
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

643 | P a g e  

แนวทางการป้องกันความล่าช้าในการจัดเรียงสินค้าเน่าเสียง่าย กรณีศึกษา สายการบิน 
เอมิเรตส์ สกายคาร์โก้ 
The Guideline for delay Prevention in Sorting Perishable Goods, Case 
Study of Emirates Sky Cargo   
 
วรรษมนต์ สันติศิริ1* และบุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์2  
Watsamon Santisiri* and Boonyawat Aksornkitti2  
 

1, 2 อาจารย ์หลักสตูรบรหิารธรุกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มทร.ตะวนัออก 
1, 2 Lecturer, B.B.A., Aviation Management, Institute of Aviation Technology RMUTTO 
*Corresponding author, E-mail: wsantisiri@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องการจัดหาแนวทางการป้องกันความล่าช้าในการจัดเรียงสินค้าเน่าเสียง่าย กรณีศึกษา 
สายการบินเอมิเรตส์ สกายคาร์โก้ เพ่ือจัดหาแนวทางการป้องกันความล่าช้าในการจัดเรียงสินค้าขาออกที่
เน่าเสียง่ายที่ส่งผลต่อการด าเนินงานภายในส านักงาน และเพ่ือจัดหาแนวทางการป้องกันความล่าช้าใน
การจัดเรียงสินค้าขาออกท่ีเน่าเสียง่ายที่ส่งผลต่อการด าเนินงานภายในคลังสินค้า ของสายการบินเอมิเรตส์ 
สกายคาร์โก ซึ่งได้มีการเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีเชี่ยวชาญทางด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศจากสายการบิน 
เอมิเรตส์ สกายคาร์โก จ านวน 5 คน  

ผลที่ได้จากศึกษาวิจัยมีดังนี้ เอมิเรตส์ สกายคาร์โก้ โดยปัญหาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานภายใน
ส านักงาน (office) 1) ในส่วนของปัญหาสินค้าได้ท าการจองไว้แล้วแต่ลูกค้าไม่สามารถมาส่งของได้ตาม
เวลา ได้แนวทางป้องกันความล่าช้าในทิศทางเดียวกันคือ หากเจอเหตุการณ์แบบนี้เอมิเรตส์ควรส่งสินค้า
ไปในเที่ยวบินถัดไป 2) สินค้ามาไม่ทันเที่ยวบินที่ก าหนด ได้แนวทางป้องกันความล่าช้าในทิศทางเดียวกัน
คือ หากเจอเหตุการณ์แบบนี้ควรให้ลูกค้าจองและจัดเรียงสินค้าใหม่เพ่ือไปในเที่ยวบินถัดไป และ 3) ลูกค้า
ไม่ยอมส่งเอกสารมาตามเวลาที่ก าหนด ได้แนวทางป้องกันความล่าช้าในทิศทางเดียวกันคือ ควรโทรตาม
เอกสารกับลูกค้าเสมอ แต่ถ้าไม่ทันก็มีความจ าเป็นจะต้องตัดสินค้าชนิดนั้นออก  

ปัญหาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานภายในคลังสินค้า (Warehouse) สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า  
1) พนักงานไม่เพียงพอต่อการจัดเรียงสินค้า โดยได้แนวทางป้องกันความล่าช้า ควรขอคนมาเพ่ิมในการ
จัดเรียงสินค้าโดยมากกว่าพนักงานภาคพ้ืนทีไ่ม่มีประสบการณ์ด้านการจัดเรียงสินค้า 2) เครื่องชั่งในการชั่ง
สินค้าไม่เพียงพอ/เครื่องชั่งช ารุด โดยไดแ้นวทางป้องกันความล่าช้า ควรตัดสินค้าออกไปก่อน แล้วส่งไปยัง
เที่ยวบินถัดไป 3) จ านวนแผ่นที่ใช้รองในการจัดเรียงสินค้าและตู้ส าหรับใส่ของไม่เพียงพอ โดยได้แนวทาง
ป้องกันความล่าช้า การติดต่อหัวหน้างานเพ่ือขอแผ่นรองและตู้เพ่ิม และควรมีการส ารวจจ านวนแผ่นรอง
และตู้ก่อนทุกครั้งที่จะท าการจัดเรียง 4) พ้ืนที่ในคลังสินค้าไม่เพียงพอต่อการจัดวางสินค้าเพ่ือรอการจัด
จัดเรียงลงตู้ โดยได้แนวทางป้องกันความล่าช้า ควรใช้ทฤษฎีการเก็บสินค้าที่แบ่งประเภทของสินค้า  
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(Commodity System)  และ 5) สภาพการจราจรบริเวณหน้าคลังสินค้ามีการจราจรที่แออัด/ติดขัด
ในช่วงเวลาที่เร่งด่วนสามารถ โดยได้แนวทางป้องกันความล่าช้า หากเจอเหตุการณ์ดังกล่าวควรจะจัดหา
พนักงานโบกรถมา หรือ รปภ. มา ช่วยงานในการแก้ปัญหาด้านการจราจร 
ค าส าคัญ: การป้องกันความล่าช้า  การจัดเรียงสินค้าขาออก  สายการบิน 
 
Abstract  
 Research in “The Guidelines of Delay Prevention in Sorting Perishable Goods, 
Case Study of Emirate Sky Cargo” is to provide delay prevention in sorting exported 
perishable goods which effects office operation and to provide delay prevention in 
sorting exported perishable goods which effects warehouse operation of Emirate Sky 
Cargo. This research collects information from depth interview with 5 professionals  
of air transport in Emirate Sky Cargo  
 Result of research in office operation we found that 1) customers have booked 
goods already but goods is not show up on time, 5 professionals say solution in the 
same direction that they will provide goods to the next flight. 2) Customers has not 
come on time and without booking, 5 professionals say solution in the same direction 
that customers have to booking first and then Emirate will arrange goods to the next 
flight. 3) Customers are not show document on time, 5 professionals say solution in the 
same direction that Emirate will request document from customers but if document  
is not show up, Emirate will cancel goods from the list                 
 In warehouse operation we found that 1) Emirate has not enough staffs for 
sorting goods, 5 professionals say in the same direction that emirate should request 
more staffs rather than request from ground services who does not have experience  
in sorting goods 2) Emirate has not enough scales or scales damaged, 5 professionals say  
in the same direction that emirate will re-arrange goods to the next flight 3) Emirate has 
not containers and parrate 5 professionals say in the same direction that ask chief for 
more container and parrate and should already re-check  number of container and 
parrate before sorting goods 4) Emirate does not have enough space (waiting area) for 
sorting goods to container, 5 professional say in the same direction that emirate should 
theory of commodity system 5) Crowded traffic around warehouse in pealed hours,  
5 professional say in the same direction that emirate should provide security guard to 
manage the traffic. 
Keywords: Prevention in delay, Buildup of exporting goods, Airline  
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บทน า  
เอมิเรตส์ สกายคาร์โก (Emirates skyCargo) เป็นส่วนหนึ่งของการขนส่งสินค้าที่แยกตัวออก 

