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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 

หลักการและเหตุผล 
 แผนวิสาหกิจ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 - 2565) จัดทำขึ้นเพื่อเปนกรอบทิศทางการดำเนินงานของ 
ทอท. ในระยะ 5 ป ซ่ึงมีความสอดคลองกับแผนและนโยบายในระดับตาง ๆ ไดแก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE) ตลอดจนการดำเนินการตาม
แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ ระยะ 5 ป (ป 2560 - 2564) ซึ่งกำหนดใหรัฐวิสาหกิจและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
นำแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจฯ ไปใช เปนแนวทางในการกำหนดเปาหมาย 20 ป และทิศทางระยะ 5 ป  
โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตท่ีอาจทำใหภารกิจและงานของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป  
 ดังนั้นเพื่อใหทิศทางการดำเนินงานในระยะตอไปของ ทอท.มีความเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ
และนำไปสูการปฏิบัติเพื ่อบรรลุเปาหมายขององคกรที่วางไว จึงมีการทบทวนแผนวิสาหกิจ ทอท. ประจำป
งบประมาณ 2562 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปงบประมาณ 2563-2565 ที่จะนำไปสูการบริหาร 
ทาอากาศยานในความรับผิดชอบท้ัง 6 แหง ใหประสบความสำเร็จอยางยั่งยืนในระยะยาว ตอไป 
 การทบทวนแผนวิสาหกิจของ ทอท. ดำเนินการตามขอกำหนดเกณฑการพิจารณาในการจัดทำบันทึก
ขอตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจภายใตระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ : SEPA ซึ่งกำหนด 
ใหดำเนินการเปนประจำทุกป โดยยึดกรอบทิศทาง นโยบาย และกลยุทธหลักของแผนวิสาหกิจ และทบทวน/
ปรับปรุงในสวนของสภาพแวดลอมขององคกร สมรรถนะหลักขององคกร ปจจัยความยั ่งยืนขององคกร 
สภาพแวดลอมดานการแขงขัน ความทาทายและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ปจจัยขับเคลื ่อนมูลคา  
การพิจารณาการบริหารความเสี่ยง ประเด็นการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียที่สำคัญ เกณฑชี้วัด 
และเปาหมาย เพื่อใหองคกรบรรลุวิสัยทัศนที่กำหนดไว ซึ่งพบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ ดังนั้น 
ยุทธศาสตรในการพัฒนาภายใต AOT Strategy House ของ ทอท. ทั้ง 7 ดาน จึงถือวายังคงมีความเหมาะสมท่ี 
จะทำให ทอท. ประสบความสำเร็จตามที่กำหนดได 
 
นโยบายและกรอบการพัฒนาประเทศระยะ 20 ป 
 รัฐบาลไดกำหนดยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน เปนกรอบในการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศ ทอท.จึงจำเปนตองใหความสำคัญกับการพัฒนา
และปร ับปร ุ งการดำเน ินงานที่คำน ึงถ ึงความสอดคล องก ับนโยบายภาคร ัฐ เพ ื ่ อถ ายทอดแนวทาง 
การพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่อง  
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  ทั ้งนี ้  เพื ่อใหบรรลุว ิส ัยทัศน  “ประเทศมีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งย ืน เปนประเทศพัฒนาแลว  
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการ
บรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และ
สร างความส ุขของคนไทย ส ังคมมีความมั ่นคง เสมอภาคและเป นธรรม ประเทศสามารถแข งข ันได 
ในระบบเศรษฐกิจ  
  ทอท.จ ึงตองมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร  การพัฒนาในระยะยาวและกำหนดแนวทาง 
การพัฒนาของ ทอท.ใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคตที่อาจทำใหภารกิจและการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเปล่ียนแปลงไป และใหความสำคัญกับกระบวนการ
สรางความเขาใจ ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่อง เพื่อใชเปนกรอบ 
ทิศทางการดำเนินงานของ ทอท.ในอนาคตตอไป 
 นอกจากนี้นโยบายผูถือหุนภาครัฐ (SODs) ตองการให ทอท.พัฒนาศักยภาพทาอากาศยานของไทย 
ใหเปนทาอากาศยานนานาชาติชั้นนำในภูมิภาค เพื่อสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหุนอยางยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให 
การดำเนินงานตามภารกิจของ ทอท.เปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับของรัฐและมาตรฐานสากล ทอท.ตอง
คำนึงถึงกฎระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของ อาทิ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 พระราชกฤษฎีกา
กำหนดอำนาจสิทธิประโยชนของ บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 เปนตน รวมถึงการดำเนินการตามมาตรฐาน
องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) 
 
ปจจัยและแนวโนมการดำเนินธุรกิจ : ปจจัยการเปล่ียนแปลงในบริบทโลก (Global Influences) 

ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางไมหยุดนิ่ง โดยมีปจจัยการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ 
(Global Influences) เปนแนวโนมที่สามารถสงผลทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับมหภาคตอเนื่องในอนาคต 
ระยะยาว สงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และชีวิตความเปนอยูของคนในสังคม 
ทั่วโลกในระดับที่แตกตางกัน สวนใหญเปนการเปลี่ยนแปลงที่มาพรอมกับความทาทายและความไมแนนอน ซึ่ง
หากองคกรขาดแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและขาดความคลองตัวในการดำเนินงาน อาจสงผลให
การดำเนินภารกิจตองหยุดชะงักช่ัวคราว หรืออาจรุนแรงถึงข้ันตองหยุดการดำเนินงานถาวร ซ่ึงจะทำใหการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลงได โดยสามารถสรุป Global Influences สำคัญที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
การขนสงทางอากาศและการดำเนินงานของ ทอท. ไดดังน้ี 
  1. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร (Demographic Shift) 
  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) เปนประเด็นการเปล่ียนแปลงดาน
ประชากรศาสตรท่ีสำคัญของโลก เน่ืองจากการขาดความสมดุลระหวางอัตราการเกิดที่ลดลง (Fertility Rate) และ
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การมีอายุขัยที ่ส ูงขึ ้น (Life Expectancy) จากการมีว ิทยาการทางการแพทยสมัยใหมที ่กาวหนา รวมถึง
ความสามารถในการเขาถึงบริการและความชวยเหลือตางๆสะดวกมากขึ้น ทำใหประชากรมีชีวิตความเปนอยู 
ที่ดีขึ ้น แนวโนมดังกลาวนำมาซึ่งความทาทายในบริบทใหม ทั้งการลดลงของจำนวนแรงงานที่อาจสงผลตอ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความจำเปนที่รัฐบาลตองใหความชวยเหลือเชิงนโยบายและสนับสนุนการบริการ
พื้นฐานตางๆใหเพียงพอเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ การออกแบบผลิตภัณฑและบริการที่สามารถตอบ
โจทยความตองการของกลุมผู ส ูงอายุในทุกระดับ การเตรียมพรอมขององคกรภาครัฐและเอกชนตางๆ  
เพื่อรับมือตอการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติอยางทันทวงที รวมทั้งตองพิจารณาโครงสรางทางสังคมในกลุมตางๆ อาทิ 
Baby Boomer, Generation X, Generation Y และ Generation Z ซึ่งมีพฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ ไลฟสไตล 
ความรูความสามารถ คานิยม การบริหารจัดการที่แตกตางกันออกไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
ใหตรงกับความตองการของแตละกลุมใหมากข้ึน   
   2. การเปลี่ยนข้ัวเศรษฐกิจโลก (Economic Power Shifts Eastward) 
  การเปลี่ยนขั้วเศรษฐกิจโลกเปนการสลับสับเปลี่ยนบทบาทของประเทศที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ การคา 
และการลงทุนของโลก จากกลุมประเทศพัฒนาแลว โดยเฉพาะกลุมประเทศ G7 (สหรัฐฯ ญี ่ปุน เยอรมนี  
สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี และแคนาดา) เปลี่ยนผานไปสูประเทศตลาดเกิดใหม อาทิ กลุมประเทศ E7  
(จีน อินเดีย บราซิล รัสเซีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก และตุรกี) ซึ่งเปนกลุมประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว เนื่องจากมีทรัพยากรที่สมบูรณ มีโอกาสและศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งมิติการคา  
การลงทุน และการพัฒนาโครงสราง ทำใหเกิดโครงสรางทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศตลาดเกิดใหม จากเดิมท่ี
เปนฐานการผลิตและแหลงแรงงานราคาถูกจะกาวไปสูการเปนตลาดบริโภคแหงใหมของโลก การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว จะเปนโอกาสในการกระจายตัวทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และสงผลตอทิศทางการคาการลงทุนโลก โดยจะมี
การลงทุนในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีตลาดผูบริโภคขนาดใหญและมีอัตราการขยายตัวอยูใน
ระดับสูงทำใหมีโอกาสไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกวา ขณะเดียวกันการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจะมี
สวนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต การดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเปนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
สูภาคเศรษฐกิจใหมๆ 
  3. การขยายตัวของเขตเมือง (Urbanization) 
 เมืองขนาดใหญมีความสำคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก การขยายตัวของเมืองและชุมชนสำคัญได
พัฒนาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การคา และแหลงทองเที่ยวสำคัญ ซึ่งทุกภูมิภาคทั่วโลกตางเผชิญสถานการณ
การขยายตัวของเมืองเชนเดียวกัน โดยรูปแบบการใชชีวิตแบบวิถีคนเมืองสวนใหญเนนการอุปโภคบริโภคที่มี
ลักษณะเฉพาะ อีกท้ังการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ สงผลใหวิถีชีวิตของประชากรในเมืองมีความสะดวกสบายมากข้ึน 
และมีอัตราการเติบโตที่แตกตางกันไปตามระดับการพัฒนามีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนท้ังดานรายไดและคุณภาพชีวิต 
ในขณะเดียวกันสงผลตอความตองการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทยรูปแบบการดำเนินชีวิตของประชากรท่ี
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อาศัยในเมืองขนาดใหญมากขึ้น ทั้งนี้ ในอนาคตบทบาทของทาอากาศยานจะความเปนเมืองสนามบิน (Airport 
City) ในการพัฒนาพื ้นที ่รอบสนามบิน เพื ่อใหเกิดการวางแผนพัฒนาที ่สามารถเกื ้อกูลและใชประโยชน 
จากการมีทาอากาศยานเปนศูนยกลางการพัฒนา 
  4. ความกาวหนาการพัฒนาทางเทคโนโลยี (Technological Advancement) 
 ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสำคัญในทุกมิติ ดวยความแพรหลายของอินเตอรเน็ต ความกาวหนา
ทางการวิจัย และนวัตกรรม จนทำใหเทคโนโลยีมีความอัจฉริยะเพิ่มมากข้ึน โดยในอนาคตการเปลี่ยนแปลงองคกร
หรือธุรกิจโดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Transformation จะเปนเครื่องมือสำคัญในการปรับเปลี่ยนหรือ 
ปรับปรุงใหธุรกิจหรือองคกรมีความพรอมในโลกดิจิตอลมากขึ้น ทั้งน้ีสิ่งสำคัญในการที่จะเขาสูการเปน Digital 
Transformation ไดอยางสมบูรณ นอกเหนือจากการนำเทคโนโลยีมาใชแลว ยังตองคำนึงถึงการวางเปาหมาย 
การเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมองคกรและบุคลากรทุกภาคสวน ตั้งแตผูบริหารไปจนถึงพนักงานระดับลางสุด
รวมถึงวิสัยทัศนของผูนำที่ตองพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหสามารถใชนวัตกรรมใหเกิดประโยชน
สูงสุด ดังนั้นการนำเอาเทคโนโลยีเขามาใชจึงควรมุงเนนไปที่การตั้งเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อสงเสริมยุทธศาสตร 
การดำเนินงานท้ังระยะสั้นและระยะยาวขององคกรในอนาคต โดยในปจจุบันการดำเนินธุรกิจและอุสาหกรรมตางๆ 
เริ่มนำเทคโนโลยีเขามาใชในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการใหบริการ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนตัดสินใจขององคกร สงผลตอการปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรม การพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจโลก เปน
ความทาทายสำหรับองคกรตางๆที่ตองเรงศึกษา ทำความเขาใจ และเตรียมความพรอมรองรับการเปล่ียนแปลง 
นำมาปรับใชเปนกลยุทธ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและมุงสูการเปนองคกรที่เติบโตอยางยั่งยืน  
 
