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บทคัดย่อ 

1. บทน า (INTRODUCTION)  

 การท าธุรกิจส่งออกสินคา้ระหว่างประเทศ ผูส่้งออกจะตอ้งทราบเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งหลายเร่ืองเพื่อประโยชน์ในการท า

ธุรกิจให้ไดก้ าไร สินคา้ท่ีตอ้งการส่งออกจะมีหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีโดยตรงในการช่วยเหลือใหผู้ส่้งออกสามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมได้

ท่ีกรมศุลกากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ระหว่างประเทศ ผูส่้งออกตอ้งมีความรู้และทราบว่าสินคา้รายการท่ีจะส่งออก

นั้นตรงกบัพิกดัศุลกากรและรายการสินคา้น้ีเป็นสินคา้ตอ้งห้ามหรือไม่  โดยหน่วยงานของรัฐบาลไทยจะมีกฎหมายหรือระเบียบ

ท่ีควบคุมสินคา้ประเภทน้ีและตอ้งทราบรายละเอียดเก่ียวกบัประเทศท่ีตอ้งการส่งสินคา้ไปจ าหน่ายปัจจบุนัการคา้ระหว่าง

ประเทศมีจ านวนมากขึ้น ท าให้ธุรกิจส่งออกต่างๆไดมี้การว่าจา้ง บริษทัท่ีให้บริการดา้นการขนส่งสินคา้ เน่ืองจากขั้นตอนต่างๆ

ในการคา้ระหว่างประเทศ และการน าเขา้ส่งออกนั้นมีความซบัซอ้นและตอ้งใชค้วามเป็นระเบียบรอบคอบอยา่งละเอียดในการ

จดัท า โดยเฉพาะการจดัท าเอกสารจะตอ้งตรวจสอบให้รอบคอบอยา่งละเอียด เพราะถา้มีขอ้ผิดพลาดจะไม่สามารถด าเนินการ

ใดๆได ้เพื่อไม่ให้เกิดความล่าชา้ในการส่งออก-น าเขา้ และลดการใชเ้วลาในการท างานรวมถึงประโยชน์ต่างๆที่ส่งผลท าให้การ

ด าเนินการนั้นเป็นไปอยา่งสมบรูณ์  

               จากการท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานสหกิจศึกษาและไดรั้บมอบหมายให้ดูแลเอกสารดา้นการส่งออก และขั้นตอนการ

ท างานของบริษทัเพื่อการส่งออกจึงเห็นถึงความส าคญัในการเรียนรู้การให้บริการลูกคา้ดา้นการส่งออก เอกสารประกอบพิธีการ

ศุลกากรเพื่อการส่งออก อนัจะท าให้เกิดประโยชนต์่อการบริการลูกคา้ในการปฏิบติังานและลดความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นขณะ

ท างานได ้ การวิจยัมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพ่ือศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการใหบ้ริการลูกคา้เพ่ือการส่งออกทางอากาศ  2) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของแผนก Airfreight Export Customer Service  3) เพื่อศึกษาแนวทางการแกปั้ญหาการ

ท างานของแผนก Airfreight Export Customer Service โดยการวิจยัคร้ังน้ีใชวิ้ธีการด าเนินการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงเอกสาร 

(DOCUMENTARY RESEARCH) ท่ีประกอบดว้ยบทความและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ

วิจยัประกอบดว้ย บทความวิจยัเชิงวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลงานวิจยั  

2.ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

          การวิจยัคร้ังน้ีใชวิ้ธีน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) สรุป 



และอภิปรายผลเพื่อน าเสนอแนะเป็นแนวทางในการแกปั้ญหา การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาขั้นตอนการ

ปฏิบติังานดา้นการให้บริการลูกคา้เพ่ือการส่งออกทางอากาศรวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของแผนก Airfreight 

Export Customer Service ดงักล่าวสามารถสังเคราะห์และสรุปกรอบแนวคิดของการวิจยัประกอบดว้ย 4 แนวคิด คือ 1. 

ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการให้บริการลูกคา้เพ่ือการส่งออกทางอากาศ  2.  ขอ้มูลท่ีจ าเป็นท่ีลูกคา้ตอ้งทราบก่อนส่งออก  

3.  เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของแผนก  4.  ประเมินการปฏิบติังานในแผนกดูแลลูกคา้ดา้นการส่งออกทาง

อากาศ 

           ผลของการวิจยัพบว่าการศึกษาคน้ควา้เชิงวิจยัเอกสาร (DOCUMENTARY RESEARCH)  จากบทความและ

วรรณกรรมแสดงให้เห็นถึงความอ านวย ความสะดวกและลดขั้นตอนของการส่งสินคา้ของลูกคา้ ทั้งน้ียงัให้บริการจดัเก็บ

สินคา้เพื่อรอจดัส่งตามก าหนดของลูกคา้ท่ีตอ้งการและการให้บริการจะเร่ิมตั้งแต่ถามถึงความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อทาง

บริษทัจะไดจ้ดัหาส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้ลูกคา้ และยงัใหค้  าปรึกษารายละเอียดขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักฎและขอ้ห้ามของการส่งออกในแต่

ละประเทศให้กบัลูกคา้เพ่ือการส่งออกท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดซ่ึงทั้งหมดจะอยูใ่นรูปแบบของบริษทั ดีเอสวี แอร์ แอนด ์

ซี จ ากดั ทั้งน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ผูศึ้กษาในการปฏิบติังาน 

 

3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของ 

แผนก Airfreight Export Customer Service ของบริษทั ดีเอสวี แอร์ แอนด ์ซี จ ากดั นกัศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการ

ให้บริการเพื่อการส่งออกทางอากาศซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงเอกสาร (DOCUMENTARY RESEARCH) ไดแ้บ่งวิธีการด าเนิน

การศึกษา ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ประเภทของงานวิจยั  

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาเก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของแผนก Airfreight Export Customer Service 

ขั้นตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ขั้นตอนท่ี 4 ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูล 

ขั้นตอนท่ี 5 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะหท์ั้งหมดมาสรุปและอภิปราย 

ขั้นตอนที่ 1 การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ระบวนการวิธีการวิจยัเชิงเอกสารเป็นเคร่ืองมือส าคญั โดยผูวิ้จยัคดัเลือกเอกสารระดบัทุติย

ภูมิคือวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัประกอบดว้ยบทความวิจยัและวิชาการท่ีไดรั้บการ

ตีพิมพเ์ผยแพร่เอกสารเผยแพร่ของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งขอ้มูลเชิงนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของแผนก Airfreight Export Customer Service รวมไปถึง

ปัญหาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัช้ินน้ี คือ 

1. ศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการให้บริการลูกคา้เพ่ือการส่งออกทางอากาศ 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของแผนก Airfreight Export Customer Service 



3. หาแนวทางแกปั้ญหาของแผนก Airfreight Export Customer Service 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอ้มลูผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากการศึกษาบทความวรรณกรรมเพื่อน า ขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การตั้งประเด็นค าถามไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะหข์อ้มูลต่อไป 

ขั้นตอนที่ 4 ผูวิ้จยัวิเคราะหข์อ้มูลจากเอกสารระดบัทุติยภูมิตามแนวทาง ซ่ึงมีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

ประกอบดว้ย 1) มีความถูกตอ้ง (Authenticity) คือเป็นเอกสารท่ีมาจากแหล่งท่ีเช่ือถือไดมี้ความถูกตอ้งสมบูรณ์สอดคลอ้งกบั

บริษทัของสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาท่ีตีพิมพ ์ 2) มีความน่าเช่ือถือ (Credibility)คือเป็นเอกสารท่ีปราศจาก

ขอ้ผิดพลาดและการบิดเบือนขอ้มูล 3) มีความเป็นตวัแทน (Representativeness) คือเป็นเอกสารท่ีสามารถแสดงรายละเอียดแทน

เอกสารประเภทเดียวกนัไดร้ายละเอียดสามารถเป็นตวัแทนกลุ่มประชากรตวัอยา่งได ้และ 4) มีความหมายชดัเจน (Mogalakwe) 

คือเป็นเอกสารท่ีสามารถเขา้ใจไดง้่าย ชดัเจน สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละนยัส าคญัของการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล ส่วนท่ีได้

จากการศึกษา การเพ่ิม ประสิทธิภาพการท างานของแผนก Airfreight Export Customer Service และหาแนวทางในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการพฒันาระบบ ท่ีส่งผลต่อการท างานของพนกังาน โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาน ามาสู่แนวทางการแกไ้ข

ปัญหา 

ขั้นตอนที่ 5 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะหท์ั้งหมด มาสรุปและอภิปราย เพ่ือน าเสนอแนะ เป็นแนวทางในการแกปั้ญหาการ

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของแผนก Airfreight Export Customer Service 

รวมถึงการแกปั้ญหาดงักล่าว สามารถสังเคราะห์และสรุปจากกรอบแนวคิด ของวิจยัประกอบดว้ย 4 แนวคิดคือ 

1) ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการให้บริการลูกคา้เพ่ือการส่งออกทางอากาศ 

2) ขอ้มูลท่ีจ าเป็นท่ีลูกคา้ตอ้งทราบก่อนส่งออก 

3) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของแผนก Airfreight Export Customer Service 

4) ประเมินการปฏิบติังานในแผนกดูแลลูกคา้ดา้นการส่งของทางอากาศ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาขอ้มูลจากเอกสารเป็นการเก็บขอ้มูลในลกัษณะ ขอ้มูลทุติยภูมิจากหนงัสือและเอกสารงานวิชาการต่างๆทั้งท่ี

เป็นหนงัสือและส่ือ ส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ผลงานวิจยัวิทยานิพนธ์ งานเขียนทางวิชาการบทความทางวิชาการตลอดจน

หนงัสือพิมพว์ารสารนิตยสารส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆ ในงานน้ี ผูวิ้จยัจะเลือกเฉพาะในส่วนท่ีเช่ือมโยงหรือส่ิงท่ีมีส่วนสัมพนัธ์

กบัเน้ือหาสาระและกรอบแนวคดิในการวิจยัและขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค ์

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพผูศึ้กษามีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 



1. ผูวิ้เคราะห์จะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาบทความวิทยานิพนธ์โดยน าเน้ือหาสาระจากบทความอธิบายขั้นตอนการปฏิบติังาน

ดา้นการน าเขา้ส่งออกทางอากาศและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของแผนก Airfreight Export Customer Service และ

จดัล าดบัความส าคญัขอ้มูล 

2. น าขอ้มูลจากบทความเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจดัล าดบัความส าคญัแลว้น ามาเปรียบเทียบและหาขอ้มูลทางเอกสารต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งเช่น แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อท่ีจะทราบถึงในการใหบ้ริการดา้นการส่งออกทางอากาศ  

3. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสาร ท่ีเก่ียวขอ้ง บทความวิทยานิพนธ์รวมไปถึงจากการศึกษาต่างๆมาท าการวิเคราะหข์อ้มูลร่วมกนัอยา่ง

เป็นระบบและน าไปสู่การเช่ือมโยงขอ้มูลเขา้ดว้ยกนัแสดงถึงความส าคญัของขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจนย่ิงขึ้นเพ่ือสะดวกในการ

วิเคราะห์และการเขียนรายงานขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะไม่ใช่ขอ้มูลตวัเลขแตจ่ะเป็นขอ้มูลเชิงพรรณนามีรายละเอียดและมีการ

อา้งอิงโดยตรงเก่ียวกบัที่มาของขอ้มูลโดยไม่ว่าขอ้มูลจะไดจ้ากการคน้ควา้หรือขอ้มูลทางเอกสาร 

       ดงันั้นขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารบทความวิทยานิพนธ์รวมไปถึงขอ้มูลจากเอกสารต่างๆจะถูกน ามา

วิเคราะห์และประมวลผลโดยเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในแง่ต่างๆตามขอ้เทจ็จริงทั้งในเชิงเหตุผลซ่ึงการวิเคราะหจ์ะออกมาใน

ลกัษณะของการสรุปตามหลกัวิชาการประกอบการเขียนรายงานเพ่ือช้ีให้เห็นถึงผลกระทบและบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หบ้ริการ

ลูกคา้และการส่งออกเพื่อน าขอ้มลูมาวิเคราะห์ดว้ยการหาขอ้สรุปในการเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางแกปั้ญหาต่อไป 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

           ผลการวิจยัไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นการให้บริการลูกคา้เพื่อการส่งออกทาง
อากาศของบริษทัดีเอสวีแอร์แอนดซี์จ ากดั รวมถึงแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของแผนกAirfreight Export 

Customer Service สามารถสังเคราะห์และสรุปจากกรอบแนวคิดของวิจยัประกอบดว้ย 4 แนวคดิ คอื 
1.) ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการให้บริการลูกคา้เพ่ือการส่งออกทางอากาศ  

2.) ขอ้มูลท่ีจ าเป็นท่ีลูกคา้ตอ้งทราบก่อนส่งออก  

3.) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของแผนก Airfreight Export Customer Service  

4.)ประเมินการปฏิบติังานในแผนกดูแลลูกคา้ดา้นการส่งออกทางอากาศ 

                

 จากการท่ีไดป้ฏิบติังานก่อนท่ีลูกคา้จะท าการส่งสินคา้ ผูส่้งออกจ าเป็นตอ้งย่ืนเอกสารและขอ้มูลจริงก่อนการ

