
งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี ๒๕๖๔  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

276 

 

เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี 2564 

เผยแพร่ออนไลน์: ลิขสิทธ์ิ © 2559-2564 มหาวิทยาลยัรังสิต 

แนวทางการพฒันาการแลกเปลีย่นข้อมูล และสารสนเทศด้านความปลอดภัย 

ระหว่างหน่วยงานด้านการบิน ภายใต้ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 

 

Guidelines for the Development of the Exchange of Aviation Safety Information 

among Aviation Agencies under the Safety Management System  

 

ณฐันนท ์แกว้มณี*  ธญัญรัตน์ คาํเพราะ  และ  วราภรณ์ เตม็แกว้ 

 

Nattanon Kaewmanee*  Thanyarat Khamproh  and  Waraporn Temkaew 

 

สาขาวิชาการจัดการจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการบิน) สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพ ประเทศไทย 

Master of Management Program in Aviation Management, Civil Aviation Training Center, Bangkok, Thailand 

*Corresponding author, E-mail: Nattanon.funggo@hotmail.com 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํเสนอแนวทางในการพฒันาการแลกเปล่ียนขอ้มูล และสารสนเทศดา้น

ความปลอดภยัระหวา่งหน่วยงานการบิน ภายใตร้ะบบการจดัการดา้นความปลอดภยั ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง

คุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัทั้งส้ิน 15 คน ผลการศึกษา 

พบว่า แนวทางในการพฒันาการแลกเปล่ียนขอ้มูลฯ ประกอบไปดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหน่วยงานผูใ้ห้บริการดา้นการ

บินพลเรือน ดา้นหน่วยงานผูก้าํกบัดูแล ดา้นระบบอิเล็คทรอนิกส์ และดา้นกระบวนการดาํเนินงาน ซ่ึงผลการศึกษา

ดงักล่าวเป็นประโยชน์ในการวางแนวทางการแลกเปล่ียนขอ้มูล และสารสนเทศดา้นความปลอดภยัระหว่างหน่วยงาน

ดา้นการบิน ภายใตร้ะบบการจดัการดา้นความปลอดภยัของประเทศไทยต่อไป 

 

คาํสําคญั: ข้อมูลและสารสนเทศด้านความปลอดภัย, ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย, การแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

 

Abstract 

This research aims to present guidelines for the development of the exchange of aviation safety information 

among aviation agencies under the safety management system. By in-depth interview with 15  key informants under 

the qualitative research method, the researcher discovered that there are four main aspects related to development of 

safety data and information exchange, including the civil aviation services providers, regulators, electronic system and 
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operational processes. The results of this research are beneficial for developing guidelines of the safety data and 

information exchange among aviation agencies under Thailand’s safety management system. 

 

Keywords: Safety data and information, Safety management system, The exchange of safety data   

 

1.  บทนํา 

ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั หรือระบบการจดัการดา้นนิรภยัการบิน (Safety Management System: 

SMS) คือ ระบบเพ่ือสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของอากาศยานด้วยการบริหารจัดการความปลอดภยัท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยระบบดงักล่าวถูกออกแบบให้มีการปรับปรุงการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัอย่างต่อเน่ืองดว้ย

วิธีการระบุอนัตราย และวิเคราะห์ขอ้มูล รวมทั้งการประเมินความเส่ียงดา้นความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ืองดว้ยวิธีการเชิง

รุก หรือลดความเส่ียงก่อนท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ อุบัติการณ์จะเกิดข้ึน และระบบจะต้องมีขนาดเหมาะสมกับขนาด

โครงสร้าง ความซับซ้อนขององค์กร รวมทั้งสอดคลอ้งกบักฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และเป้าหมายดา้นความปลอดภยั 

(สิทธิปัฐพ ์มงคลอภิบาลกุล, 2559) ซ่ึงระบบดงักล่าวถูกพฒันามาอย่างต่อเน่ือง โดยคู่มือระบบการจดัการดา้นความ

ปลอดภยั (International Civil Aviation Organization, 2018) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัวิวฒันาการของระบบการจดัการความ

ปลอดภยัไวว้่าสามารถแบ่งออกเป็น 4 ยุคตามลาํดบั ไดแ้ก่ ยุคของเทคโนโลยี (Technological Era) ปัญหาดา้นความ

ปลอดภยัในยคุดงักล่าวลว้นมีสาเหตุมาจากความไม่พร้อมของเทคโนโลยีทั้งส้ิน ต่อมาคือยคุของปัจจยัมนุษย ์(Human 

Factor Era) โดยปัญหาดา้นความปลอดภยัมีสาเหตุมาจากขอ้จาํกดัของมนุษย ์หรือผูป้ฏิบติังานไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา

การทาํงาน ความเครียด หรือการพกัผ่อน ยคุท่ีสาม คือ ยคุขององคก์ร (Organizational Era) ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ

ทาํงานทั้งท่ีเก่ียวขอ้งทางตรง และทางออ้มก็มีส่วนท่ีจะให้เกิดความไม่ปลอดภยัข้ึน และยุคปัจจุบนั คือ ยุคท่ีกล่าวว่า

ปัญหาเร่ืองของความปลอดภัยมีสาเหตุมาจากอุตสาหกรรมการบินทั้ งระบบ (Total System Era) เน่ืองจากการ

ดาํเนินงานภายในอุตสาหกรรมการบินไม่สามารถปฏิเสธไดเ้ลยว่าจะตอ้งมีการปฏิบติังานร่วมกนั เช่ือมต่อกนั และ

แลกเปล่ียนขอ้มูล และสารสนเทศดา้นความปลอดภยัร่วมกนัจากหลากหลายหน่วยงาน ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่ไดมี้การ

กาํหนดแนวทางท่ีชดัเจนว่าจะตอ้งดาํเนินการแลกเปล่ียนขอ้มูล และสารสนเทศดา้นความปลอดภยัระหว่างหน่วยงาน

อยา่งไร มีเพียงการพูดคุยแลกเปล่ียนกนัทางวาจาเท่านั้น ซ่ึงตอ้งอาศยัความสนิทสนมระหว่างผูบ้งัคบับญัชาจึงทาํให้ไม่

มีเอกสารหรือหลกัฐานในการยืนยนัขอ้มูล ส่งผลให้การปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัหรืองานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปอย่าง

