
ใหม่ เป็นต้น 

- กำรโฆษณำผ่ำนสื่อต่ำงๆ เช่น Videos – TV, Newspaper, Bill Boards, Brochures, 
Electronic- Media รวมถึง YouTubeและสื่อออนไลน์ต่ำงๆ 

- กำรตลำดทำงตรง ส่งเมล์อัพเดตข้อมูลข่ำวสำรใหม่ๆและประชำสัมพันธ์ ให้ลูกค้ำทรำบ 
- กำรใช้พนักงำนขำยตรงเข้ำไปเสนอกำรขำยลูกค้ำรำยใหม่ๆ และดูแลลูกค้ำรำยเก่ำสร้ำง

ควำมสัมพันธ์อันดีกระตุ้นให้เกิดกำรใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัท ดีเอชแอล ให้สวัสดิกำร ค่ำ
คอมมิชชั่นและโบนัสเป็นแรงจูงใจให้พนักงำนขำยผลักดันยอดขำยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

- กำรจัดกำรส่งเสริมกำรขำยโดยให้ส่วนลดพิเศษในงำนหรือเทศกำลที่ส ำคัญต่ำงๆ เช่น ใน
งำนฉลองวันชำติของประเทศมำเลเซีย ลูกค้ำที่ต้องกำรส่งสินค้ำออกจำกประเทศมำเลเซียในช่วงเวลำ
ดังกล่ำวจะได้รับส่วนลด 20% หำกช ำระผ่ำนบัตรเครดิตที่ร่วมรำยกำร เป็นต้น 

- กำรใช้บัตรสะสมไมล์ หำกสะสมได้คะแนนถึงลูกค้ำจะได้สิทธิพิเศษ ในกำรใช้บริกำรครั้ง
ต่อไป รวมถึงทุกครั้งที่ใช้บริกำรของ บริษัท ดีเอชแอล ลูกค้ำจะได้ลุ้นจับรำงวัลพิเศษต่ำงๆมำกมำย 

- กำรเป็นพันธมิตรทำงด้ำนกีฬำ บริษัท ดีเอชแอล ได้เข้ำไปเป็นพันธมิตรในรำยกำรแข่งกีฬำ
ที่ส ำคัญระดับโลก เช่น กำรแข่งขันฟุตบอล กำรแข่งขันรถฟอร์มูล่ำวัน กำรแข่งขันรักบี้ และกำร
แข่งขันต่ำงๆทั่วโลกเพ่ือเป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้และตระหนักในตรำสินค้ำ 
 
กลยุทธ์ในการวางแผนและพัฒนาการตลาด 

บริษัท ดีเอชแอล มีฝ่ำยพัฒนำวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ (R&D DHL Innovation Center) เพ่ือให้
สอดคล้องควำมต้องกำรของตลำดและสร้ำงตลำดใหม่ให้เกิดขึ้น เช่น ตลำดขนส่งสินค้ำเอเชีย-แปซิฟิค 
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แอฟริกำ กำรมีตลำดเฉพำะกลุ่ม (Niche Market) ส ำหรับสินค้ำที่ต้องกำรควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษ 
เช่น เชื้อโรค แบคทีเรีย ตัวอย่ำงเลือด ตัวอย่ำงเนื้อเยื้อ หรือยำรักษำโรคเพ่ือใช้ส ำหรับงำนวิจัยเป็นต้น  
 นอกจำกนี้บริษัทยังคิดค้นนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำขยำยกำรให้บริกำรโลจิสติกส์แบบครบวงจร 
ทั้งทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศและทำงรำง เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคให้ครอบคลุม  
 
การสื่อสารการตลาด การสร้างความสัมพันธ์และความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า 

ลูกค้ำที่ใช้ทุกบริกำรกับ ดีเอชแอล จะได้บัตรสะสมไมล์และสิทธิ์ลุ้นรับรำงวัลและได้รับสิทธิ
พิเศษในกำรใช้บริกำรครั้งต่อไป รวมถึงกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในวันส ำคัญหรือเทศกำลพิเศษของกลุ่ม
ลูกค้ำเพ่ือสร้ำงควำมรู้สึกที่ดีและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย เช่น ใน
งำนฉลองวันชำติของประเทศมำเลเซีย ลูกค้ำที่ต้องกำรส่งสินค้ำออกจำกประเทศมำเลเซียในช่วงเวลำ
ดังกล่ำวจะได้รับส่วนลด 20% หำกช ำระบัตรเครดิตที่ร่วมรำยกำร เป็นต้น 