ด าเนินงานผา่นกรมศุลกากรทุกคร้ัง ทั้งน้ียงัมีรายละเอียดในเชิงลึกส าหรับการส่งสินคา้ในแต่ละบริษทั ท่ีผูส่้งออกเป็นผูเ้ลือกแต่

สุดทา้ยแลว้ทุกการขนส่งจะจ าเป็นตอ้งผา่นกรมศุลกากรขาออกจากฝ่ังประเทศไทยและกรมศุลกากรจากฝ่ังผูน้ าเขา้เสมอ ซ่ึงทาง

บริษทัดีเอสวีแอร์แอนดซี์จ ากดัเป็นเหมือนตวัแทนเช่ือมโยงกบัทางบริษทัส่งออกให้กบัลูกคา้ โดย ท าโครงการร่วมมือกบั

หลากหลายบริษทัชั้นน าของโลก เช่นดีเอชเเอล จ ากดั (DHL) บริษทัทีเอน็ที จ ากดั (TNT) บริษทัเฟตเอก็ซ์ จ ากดั (Fedex)    การ

ให้ค  าแนะน าลูกคา้หรือว่าตอ้งออกนั้นมีความจ าเป็นมากท่ีตอ้งตรวจสอบประเทศปลายทางรวมไปถึงตอ้งห้าม ของแต่ละ

ประเทศท่ีระบุไวว่้าสินคา้ประเภทใดท่ีไม่สามารถส่งไปไดต้วัอยา่งเช่น บริษทั DHL ไม่อนุญาตใหส่้งสินคา้จ าพวกอาหารหรือ



ขนมไปยงัประเทศเมียนมาร์และสามารถส่งพาสปอร์ตหรือหนงัสือเดินทางไปยงัประเทศอินเดียไดม้ากไปกว่านั้นทางบริษทัยงัมี

การส่งหลกัหลายทางไม่ว่าจะเป็นทางอากาศรวมไปถึงทางเรือตั้งแต่การส่งออกจะมวิธีการตรวจสินคา้การบรรจหีุบห่อสินคา้ท่ี

แตกต่างกนัออกไป ดงันั้นบริษทัจึงมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้  าแนะน าลูกคา้เพ่ือความสะดวกในการจดัส่งสินคา้และความปลอดภยั

ของสินคา้ไปจนถึงท่ีหมาย   จากการไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาบริษทั ดีเอสวี แอร์ แอนด ์ซี จ ากดัในต าแหน่ง Airfreight Export 

Customer Service ไดศึ้กษาเร่ืองการให้บริการลูกคา้ดา้นการส่งออก การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของแผนก Airfreight 

Export Customer Service โดยคดิเคร่ืองสแกนคียข์อ้มูลอตัโนมติัท าให้พนกังานประหยดัเวลาและมีเวลาในการท างานในส่วน

อ่ืนเพ่ิมมากขึ้นนอกจากน้ียงัท าให้ขอ้มูลมีความถูกตอ้ง ลดการผิดพลาดของขอ้มูลการท่ีพนกังานคยีข์อ้มูลเอง จะท าให้มีขอ้มูล

ตกหล่นหรือท่ีผดิ อาจน าไปสู่ขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งหรือจดัส่งสินคา้ไปผิดประเทศ ถา้มีเคร่ืองสแกนขอ้มูลอตัโนมติัจะช่วยให้การ

ท างานมีประสิทธิภาพและลดกระบวนการท างานท่ีซ ้าซอ้น  

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

            จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั ดีเอสวี เเอร์ แอนด ์ซีจ ากดั 

 ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 -29 ตุลาคม 2564 ซ่ึงท าหนา้ท่ีให้บริการลูกคา้ส่งออกทางอากาศ ต าแหน่ง Airfreight Export 

Customer Service งานท่ีไดรั้บมอบหมายกรอกเอกสาร  Courier และจดัท า Report ส่ง FWD Flight ส่งผลให้ผูวิ้จยัไดรั้บ

ความรู้และประสบการณ์ต่างๆในการท างานจริงไดเ้ขา้ใจในการท างานและไดฝึ้กทกัษะใชโ้ปรแกรมต่างๆและไดป้รับตวั

เขา้กบัสังคมใหม่ๆและประสบการณ์ท่ีมีค่ามากมายส าหรับการท าวิจยัฉบบัน้ี 

 

สรุปผลการศึกษา 
           การขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศนั้นมีหลายรูปแบบ ซ่ึงในแต่ละรูปแบบลว้นมีขอ้ดีและขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ดงันั้นผูส่้งออกควรใชปั้จจยัทางดา้นความเหมาะสมกบัตน้ทุนของสินคา้ ระยะเวลาในการขนส่ง รวมทั้งค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีจะ

เกิดขึ้น ในการพิจารณา เลือกรูปแบบการขนส่งท่ีเหมาะสมท่ีสุด และเน่ืองจากการส่งออกนั้นจะตอ้งติดต่อกบับุคคลและ

หน่วยงาน หลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นสายเรือ สายการบิน กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่นๆท่ีมีกระบวนการค่อนขา้งยุง่ ยาก

ซบัซอ้น ดงันั้นมีผูส่้งออกหลายรายหนัมาใชบ้ริการตวัแทนขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศด าเนินกิจกรรม ดงักล่าวแทนเพื่อ

ความสะดวกและรวดเร็ว โดยผูส่้งออกแต่ละรายจะใชเ้กณฑป์ระเมินคุณภาพการให้ บริการควบคูก่บัตน้ทนุการขนส่งใน

การพิจารณาเลือกใชต้วัแทนขนส่งแต่ละราย ดงันั้นการท่ีบริษทัตวัแทนขนส่งสินคา้มีการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการ

ให้บริการอยา่งสม ่าเสมอ ท าให้มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและในขณะเดียวกนัจะส่งผลดีแก่ผูส่้งออกในการเลือกใช ้

บริการท่ีมีคุณภาพท าให้ไม่เกิดอุปสรรคในการขนส่งสินคา้ขา้มพรมแดนและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ณ ประเทศ

ปลายทาง 

       การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งคน้ควา้เร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของแผนก Airfreight Export Customer Service และการ

ท าหนา้ท่ี Airfreight Export Customer Service จะตอ้งรู้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ ตรวจสอบสินคา้ว่า

สอดคลอ้งกบักฎการส่งออกหรือไม่และขอเอกสารใหค้รบถว้นเพือ่ไม่ให้การจดัส่งมีปัญหาภายหลงั บรรจุสินคา้ไดอ้ยา่ง



ปลอดภยัเพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหายของสินคา้ และแนะน าบริษทัท่ีดีท่ีสุดต่อลูกคา้ จากการปฏิบติังานท าใหท้ราบถึง

ขอ้ก าหนดและหนา้ท่ีการบริการดา้นการส่งออกและเขา้ใจถึงบทบาทความส าคญัของบริษทัตวัแทนส่งออก จากการวิจยัได้

หากขอ้มูลการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของแผนก เพ่ือเป็นแนวทางและการเพ่ิมประสิทธิภาพต่อไปของบริษทั 

ข้อเสนอแนะ 
             ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาวิจยัเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของแผนก Airfreight Export Customer 

Service จากการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาโดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.) ควรเพ่ิมเทคโนโลยีในการด าเนินธุรกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน 

2.) ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของแผนก Airfreight Export Customer Service 

        3.)ควรพฒันาระบบโปรแกรมของบริษทัใหท้ างานอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น outlook ตอ้งส่งอีเมลลต์อบลูกคา้ไดอ้ยา่ง      

 ต่อเน่ืองอีเมลลต์อ้งไม่คา้ง  

        4.) ควรเพ่ิมทกัษะการส่ือสารให้แก่พนกังาน 

6. กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากการไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจากอาจารยวิ์นิจ ศิริจิตร ท่ีปรึกษางานวิจยัท่ี

กรุณาให้ค  าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดีย่ิงผูวิ้จยัตระหนกัถึงความ

ตั้งใจและความทุ่มเทของอาจารยแ์ละขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่ง สูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

 ผูวิ้จยัหวงัเป็นอยา่งย่ิงว่า งานวิจยัฉบบัน้ีจะมีประโยชน์อยูไ่ม่นอ้ย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดน้ีให้แก่เหล่าอาจารยท่ี์ได้

ประสิทธ์ิประสาทวิชา จะท าใหผ้ลงานวิจยัเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและขอมอบความกตญัญูกตเวทิตาแด่ บิดา มารดา

และผูมี้พระคุณทุกท่านส าหรับขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นนั้น ผูวิ้จยัขอนอ้มรับผิดเพียงผูเ้ดียวและยินดีท่ีจะรับฟัง

ค าแนะน าจากทุกท่านท่ีไดเ้ขา้มาศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันางานวิจยัต่อไป ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาในการท าวิจยัฉบบัน้ี จนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแล

และใหค้วามเขา้ใจกบัชีวิตท างานจริงและผูวิ้จยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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