การประเมินสภาพแวดลอม การแขงขัน และปจจัยที่เก่ียวของ 
  1. สภาวะเศรษฐกิจ 
  เศรษฐกิจเปนหนึ่งในปจจัยที่สำคัญที่มีผลตอความตองการเดินทางทางอากาศ (Air Traffic Demand)  
โดยพบวาเศรษฐกิจกับความตองการเดินทางทางอากาศมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ชวงท่ี
ภาวะเศรษฐกิจขยายต ัวจะส งผลใหความตองการเดินทางทางอากาศเพิ ่มขึ ้น และในทางตรงกันข าม 
หากเศรษฐกิจอยูในภาวะถดถอย/ตกต่ำจะสงผลใหความตองการเดินทางทางอากาศลดลงตามไปดวย 
 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและมีความไมแนนอนสูง โดยมีการขยายตัวโดยประมาณรอยละ 3.7 
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกยังคงเปนภูมิภาคสำคัญที่ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจโลกในภาพรวม มีขยายตัวรอยละ 5.5 
นอกจากนี้ยังมีปจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจสงผลตอภาวะเศรษฐกิจในอนาคตทั้งประเด็นสงครามการคาระหวางประเทศ
สหรัฐอเมริกากับประเทศจีน ทำใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเพิ่มข้ึนบนการปรับตัวลงของตลาดหุนและสินคาโภคภัณฑท่ัว
โลก ขณะที่ธนาคารกลางในหลายประเทศลดการกระตุนเศรษฐกิจและทยอยขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนทำใหการปลอย
สินเช่ือตึงตัว ตนทุนทางการเงินของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนเพ่ิมสูงข้ึน ผลกระทบจาก Brexit และการแยกตัวออก
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จากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ รวมทั้งความเสี่ยงจากเสถียรภาพทางการเมืองในแตละภูมิภาค เชน การ
ชุมนุมประทวงท่ีฮองกง การเลือกต้ังในอิตาลี ผลการเลือกต้ังของอารเจนตินา ลวนสงผลอยางมีนัยสำคัญทั้งแงบวก
และแงลบตอเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย โดยคาเงินบาทมีแนวโนมที่จะมีความผันผวนมากขึ้น ทั้งนี้ การท่ี
คาเงินบาทแข็งคาข้ึนอยางมาก เม่ือเทียบกับสกุลเงินอ่ืนๆ สงผลใหความสามารถทางการแขงขันของไทยในเวทีโลก
ลดลง และสงผลใหการสงออกของไทยที่ชะลอตัวจากเศรษฐกิจโลกที่ออนแรงอยูแลว มีแนวโนมที่จะชะลอตัวไป
มากกวาเดิม ซึ่งเปนปจจัยท่ีทำใหการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยชะลอตัว 
 2. แนวโนมและสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศ   