ล่าชา้ และไม่มีความน่าเช่ือถือผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาและพฒันาแนวทางการแลกเปล่ียนขอ้มูล และสารสนเทศ

ดา้นความปลอดภยัระหว่างหน่วยงานดา้นการบิน ภายใตร้ะบบการจดัการความปลอดภยัให้มีแบบแผนมากข้ึน ซ่ึง

ผูวิ้จยัคาดหวงัให้ผลการวิจยัจะสามารถเป็นตน้แบบในการวางแนวทางการแลกเปล่ียนขอ้มูล และสารสนเทศดา้นความ

ปลอดภยัระหว่างหน่วยงานด้านการบินในประเทศไทย เพ่ือให้การดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งมีความคล่องตวั ไม่เกิด

อุปสรรค และเป็นไปไดอ้ยา่งสมบูรณ์ มีมาตรฐานตามหลกัสากล 
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2.  วตัถุประสงค์ 

เพ่ือนําเสนอแนวทางในการพฒันาการแลกเปล่ียนข้อมูล และสารสนเทศด้านความปลอดภัยระหว่าง

หน่วยงานดา้นการบินของประเทศไทย ภายใตร้ะบบการจดัการดา้นความปลอดภยั 

 

3.  วธีิดําเนินการวจิัย 

การวิจัยคร้ังน้ีใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative method) ด้วยแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-

structured Interview) โดยมีผูใ้ห้ข้อมูลสําคัญ (Key Information) สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผูจ้ ัดการด้านความ

ปลอดภยั และเจา้หน้าท่ีนิรภยัการบินของหน่วยงานผูใ้ห้บริการดา้นการบินพลเรือนในประเทศทั้ง 7 กลุ่ม ตามแผน

นิรภยัการบินพลเรือนแห่งชาติท่ีถูกกาํหนดให้จะตอ้งนาํระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัมาปรับใช ้ประกอบดว้ย 

ผูด้าํเนินการเดินอากาศ, ผูด้าํเนินงานสนามบิน, ผูใ้ห้บริการการเดินอากาศ, ผูด้าํเนินการหน่วยซ่อม, สถาบนัฝึกอบรม

ดา้นการบิน, ผูอ้อกแบบและผลิตผลิตภณัฑ ์และผูด้าํเนินการบินทัว่ไป (สาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, 2562) 

กลุ่มละ 3 คน โดยมีคุณสมบติั ดงัน้ี 1) เป็นพนกังานท่ีสังกดัอยูใ่นหน่วยงานดา้นนิรภยัการบินในหน่วยงานนั้น ๆ และ 

2) มีประสบการณ์การทาํงานภายในหน่วยงานปัจจุบนัไม่นอ้ยกว่า 1 ปี ซ่ึงจะไดจ้าํนวนผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัทั้งส้ิน 21 คน 

โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (ชิดชนก เชิงเชาว,์ 2539: 223 - 224) ต่อมาผูวิ้จยัไดท้าํ

การรวบรวมขอ้มูลผูใ้ห้บริการดา้นการบินพลเรือนในประเทศจากเวบ็ไซตข์องสาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศ

ไทย เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 พบว่า ไม่มีหน่วยงานด้านผูอ้อกแบบและผลิตผลิตภณัฑ์ และหน่วยงานด้าน

ผูด้าํเนินการบินทัว่ไป ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยจึงทาํให้ผูวิ้จยัไม่สามารถเก็บขอ้มูลในส่วนดงักล่าว จึงทาํให้ขนาด

ของกลุ่มตวัอย่างจะเหลือเพียง 15 คน ทั้งน้ี ผูวิ้จยัตระหนกัดีว่าการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไม่ว่าจะเป็นดา้นคุณสมบติั 

และจาํนวนยอ่มส่งผลกระทบต่อผลการวิจยัในดา้นความน่าเช่ือถือของขอ้มูล แต่จากการศึกษาพบว่าในการสัมภาษณ์

เชิงลึกสามารถกาํหนดผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัในการวิจยัจากการพิจารณาแนวทางการเก็บขอ้มูลได ้โดยในการสัมภาษณ์เชิง

ลึกควรสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัประมาณ 5- 30 บุคคล ดงันั้น การท่ีผูวิ้จยัศึกษาจากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัเพียง 15 คนจึงไม่

ส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของขอ้มูล (ประไพพิมพ ์สุธีวสินนนท ์และประสพชยั พสุนนท,์ 2559) 

ผูวิ้จยัดาํเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัเพ่ือหาแนวทางการพฒันาการแลกเปล่ียนขอ้มูล และ

สารสนเทศดา้นความปลอดภยัระหว่างหน่วยงานดา้นการบิน ภายใตร้ะบบการจดัการดา้นความปลอดภยั และทาํการ

ตรวจสอบเน้ือหาของแบบสมัภาษณ์ว่าครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นนาํแบบสมัภาษณ์ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา

ตรวจสอบและปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะ ซ่ึงสามารถแบ่งขอ้มูลในแบบสมัภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูล

ส่วนบุคคลของผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ส่วนท่ี 2 คาํถามปลายเปิดเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการแลกเปล่ียนขอ้มูล และ

สารสนเทศดา้นความปลอดภยัระหวา่งหน่วยงานดา้นการบิน ภายใตร้ะบบการจดัการดา้นความปลอดภยั 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) สรุปผลออกมาเป็นแนวทางการพฒันาการ

แลกเปล่ียนขอ้มูล และสารสนเทศดา้นความปลอดภยัระหว่างหน่วยงานดา้นการบิน ภายใตร้ะบบการจดัการดา้นความ

ปลอดภยั ทั้งน้ี เพ่ือให้ขอ้มูลมีความเท่ียงตรงเช่ือถือไดผู้วิ้จยัไดด้าํเนินการให้ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัตรวจสอบ และรับรอง
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ความถูกตอ้งของขอ้มูล (Member checking) โดยการอ่านพร้อมให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ทกัทว้ง หรือยอมรับขอ้มูลตามท่ี

เสนอ เพ่ือเป็นการช่วยกระตุน้ให้เกิดการระลึกขอ้มูลท่ีไม่ไดบ้อกเล่าแก่ผูวิ้จยัจากผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัแต่ละราย และให้

อาจารยท่ี์ปรึกษาไดร่้วมตรวจสอบผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือให้เกิดมุมมองท่ีมีความแตกต่างกนั และป้องกนัความ

ลาํเอียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากตัวผูวิ้จัยเอง ช่วยให้เกิดความเท่ียงตรงของข้อมูลเพ่ิมข้ึน (Peer Debriefing) (Guba & 

Lincoln, 1985 อา้งถึงใน กิติพฒัน์ นนทปัทมะดุลย,์ 2550)   

 

4.  ผลการวจิัยและวเิคราะห์ผล 

จากการการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัตามท่ีไดก้ล่าวมานั้น ผูวิ้จยัสามารถสรุปเก่ียวกบัแนวทางการ

พฒันาการแลกเปล่ียนขอ้มูล และสารสนเทศด้านความปลอดภยัระหว่างหน่วยงาน ภายใตร้ะบบการจดัการความ

ปลอดภยัโดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

4.1. ด้านหน่วยงานผู้ให้บริการด้านการบินพลเรือน  

ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ดงัน้ี 

แนวทางท่ี 1 หน่วยงานผูใ้ห้บริการดา้นการบินพลเรือนจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะเปิดเผยขอ้มูล โดยขอ้มูลเชิง

คุณภาพท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ พบวา่ แต่ละหน่วยงานจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะสามารถเปิดเผยขอ้มูลดา้นนิรภยัการบิน

ของหน่วยงานตนเองทนัที ไม่มีความเกรงกลวัต่อภาพลกัษณ์ หรือผลกระทบทางธุรกิจ เน่ืองจากหากหน่วยงานมีความ

พร้อม หรือความกลา้ท่ีจะเปิดเผยขอ้มูล ชุดขอ้มูลดงักล่าวจะถูกนาํไปต่อยอดเพ่ือพฒันาการดาํเนินงานดา้นนิรภยัการ

บินในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยต่อไป อย่างไรก็ตาม ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

ผลกระทบทางธุรกิจท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดจ้ากการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว ดงัคาํสมัภาษณ์ 

“...ข้อแรกเลยเราต้องไม่กลัวท่ีจะเปิดเผย แต่มันก็พูดยากนะในแง่มุมของธุรกิจ เพราะ ถ้าเราพูดว่ามันเกิด

อะไรขึน้ไปกเ็ท่ากับว่าเราเปิดเผยจุดอ่อนนึกออกไหม ทีนีถ้้าเราก้าวข้ามตรงนีไ้ปได้ เรากส็ามารถให้ข้อมูลกับใครกไ็ด้ 

ทีนีพ้วกวิธีแก้หรือแนวทางพ่ีกบ็อกไม่ถกูนะ แต่ถ้าเราไม่เร่ิมจากว่าเตม็ใจ หรือยินยอมท่ีจะให้มนักไ็ม่เกิดขึน้แน่นอน..” 

“...คือถ้ามันซ่อนไว้มันไม่สามารถเอาไปพัฒนาได้เม่ือไหร่กต็ามถ้าคุณยอมเปิดเผยแล้วมาเรียนรู้ด้วยกันการ

บินบ้านเรามนัจะพัฒนาไปได้อีกไกลมาก...” 

แนวทางท่ี 2 หน่วยงานผูใ้ห้บริการดา้นการบินพลเรือนจะตอ้งทราบถึงความสามารถ และขอ้จาํกดัในการ

ปฏิบติังานของหน่วยงานตนเอง โดยขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ พบว่า แต่ละหน่วยงานจะตอ้งทราบว่า

ตนเองมีความสามารถในเร่ืองใด และภายใตค้วามสามารถนั้นสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรมไดอ้ย่างไร 

นอกจากน้ีหน่วยงานจะตอ้งทราบว่าภายใตค้วามสามารถท่ีกล่าวมานั้นมีขอ้จาํกดัอยา่งไร ดงัคาํสมัภาษณ์ 

“…ขั้นแรกต้องถามตัวเองก่อนว่าในการให้บริการของตัวเอง ตัวเองมีอะไรบ้างท่ีเป็นหลักฐาน หรือเป็น

ข้อมลูได้ อย่างเช่น หอบังคับการบินอาจจะบอกว่าตัวเองมใีนลักษณะของไฟล์เสียงค่อนข้างเยอะ เพราะฉะน้ัน กค็วรจะ

มีการกาํหนดของกรอบเวลา เช่น หลังจากท่ีเราทาํการขอแลกเปลี่ยนข้อมูลฯ แล้ว คุณกค็วรจะมีการถอดเทปเสียงเสร็จ

ภายใน 2-3 วัน ควรจะส่งข้อมลูกลบัมาท่ีหน่วยท่ีขอข้อมลูเลยได้หรือไม่…” 
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แนวทางท่ี 3 หน่วยงานผูใ้ห้บริการดา้นการบินพลเรือนควรจะหาช่วงว่างในการปฏิบติังานระหว่างหน่วยงาน

ทางทหาร และหน่วยงานในภาคพลเรือน โดยขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ พบวา่ มาตรฐาน หรือขอ้กาํหนด

ในการทาํงานระหว่างหน่วยงานทางทหาร และหน่วยงานดา้นการบินพลเรือนไม่มีความสอดคลอ้งกนัในหลายจุด

ส่งผลให้เกิดการส่ือสารท่ีผิดพลาดบ่อยคร้ัง ทั้งน้ี เน่ืองจากหลายสนามบินมีการใชพ้ื้นท่ีร่วมกนัจึงเห็นควรให้ทุกภาค

ส่วนควรร่วมกนัดาํเนินการหาจุดร่วม หรือหาช่องว่างในการปฏิบติังานร่วมกนัเพ่ือลดผลกระทบดงักล่าว โดยอาจมี

หน่วยงานกลางเขา้มาเป็นผูเ้ร่ิมดาํเนินการไกล่เกล่ีย หรือหาจุดร่วมของมาตรฐานในการทาํงานทั้ง 2 รูปแบบ ดงัคาํ

สมัภาษณ์ 

“…หลายคร้ังเกิดการ Miscommunicate กันเพราะมาตรฐานการทาํงานท่ีไม่เช่ือมโยงกันระหว่างการบินพล

เรือน และภารกิจทางทหาร จุดประสงค์ของการทาํงานท้ัง 2 ฝ่าย คือ คนละจุดประสงค์ แต่ในหลาย ๆ สถานท่ีมีการใช้

พืน้ท่ีท่าอากาศยานร่วมกันซ่ึงพอในการทาํงานจริงทางเรากต้็องยึดมาตรฐานของเรา ในส่วนของทหารเขากต้็องยึดใน

