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แนวคิดสําหรับยุทธศาสตรการคมนาคมขนสง
“วิสัยทัศนบริหารอุตสาหกรรมการบินในยุคเปดเสรีการคาและบริการ”
“เหิรฟาไปหาดาว
อุปสรรคมากนักหนา

ที่วับวาวบนเวหา
จะฟนฝาพยายาม”

ยอนสูความสําคัญของอดีต
92 ป ของกําเนิดอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย 40 ป ของกรมการบินพาณิชย หรือ
กรมการขนสงทางอากาศในปจจุบัน แสดงถึงวิสัยทัศนของประเทศไทยที่เห็นความสําคัญอยางยิ่งของ
อุตสาหกรรมการบิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง “พระปรีชาญาณของพระมหากษัตริยไ ทยทุกพระองค”
นับตั้งแต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั ที่ทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกลในเรื่องนี้ จึงนับเปน
พระมหากรุณาธิคุณเปนอยางยิ่งที่พระองคทรงริเริ่มกิจกรรมของอุตสาหกรรมการบินอยางครบวงจน
หลังจากที่การบินของโลกเริ่มไดเพียง 8 ป นับเปนประเทศแรกในภูมภิ าคนี้ ประการสําคัญ สิ่งที่แสดง
ถึงประปรีชาญาณอยางยิ่งของพระองคก็คอื ทรงเห็นความสําคัญของ “การบริหารจัดการ” จึงทรงริเริ่ม
รากฐานที่สําคัญของการประกอบกิจกรรมอุตสาหกรรมการบิน โดยทรงใหความสําคัญกับ “บุคลากร”
เปนอันดับแรก ดวยการผลิตและพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมการบินเสริมดวยการ “เตรียม
ความพรอมและความแข็งแกรงใหกับธุรกิจของอุตสาหกรรมการบิน” และ “ปองกันปญหาและ
อุปสรรคทั้งในระยะสั้นและระยะยาว” ดวยการ “กําหนดขอบขายของกิจกรรม อุตสาหกรรมการบินให
มีความครบถวน ” ประกอบดวย การผลิต หรือประกอบลําตัวอากาศยานและเครื่องยนต การซอมบํารุง
และการขนสงทางอากาศ ซึ่งนอกจากสําหรับการขนสงทางอทหารแลวยังมีเปาหมายที่ “การขนสงทาง
อากาศในเชิงพาณิชย” อีกดวย อันเปนที่มาของ “การบินพาณิชย” ซึ่งจําเปนตองรองรับดวยการจัดการ
ดานตลาดโดยปริยาย จึงกลาวไดวาทรง ริเริ่มใหมี “การบริหารอุตสาหกรรมการบิน” อยาง “ครบวงจร”

กาวไกลสูอนาคตอยางมี “วิสัยทัศน”
“อดีตที่แข็งแกรง ยอมเปนทีม่ าของความสมบูรณในปจจุบัน” ดังนัน้ การเสริมฐานรากให
แข็งแรงอยูเสมอดวย “การบริหารจัดการที่พรอมดวยวิสัยทัศนทั้งแนวกวางและแนวลึก” จะยิ่ง
เสริมสรางความแข็งแกรงยิ่งขึ้นในอนาคต และจะนําไปสู “การพัฒนาทีย่ ั่งยืน” ไดอยางแทจริง
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ผลจากพระปรีชาญาณที่เต็มไปดวยสายพระเนตรที่ยาวไกลทั้งแนวกวางและแนวลึกของ
พระมหหากษัตริยไทยในการริเริ่มกิจกรรมทุกประเภทของอุตสาหกรรมการบิน เปนที่มาของการพัฒนา
“การบินพาณิชย เพื่อการขนสงทางอากาศ” ในปจจุบนั ใหเปนที่ประจักษทั้งระดับภูมิภาคและระหวาง
ภูมิภาค ยิ่งไปกวานัน้ ยังเปนที่มาของการพัฒนาในกิ่งกานซึ่งเปนผลผลิตสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมการ
บินเพื่อใชสําหรับ “การบินพาณิชยและกิจกรรมการสื่อสารทางอิเลคโทรนิคสทุกดาน” นั่นคือกิจกรรม
ของ “อุตสาหกรรมดาวเทียม (Satellite Industry) เพื่อการสื่อสาร” ซึ่งในธุรกิจของอุตสาหกรรมการบิน
และอวกาศ (Aerospace Industry) นั้น ถือวาเปนผลผลิตสวนหนึ่งของ “อุตสาหกรรมอวกาศ (Space
Industry)”