มาจาก เอมิเรตส์ กรุ๊ป (Emirates Group) เพ่ือด าเนินการเฉพาะด้านขนส่งสินค้า เอมิเรตส์สกายคาร์โก้ 
ได้ส่งสินค้าไปที่ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และในเอเชีย ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
อะไหล่รถยนต์ อาหารสด เสื้อผ้า เอมิเรตส์ สกายคาร์โก เป็นสายการบินที่สามารถขนส่งสินค้าได้ทุก
ประเภทรวมถึง สินค้ามูลค่าสูง (Valuable cargo) สินค้าอันตราย (Dangerous goods) ผลิตภัณฑ์ 
ทางการเกษตร (Perishable cargo) สัตว์เลี้ยงและสิ่งมีชีวิต (Live animal) เป็นต้น (เอมิเรตส์ ออนไลน์, 
2553)  
 จากกรณีสินค้าเน่าเสียง่ายการรับทราบปัญหาและก าหนดแนวทางการปริหารจัดการการจัดเรียง
สินค้าเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งเวลาเป็นสิ่งหนึ่งที่ส าคัญ ถ้าเกิดปัญหาล่าช้าจะท าให้เกิดความเสียหายต่อสายบิน 
เช่น ถ้าสินค้าไม่สามารถไปกับเครื่องได้จะท าให้สูญเสียโอกาสกับสินค้าชื้นอ่ืนซึ่งหมายถึงรายได้ของสาย
การบิน และอาจรวมไปถึงชื่อเสียงของสายการบินอีกด้วย อีกทั้งในด้านของลูกค้าถ้าสินค้าที่ลูกค้าส่ง 
ไม่สามารถไปถึงได้ตามเวลาที่ก าหนดอาจหมายถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อสายการบิน เช่น สินค้าทาง
การเกษตรเน่าเสียท าให้น าไปขายต่อไม่ได้  สินค้าทางการแพทย์ซึ่งอาจมีผลต่อความเป็นความตาย 
ของผู้ป่วย เช่น อวัยวะเทียม  เป็นต้น 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้คณะผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญถึงการจัดหาแนวทางการป้องกัน 
ความล่าช้าในการจัดเรียงสินค้าขาออกที่เน่าเสียง่ายที่ส่งผลต่อการด าเนินงานภายในส านักงานและส่งผล
ต่อการด าเนินงานภายในคลังสินค้า ของสายการบินเอมิเรตส์ สกายคาร์โก เพ่ือป้องกันความเสียหายที่เกิด
จากการล่าช้าในการจัดเรียงสินค้าก่อนที่จะน าข้ึนเครื่อง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดความล่าช้าในการจัดเรียงสินค้าเน่าเสียง่าย กรณีศึกษา สายการ
บินเอมิเรตส์ สกายคาร์โก้  

2. เพ่ือก าหนดแนวทางป้องกันความล่าช้าในการจัดเรียงสินค้าเน่าเสียง่าย กรณีศึกษา สายการบิน
เอมิเอมิเรตส์ สกายคาร์โก้  

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
ทฤษฎีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM)  
  การเอาชนะลูกค้าและคู่แข่งขัน เพ่ือให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองความต้องการจนได้รับความ  
พึงพอใจด้วยคุณภาพ การบริการและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ที่ส่งมอบแก่ลูกค้า (Customer Delivered 
Value) คือความแตกต่างระหว่าง (สุพีรยา งามเลิศและวีรศักดิ์ ศิริกุล 2558) 

1. คุณค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาลูกค้า (Total Customer Value) คือกลุ่มของผลประโยชน์ที่
ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ หรือบริการ  

2. ต้นทุนรวมของลูกค้า (Total Customer Cost) คือกลุ่มต้นทุนที่ลูกค้าคาดว่าจะเกิดขึ้น
เพ่ือให้ได้มาและการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
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แนวคิดการจัดเรียงสินค้า (Build up) 
 เป็นการจัดเรียงสินค้าเพ่ือที่จะได้สะดวกแก่การขนย้าย หากจะท าการจัดเรียงสินค้า (Build up) 
ได้นั้นเราจะต้องทราบขนาดของสินค้าที่ต้องการจะส่ง ทั้งด้านกว้าง ด้านยาว ด้านสูง และน้ าหนัก จากนั้น
น าสิ่งที่ระบุเหล่านั้นมาค านวณ ในการจัดเรียงสินค้า ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความช านาญในการ
จัดเรียงสินค้า ซึ่งจะดูจากสินค้าว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าประเภทไหน เช่น  

1. สินค้าท่ีต้องควบคุมอุณหภูมิ ต้องใช้ตู้ที่สามารถควบคุมความเย็นได้ เช่นตู้ RAP 
2. สินค้าท่ีต้องป้องกันการกระทบกระเทือนหรือสินค้าที่มีน้ าหนักเบา เช่น ของสด จะใช้ตู้ AKE   
3. สินค้าท่ีมีมูลค่า เช่น ทองค า แต่ต้องการขนเป็นจ านวนมากและมีน้ าหนักมากจะใช้ตู้ GOH 
4. สินค้าท่ีมีมูลค่าแต่มีขนาดเล็กต้องใส่กล่อง VAL 
5. สินค้าท่ีมีน้ าหนักมากและต้องใช้พื้นที่มาก เช่น เครื่องยนต์ จะใช้แผ่น PMC ในการจัดเรียง 
การจัดเรียงสินค้านั้น จะดูจากขนาดของบรรจุภัณฑ์และน้ าหนักว่าจะควรที่จะเลือกใช้ ตู้หรือแผ่น