มาตรฐานของเขาซ่ึงตรงนีก้เ็ข้าใจทุกฝ่าย แต่ควรมีหน่วยงานกลางท่ีเข้ามาไกล่เกลี่ย หาจุดร่วม หรือจุดก่ึงกลางท่ีจะทาํ

ให้มาตรฐานท้ัง 2 ส่วนสามารถไปด้วยกันได้ เพ่ือป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต…” 

 

4.2 ด้านหน่วยงานผู้กาํกับดูแล  

ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ดงัน้ี 

แนวทางท่ี 1 หน่วยงานผูก้าํกบัดูแลจดัตั้งหน่วยงานกลาง หรือคณะท่ีปรึกษาเพ่ือดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ พบว่า ในการปฏิบติังานดา้นนิรภยัการบินของแต่ละหน่วยงานมีบริบท 

และขอ้จาํกดัท่ีแตกต่างกนัออกไป อนัเน่ืองมาจาก ทรัพยากร หรือรูปแบบในการทาํงาน จึงทาํให้แต่ละหน่วยงานมี

กระบวนการปฏิบติังานท่ีไม่เหมือนกนั ซ่ึงความแตกต่างตามท่ีไดก้ล่าวมานั้นส่งผลให้การเช่ือมโยง หรือแลกเปล่ียน

ขอ้มูลเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก ดงันั้น จึงควรมีการจดัตั้งหน่วยงานกลาง หรือคณะท่ีปรึกษาข้ึนมาเพ่ือทาํหนา้ท่ีใน

การให้ขอ้แนะนาํ และรับผิดชอบในภาพรวมในเร่ืองของการแลกเปล่ียนขอ้มูล ตลอดจนกาํหนดรูปแบบเพ่ือป้องกนั

ความสบัสน ดงัคาํสมัภาษณ์ 

“...ทางด้านนิรภัยการบินมันขึน้อยู่ กับบริบทของหน่วยงานท่ีจะดูแล หรือจัดการยังไง แต่ถ้าเรามีท่ีปรึกษาท่ึ

โอเค ได้ปรึกษา หรือคุยกันได้ว่าควรดาํเนินการอย่างไรในบริบทของเรากจ็ะดีมาก เพราะทุกวันนีม้ันเป็นในรูปแบบว่า

ใครใคร่ทาํอะไรกท็าํ ทิศทางสะเปะสะป่ะทาํให้ส่งผลต่อการเช่ือมโยง หรือแลกเปลีย่นข้อมลูกันมาก เพราะรูปแบบการ

ทาํงานต่างๆ ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงในด้านการบินจริงๆ แล้วทุกอย่างมนัมกีารเช่ือมโยงกันท้ังหมด...” 

แนวทางท่ี 2 หน่วยงานผูก้าํกับดูแลเป็นผูริ้เร่ิมในการดาํเนินการ และให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ พบวา่ ในระยะเร่ิมแรกหน่วยงานผูก้าํกบัดูแลควรจะเป็นผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างหน่วยงานดา้นการบินภายในประเทศไทย ซ่ึง

อาจจะใชวิ้ธีการในการโนม้นา้ว หรือกระตุน้แต่ละหน่วยงานดว้ยวิธีต่าง ๆ ดงัคาํสมัภาษณ์ 
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 “...คนท่ีควรจะเป็นผู้นาํในการเปลี่ยนแปลง หรือขับเคล่ือนกคื็อ Regulator (หน่วยงานกาํกับดูแล) ต้องโน้ม

น้าวทุกคนท่ีเก่ียวข้องจะบอกว่าข้อมลูคุณต้องเปิดเผยนะเกบ็ไว้ไม่ได้...” 

 “...มันมีการทาํมานานแล้ว แต่รัฐจะต้องเข้ามากระตุ้นหรือเข้ามาเป็นเสาหลกัให้ชัดเจนอีกทางนึงจึงจะทาํให้

การแลกเปลีย่นข้อมลูมปีระสิทธิภาพ และประสบผลสาํเร็จได้...” 

นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์ยงัพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัไดน้าํเสนอวิธีการท่ีหน่วยงานผูก้าํกบัดูแลจะเขา้ไป

โน้มน้าว หรือกระตุน้ท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น การใชก้ฎหมายเขา้มาบงัคบัเพ่ือให้เกิดความเคยชินในระยะแรก จน

พฒันาเป็นวฒันธรรม ดงัคาํสมัภาษณ์  

 “...หน่วยงานผู้กาํกับดูแลควรเป็นผู้ เร่ิมดาํเนินการ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานเกิดการแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกันโดย

เร่ิมจากการบังคับ บังคับจนให้เกิดความเคยชินหรือวัฒนธรรมขึน้มา เพราะคนไทยชอบให้เกิดการบังคับ...” 

อยา่งไรก็ตาม ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัยงัไดแ้สดงความคิดเห็นถึงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการแลกเปล่ียนขอ้มูล 

เน่ืองจาก ในการแลกเปล่ียนขอ้มูลแต่ละคร้ังจะตอ้งอาศยัทรัพยากรดา้นต่าง ๆ มากมาย ซ่ึงความสามารถของแต่ละ

หน่วยงานอาจจะแตกต่างกนัไป ดงันั้น หน่วยงานผูก้าํกบัดูแลจึงควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นทรัพยากรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ

แลกเปล่ียนขอ้มูลฯ เพ่ือเป็นการลดขอ้จาํกดั และอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดงัคาํสมัภาษณ์ 

“...เน่ืองจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลแต่ละคร้ังจะต้องอาศัยทรัพยากรมากมายไม่ว่าจะเป็นเงินทุน บุคลากร 

กฎหมายท่ีจะต้องมาพร้อม ๆ กันซ่ึงหลาย ๆ อย่างความสามารถของแต่ละหน่วยงานไม่สามารถจัดหาเองได้เสมอไป 

ดังน้ัน ผู้กาํกับดูแลจึงต้องเข้ามาริเร่ิม และให้การสนับสนุนส่ิงนี ้เพ่ือให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลในบ้านเรามันเกิดขึน้ได้

จริง...” 