ดังนั้น เมื่อรวมกับแนวคิดในคติสอนใจดังที่ไดนํามาแสดงไวขางตน ซึ่งขาราชการของกรมฯ
ทุกคนไมวาจะเปนอดีต ปจจุบัน และที่จะเขามาในอนาคตจะตอง “พึงตระหนัก และสังวรอยูเสมอถึง
ความหมายอยางลึกซึ้ง” ผนวกดวย “กลไกและกติกาสากล” จากทิศทางของความรวมมือทางเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม ในระดับสากล จึงเปนที่มาของความจําเปนในการกระตุนใหทกุ วงการทั้งรัฐและ
เอกชนจะตองสานตอในประปรีชาญาณของพระมหากษัตรยไทยทุกคนพระองคทมี่ ีตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมการบินไมวาจะโดยตรงหรือโดยออม “โดยการบริหารจัดการอยางมีวิสยั ทัศนทั้งในเชิง
นโยบายและการปฏิวตั ิ” และ ดวยการ “ขจัดจุดดอย บริหารจุดเดนเนนแผนกลยุทธ พรอมจุดประกายใน
เวทีระหวางประเทศ” เพื่อบริหารอุตสาหกรรมการบินและกิจการอวกาศ ใหสงผลถึงการพัฒนาการบิน
พาณิชยและจัดการขนสงทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการขนสงระหวางประเทศ
การจัดทํายุทธศาสตรสําหรับการคมนาคมขนสงเปนเรื่องสําคัญในระดับนโยบาย จากแนวคิด
ตาง ๆ ในอดีต และวิสยั ทัศนในระดับนโยบายและการปฏิบัติอันเนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริยไทยทั้งในดานการคมนาคมและการขนสง สามารถนํามาใชเปนรากฐานของการจัดทํา
ยุทธสาสตรและแผนกลยุทธไดเปนอยางดี ในอันทีจ่ ะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการดาน
คมนาคมขนสงทั้งระบบ ใหสงผลที่มีประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการ “การบินพาณิชย และการ
จัดการขนสงทางอากาศ” อยางมีวิสัยทัศนในเวทีระหวางประเทศ

แนวคิดในประเด็นสําคัญ
1. “บริหารอยางไรจึงจึงจะเรียกวามีวิสัยทัศน”
สมมติวาวิสัยทัศนที่กําหนดคือ “ขจัดจุดดอย บริหารจุดเดน เนนแผนกลยุทธ พรอมจุดประกาย
ในเวทีระหวางประเทศ” จะเห็นวา “วิสัยทัศน” นี้ มีขอบขายที่เกีย่ วกับประเด็นสําคัญหลายประการ คือ
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• การวิเคราะหและประมวลปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่มีอยูในปจจุบันและที่เห็นวาอาจจะ
มีตอไปหรือเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อ ขจัด “จุดดอย”
• การวิเคราะหจดุ เดนที่เปนศักยภาพของไทยในเวทีระหวางประเทศ และจุดเดนในศักยภาพ
ของการประกอบอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของไทยเพื่อประมวลจุดเดนทุกดานและ
“บริหารจัดการจุดเดน” เหลานั้นในอันที่จะสรางศักยภาพที่แข็งแกรงสําหรับการบริหาร
กิจการบินพาณิชยและการจัดการขนสงทางอากาศในประเทศและระหวางประเทศไดมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถสรางผลตอบแทนไดทงั้ ระดับจุลภาคและมหภาค
• การจัดทํา แผนกลยุทธ ทั้งในรูปของแผนหลักและแผนรอง แผนปฏิบัติและแผนรองรับ
จากกิจกรรมทีเ่ กี่ยวของทั้งของรัฐและเอกชน สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและ
กิจการอวกาศอยางเปนระบบ ในอันที่จะสงเสริมใหกิจการบินพาณิชยไดประสบ
ความสําเร็จและขจัดปญหาไดตลอดเวลา
• การเตรียมความพรอมที่จะกาวไกลสูเวทีระหวางประเทศ บนพี้นฐานของความแข็งแรง