 
จริยธรรมทางการตลาด 

กำรรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงำน ดีเอชแอล ด้วยกำรตั้งรำคำท่ีเหมำะสมสอดคล้องกับ
คุณภำพกำรบริกำรไม่เอำเปรียบผู้บริโภค และมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรให้ดีอยู่เสมอเพ่ือให้ตรง
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคและยังเป็นกำรช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจโลกให้มีกำรพัฒนำยิ่งขึ้นไป 
นอกจำกนีย้ังได้มีกำรท ำกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์
ขององค์กรเพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดี ช่วยเหลือสังคมดังนี้ 

GoHelp เป็นโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทั่วโลก กำรร่วมมือเป็น
พันธมิตรกันระหว่ำง United Nationและ DHL มำกกว่ำ 10 ปี ในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทำง
ธรรมชำติ โดยดีเอชแอล ให้บริกำรโลจิสติกส์และขนส่งสิ่งของที่จ ำเป็นเข้ำไปช่วยเหลือเยียวยำ
ผู้ประสบภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ส ำหรับกำรบรรเทำสำธำรณะภัย ต่ำงๆทั่วโลกอย่ำงรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ยังสนับสนุนเงินในกำรบรรเทำทุกข์แก่ผู้ประสบภัย  

GoTeach โครงกำรด้ำนกำรศึกษำ บริษัท ดีเอชแอล ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญทำงกำรศึกษำ
ของเด็กเยำวชนรุ่นใหม่หลำยครอบครัวที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจไม่ดี จึงได้ร่วมมือกับ Teach For All 
ซึ่งเป็นเครือข่ำยองค์กรพันธมิตรอิสระกว่ำ 40 แห่งทั่วโลก ที่มีเป้ำหมำยร่วมในกำรปรับปรุงคุณภำพ
กำรศึกษำ ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำและแก้ไขปัญหำควำมไม่เท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ  โดยได้ท ำกำร
คัดเลือกและฝึกอบรมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยชั้นน ำและผู้เชียวชำญทำงด้ำนเด็กและ
เยำวชนเพื่อเข้ำมำท ำหน้ำที่เป็นครูสอนเด็กเยำวชนเป็นระยะเวลำสองปี ในชุมชนที่มีควำมต้องกำรสูง 
เช่น ประเทศอำเจนติน่ำ เปรู ชิลี เอกวำดอร์ มำเลเซีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น เพ่ือช่วยก ำหนด
อนำคตของเยำวชนวำงรำกฐำนทำงกำรศึกษำที่ดีและพัฒนำคุณภำพชีวิต นอกจำกนี้ยังสนับสนุนให้
พนักงำนของบริษัท เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรให้ค ำปรึกษำส่งเสริมอบรมเยำวชนในด้ำนกำรเปลี่ยนไปใช้
ชีวิตในโลกแห่งกำรท ำงำน กำรวำงแนวทำงเพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับตลำดแรงงำน ฝึกอบรมทักษะและ
พ้ืนฐำนกำรท ำงำนและสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำงำนของเยำวชนคนรุ่นใหม่ 

GoGreen โครงกำรป้องกันด้ำนสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกำร
ประกอบธุรกิจ โดยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนโดยมีเป้ำหมำยคือ
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กำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั้งหมดที่เกิดจำกกระบวนกำรด ำเนินทั้งหมดลง 50% 
ภำยในปี 2593 โดยในปี 2025 ตั้งเป้ำหมำยในกำรลดกำรปล่อยมลพิษทำงอำกำศในท้องถิ่นโดยกำร
ด ำเนินงำนลง 70% กำรส่งและรับมอบสินค้ำในช่วงไมล์แรกด้วยกำรใช้พลังงำนที่สะอำดเช่น 
รถจักรยำนและยำนพำหนะไฟฟ้ำ นอกจำกนี้ยังดึงพนักงำนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปลูกต้นไม้ 1 
ล้ำนต้นต่อป ี