ชนิดใด การจัดเรียงของทุกประเภทมักจะน าของที่มีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมากที่สุดไว้ด้านล่างเพ่ือเป็น
ฐานในการจัดเรียง หากเราจัดเรียงแล้วมีพ้ืนที่เหลือเราสามารถน าสินค้าอ่ืนแทรกเข้าไปได้ แต่ต้องดูว่า
สินค้าชนิดนั้นสามารถอยู่ด้วยกันได้หรือไม่  
  
ทฤษฎีการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า (Commodity System)  

เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้าหรือประเภทสินค้า (product type)  
โดยมีการจัดต าแหน่งการวางคล้ายกับร้านค้าปลีกหรือตาม supermarket ทั่วไปที่มีการจัดวางสินค้าใน
กลุ่มเดียวกันหรือประเภทเดียวกันไว้ ต าแหน่งที่ใกล้กัน ซึ่งจะช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
สินค้าคือมีการเน้นเรื่อง การใช้งานพ้ืนที่จัดเก็บ มากขึ้น และยังง่ายต่อพนักงานหยิบสินค้าในการทราบถึง
ต าแหน่งของสินค้าที่จะต้องไปหยิบ  
ข้อดี 

1. สินค้าถูกแบบ่งตามประเภทท าให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานเข้าได้ได้ง่าย 
2. การหยิบสินค้าท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีความยืดหยุ่นสูง 

ข้อเสีย 
1. ในกรณีที่สินค้าประเภทเดียวกันมีหลายรุ่น/ยี่ห้อ อาจท าให้หยิบสินค้าผิดรุ่น/ยี่ห้อได้ 
2. จ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของสินค้าแต่ละชิดหรือแต่ละยี่ห้อที่จะหยิบ 
3. การใช้สอยพื้นที่จัดเก็บดีขึ้นแต่ยังไม่ดีที่สุด 
4. สินค้าบางอย่างอาจยุ่งยากในการจัดประเภทสินค้า 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 งานวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศของสายการบินเอมิเรตส์ สกายคาร์โก 
จ านวน 5 คน  
 
 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

647 | P a g e  

การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 คณะผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาเจาะจง (Purposive sampling) โดยก าหนกลุ่มจ านวน
ประชากรจ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งสินค้าทางอากาศของสายการบิน เอมิเรตส์ สกาย
คาร์โก 
 
การรวบรวมข้อมูล 
 ด้านข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) คณะผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth interview)  
ต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศของ เอมิเรตส์ สกายคาร์โก  
 ด้านข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) คณะผู้วิจัยท าการค้นคว้าจากเว็บไซต์ ของสายการบิน 
เอมิเรตส์สกายคาร์โก ส านักงานสถิติแห่งชาติ ตลอดจนต าราที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth interview) ต่อผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศของ เอมิเรตส์ สกายคาร์ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบที่ 2 วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 
 การจัดหาแนวทางการป้องกันความล่าช้าในการจัดเรียงสินค้าขาออกที่เน่าเสียง่ายที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานภายในส านักงานและส่งผลต่อการด าเนินงานภายในคลังสินค้า ของสายการบินเอมิเรตส์ สกาย
คาร์โก สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ การสัมภาษณ์เชิงลึก แนวคิดและงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้อง (ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ) 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดเรียงสินค้าขาออกท่ีเน่าเสียง่าย
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางอากาศ จ านวน 5 คน 

ขั้นตอนที่ 3 น าปัจจัยที่ได้ (ปัจจัยที่เกิดในส านักงานและในโกดังเก็บสินค้า) มาเป็น
ค าถามในการป้องกันความล่าช้าในการจัดเรียงสินค้าขาออกท่ีเน่าเสียง่าย  