และความแข็งแกรงที่ในศักยภาพของอุตสาหกรรมการบินและกิจการอวกาศ ซึ่งนอกจาก
จะตองรองรับดวย “การบริหารจัดการ” ที่สามารถแลวยังจะตองรองรับดวย “การบริหาร
กิจการระหวางประเทศอยางมีกลยุทธ”
ดังนั้นสิ่งสําคัญที่จะตองรองรับตอ “วิสัยทัศน” ในรายละเอียดขางตน ก็คือ
(1) นโยบาย เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรของการบริหารจัดการภายใตวิสยั ทัศน
ที่กําหนด และความชัดเจนสําหรับการบริหารนโยบาย
(2) การบริหารนโยบาย เพื่อนํานโยบายสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมดวย
“กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” โดยนักวิชาการทางรัฐศาสตร
เศรษฐศาสตร นิติศาสตร และบริหารธุรกิจ ในอันที่จะประสานความรูและความคิดในการ
ถายทอด “นโยบาย” สู “การปฏิบัติ” ผานทาง “กระบวนการวางแผน”
(3) แผนกลยุทธ ซึ่งเปนผลจากการบริหารนโยบายสูการปฏิวตั ิ เริ่มดวย “การวางแผนและ
บริหารแผน” และการจัดทํา “แผนกลยุทธ” ในเรื่องตาง ๆ โดยนักวิชาการในกลุมดังกลาว
ขางตนจะตองมีความรูเชี่ยวชาญและประสบกาณณเปนอยางดีในการ “ผลิตแผนกลยุทธ ”
รวมถึงวิสัยทัศนในการ “ประสานแผน” และจัดทําหรือ “วางแผนรองรับ” ภายใตการ
“รูจักคิด วิเคราะห และสังเคราะห ” ประเด็นสําคัญตาง ๆ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
เพื่อเปนแนวทาง “การจัดทําและบริหารแผนกลยุทธ” สําหรับบริหารอุตสาหกรรมการบิน
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และกิจการอวกาศ ใหไดมาซึ่งผลสัมฤทธิ์ในการ “บริหารธุรกิจการบินพาณิชยและการ
จัดการขนสงทางอากาศ” ทัง้ ระดับประเทศ และในเวทีระหวางประเทศ
สิ่งที่กลาวมาขางตนนั้น โดยพื้นฐานความเปนจริงแลวจะเห็นไดวา “มีความเปนธรรมชาติ”
และเปนสิ่งที่มนุษยทกุ คนจะพึงมีสําหรับการบริหารจัดการศักยภาพของตนเองและการเตรียมความ
พรอมในดานตาง ๆ เพื่อการดํารงชีวิตและความกาวหนาของแตละคน ซึ่งจากพื้นฐานดังกลาวนีเ้ องที่นัก
คิดทางสังคมศาสตรไดคิดคนมาแตโบราณกาล และแตกแขนงมาเปนแนวคิดในวิชาการดานตาง ๆ
พรอมกับประมวลมาเปนทฤษฎีเพื่อใหงายตอการปฏิบัติที่เปนจริง นอกจากนัน้ หากพิจารณาในเชิงบูรณา
การแลวจะเห็นวาแนวคิดทางดานรัฐศาสตรและเศรษฐศาสตรนั้นสวนใหญมักจะมาจากนักคิดคน
เดียวกัน เนื่องจากประเด็นทางรัฐศาสตรนั้นจะเกี่ยวของกันอยูเสมอ และเมื่อผนวกดวยประเด็นทาง
กฎหมายสําหรับการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคมแลว จึงนํามาสูกระบวนการกําหนดนโยบายเพื่อ
“การบริหารจัดการ” กิจการงานตาง ๆ ของรัฐ หรือที่นิยมเรียกกันในปจจุบันวา “การบริหารรัฐกิจ” ซึ่งมี
ความครอบคลุมกิจการทั้งหมดที่มีอยูในรัฐ ไมวาจะเปนการดําเนินการโดยรัฐและหรือเอกชน
นอกจากนั้น เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นในการสรางผลตอบแทนทางธุรกิจ ยังไดมกี ารประมวล
แนวคิดที่มุงเนนโดยเฉพาะเจาะจงในทางจุลภาคสําหรับธุรกิจ เปนที่มาของหลักการในการ
“บริหารธุรกิจ” และนํามาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพของการประกอบธุรกิจโดยรัฐและเอกชน จึงเปน
ประเด็นสําคัญที่ “หนวยงานรัฐผูรับผิดชอบ” ทั้งโดยตรงและโดยออมในธุรกิจนัน้ ๆ จะตองให