2.1 ความตองการการเดินทางทางอากาศ (Global passenger traffic demand) 
        แนวโนมปริมาณผู โดยสารมีการเติบโตอยางตอเนื ่องโดยในป 2580 Airbus ไดคาดการณวา
การจราจรทางอากาศทั่วโลกจะเติบโตจากป 2561 ถึงรอยละ 4.41 โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจะมีปริมาณการ
ขนสงผูโดยสาร (Revenue Passenger – Kilometer : RPK) ขนาดใหญที่สุดในโลก และมีอัตราการเติบโต
การจราจรทางอากาศรอยละ 5.5 ซึ่งเปนอัตราสูงสุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ โดยการเดินทางระหวางกลุม
ประเทศกำลังพัฒนาจะมีสัดสวนสูงที่สุด ขณะที่แนวโนมความตองการอากาศยานทั่วโลกเพ่ิมสูงข้ึน โดยคาดการณวา
ในป 2580 จะมีปริมาณการส่ังซื้อเคร่ืองบินท้ังหมด 37,390 ลำ  
 2.2 รูปแบบธุรกิจสายการบิน 
 รูปแบบธุรกิจสายการบินในปจจุบันจะมีลักษณะเปนสายการบินแบบผสม (Hybrid Airline) มากข้ึน  
เนื่องมาจากการปรับตัวเขาสูการแขงขันของสายการบิน ทำใหเกิดความรวมมือทางธุรกิจรูปแบบใหม ไดแก  
สายการบินขนาดใหญ มีดำเนินการธุรกิจสายการบินตนทุนต่ำภายในกลุมสายการบิน เนื่องจากเห็นโอกาสใน 
การขยายตลาด ผานรูปแบบการทำธุรกิจใหมๆ เชน การซื้อ – ควบรวม กิจการสายการบิน LCCs การรวมลงทุน 
Joint Venture เพื่อเขาถึงตลาดเสนทางใหมๆ และการลงทุน segmentation และ dual brand strategy ดำเนิน
ธุรกิจทั้งแบบ FSCs และ LCCs ควบคูกัน ขึ้นอยูกับเสนทางการบินที่รองรับและการตอบสนองลูกคาทั้ง 2 กลุม 
รวมทั้งการทำ Codeshare กับสายการบินตนทุนต่ำ นอกกลุม ที่ไมใชบริษัทลูกหรือบริษัทรวมทุนเพื่อขยาย
เสนทางการบินไปสูตลาดใหมๆ  
  ในขณะเดียวกัน สายการบินตนทุนต่ำยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและ
ภูมิภาคยุโรปเนื่องจากธุรกิจสายการบินตนทุนต่ำชวยเปดตลาดเสนทางใหมๆได เพื่อตอบสนองความตองการ
เดินทางของผูคนท่ีมากข้ึน ทำใหปจจุบันเกิดการพัฒนารูปแบบธุรกิจการบินใหมตอยอดมาจากรูปแบบสายการบิน
ตนทุนต่ำ 
 
 

 

1 ท่ีมา : Airbus, Airbus' Global Market Forecast for 2018-2037 
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2.3 รูปแบบธุรกิจอากาศยาน 
     ปจจุบันอากาศยานรุนใหมๆที่ผลิตมาสูตลาดจะมีประสิทธิภาพมากขึ ้น พิสัยการบินที ่ไกลข้ึน 

ประหยัดเชื้อเพลิง ลดการปลอยกาซคารบอน โดยอากาศยานแบบทางเดินเด่ียว (Single aisles) มีอัตราการเติบโต
สูงท่ีสุด และลักษณะรูปแบบอากาศยานท่ีผลิตจะมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงจากการผลิตอากาศยานขนาดใหญ (Large 
size) มาเปนขนาดกลางและเล็กมากขึ้น (Small to Medium Wide body) โดยอากาศยานขนาดเล็กรุนใหม  
มีคาใชจายการดำเนินงานที่ต่ำลง แตสามารถใชงานไดในเสนทางที่หลากหลาย และมีพิสัยการบินที่ไกล นำไปสู 
การพัฒนาขยายเครือขายสายการบินตนทุนต่ำในเสนทางการบินพิสัยไกลตอไป       
   3. แนวโนมอุตสาหกรรมทาอากาศยาน 
 3.1 การเติบโตของทาอากาศยาน 
 ทาอากาศยานทั ่วโลกมีแนวโนมการขยายและพัฒนาทาอากาศยานเพื ่อรองรับความตองการ 
การเดินทางทางอากาศที่มีการเติบโตอยางตอเนื่องมีการยกระดับคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน  
สงผลทำใหการแขงขันในอุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศสูงขึ้น โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟคมีจำนวนโครงการ
กอสรางและมีมูลคาการลงทุนกอสรางมากที่สุด โดยสวนใหญโครงการลงทุนขนาดใหญเกิดขึ้นในประเทศจีน ซึ่งมี
ทาอากาศยานเปนโครงขายหลักที่สามารถเชื่อมกับการคมนาคมในรูปแบบอื่นไดอยางไรรอยตอ (seamless 
connectivity) ไมวาจะเปนการเชื่อมตอกับรถไฟความเร็วสูง รถไฟระหวางเมือง รถไฟใตดิน ถนน และทาเรือ  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ลดเวลาของการเดินทางของนักธุรกิจใหมากที่สุด ลดเวลาใน 
การขนสงสินคาและทำใหตนทุนโลจิสติกสของภาคธุรกิจต่ำลง ซึ่งในอนาคตบทบาทของทาอากาศยานจะความเปน
เมืองสนามบิน (Airport City) ในการพัฒนาพื้นที่รอบสนามบินมากข้ึน 
 3.2 รูปแบบของทาอากาศยานในอนาคต 

 ทาอากาศยานจะมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากขึ้นจากการนำเทคโนโลยีเขามาชวยใน 
การดำเนินงาน การสรางความเติบโตทางดานรายไดอยางตอเนื่อง การบริหารจัดการกระบวนการผูโดยสาร 
เพื่อเพ่ิมความพึงพอใจ การเพ่ิมแหลงรายไดดวยการเพิ่มกิจกรรมเชิงพาณิชยมากยิ่งข้ึน และเทคโนโลยีตางๆเหลาน้ี
จะมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยในแตละทาอากาศยานจะมีแนวโนมที่จะพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใชมากข้ึน 
ในอนาคต 
 
ผลการดำเนินงานของ ทอท. 