ขั้นตอนที่ 4 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งสรุปผลการวิจัย 
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1. ปัญหาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานในส านักงาน (Office) 
 ข้อที่ 1.1 สินค้าได้ท าการจองไว้แล้วแต่ลูกค้าไม่สามารถมาส่งของได้ตามเวลา 
แนวทางการป้องกันความล่าช้าข้อที่ 1.1 
พนักงานคนที่ 1 ทางเอมิเรตส์จะโทรไปถามตัวแทนว่ายังส่งสินค้าทันไหม ถ้าไม่ทันก็ต้องส่งในเที่ยวบิน

ถัดไป 
พนักงานคนที่ 2 ทางเอมิเรตส์จะตัดสินค้าชนิดนั้นออกไปเลยเนื่องจากจะมีผลกระทบด้านเวลา 
พนักงานคนที่ 3 ถ้าสินค้าทาไม่ทันในเที่ยวบินนั้นๆ ทางเอมิเรตส์จะท าการส่งในเที่ยวบินถัดไป 
พนักงานคนที่ 4 ถ้าสินค้ามาไม่ทันจะตัดออกจากเท่ียวบินนั้นๆไปเลย และท าการส่งในเที่ยวบินถัดไป 
พนักงานคนที่ 5 ท าการเลื่อนเที่ยวบินไปยังเที่ยวบินถัดไป ซึ่งทางเอมิเรตส์จะดูตามความเหมาะสมของ

ประเภทสินค้าว่าเป็นชนิดใด  
 

ข้อที่ 1.2 สินค้ามาไม่ทันเที่ยวบินที่ก าหนด 
แนวทางการป้องกันความล่าช้าข้อที่ 1.2 
พนักงานคนที่ 1 ทางแผนกการจองต้องท าการวางแผนในเรื่องของพ้ืนที่ในการจัดเรียงสินค้า 
พนักงานคนที่ 2 ลูกค้าต้องท าการจองใหม่แล้วน าสินค้าไปในเที่ยวบินต่อไป 
พนักงานคนที่ 3 ทางแผนกการจองต้องท าการจองใหม่ แล้วให้ทางแผนกปฏิบัติการจัดแปลนสินค้า 

เพ่ือวางแผนในการจัดเรียงใหม่ 
พนักงานคนที่ 4 (เหมือนพนักงานคนที่ 3) 
พนักงานคนที่ 5 ทางแผนกการจองต้องท าการวางแผนการจัดเรียงใหม่เพ่ือให้กระจายน้ าหนักได้อย่าง

เหมาะสม 
. 
 ข้อที่ 1.3 ลูกค้าไม่ยอมส่งเอกสารมาตามเวลาที่ก าหนด 
แนวทางการป้องกันความล่าช้าข้อที่ 1.3 
พนักงานคนที่ 1 ทางเอมิเรตส์จะโทรไปทวงถามเอกสาร ถ้าเอกสารมาไม่ทันเวลาก็ต้องเลื่อนไป

เที่ยวบินถัดไป 
พนักงานคนที่ 2 ติดต่อกลับไปหาลูกค้า ถ้าเอกสารมาไม่ทันเวลาที่ก าหนดก็ตัดสินค้านั้นออกเลย 
พนักงานคนที่ 3 (เหมือนพนักงานคนที่ 2 ) 
พนักงานคนที่ 4 (เหมือนพนักงานคนที่ 2 และ 3 ) 
พนักงานคนที่ 5 ติดต่อไปยังลูกค้า ซึ่งถ้าเอกสารมาไม่ทันเวลาอาจจะน าสินค้าขึ้นไปยังเที่ยวบินนั้นๆ

ได้ ส่วนเอกสารให้ส่งตามมาที่หลัง ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสมของสินค้าชนิดนั้นๆ 
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2. ปัญหาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานภายในคลังสินค้า (Warehouse) 
ข้อที่ 2.1 พนักงานไม่เพียงพอต่อการจัดเรียงสินค้า 