ความสําคัญตอ “การบริหารจัดการ” ธุรกิจดังกลาวทั้งของรัฐและเอกชน โดยการ “กําหนดนโยบาย
บริหารนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ” เพื่อกํากับ ดูแล และสงเสริม ในอันที่จะเพิ่มประสิทธิภาพทั้ง
ดานการผลิต การจัดจําหนาย และกลไกในดานนโยบายราคาสําหรับสินคาและบริการที่ผลิตได
2. ลักษณะทางกายภาพของอุตสาหกรรมการบินและกิจการอวกาศ
นอกเหนือจากแนวคิดในทางวิชาการดานสังคมศาสตรขางตนแลว ยังมีสิ่งสําคัญที่จะตอง
คํานึงถึงก็คือ ลักษณะทางกายภาพของอุตสาหกรรมการบินและกิจการอวกาศที่ประกอบดวย
• ประเด็นทางดาน economics เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการใหสามารถ
สรางผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไดเปนอยางดีทั้งจุลภาคและมหภาค ตอการประกอบธุรกิจ
ในกิจกรรมดานการผลิต การซอมบํารุง การจัดการดานการบินทั่วไป และการบินพาณิชย
เพื่อใหการขนสงทางอากาศไดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพทั้งระดับประเทศและระหวาง
ประเทศ
• ประเด็นทาง technique ซึ่งเกี่ยวของกับขายงานทางวิทยาศาสตร วิศวกรรม ชางเทคนิค
และขายงานเฉพาะทางสําหรับกิจกรรมทุกประเภทของอุตสาหกรรมการบินและกิจการ
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อวกาศ ทั้งนีเ้ พื่อการประดิษฐคิดคนตาง ๆ ที่เสริมความกาวหนาทางเทคโนโลยี และเพื่อ
การระวังรักษาควงามปลอดภัยตลอดจนการอํานวยความสะดวกดวยอุปกรณตาง ๆ ภายใต
การควบคุมและปฏิบัติการทีไ่ ดมาตรฐาน ดังนั้น ขอบขายนี้จึงหมายรวมถึงมาตรฐานการ
ผลิต การซอมบํารุงในอุตสาหกรรมการบิน และปฏิบัตกิ ารเดินอากาศ
• ประเด็นทาง law ซึ่งจะรองรับการบริหารจัดการและการปฏิบัติในกิจกรรมทุกดานของ
อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ภายใตขอบขายของกฎหมายภายในและหรือกฎหมาย
ระหวางประเทศ รวมทั้งความเกี่ยวของกับกติกาสากลจากกิจการระหวางประเทศ
3. ความสําคัญของบุคลากรและการบริหารบุคลากร
ประเด็นสําคัญดังกลาว นํามาสูการกําหนดนโยบายบริหารจัดการที่จะตองใหมีการดําเนินการ
ครบถวนทุกประเด็นสําหรับการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการบินและกิจการอวกาศ ความสําคัญ
ในเรื่องนี้จึงอยูที่ “บุคลากร” ที่มีความรูความสามารถตรงกับสายงาน และมี “คุณภาพและมาตรฐาน”
สําหรับการบริหารธุรกิจ และสําหรับปฏิบัติการทางเทคนิค
• บุคลากรดานการบริหารจัดการ มีความสําคัญสําหรับการกําหนดและบริหารนโยบาย
ใหสงผลในทางปฏิบัติทุกดาน จะตองประกอบดวยนักวิชาการดานสังคมศาสตร ทั้ง
รัฐศาสตร เศรษฐศาสตรบริหารธุรกิจ และกฎหมาย เปนพื้นฐาน และจะตองประสานการ
ปฏิบัติกับบุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการและการปฏิบัติในดานตาง ๆ
ที่รองรับ
• บุคลากรทางเทคนิค โดยพื้นฐานคือบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญในงานเทคนิคของ
อุตสาหกรรมการบินและกิจการอวกาศ ไดแกนกั วิชาการทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรม
การบิน สถาปตยกรรม นักบิน และบุคลากรระดับปฏิบัติในขายงานทางเทคนิคทุกดาน ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ลวนเปนปจจัยสําคัญตอการปฏิบัตภารกิจทางเทคนิคของอุตสาหกรรมการบิน