1. ผลการดำเนินงานดานปริมาณการจราจรทางอากาศ ปงบประมาณ 2561  
ทอท.ใหบริการสายการบินแบบประจำรวมทั้งหมด 135 สายการบิน เปนสายการบินขนสงผูโดยสาร

ผสมสินคาจำนวน 125 สายการบิน และขนสงสินคาอยางเดียว จำนวน 10 สายการบิน ปริมาณเท่ียวบิน ผูโดยสาร 
และสินคา ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในป 2561 คิดเปนรอยละ 6.24, 7.99 และ 4.56 
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ตามลำดับ โดยมีสัดสวนของเที่ยวบินระหวางประเทศรอยละ 53 และเที่ยวบินภายในประเทศรอยละ 47 คิดเปน
อัตราการเติบโตรอยละ 11.29 และ 1.11 ตามลำดับ ดานปริมาณผูโดยสาร พบวาสัดสวนของผูโดยสารระหวาง
ประเทศรอยละ 58 และผูโดยสารภายในประเทศรอยละ 42  คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 10.9 และ 4.18 
ตามลำดับ และดานปริมาณการขนสงสินคา พบวามีสัดสวนของสินคาระหวางประเทศ รอยละ 94 และสินคา
ภายในประเทศ รอยละ 6 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 3.20 และลดลงรอยละ 21.60 ตามลำดับ  
 2. ผลประกอบการดานการเงิน   
       รายไดจากผลการดำเนินงานของ ทอท. ปงบประมาณ 2561 เพิ ่มขึ ้นจากปกอน 5,636.25  
ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.27 เนื่องจากรายไดคาบริการสนามบิน และรายไดคาบริการผูโดยสารขาออกเพิ่มข้ึน
จากปกอนคิดเปนรอยละ 8.50 และ 11.02 ขณะท่ีรายไดท่ีไมเก่ียวกับกิจการการบิน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 
10.28 โดยมาจากรายไดสวนแบงผลประโยชนผลประโยชนจากรานคาปลอดอากร สวนแบงผลประโยชนจากกิจกรรม
เชิงพาณิชยภายในทาอากาศยาน และสวนแบงผลประโยชนจากการจำหนายอาหารและเครื่องดื่มภายในทาอากาศ
ยาน สำหรับคาใชจายจากผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปกอน คิดเปนรอยละ 1.65 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน คาจางภายนอก และคาใชจายอื่นเพิ่มขึ้นรอยละ 7.73, 5.53 และ 5.58 
ตามลำดับ ในขณะที่คาตอบแทนการใชประโยชนในที ่ราชพัสดุลดลงรอยละ 5.46 เนื ่องจากปกอนบันทึก
คาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุสวนเพ่ิมยอนหลังตั้งแตป 2556 ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

ทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. 
เปาหมายองคกรระยะ 20 ป ของ ทอท. 
 “ทอท. เปนองคกรท่ีสนับสนุนการเชื่อมโยงการขนสงทางอากาศ และชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย
อยางยั่งยืน” 
  การกําหนดเปาหมายองคกรระยะ 20 ป มีแนวคิดมาจากการดําเนินงานภายใตกรอบวิสัยทัศน 
ประเทศไทย “ม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” และภารกิจของ ทอท.ในการสงเสริมและประกอบกิจการทาอากาศยานรวมท้ัง
การดำเนินงานของ ทอท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ โดย
การดำเนินงานท่ียึดหลักบรรษัทภิบาล การสรางความรวมมือและความสัมพันธอันดีกับกลุมพันธมิตรและผูมีสวนได
เสียที่สำคัญที่ตองการคำนึงถึงลูกคา หนวยธุรกิจ และภาครัฐ ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
และการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผูถือหุน ประกอบดวย 3 ประเด็นหลักดังน้ี 
  1. การเชื่อมโยงการขนสงทางอากาศ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงทางอากาศและ
บริการเปนพื้นฐานสำคัญที่จะชวยเสริมสราง ความมั่นคงของประเทศ และรองรับกับทิศทางและยุทธศาสตรดาน
การขนส งทางอากาศของประเทศท ี ่กำหนดให ประเทศไทย “เป นศ ูนย กลางการขนส งทางอากาศ 
ในภูมิภาค (Aviation Hub) ใสใจสิ่งแวดลอม พรอมใหบริการทุกระดับที่ปลอดภัย” ซึ่งจำเปนตองมีการพัฒนา
องคประกอบหลายดาน ไดแก ดานโครงสรางพื ้นฐาน ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดานคุณภาพ 



 

 

แผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 - 2565) หนา  8 

 