แนวทางการป้องกันความล่าช้าข้อที่ 2.1 
พนักงานคนที่ 1 ทางผู้ปฏิบัติงานต้องแจ้งไปยังหัวหน้าผู้คุมงานเพ่ือให้ส่งคนมาเพ่ิม  
พนักงานคนที่ 2 (เหมือนพนักงานคนที่ 1) 
พนักงานคนที่ 3 (เหมือนพนักงานคนที่ 1 และ 2) 
พนักงานคนที่ 4 (เหมือนพนักงานคนที่ 1,2, และ 3) 
พนักงานคนที่ 5 ขอคนเพ่ิมจาก แผนกภาคพ้ืน 
 
 ข้อที่ 2.2 เครื่องชั่งในการชั่งสินค้าไม่เพียงพอ/เครื่องชั่งช ารุด 
แนวทางการป้องกันความล่าช้าข้อที่ 2.2 
พนักงานคนที่ 1 ตัดสินค้าออกไปยังเที่ยวบินถัดไป 
พนักงานคนที่ 2 ทางเอมิเรตส์จะแจ้งไปยังลูกค้าว่าต้องตัดสินค้าบางส่วนเพื่อที่จะน าสินค้าที่ได้ชั่ง

แล้วไปจัดเรียงก่อน แล้วของที่ตัดออกก็น าไปยังเที่ยวบินหลัง 
พนักงานคนที่ 3 ถ้าเครื่องชั่งเสียก็ต้องรอจนกว่าจะซ่อมได้ ถ้าไม่ทันก็ต้องตัดออก 
พนักงานคนที่ 4 (เหมือนพนักงานคนที่ 3) 
พนักงานคนที่ 5 (เหมือนพนักงานคนที่ 1) 
 
 ข้อที่ 2.3 จ านวนแผ่นที่ใช้รองในการจัดเรียงสินค้าและตู้ส าหรับใส่ของไม่เพียงพอ 
แนวทางการป้องกันความล่าช้าข้อที่ 2.3 
พนักงานคนที่ 1 ติดต่อหัวหน้างานเพ่ือขอเพ่ิม 
พนักงานคนที่ 2 ติดต่อหัวหน้างานเพ่ือขอเพ่ิม แต่ถ้าสินค้าถูกชั่งน้ าหนักไปต้องหามาให้ได้ 
พนักงานคนที่ 3 ติดต่อหัวหน้างานเพ่ือขอเพ่ิม แต่ถ้าขอแล้วไม่มีต้องไปขอยืมสายการบินอ่ืน 
พนักงานคนที่ 4 (เหมือนพนักงานคนที่ 3) 
พนักงานคนที่ 5 ท าการส ารวจจ านวนแผ่นรองและตู้ทุกๆวันอังคาร ถ้าคาดว่าไม่เพียงพอแล้วให้

ติดต่อหัวหน้างานเพ่ือขอเพ่ิม 
 

ข้อที่ 2.4 พื้นที่ในคลังสินค้าไม่เพียงพอต่อการจัดวางสินค้าเพื่อรอการจัดจัดเรียงลงตู้ 
แนวทางการป้องกันความล่าช้าข้อที่ 2.4 
พนักงานคนที่ 1 แบ่งประเภทสินค้าให้ชัดเจนไม่ให้ปนกัน เช่น สินค้าแช่เย็นเอาไว้ในห้องรักษา

อุณหภูมิ เป็นต้น 
พนักงานคนที่ 2 (เหมือนพนักงานคนที่ 1) 
พนักงานคนที่ 3 ปัจจุบันได้มีการแบ่งล็อคให้แต่ละสายการบินแล้ว จึงมีพ้ืนที่เพียงพอ 
พนักงานคนที่ 4 (เหมือนพนักงานคนที่ 3) 
พนักงานคนที่ 5 (เหมือนพนักงานคนที่ 3 และ 4) 
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ข้อที่ 2.5 สภาพการจราจรบริเวณหน้าคลังสินค้ามีการจราจรที่แออัด/ติดขัดในช่วงเวลา 
ที่เร่งด่วน 
แนวทางการป้องกันความล่าช้าข้อที่ 2.5 
พนักงานคนที่ 1 ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาควบคุมดูแลการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน 
พนักงานคนที่ 2 จัดหาพนักงานโบกรถเพ่ือจัดระเบียบการจราจร 
พนักงานคนที่ 3 (เหมือนพนักงานคนที่ 2) 
พนักงานคนที่ 4 (เหมือนพนักงานคนที่ 2 และ 3) 
พนักงานคนที่ 5 ก าหนดให้รถขนของแต่ละคันมีเวลาในการลงของอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะให้รถคัน