ในขณะท่ีจากการสัมภาษณ์ พบว่า ผูใ้ห้ข้อมูลสําคญับางส่วนมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการให้การ

สนบัสนุนจากหน่วยงานผูก้าํกบัดูแลว่า แทจ้ริงแลว้นอกเหนือจากเร่ืองทรัพยากรท่ีจะตอ้งเขา้มาสนบัสนุน ส่ิงท่ีควรจะ

ไดรั้บการสนบัสนุนเป็นอนัดบัแรก คือ เร่ืองของการให้การศึกษาเพ่ือให้หน่วยงานผูใ้ห้บริการดา้นการบินพลเรือนเกิด

องคค์วามรู้ท่ีแทจ้ริง และเป็นการปรับมุมมองของทุกหน่วยงานให้เล็งเห็นในเป้าหมายเดียวกนัซ่ึงในระยะแรกอาจจะ

เร่ิมจากหน่วยงานท่ีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม หรือบริบทเดียวกนั ดงัคาํสมัภาษณ์ 

“...การท่ีเราจะต้องให้การศึกษาจริง ๆ น่ีคือประเดน็หลักเลย ควรมาก่อนจะให้ของด้วยซํ้าเพ่ือให้ทุกคนรู้

เหมือนกันก่อน โดยเร่ิมแรกควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐให้คนท่ีเก่ียวข้องทุกคนมารวมกันเพ่ือเรียน เพ่ือปรับทิศทาง 

แต่จะรวมกันแบบไหน หรือมารวมกันท้ังหมดมาน่ังพูดคุย หรือจะเอาเฉพาะกลุ่มคนท่ีอยู่ในท่าอากาศยานเดียวกันกไ็ด้ 

ไม่มตีายตัวขึน้อยู่กับดลุยพินิจของภาครัฐ...” 

แนวทางท่ี 3 หน่วยงานผูก้าํกบัดูแลดาํเนินการออกกฎระเบียบ หรือมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างชดัเจน โดย

ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ พบว่า ในปัจจุบนัปัญหาการแลกเปล่ียนขอ้มูลฯ ท่ีคน้พบ คือ การท่ีแต่ละ

หน่วยงานมีวิธีการปฏิบติังานท่ีไม่สอดคลอ้งกนั หรือมีรูปแบบการดาํเนินงานท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น หน่วยงานผูก้าํกบั

ดูแลควรดาํเนินการในการจดัทาํมาตรฐานกลางในการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างหน่วยงานให้มีความชดัเจน เพ่ือให้ทุก
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หน่วยงานสามารถนาํไปยึดถือ และปฏิบติัไดใ้นรูปแบบเดียวกนั รวมถึงมีการกาํหนดบทลงโทษในบางกรณีให้มีความ

เหมาะสม ดงัคาํสมัภาษณ์ 

“…ถ้าถาม 3 คนตอบ 3 อย่าง สาเหตุมาจากเพราะทุกคนรู้ข้อมูลไม่เท่ากัน และไม่รู้วิธีการตอบท่ีเหมือนกัน 

ดังน้ันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอาจจะมีการกาํหนดมาตรฐานกลางสําหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลขึน้มา เพ่ือจะให้ทุกฝ่าย

ดาํเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ถามว่าทาํแล้วจะดีในคร้ังแรกเลยไหมกไ็ม่ กค็งต้องต้ังมาตรฐานขึน้มาและปรับกันไป

เร่ือย ๆ...” 

นอกจากน้ีหน่วยงานผูก้าํกบัดูแลควรมีการกาํหนดกรอบระยะเวลาท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนขอ้มูลฯ เช่นกนั 

โดยกรอบระยะเวลาท่ีกาํหนดจะตอ้งไม่เร็วเกินไป เน่ืองจากอาจจะนาํไปสู่การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือชา้เกินไป 

เพราะอาจจะทาํใหข้อ้มูลท่ีทาํการแลกเปล่ียนไม่มีความสดใหม่ หรือเกิดความเคล่ือนได ้ซ่ึงหลกัเกณฑท่ี์ควรจะนาํมาใช้

ในการกาํหนดกรอบระยะเวลา คือ ระดบัความเปราะบางของขอ้มูล ทั้งน้ี หลกัเกณฑด์งักล่าวอาจจะมีอุปสรรคในการ

จดัทาํ เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานแต่ละท่านมองระดบัความเปราะบางท่ีไม่เหมือนกนั ดงัคาํสมัภาษณ์ 

“...จาํเป็นต้องมีกรอบเวลามากาํหนด แต่หากมีกรอบเวลาท่ีเร็วเกินไปมันกอ็าจจะนาํไปสู่การละเมิดข้อมูล 

หรือกรอบท่ีช้าเกินไปกท็าํให้ข้อมลูท่ีได้ไม่มคีวามสดใหม่แล้วกอ็าจจะทาํให้นักบินลืมไปแล้วว่าเขาทาํอะไร หรือทาํไป

เพราะอะไร...” 

“...กาํหนดเวลาตามความเปราะบางของข้อมูล แต่อันนีค่้อนข้างทาํลาํบาก เพราะว่าแต่ละคนก็มองความ

เปราะบางท่ีไม่เท่ากัน...” 

ในขณะท่ีผูใ้ห้ข้อมูลสําคญับางส่วนให้ความคิดเห็นว่านอกจากการกาํหนดกรอบระยะเวลาท่ีใช้ในการ

แลกเปล่ียนขอ้มูลฯ ควรมีการกาํหนดขอบเขตงาน และหน้าท่ีรับผิดชอบของผูใ้ห้บริการดา้นการบินพลเรือนแต่ละ

ประเภท เช่นกนั เพราะการแลกเปล่ียนขอ้มูลฯ ในหลาย ๆ คร้ังเกิดจากการท่ีหน่วยงานผูใ้ห้บริการดา้นการบินพลเรือน

ไม่เขา้ใจบทบาท หนา้ท่ีของตวัเองจึงไมใ้หค้วามร่วมมือในการดาํเนินการดงักล่าว ดงัคาํสมัภาษณ์ 

“…ทีนีเ้ขากม็ติีดขัดปัญหาของความร่วมมือท่ีมันไม่เกิดขึน้มาก รวมถึงเขากไ็ม่มีอาํนาจในการบังคับใช้ หรือ

บังคับผู้ เช่าพื้นท่ีในการขอข้อมูลต่าง ๆ เพราะหลาย ๆ คร้ังเขาก็โดนถามว่าเอาอาํนาจอะไรมาขอในเม่ือเราก็เป็นผู้

ให้บริการด้านการบินพลเรือนเหมือนกัน ฉะน้ันควรมีการกาํหนดขอบเขตงาน หรือแบ่งหน้าท่ีรึเปล่าโดยอาจจะต้องใช้

ภาครัฐเป็นคนกาํหนดว่าถึงเวลาใครจะต้องทาํอะไร...” 