และกิจการอวกาศ
การบริหารบุคลากรจึงตองใหความสําคัญกับบุคลากรทุกขอบขายและทุกระดับอยางครบถวน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดสรรบุคลากรใหตรงกับสายงาน เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการงาน
ในความรับผิดชอบ สิ่งที่ควรคํานึงอีกประการหนึ่ง คือ การประสานนโยบายและการปฏิบัติทุกระดับทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหการบริหารไดดําเนินไปอยางมีประสิทธภาพและบรรลุเปาหมายตาม
วัตถุประสงค รวมทั้งการประสานกิจกรรมกับขายงานรองรับทุกดานที่เปนกิจกรรมสนับสนุน
อุตสาหกรรมการบินและกิจการอวกาศ เชน ตัวแทนดานการเดินทางและการขนสง ตัวแทนดาน
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การตลาดสําหรับการจําหนายสินคาและบริการซึ่งเปนผลผลิตจากอุตสาหกรรมการบินและกิจการอวกาศ
กิจกรรมอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวของ เชน การประกันภัย การทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรม
บริการดานการเงินการธนาคาร เปนตน ซึ่งนักวิชาการดานบริหารการขนสงจะตระหนักถึงความสําคัญ
ในเรื่องนี้เปนอยางดี
4. ความสําคัญขององคประกอบและมาตรฐานของการบินพาณิชย และการจัดการขนสงทาง
อากาศ
องคประกอบของการขนสงทางอากาศประกอบดวย
• สายการบินซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจการบิน
• อากาศยานทาอากาศยาน และ
• อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสําหรับปฏิบัติการในกิจกรรมดานเดินอากาศและการขนสงทาง
อากาศ
ดังนั้น องคประกอบทุกดานจะตองครบถวนและมีมาตรฐาน การบริหารอยางมีวิสัยทัศนจึงตอง
กําหนดนโยบายที่จะเสริมสรางคุณภาพและมาตรฐานของกิจกรรมทุกดานที่ระบุไวในองคประกอบการ
รับรองมาตรฐานตามระบบสากล เพื่อใหองคกรมีมาตรฐานทั้งดานการจัดการ การบริหารทุน และพัฒนา
ุ ภาพและมาตรฐาน รวมถึงมาตรฐาน
ผลตอบแทนเพื่อความมั่นคงทางธุรกิจ การบริหารอุปกรณอยางมีคณ
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในขอบขายตาง ๆ ที่กลาวขางตน
5. การบริหารกิจการระหวางประเทศและกลยุทธการเจรจา
กิจกรรมของอุตสาหกรรมการบินและกิจการอวกาศทั้งระบบซึ่งครอบคลุมธุรกิจการบินโดย
ปริยาย นัน้ จะเกี่ยวของกับกิจการระหวางประเทศอยูตลอดเวลา การกําหนดนโยบายและกลยุทธบริหาร
จัดการสําหรับเรื่องนี้จึงเปนรากฐานของความพรอมที่จะกาวไกลในเวทีระหวางประเทศภายใตหลักการ
แหงการบริหารความรวมมือและการบริหารนโยบายเชิงรุกและเชิงรับ
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่จะตองอาศัยความรอบรูในกิจการระหวางประเทศเปนอยางดี ทั้งในเชิง
รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร และความรูในการบริหารธุรกิจของอุตสาหกรรมการบินและกิจการอวกาศทั้ง
ระบบ ดังนั้น ผูบริหารทั้งภาครัฐและเอกชนจึงตองใหความสําคัญกับเรื่องนี้เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ
อยางมีกลยุทธในเวทีระหวางประเทศ สิ่งที่ควรคํานึงคือ
• ประการแรก จะตองรองรับดวยนักวิชาการที่มีความรูค วามสามารถดานการตางประเทศ