อ่ืนเข้ามาส่งของได้สะดวก 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการขนส่งทางอากาศ ได้พบปัญหาหลักแบ่งได้
เป็น 2 ประเภทคือ ปัญหาที่เกิดภายในส านักงานและปัญหาที่เกิดในโกดังเก็บสินค้า โดยปัญหาดังกล่าว 
มีปัญหา 3 และ 5 ข้อย่อยตามล าดับ  และสามารถสรุปและมีแนวทางการป้องกันความล่าช้าได้ดังนี้ 

ปัญหาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานในส านักงาน (Office) 1) สินค้าได้ท าการจองไว้แล้วแต่ลูกค้าไม่
สามารถมาส่งของได้ตามเวลา สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า พนักงาน 3 ใน 5 คน จะน าสินค้าส่งไปใน
เที่ยวบินถัดไป มีพนักงาน 2 ใน 5 คน จะตัดสินค้าชนิดนั้นไปเลย และมีพนักงาน 1 ใน 5 ที่จะโทรไป
สอบถามกับลูกค้าก่อนถ้าไม่ทันก็ไปในเที่ยวบินถัดไป โดยได้แนวทางป้องกันความล่าช้า หากเจอเหตุการณ์
แบบนี้เอมิเรตส์ควรส่งสินค้าไปในเที่ยวบินถัดไป 2 ) สินค้ามาไม่ทันเที่ยวบินที่ก าหนด สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ว่า พนักงาน 1 ใน 5 คน จะจัดเรียงสินค้าใหม่ พนักงาน 1 ใน 5 คน จะวางแผนการจัด
สินค้าและจัดเรียงสินค้าใหม่ พนักงาน 1 ใน 5 คน จะให้ลูกค้าจองใหม่และให้ไปในเที่ยวบินถัดไป และ 
พนักงาน 2 ใน 5 คน จะให้ลูกค้าจองและจัดเรียงสินค้าใหม่ โดยได้แนวทางป้องกันความล่าช้า หากเจอ
เหตุการณ์แบบนี้ควรให้ลูกค้าจองและจัดเรียงสินค้าใหม่เพ่ือไปในเที่ยวบินถัดไป และ 3) ลูกค้าไม่ยอมส่ง
เอกสารมาตามเวลาที่ก าหนด สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า พนักงาน 3 ใน 5 คน จะโทรทวงเอกสารแต่ถ้า
มาไม่ทันเวลาก็จะตัดสินค้าชนิดนั้นออกเลยพนักงาน 1 ใน 5 คน จะโทรทางเอกสารแต่ถ้าเอกสารมาไม่
ทันเวลาก็จะส่งไปพร้อมเที่ยวบินถัดไป พนักงาน 1 ใน 5 จะโทรทางเอกสารแต่จะส่งสินค้าไปยังเที่ยวบินที่
ก าหนดแต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสินค้าชนิดนั้ นๆ โดยได้ แนวทางป้องกันความล่าช้ า  
หากเจอเหตุการณ์แบบนี้ควรโทรทวงเอกสารกับลูกค้าเสมอแต่ถ้าไม่ทันก็มีความจ าเป็นจะต้องตัดสินค้า
ชนิดนั้นออก แต่บางทีก็สามารถเลื่อนไปยังเที่ยวบินถัดไปหรือสามารถส่งได้โดยส่งเอกสารตามมาที่หลังได้
แต่ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของสินค้า   