 

4.3 ด้านระบบอิเลค็ทรอนิกส์  

ซ่ึงมีแนวทางในการพฒันาการแลกเปล่ียนขอ้มูล และสารสนเทศด้านความปลอดภยัระหว่างหน่วยงาน 

ภายใตร้ะบบการจดัการความปลอดภยั ดงัน้ี จดัให้มีระบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถลดความซํ้าซอ้นของการปฏิบติังาน 

โดยขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ พบว่า ควรจะมีการนาํระบบอิเล็กทรอนิกส์เขา้มาช่วยส่งเสริมในการ

ปฏิบติังาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบาย และง่ายต่อการใชง้าน อาจจะเป็นการพฒันาระบบใหม่ข้ึนมา หรือเป็นการนาํ
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ระบบการรายงานความปลอดภยัเดิมของหน่วยงานผูก้าํกบัดูแลมาพฒันาต่อเพ่ือให้สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลฯ ผ่าน

ระบบดงักล่าวไปพร้อม ๆ กบัการรายงานขอ้มูล ดงัคาํสมัภาษณ์ 

“...ควรจะมีระบบไอที หรือทาํระบบรายงานเดิมให้สามารถกดเลือกได้ว่าเหตุการณ์ท่ีเรารายงานเข้าไปใน

ระบบเก่ียวกับหน่วยงานอะไรบ้าง และตอนท่ีเราส่งรายงานตามเวลากใ็ห้ข้อมูลท่ีส่งรายงานเด้งไปยังหน่วยท่ีเก่ียวข้อง

กับเหตกุารณ์น้ัน ๆ ด้วย เพ่ือเป็นการแลกเปลีย่นไปในตัว…” 

“…ในเคสอุบัติเหตุเวลาต้องส่งข้อมูลสักอย่างซ่ึงมีหน่วยเก่ียวข้องอยู่  3 หน่วย แทนท่ีกดคร้ังเดียวแล้วจบไป

ท้ัง 3 หน่วยแต่ต้องมาน่ังส่งทีละหน่วยซ่ึงวุ่นวายมาก เพ่ิมงาน ซํ้าซ้อน ถ้ามีระบบท่ีมันแทก็ได้ว่าข้อมูลมันเก่ียวกับใคร

บ้างแล้วกดส่งป้ังเดียวถึงทุกคน ได้รับข้อมูลเท่ากันจะทาํให้ทาํงานเร็วขึน้ หรือถ้าเขามีข้อมูลอะไรเขากใ็ส่กลับมาใน

ระบบพวกเรากท็าํงานง่ายขึน้เหมือนกัน...” 

นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์ยงัพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัยงัไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นว่า ระบบดงักล่าวควรจะให้บุคคล

ทัว่ไปสามารถเขา้มาแชร์ขอ้มูลโดยไม่มีค่าใชจ่้าย เพ่ือให้ไดข้อ้มูลจากหลากหลายมุมมองไม่เพียงแต่บุคลากรดา้นการ

บินเท่านั้น ทั้งน้ี ในการดาํเนินการดงักล่าวมีขอ้ควรระวงัถึงการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีจะนาํมาใส่ในระบบ

เช่นกนั ดงัคาํสมัภาษณ์ 

“…ควรมีระบบฟรีขึน้มาเพ่ือใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล แต่ก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลด้วย ไม่ใช้ให้เอา

ข้อมูลหลอกๆ มาใส่ จะทาํให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ไม่เพียงแต่บุคลากรท่ีทาํงานด้านการบิน แต่จะทาํให้บุคคล

ท่ัวไปกส็ามารถมาแชร์ข้อมลูตรงนี ้คราวนีข้นาดของข้อมลูกจ็ะใหญ่ขึน้และมคีวามหลากหลาย…” 

อย่างไรก็ตามในการพฒันาระบบดงักล่าว จะตอ้งคาํนึงถึงการแบ่งชั้นความลบั และความสามารถในการ

เขา้ถึงขอ้มูลท่ีชดัเจนเช่นกนั เน่ืองจากขอ้มูลบางประเภทมีความเปราะบาง จึงจะตอ้งมีการวิเคราะห์ หรือตรวจสอบ

ขอ้มูลอยา่งถ่ีถว้น หรือขอ้มูลพ้ืนฐานบางประเภทก็สามารถดาํเนินการแลกเปล่ียนไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งผา่นการวิเคราะห์ 

ดงัคาํสมัภาษณ์ 

“...สําคัญ คือ การเข้าถึงของช้ันข้อมูลเราต้องแบ่งให้ได้ก่อนว่าข้อมูลมีท้ังหมดก่ีระดับ เช่น มีห้าระดับ เรา

อาจจะต้องแบ่งว่า ลับมาก ลับกลาง ลับน้อย โดยพวกลับมากกอ็าจจะต้องมีการวิเคราะห์เยอะหน่อยก่อนจะให้ข้อมูล 

หรือลบัน้อยกส็ามารถให้ข้อมลูได้เลย เช่น รายช่ือ หรือข้อมลูรุ่นเคร่ืองบิน เพราะอย่างน้อยถ้าสามารถบอกประเภทของ

เคร่ืองบินท่ีเป็นเกิดปัญหากับเรา มนักอ็าจจะช่วยได้ว่าสามารถคาํนวณหรือวิเคราะห์ข้อมลูคร่าว ๆ ได้...” 

 

4.4. ด้านกระบวนการดาํเนินงาน  

ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ดงัน้ี 

แนวทางท่ี 1 จดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงร่วมระหว่างหน่วยงาน โดยขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ พบว่า 

ควรจะมีการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้แบบแผนการดาํเนินการแลกเปล่ียนขอ้มูลเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั ดงัคาํสมัภาษณ์  
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“…กลุ่มผู้ให้บริการด้านการบินพลเรือนท่ีได้รับผลกระทบร่วม ๆ กัน เรากต้็องมาทาํ MOU ร่วมกัน มาคุยมา

สร้างเวทีร่วมกัน มาหาแบบแผนการทาํงานร่วมกันประมาณนี.้..” 