Our Employees บริษัทเป็นองค์กรขนำดใหญ่มีพนักงำนอยู่ 510,000 คนทั่วโลก ดีเอช
แอล ให้ควำมส ำคัญกับพนักงำน ด้วยกำรให้ผลตอบแทนในระดับสูงเพ่ือเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจ  เปิด
กว้ำงและยอมรับควำมแตกต่ำงทำงด้ำนวัฒนธรรม โดยผู้บริหำรให้ควำมไว้วำงใจกับพนักงำนและให้
ควำมเคำรพซึ่งกันและกัน กำรสร้ำงบรรยำกำศสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่มีควำมปลอดภัย ปลอด
จำกอคติกำรเลือกปฎิบัติ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจที่ ดีเอชแอล ยึดถือมำตลอด ท ำให้องค์กรประสบ
ควำมส ำเร็จในระยำยำวอย่ำงยั่งยืน 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 กำรศึกษำปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอกทำง กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและ
วัฒนธรรม แนวโน้มกำรเจริญเติบโตของตลำดกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศที่เติบโต ส่งผลให้สภำพกำร
แข่งขันในธุรกิจขนส่งสินค้ำทำงอำกำศมีควำมรุนแรงเพ่ิมมำกขึ้น กลยุทธ์กำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ
เป็นปัจจัยส ำคัญท่ีท ำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และประสบควำมส ำเร็จ โดยบริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์
เพรส สำมำรถน ำจุดแข็งของบริษัทที่มีน ำมำปรับใช้เป็นกลยุทธ์ทำงกำรตลำดให้สอดคล้องกับโอกำส 
สร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน กำรเลือกกลุ่มตลำดเป้ำหมำยและกำรวำงต ำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่
เหมำะสม น ำไปสู่กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีควำมหลำกหลำย กำรให้บริกำรแบบครบวงจร กำรวำง
กลยุทธ์เพ่ือรักษำฐำนลูกค้ำเก่ำสร้ำงควำมซื่อสัตย์ในตรำสินค้ำกระตุ้นกำรใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
รวมถึงกำรก่อตั้งหน่วยงำนเพ่ือค้นคว้ำสิ่งใหม่ๆพัฒนำกำรบริกำรให้มีควำมหำกหลำยเหมำะสมกับ
ตลำด ให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของโลกและกำรค ำนึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 
ทั้งนี้ บริษัทมีกลยุทธ์กำรตลำดที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของผู้บริโภคในทุกส่วน
ประสมกำรตลำด อีกทั้งยังมีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำจึงท ำให้สำมำรถสร้ำงควำมภักดีในตัว
บริษัทและกำรให้บริกำรของบริษัท ท ำให้บริษัทสำมำรถสร้ำงควำมยั่งยืนและควำมภักดีของลูกค้ำได้   

 
ข้อเสนอแนะ 

1. งำนวิจัยนี้เป็นงำนวิจัยที่มุ่งศึกษำในเชิงเอกสำรและกำรสัมภำษณ์โดยใช้เอกสำรและบุคลำกร
ในองค์กรเป็นหลัก จึงท ำให้มีลักษณะเป็นกำรศึกษำในอดีต (Historical Data) ทั้งนี้ควรจะมี
กำรศึกษำในเชิงอนำคต (Futuristic Study) ขององค์กร เช่น กำรศึกษำควำมสำมำรถของ
องค์กรในกำรรับมือควำมเสี่ยงของธุรกิจและกำรตลำดในอนำคต เช่น ปัญหำภัยก่อกำรร้ำย 
ปัญหำรำคำน้ ำมันที่สูงขึ้น ปัญหำค่ำแรงที่สูงขึ้น และปัญหำกำรทดแทนกำรขนส่งด้วยวิธีอ่ืน 

2. ในกำรศึกษำเปรียบเทียบนั้น ควรศึกษำองค์กรที่มีขนำดและบริบทที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นใน
กำรศึกษำ DHL จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในกำรพัฒนำธุรกิจและองค์กรของไทย อย่ำงไรก็ตำม 
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กำรเปรียบเทียบเพ่ือกำรพัฒนำ (Benchmarking) ควรมีกำรศึกษำในองค์กรที่มีขนำดธุรกิจ 
(Size) ที่ใกล้เคียงด้วยเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหำเรื่องกำรได้เปรียบจำกกำรประหยัดทำงขนำด 
(Economies of Scale) โดยอำจศึกษำเลือกบริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระดับชำติที่มี
กำรเจริญเติบโตในกำรให้บริกำรและยอดขำยสูง และมีควำมยั่งยืนทำงธุรกิจด้วย 
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