ซึ่งในที่นี้คือ บุคลากรที่เชี่ยวชาญทางรัฐศาสตรการตางประเทศ เพื่อกําหนดนโยบายและ
บริหารนโยบายดานกลยุทธและวิสัยทัศนดา นนี้อยางเปนระบบ ควบคูกบั การประสาน
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แนวคิดรวมกันกับนักวิชาการในขายงานบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งจะตองมีความรูความ
เชี่ยวชาญและประสบการณทั้งดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ และดานการบริหารธุรกิจ
การขนสงรวมทั้งการรองรับดวยแนวคิดทางกฎหมายระหวางประเทศ
• ประการที่ 2 จากกลไกและกติกาสากลตาง ๆ รวมทั้งแนวโนมทุกระดับในสถานการณ
ทั้งระดับประเทศและระหวางประเทศ จําเปนที่จะตองวิเคราะห สังเคราะห และพยากรณ
สถานการณทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งระดับประเทศ และระหวางประเทศทุก
ระดับ เพื่อการบริหารกลไกและกติกาสากลอยางมีกลยุทธ และจัดทํากลยุทธการเจรจาตาม
ความเหมาะสม และหรือดวยวิถีทางทางการทูตแนวใหม (new diplomacy) สําหรับการ
บริหารกิจการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ และการบริหารความรวมมือทุกระดับและทุก
รูปแบบภายใตความตกลงทั้งระดับภูมภิ าคและระหวางภูมิภาค
• ประการที่ 3 ไทยเปนรัฐสมาชิกขององคการระหวางประเทศที่เกีย่ วของทั้งโดยตรงและ
โดยออม รวมทั้ง World Trade Organization ซึ่งกรณีหลังสุดนี้ไทยมีทงั้ สิทธิและหนาที่ใน
ความตกลงทั่วไปวาดวยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement on Tariffs
and Trade) และความตกลงวาดวยการคาบริการ (General Agreement on Trade in
Services) โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปดเสรีดา นการขนสงทางอากาศ จึงตองวิเคราะหผลทุก
ดานเพื่อคาดการณแนวโนม และบริหารจัดการอยางรอบคอบทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
6. การประสานกิจกรรมโครงสรางพื้นฐานทัง้ ระบบ
โครงสรางพื้นฐานซึ่งประกอบดวย การขนสงทุกรูปแบบ การสื่อสารและโทรคมนาคม (ซึ่งเปน
ผลผลิตจากอุตสาหกรรมอวกาศ) และการพลังงาน นั้น เปนพื้นฐานที่สําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนั้น เมื่อจะพัฒนาอุตสาหกรรมการบินจึงจําเปนที่จะตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทั้ง
ระบบ เพื่อใหกิจกรรมดานการสื่อสารโทรคมนาคม การพลังงาน และแมแตการขนสงรูปแบบอื่นดวย
นั้น สามารถรองรับสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินได
กลาวกันวา การประชาสัมพันธนั้นจําเปนตองอาศัยวิชาชีพทางรัฐศาสตร เนื่องจากมีประเด็น
สําคัญที่ออนไหวไมแพประเด็นดานการตางประเทศ นักประชาสัมพันธจึงควรจะมีพนื้ ฐานความรอบรู
ในทางรัฐศาสตร และนอกจากนั้นยังกลาวกันอีกวา นักวิชาการทางรัฐศาสตรการตางประเทศ จะมี
คุณสมบัติในการประชาสัมพันธที่ดี เนื่องจากเปนสวนหนึง่ ของหนาที่ในวิชาชีพทีจ่ ะตองสรางความ
เขาใจใหเกิดขึน้ ในระดับตาง ๆ ทั้งระดับประเทศและระหวางประเทศ ในอันที่จะเสริมสราง
สัมพันธภาพทีด่ ีใหเกิดขึ้นทุกระดับ
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เมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมของอุตสาหกรรมการบินและกิจการอวกาศ และรวมถึงการพิจารณา