การใหบริการ และการสรางเครือขาย การเชื่อมตอกับการคมนาคมขนสงในรูปแบบอื่นๆ ตลอดจนการพัฒนา 
ดานบุคลากรและเทคโนโลยี ในการดำเนินงานที่ทันสมัย อีกทั้งตองคำนึงถึงความคาดหวังและความตองการของ
ลูกคา คูคา คูความรวมมือ ผูมีสวนไดเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งนี้เพื่อสงเสริมการขนสง
ทางอากาศของประเทศใหเปนศูนยกลางธุรกิจการบินของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ท้ังในสวนของผูโดยสารและสินคา 
รวมทั้งคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมใหแกชุมชน สังคม และประเทศ 
 2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ และสรางผลตอบแทน
อยางเหมาะสม ตอบสนองความคาดหวังของผูถือหุนและนักลงทุนสรางความเติบโตและฐานะทางการเงินที่มั่นคง
เพื่อเปนรากฐานการดำเนินธุรกิจในอนาคต อีกทั้งยังคำนึงการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในการ 
เปนทาอากาศยานที่สรางคุณคาทางดานเศรษฐกิจใหแกชุมชนโดยรอบ สังคมและประเทศ 
 3. อยางยั่งยืน ทอท.ดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อมุงสูการเปน
องคกรท่ีมีการเติบโตอยางยั่งยืน (Sustainable Growth) ในอนาคต ซึ่ง ทอท.ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล ดวยการสรางความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดเสียในทุกฝาย โดยยึดหลักการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพอยางเปนเลิศดวยคุณธรรม จริยธรรมของผูใหบริการท่ีดี และมีความโปรงใสตรวจสอบ
ได ประกอบกับการสร างเครือขายประสานความรวมมือและความสัมพันธอันดีก ับกลุ มพันธมิตรและ 
ผ ู ม ีส วนได เส ียที ่สำคัญที ่ต องการคำน ึงถ ึงล ูกค า หน วยธุรกิจ และภาครัฐ การสร างมูลค าเพิ ่มใหแก 
ผูถือหุนตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในการเปนทาอากาศยานที่ชุมชนและสังคมยอมรับ  
ดวยการสรางคุณคาทั ้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ใหแกชุมชน สังคม และประเทศ รวมถึง 
การนำนวัตกรรมมาใชในการบริหารและดำเนินงาน ทั้งนวัตกรรมดานเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมดานผลิตภัณฑและการบริการในการเพิ ่มความสามารถทางการแขงขันในทุกมิติอยางตอเนื ่อง 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดลอม/บริบทในกรอบการพัฒนาระยะยาวที่ตองเผชิญในอนาคต อาทิ
สังคมผูสูงวัย การกอการรายในรูปแบบใหม ๆ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภค เปนตน  

ทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 - 2565) 
วิสัยทัศน (Vision) 
 “ทอท. เปนผูดำเนินการและจัดการทาอากาศยานที่ดีระดับโลก : การมุงเนนคุณภาพการใหบริการ 
โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสรางรายไดอยางสมดุล” 
พันธกิจ (Mission) 
 “ประกอบและสงเสริมกิจการทาอากาศยาน รวมทั ้งดำเนินการกิจการอื่นที ่เกี ่ยวของหรือตอเนื ่อง 
กับการประกอบกิจการทาอากาศยาน โดยคำนึงถึงการพัฒนาท่ียั่งยืน” 
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คานิยม (Core Value) 
  1. ใหใจ (Service Mind) : การใหบริการดวยใจเหนือความคาดหมาย    
  2. มั่นใจ (Safety & Security) : เปนเลิศในมาตรฐานความปลอดภัย 
  3. รวมใจ (Teamwork) : รวมพลัง ใหเกียรติทุกความเห็น 
  4. เปดใจ (Innovation) : พัฒนาไมหยุดยั้ง 
  5. ภูมิใจ (Integrity) : ยึดม่ันผลประโยชนองคกร 
สมรรถนะหลักของ ทอท.  
   ทอท.มีความชำนาญในการดำเนินงานและปฏิบัติการทาอากาศยาน (Airport Operation Performance) 
ในความรับผิดชอบท้ัง 6 แหง ประกอบดวย 
 1. สมรรถนะหลักในการบริหารทาอากาศยานดานเครือขายพันธมิตร ประกอบดวย สายการบิน คูคา 
คูความรวมมือ ผูสงมอบ หนวยงานกำกับดูแล ผูถือหุน ชุมชนและสังคม โดยประสานและสรางความรวมมือ 
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อใหการดำเนินงานทาอากาศยานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. สมรรถนะหลักในการบริหารทาอากาศยานดานมาตรฐานความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย 
ทาอากาศยาน ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานท่ีทัดเทียมระดับสากล 
 3. สมรรถนะหลักในการบริหารทาอากาศยานดานการมีจิตบริการ (Service Mind) 
ปจจัยความยั่งยืนขององคกร 
  1. การเติบโตทางการเงิน (Financial Growth) 
       - การพัฒนาธุรกิจ (Business development) ทั้งรายไดเกี่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical 
Revenue) และรายไดที่ไมเก่ียวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenue) 
        - การบริหารจัดการดานการเงิน (Financial Management)  
 2. ความสามารถของบุคลากร (Human Capability) 
       - การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)  
        - การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development)  
 3. การบริหารจัดการองคกร (Organization Management) 
       - การบริหารงานภายใตหลักการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance: CG)   
       - การมุงสูองคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO)  
       - การบริหารจัดการความตอเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)  
       - การสรางนวัตกรรม (Innovation) 
 4. การจัดการดานสิ่งแวดลอม (Environmental Sustainability)  
 5. การมุงเนนผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Focus)  
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ประเด็นความเส่ียงท่ีอาจสงผลกระทบตอการดำเนินงานของ ทอท. 
ในการบริหารจัดการและการกำหนดยุทธศาสตร กลยุทธและวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรขององคกร 