ในส่วนของปัญหา ปัญหาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานภายในคลังสินค้า (Warehouse) สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ว่า 1) พนักงานไม่เพียงพอต่อการจัดเรียงสินค้า โดยได้แนวทางป้องกันความล่าช้า 
หากเจอเหตุการณ์แบบนี้ควรขอคนมาเพ่ิมในการจัดเรียงสินค้าโดยมากกว่าพนักงานภาคพ้ืนซึ่งอาจไม่มี
ประสบการณ์ด้านการจัดเรียงสินค้า 2) เครื่องชั่งในการชั่งสินค้าไม่เพียงพอ/เครื่องชั่งช ารุด พนักงาน  
2 ใน 5 คน จะตัดสินค้านั้นออกแล้วให้ไปในเที่ยวบินถัดไป, พนักงาน 2 ใน 5 คน จะรอซ่อมตาชั่งแต่ถ้า
ซ่อมไม่ทันก็ต้องตัดออกไป พนักงาน 1 ใน 5 จะแจ้งลูกค้าว่าจะต้องตัดสินค้าบางส่วนที่ยังไม่ได้ชั่งแล้ว
น าไปยังเที่ยวบินถัดไป โดยได้แนวทางป้องกันความล่าช้า หากเจอเหตุการณ์แบบนี้ควรตัดสินค้าออกไป
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ก่อน แล้วส่งไปยังเที่ยวบินถัดไป หรือบางครั้งก็จะให้สินค้าที่ผ่านการชั่งแล้วจัดเรียงก่อน 3) จ านวนแผ่นที่
ใช้รองในการจัดเรียงสินค้าและตู้ส าหรับใส่ของไม่เพียงพอ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า พนักงาน 2 ใน 5 
คน จะติดต่อหัวหน้างานเพื่อขอเพ่ิม แต่ถ้าไม่พอจะขอจากสายการบินอ่ืน, พนักงาน 1 ใน 5 คน จะติดต่อ
หัวหน้างานเพ่ือขอเพ่ิมให้ได้ในกรณีที่สินค้าถูกชั่งไปแล้ว พนักงาน 1 ใน 5 คน จะส ารวจไว้ก่อนทุกวัน
อังคารและจะติดต่อหัวหน้างานเพ่ือขอเพ่ิม พนักงาน 1 ใน 5 คน จะติดต่อขอเพ่ิมจากหัวหน้างาน โดยได้
แนวทางป้องกันความล่าช้า หากเจอเหตุการณ์แบบนี้ควร การติดต่อหัวหน้างานเพ่ือขอแผ่นรองและตู้เพ่ิม 
และควรมีการส ารวจจ านวนแผ่นรองและตู้ก่อนทุกครั้งที่จะท าการจัดเรียง 4) พ้ืนที่ในคลังสินค้าไม่เพียงพอ
ต่อการจัดวางสินค้าเพ่ือรอการจัดจัดเรียงลงตู้ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า พนักงาน 3 ใน 5 คน ได้แจ้ง
ว่ามีการแบ่งล็อคไว้เรียบร้อยแล้ว พนักงาน 2 ใน 5 คน จะแบ่งประเภทสินค้าแต่ละชนิดแล้วน าไปแช่เย็น 
โดยไดแ้นวทางป้องกันความล่าช้า หากเจอเหตุการณ์แบบนี้ควรใช้ทฤษฎีการเก็บสินค้าที่แบ่งประเภทของ
สินค้า (Commodity System)  และ 5) สภาพการจราจรบริเวณหน้าคลังสินค้ามีการจราจรที่แออัด/
ติดขัดในช่วงเวลาที่เร่งด่วนสามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า พนักงาน 3 ใน 5 คน จะจัดหาพนักงานโบกรถ
เพ่ือจัดระเบียบการจราจร,พนักงาน 1 ใน 5 คน จะให้พนักงานรักษาความปลอดภัยมาในช่วงเร่งด่วน, 
พนักงาน  1 ใน 5 คน จะก าหนดให้รถมีเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยได้แนวทางป้องกันความ
ล่าช้า หากเจอเหตุการณ์ดังกล่าวควรจะจัดหาพนักงานโบกรถมา หรือ รปภ. มา ช่วยงานในการแก้ปัญหา
ด้านการจราจร 
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สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกส าหรับค าแนะน าในงานวิจัยเรื่องนี้   
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