องคประกอบของการขนสงทางอากาศแลว จะเห็นวาจําเปนที่จะตองจัดทําโครงการขนาดตาง ๆ เพื่อ
พัฒนาภารกิจประจําและการพัฒนาตามแผนงานใหม โครงการขนาดใหญ มักจะมีประเด็นออนไหว
มากมาย เนื่องจากเปนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศซึ่งมีปริมาณการลงทุนสูงและตองการ
เงินทุนหรือการลงทุนรวมจากตางประเทศ ดังนั้นการประชาสัมพันธโครงการจึงตองการความรูทาง
รัฐศาสตร โดยเฉพาะดานการตางประเทศและการทูต เพือ่ สรางความเขาใจในประเด็นที่ออนไหวตาง ๆ
ทั้งสําหรับการประชาสัมพันธตางประเทศเพื่อประโยชนความรวมมือทางการคาและการลงทุน และ
โดยเฉพาะอยางยิง สําหรับการประชาสัมพันธในประเทศ เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีถึงความจําเปน
ในโครงการตาง ๆ ใหนํามาซึ่งความรวมมือทุกระดับชุมชน ในอันทีจ่ ะใหโครงการหรือแผนงานพัฒนา
เหลานั้นไดบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค “ประการสําคัญ สิ่งที่จะชวยใหการประชาสัมพันธเปนไป
อยางราบรื่นและบรรลุผลตามตองการ ก็คอื โครงการเหลานั้นตองมีความโปรงใส ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได”
ทางดานบริหารการตลาด ไทยมีจุดเดนหลายดานทั้งศักยภาพทางภูมิศาสตรและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเมืองที่ดีพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ อีกหลายแหง และแมวาจุดเดน
ของไทยในปจจุบันสําหรับกิจกรรมอุตสาหกรรมการบินยังชี้เฉพาะทีธ่ ุรกิจการบินและการซอม
บํารุงรักษาอากาศยานและเครื่องยนตเทานั้น แตเมื่อพิจารณา “นโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมการบินใน
ประเทศไทย” ซึ่งนําเขาสูการสัมมนาแกไขปญหาการเดินอากาศและขนสงทางอากาศระบุถึงการเสริม
จุดเดนและศักยภาพของอุตสาหกรรมการบินที่ครอบคลุมการประกอบการทุกประเภท และทุกขนาด
เชนการผลิตและซอมบํารุงอากาศยานและเครื่องยนต การบินทั่วไปและการบินพาณิชย และสงเสริม
การจัดจําหนายผลผลิตที่เปนสินคาและบริการจากอุตสาหกรรมการบิน จึงสามารถนํามากําหนด
วิสัยทัศนบริหารการตลาดสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการบินทั้งระบบในเวทีระหวางประเทศได
นอกจากนั้น กิจกรรมดานการตลาดสําหรับการขนสงทางอากาศยังไดรับการระบุไวในกรอบ
ความตกลงทั่วไปดานการคาบริการ (General Agreement on Trade in Services) และการเปดเสรีทั้ง
ระดับภูมภิ าคและระหวางภูมิภาค จึงจําเปนที่นักบริหารธุรกิจการบินจะตองตระหนักถึงการบริหาร
จัดการดานการตลาดอยางมีกลยุทธภายใตวิสัยทัศนแหงความรวมมือดานการตลาดทุกระดับ และเปน
หนาที่ของหนวยงานรัฐที่รับผิดชอบโดยตรงและที่เกีย่ วของจะตองใหความสําคัญทั้งระดับนโยบายและ
การปฏิบัติ โดย “บริหารการแขงขันและความรวมมือ” ภายใต “ยุทธศาสตรเชิงรุกและเชิงรับ” จึงจะ
สามารถ “บริหารธุรกิจการบินเพื่อจัดการขนสงทางอากาศ” ไดอยางไมเพลี่ยงพล้ําในเวทีระหวาง
ประเทศ
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การรองรับในกลไกและบทบาทจากภาครัฐ
การบริหารการบินพาณิชยเพื่อจัดการบริการขนสงทางอากาศ จะบรรลุผลสําเร็จมิไดหาก
ปราศจากการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและกิจการอวกาศทั้งระบบเพือ่ รองรับ ประเด็นนี้บงบอกอยาง
ชัดเจนถึง “บทบาทรัฐ” ในเรื่องนี้โดยสรุป ดังนี้
• “หนาที่” ของหนวยงานรัฐทที่รับผิดชอบโดยตรงไมวาหนวยงานนัน้ จะไดรับการ
ขนานนามวาอยางไร ที่จะตอง “กําหนดยุทธศาสตร” พรอมทั้ง “บริหารนโยบาย และแผน
กลยุทย” สําหรับการบริหารอุตสาหกรรมการบินทั้งระบบอยางมี “วิสัยทัศน”
• “สงเสริม” ความแข็งแกรงใหกับ “การบินพาณิชย” ซึ่งมีความหมายและวัตถุประสงค
เพื่อ “ธุรกิจการจัดการบริการขนสงทางอากาศ” ไมวากิจการนั้นจะประกอบการโดยรัฐ
หรือเอกชน
• “กําหนดระบบมาตรฐานและการรับรองคุณภาพที่เปนสากล” เพื่อเสริมสรางความเปน
ธรรมทั้งดานผูผลิตและผูบริโภค รับรองผูผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน คุมครองผูบริโภค
ซึ่งจะตองไดบริโภคสินคาและหรือบริการที่ไดคุณภาพและมาตรฐานเชนกัน ไมวา
ผูบริโภคนั้นจะเปนผูผลิตของอุตสาหกรรมการบิน หรือเปนเพียงผูบริโภค บริการขนสง
ทางอากาศเทานั้น รัฐจะตองสงเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับตาง ๆ ที่ไดคุณภาพ
และมาตรฐาน ทั้งบุคลากรสายการบริหารจัดการ และสายงานทางเทคนิค รวมทั้งรับรอง
มาตรฐานบุคลากรเฉพาะทางในขายงานทางเทคนิค
• “เสริมสรางผลตอบแทนทั้งจุลภาคและมหภาค” ดวยการพัฒนาและสงเสริมกิจกรรม
ทุกดานของ อุตสาหกรรมการบินและกิจการอวกาศทั้งระบบ ซึ่งหมายรวมถึงกิจกรรมดาน
การบินทั่วไปและการบินพาณิชย โดย “ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ” ภายใต
หลักการบริหารที่สําคัญ ทั้งการจัดการ การบริหารบุคลากร การบริหารทุน และการบริหาร
อุปกรณในสํานักงานและสําหรับปฏิบัติการเพื่อการขนสงทางอากาศ
• “การประสานบทบาท” ทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน และทั้งระดับประเทศและ
ระหวางประเทศ
• “บริหารกิจการระหวางประเทศอยางมีวิสัยทัศน” เพือ่ บริหารความรวมมือดานการคา
และการลงทุน และการบริหารสิทธิประโยชนอยางเปนธรรมไมวาจะอยูภายใตกรอบความ
ตกลงแหงการเปดเสรีหรือไมก็ตาม
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สรุปประเด็นสําคัญในการจัดทํายุทธศาสตร
• “อดีตเปนที่มาของปจจุบัน ปจจุบันที่แข็งแกรงจะเปนรากฐานที่มั่นคงของอนาคต”
แนวคิดตาง ๆ ที่กลาวมาแลว ทั้งในดานนโยบายและวิธีการปฏิบัติ ความเปนมาที่ยาวยาน
ของอุตสาหกรรมการบินการกาวไกลสูกิจการอวกาศในปจจุบันผนวกกับคติสอนใจ ที่
นํามาแสดงไวขางตนสามารถนํามากําหนดวิสัยทัศนในการ “บริหารอุตสาหกรรมการบิน
และกิจการอวกาศ” ทั้งระบบ ซึ่งจะนําไปสูการบริหารจัดการที่สัมฤทธิ์ผลสําหรับ “การบิน
พาณิชย” เพื่อผลิต “การบริการขนสงทางอากาศ” ใหพฒ
ั นาผลตอบแทนทางจุลภาคและ
มหภาคไดทุกระดับทั้งระดับประเทศและระหวางประเทศ ประการสําคัญสิ่งที่องคกรรัฐ
และเอกชนไมควรละเลยเปนอยางยิ่งสําหรับการจัดทํายุทธศาสตรก็คือ
• แนวนโยบาย ซึ่งจะเปนที่มาของการกําหนด “ยุทธศาสตรการบริหารจัดการธุรกิจ”
• วิสัยทัศน ซึ่งเปนที่มาของ “แผนกลยุทธ”
• ความรูความสามารถในการบริหารนโยบายและแผนกลยุทธ
• บทบาทรัฐและเอกชน และ การประสานบทบาท