ทอท.ไดใหความสำคัญถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่อาจเปนอุปสรรคตอการดำเนินงานทำใหองคกรไมสามารถ
ดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายขององคกรได โดยนำประเด็นความไมแนนอนหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมการบิน ซึ่งอาจนำไปสูเหตุการณความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอการดำเนินงานของ 
ทอท. ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มาเปนปจจัยนำเขาในการพิจารณากำหนดยุทธศาสตรและทิศทางขององคกร 
เพื่อเตรียมความพรอมใหองคกรสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงหรือความไมแนนอนในแตละ
ชวงเวลาได ประเด็นความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินงานในอนาคตอันใกลของ ทอท. อยางมีนัยสำคัญ 
ดังน้ี 
            1. ดานการเมือง (Politics) 
   อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอความตอเนื่องในการดำเนินงานของ 
ทอท. เนื่องจากเปนรัฐบาลผสม 
            2. ดานนโยบายภาครัฐ (Government) 
  2.1 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการคมนาคมในดานตางๆ ผานแผนปฏิบัติการดานคมนาคม
ขนสงระยะเรงดวน ผลจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวอาจกอใหเกิดประเด็นความเสี่ยงดังน้ี 
   2.1.1 ผูโดยสารมีทางเลือกในการขนสงหรือการโดยสารในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ิมมาก
ข้ึนจากในอดีต  
   2.1.2 การพัฒนาทาอากาศยานแหงอื่นๆ ในภูมิภาคตางๆ จำนวนผูโดยสารและเที่ยวบินจะ
กระจายตัวไปยังทาอากาศยานแหงอ่ืนๆ นอกเหนือจากทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. 
  2.2 ทอท.เขาไปดูแลและบริหารจัดการทาอากาศยานแทนกรมทาอากาศยาน (ทย.) เพ่ิมจำนวน 
4 แหง ซึ่ง ทอท.มีแผนที่จะลงทุนเพื่อปรับปรุงทาอากาศยานทั้ง 4 แหง รวมถึงการสรางทาอากาศยานแหงที่ 2 เพ่ิม
อีก 2 แหง ไดแก ทาอากาศยานเชียงใหม และทาอากาศยานภูเก็ต ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจกอใหเกิด
ประเด็นความเส่ียงดังน้ี 
   2.2.1 ความพรอมของทรัพยากรในดานตางๆ เพ่ือบริหารจัดการทาอากาศยานแทน ทย. 
4 แหง และทาอากาศยานที่สรางใหม 2 แหง 
   2.2.2 ความเพียงพอของเงินลงทุนเพื่อพัฒนาทาอากาศยานที่จะรับโอนเขามา รวมถึง
การสรางทาอากาศยานแหงใหมอีก 2 แหง 
   2.2.3 ความสามารถในการกำหนดกลยุทธเพื่อพัฒนาศักยภาพทาอากาศยานท่ีรับโอนมา
และมีผลการดำเนินงานขาดทุนใหสามารถมีกำไรได 
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   3. ดานเศรษฐกิจ (Economic) 
  3.1  การเติบโตของเศรษฐกิจในป 2562 ทั้งสหรัฐอเมริกา ยูโรโซน ญี่ปุน และจีนมีแนวโนม
ลดลง เนื่องจากประเทศไทยยังคงเปนจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวตางชาติ การเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
อาจสงผลตอจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผูโดยสารเติบโตในอัตราท่ีลดลง  
  3.2  การกระจุกตัวของนักทองเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยในชวงเทศกาลตางๆ สงผลใหเกิด
ความแออัด และความไมเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เน่ืองจากความลาชาในโครงการพัฒนาทาอากาศยาน
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารของ  
   4. ดานการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและพฤติกรรมผูโดยสาร (Population Change and 
Passenger Behavior) 
  4.1 การพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารของ ทอท.ใหทันตอการเติบโตของ
จำนวนผูโดยสารในภูมิภาคแอฟริกาและเอเชียแปซิฟกในอนาคต 
  4.2 การออกแบบหรือพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที ่คำนึงถึงอารยสถาปตย (Universal 
Design) เพ่ือรองรับผูโดยสารไดครอบคลุมทุกกลุมประชากรอยางเหมาะสม  
  4.3 ความสามารถในการกำหนดกลยุทธเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการไดตรง
ตามความตองการและความคาดหวังของผูโดยสารและสายการบินที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
   5. ดานรูปแบบธุรกิจ (Business Models) 
  5.1 ประเทศไทยมีแนวทางในการพัฒนาทาอากาศยานที่มีอยูในปจจุบันและกอสรางทาอากาศ
ยานแหงใหมผานแผนแมบทจัดตั้งสนามบินพาณิชยของประเทศไทย อาจสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสรางในอุตสาหกรรมการบิน ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจกอใหเกิดประะเด็นความเสี่ยงดังน้ี 
   5.1.1 ความสามารถในการปรับตัวของ ทอท.ใหสอดคลองของแผนแมบทจัดตั้งสนามบิน
พาณิชยของประเทศไทย 
   5.1.2 ความสามารถในการแขงขันกับทาอากาศยานแหงอ่ืนๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
   5.1.3 โอกาสในการบริหารจัดการทาอากาศยานแหงอื่นๆ ทั้งในรูปแบบการรับโอนหรือ 
การรับจางบริหาร 
  5.2 ทอท.กำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตร (Strategic Positioning) ของแตละทาอากาศยาน
เพื่อใหมีการพัฒนาไปในแนวทางที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
ความไมแนนอนที่อาจจะเกิดข้ึนในแตละชวงเวลา อาจกอใหใหเกิดประเด็นความเส่ียงดังนี้ 
   5.2.1 ความสามารถในการปรับปรุงหรือเปลี ่ยนแปลง Strategic Positioning ให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมการแขงขันท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 