แนวทางท่ี 2 จดัใหมี้เวที หรือช่องทางสาํหรับการรวบรวมบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีได้

จากการสัมภาษณ์ พบว่า ควรจะมีการจดัเวที หรือช่องทางท่ีมีการรวบรวมบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียน

ขอ้มูลฯ เขา้ไวด้ว้ยกนัเพ่ือให้เกิดกระบวนการดาํเนินงานร่วมกนั ซ่ึงอาจจะเร่ิมจากการรวบรวมกลุ่มบุคคลท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี

เดียวกนั เป็นตน้ นอกจากน้ีเม่ือมีการรวบรวมกลุ่มบุคคลไวด้ว้ยกนัแลว้นั้นจะทาํให้เกิดความสะดวก และสามารถ

ส่งเสริมการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนัไดม้ากยิง่ข้ึน ดงัคาํสมัภาษณ์  

“…จะต้องจัดให้มีเวทีท่ีจะนาํผู้ให้บริการด้านการบินพลเรือนมารวมตัวกัน ทาํกิจกรรมและพูดคุยกันให้ได้ 

โดยอาจจะเร่ิมจากของใครของมัน แล้วค่อยขยายเป็นให้ท้ัง 7 ประเภท มาเจอกัน ประเทศไทยต้องมีโต๊ะกลางสําหรับ

เร่ืองนีจ้ะเป็นในรูปแบบประชุม สัมนา หรือเวบ็ไซต์ หรือรูปแบบไหนค่อยว่ากันอีกที...” 

นอกจากน้ี ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัยงัไดข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติมวา่ เม่ือมีการจดัใหมี้เวที หรือช่องทางสาํหรับการรวบรวม

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งแลว้นั้น ขอ้สาํคญัคือจะตอ้งมีการเพิ่มความถ่ีในการส่ือสารให้มากยิ่งข้ึน เน่ืองจากปริมาณการส่ือสาร

ท่ีเพิ่มข้ึนจะสามารถช่วยแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้ดงัคาํสมัภาษณ์  

“...ควรมีการส่ือสารให้มากขึน้ เพราะว่าเราส่ือสารกันน้อยเกินไป มาถกถึงประเดน็ปัญหา และร่วมกันวาง

แนวทางเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลของประเทศไทยให้มันเกิดขึน้จริง ๆ อาจจะเร่ิมจากผู้ให้บริการด้านการบินพล

เรือนทีละประเภทกไ็ด้แล้วค่อยมารวมกันเป็นภาพใหญ่ของประเทศ...” 

แนวทางท่ี 3 จดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผูใ้ห้บริการดา้นการบินพลเรือนมีความผูกพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั โดย

ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ พบว่า ส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลฯ คือ ความผูกพนัธ์ และ

ความสมคัรสมานสามคัคีของบุคลากรแต่ละหน่วยงาน ดงันั้น อาจจะตอ้งมีการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความ

สมคัรสมานสามคัคี ซ่ึงในระยะแรกอาจจะตอ้งใชเ้ร่ืองของกฎระเบียบเขา้มาบงัคบัจนเกิดเป็นวฒันธรรมแลว้หลงัจาก

นั้นจะเกิดกระบวนการแลกเปล่ียนฯ โดยอตัโนมติั  ดงัคาํสมัภาษณ์  

“…ส่ิงสําคัญ คือ ความผูกพันธ์ แต่มันยากท่ีอยู่  ๆ คนจะมีใจผูกพันธ์แล้วทาํเลยโดยท่ีไม่คิด เราจาํเป็นต้อง

บังคับเขาก่อน จัดกิจกรรมสักอย่างบังคับให้เขามาเจอกัน บังคับให้เขามาคุยกันใช้เร่ืองของกฎระเบียบเข้ามาจับ เหมือน

เราบังคับให้คนต้องเข้ามาบาํบัดยาเสพติด พอเราบังคับถึงจุดหน่ึง เขาอยู่ได้แล้ว เขาเข้าใจแล้วจะเร่ิมลอยตัว หลังจาก

น้ันเรากไ็ม่จาํเป็นต้องบังคับแล้ว...” 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี พบว่า แนวทางการพฒันาการแลกเปล่ียนขอ้มูล และสารสนเทศดา้นความปลอดภยัระหว่าง

หน่วยงานดา้นการบิน ภายใตร้ะบบการจดัการดา้นความปลอดภยัสามารถดาํเนินการไดใ้น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหน่วยงาน

ผูใ้หบ้ริการดา้นการบินพลเรือน ดา้นหน่วยงานผูก้าํกบัดูแล ดา้นระบบอิเลค็ทรอนิกส์ และดา้นกระบวนการดาํเนินงาน 
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สําหรับด้านหน่วยงานผูใ้ห้บริการด้านการบินพลเรือน ประกอบไปด้วย 3 แนวทาง ได้แก่ แนวทางท่ี 1 

หน่วยงานผูใ้ห้บริการดา้นการบินพลเรือนจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะเปิดเผยขอ้มูล แนวทางท่ี 2 หน่วยงานผูใ้ห้บริการ

ดา้นการบินพลเรือนจะตอ้งทราบถึงความสามารถ และขอ้จาํกดัในการปฏิบติังานของหน่วยงานตนเอง และแนวทางท่ี 

3 หน่วยงานผูใ้ห้บริการดา้นการบินพลเรือนควรจะหาช่วงว่างในการปฏิบติังานระหว่างหน่วยงานทางทหาร และ

หน่วยงานในภาคพลเรือน ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของการจดัทาํมาตรฐานเพ่ือการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (2553) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่าปัจจยัท่ีทาํให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ

ดา้นการแลกเปล่ียนขอ้มูลภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีแตกต่างกนัประกอบไปดว้ย 1) ปัจจยัดา้น

ความพร้อมของหน่วยงานผูข้อขอ้มูล โดยกล่าวไวว้่า หน่วยงานท่ีมีความพร้อมจะตอ้งมีระบบคอมพิวเตอร์รองรับ

บริการการแลกเปล่ียนขอ้มูลโดยเฉพาะ และทราบความตอ้งการของหน่วยงานว่าตอ้งการขอ้มูลจากใครในรูปแบบใด 

2) ปัจจยัดา้นความพร้อมของหน่วยงานผูใ้ห้ขอ้มูล โดยผลการศึกษากล่าวว่า หน่วยงานผูใ้ห้ขอ้มูลจะตอ้งมีความพร้อม

ในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ท่ีจะรองรับบริการการแลกเปล่ียนขอ้มูลดว้ยเช่นกนั 

สําหรับดา้นหน่วยงานผูก้าํกบัดูแล ประกอบไปดว้ย 3 แนวทาง ไดแ้ก่ แนวทางท่ี 1 หน่วยงานผูก้าํกบัดูแล

จดัตั้งหน่วยงานกลาง หรือคณะท่ีปรึกษาเพ่ือดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง แนวทางท่ี 2 หน่วยงานผูก้าํกบัดูแลเป็นผู ้

ริเร่ิมในการดาํเนินการ และให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และแนวทางท่ี 3 หน่วยงานผูก้าํกับดูแล

ดํา เ นินการออกกฎระเ บียบ หรือมาตรฐานท่ี เ ก่ียวข้องอย่างชัด เจน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษ าข อง 

ไวฑูรย ์โภคาชยัพฒัน์ (2557) เร่ือง ผลการศึกษาการพฒันาระบบการกาํกบัดูแลความร่วมมือ และการใชท้รัพยากร

ร่วมกันของรัฐวิสาหกิจท่ีได้กล่าวไวว้่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความร่วมมือ และใช้ทรัพยากรระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ 

ประกอบไปดว้ย 11 ปัจจยับวก โดย 1 ใน 11 ปัจจยับวกท่ีมีความสอดคลอ้งกนัคือ ปัจจยัท่ี 1 การมีคนกลาง และ 14 

ปัจจยัลบ โดย 2 ใน 14 ปัจจยัลบท่ีมีความสอดคลอ้งกนัคือ ปัจจยัท่ี 3 กฎระเบียบต่าง ๆ และปัจจยัท่ี 14 การไม่มีการ

สนบัสนุนจากภาครัฐ นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปีเตอร์ รักธรรม (2558) เร่ือง การศึกษาปัจจยัและ

กลยุทธ์ท่ีสร้างแรงจูงใจในการใชร้ะบบเช่ือมโยงขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า หน่ึงในปัจจยัท่ีจะสนบัสนุน 

และสร้างแรงจูงใจใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในการใชร้ะบบ NSW ในการเช่ือมโยงขอ้มูล ไดแ้ก่ 

การออกกฎหมายเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการทาํธุรกรรมแบบดิจิตอล  

สําหรับด้านระบบอิเล็คทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย 1 แนวทาง ได้แก่ การจดัให้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ี

สามารถลดความซํ้ าซ้อนของการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพิชญ ์ติรณสวสัด์ิ (2546) เร่ือง การจดั

โครงสร้างขอ้มูลท่ีอยูใ่หม่เพ่ือการเช่ือมโยงฐานขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท่ีไดก้ล่าวไวเ้ก่ียวกบัปัญหา และ

ขอ้ขดัขอ้งท่ีทาํให้ไม่สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลได ้ใจความว่า ปัญหาในการเช่ือมโยงฐานขอ้มูลมีอยูด่ว้ยกนัหลายประการ 

ไดแ้ก่ 1) ปัญหาเร่ืองโครงสร้างของท่ีอยูท่ี่มีความแตกต่างกนั 2) การเลือกใชอ้กัษรยอ่ 3) การกาํหนดการนาํเขา้ขอ้มูล 4) 

การแยกขอ้มูล 5) ความทนัสมยัของขอ้มูล 6) การพิมพข์อ้มูลท่ีผิดพลาด 7) การพิมพข์อ้มูลไม่ครบถว้น 8) ความไม่เขา้

กนัของขอ้มูล 4) ความน่าเช่ือถือของระบบ 
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สําหรับดา้นกระบวนการดาํเนินงาน ประกอบไปดว้ย 3 แนวทาง ไดแ้ก่ แนวทางท่ี 1 จดัทาํบนัทึกขอ้ตกลง

ร่วมระหวา่งหน่วยงาน  แนวทางท่ี 2 จดัใหมี้เวที หรือช่องทางสาํหรับการรวบรวมบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง และแนวทาง

ท่ี 3 จดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผูใ้ห้บริการด้านการบินพลเรือนมีความผูกพนัธ์ซ่ึงกนัและกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับผล

การศึกษาของไวฑูรย ์โภคาชยัพฒัน์ (2557) เร่ือง ผลการศึกษาการพฒันาระบบการกาํกบัดูแลความร่วมมือ และการใช้

ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจท่ีได้กล่าวไวว้่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความร่วมมือ และใช้ทรัพยากรระหว่างกันของ

รัฐวิสาหกิจ ประกอบไปดว้ย 11 ปัจจยับวก โดย 1 ใน 11 ปัจจยับวกท่ีมีความสอดคลอ้งกนัคือ ปัจจยัท่ี 6 การมีโอกาส

พบปะระหว่างกนั และ 14 ปัจจยัลบ โดย 1 ใน 14 ปัจจยัลบท่ีมีความสอดคลอ้งกนัคือ ปัจจยัท่ี 7 การไม่มีความสัมพนัธ์

ท่ีดีระหว่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเร่ือง Managing Networks: Propositions on What Managers Do and 

Why They Do I (Michal McGuire, 2546) ซ่ึงกล่าวว่า หน่ึงในปัจจยัท่ีจะส่งผลให้เกิดความสําเร็จ คือ การท่ีสมาชิกทุก

คนในเครือข่ายมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งสมาชิกในเครือข่าย 

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาวิจยัเพ่ิมเติม ควรมีการศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมจากมุมมองของหน่วยงานผูก้าํกบัดูแล 

(Regulator) ในเร่ืองของแนวทางการพฒันาการแลกเปล่ียนขอ้มูล และสารสนเทศดา้นความปลอดภยั จากนั้นนาํขอ้มูล

ท่ีศึกษามาพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างมุมมองของหน่วยงานผูก้าํกับดูแล และผูใ้ห้บริการด้านการบินพลเรือน 

(Service Provider) เพ่ือใหไ้ดมุ้มมองท่ีหลากหลาย 

 

6.  กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณผู ้ให้ข้อมูลสําคัญทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูล และขอขอบพระคุณ

หน่วยงานผูใ้ห้บริการดา้นการบินพลเรือนทุกหน่วยงานท่ีอนุญาตให้ผูวิ้จยัเขา้ไปเก็บขอ้มูลจึงทาํให้การศึกษาคร้ังน้ี

ประสบความสาํเร็จ  
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