 

 

แผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 - 2565) หนา  12 

 

   5.2.2 ความทาทายในการกำหนดและปรับเปลี่ยนแนวทางดำเนินงานอยางรวดเร็ว และ
ทันทวงที เพื่อใหบรรลุตาม Strategic Positioning ที่กำหนดไว 
  5.3 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการทาอากาศยานดานการรักษาความปลอดภัย
และการใหบริการดานลานจอดและอุปกรณภาคพื้น จากการจัดจางบริษัทภายนอก (Outsource) เปนการดำเนินการ
โดยบริษัทลูก ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจกอใหเกิดประเด็นความเสี่ยงดังนี้ 
   5.3.1 ความสามารถในการควบคุมคุณภาพการใหบริการและประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานดานการรักษาความปลอดภัยและการบริการดานลานจอดและอุปกรณภาคพื้นของบริษัทลูก 
   5.3.2 รูปแบบการดำเนินธุรกิจมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยใหการดำเนินงาน 
เกิดประสิทธิภาพ 
  5.4 รูปแบบทางธุรกิจในการบริหารจัดการทรัพยสินที ่ ทอท.ครอบครองยังไมสามารถสราง
ผลตอบแทนหรือผลประโยชนไดอยางเต็มท่ี อาจกอใหเกิดประะเด็นความเส่ียงดังนี้ 
   5.4.1 การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจในการสรางรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน (Non - 
Aeronautical Revenue) 
   5.4.2 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Asset: ROA) อยูในระดับต่ำ ไม
สามารถสรางผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแกผูถือหุนได 
   6. ดานการเปล่ียนแปลงทางดิจิตอล (Digital Transformation) 
  เทคโนโลยีท่ีสามารถสรางการเปล่ียนแปลงครั้งใหญใหกับอุตสาหกรรมการบิน ไดแก ระบบการ
ทำงานอัตโนมัติ (Automation) ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) หุนยนต (Robotics) เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 
หรือ เออาร (Augmented Reality: AR) และอินเทอรเน็ต ออฟ ธิงส หรือไอโอที (Internet of Things: IoT) 
สงผลใหเกิดการบริหารจัดการท่ีเปนระบบและสรางบริการใหมๆ ใหสอดรับกับพฤติกรรมของผูใชบริการ ตลอดจน
สามารถเสริมความแข็งแกรงในการดำเนินธุรกิจ การปรับตัวของทาอากาศยานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 
จึงเปนความทาทายที่สำคัญ ในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับการดำเนินธุรกิจ  
   7. ดานความปลอดภัยทางไซเบอรและความเปนสวนตัว (Cyber Security and Privacy) 
  ปจจุบันการโจมตีความปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Attack) มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจากกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทางดิจิตอล (digital transformation) และมีการพัฒนาการโจมตีในรูปแบบท่ีหลากหลาย ซ่ึงภาคธุรกิจ
การบินเปนอีกเปาหมายหน่ึงในการพยายามโจมตี ทั้งน้ี องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศและสนามบินแหง
ตางๆ ไดหันมาใหความสำคัญเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยขอมูลดานการบินมากยิ่งข้ึน  
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   8. ดานสิ่งแวดลอม (Environment) 
  การเปลี ่ยนแปลงกะทันหันของสภาพอากาศ (Climate Change) กอใหเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่มีความถ่ีและทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ภัยพิบัติดังกลาวสรางความเสียหายและกระทบตอการดำเนิน
ธุรกิจ ซึ ่งเปนความทาทายของธุรกิจทาอากาศยานที ่จะตองตระหนักถึงการเตรียมความพรอมรองรับตอ
สถานการณตางๆ ไดอยางทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ 
ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Advantages) 

1. ทอท.ไดเปรียบจากการขยายตลาดและธุรกิจใหมๆ รวมทั ้งการสรางมูลคาเพิ ่มจากโอกาสใน 
การขยายตัวของปริมาณการจราจรทางอากาศ เท่ียวบิน ผูโดยสาร และสินคา  
 2. ทอท.ไดเปรียบจากนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนสงเสริมภาคการทองเที่ยวและการพัฒนาระบบ
โครงขายการขนสงของประเทศ  

3. ทอท.ไดเปรียบจากตำแหนงทางภูมิศาสตรที่เปนศูนยกลางการเชื่อมตอการขนสงในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและจุดหมายปลายทางท่ัวโลก  
 4. ทอท.มีความมั่นคงทางการเงินทำใหสามารถขยายตลาดและธุรกิจใหมๆ ตามนโยบายของรัฐบาล 
และแนวโนมการขนสงทางอากาศที่เติบโต 
 5. ทอท.มีอาคารและพื้นที่วางเปลาที ่สามารถสรางรายได เพื่อรองรับแนวโนมการขนสงทางอากาศ 
ที่เพ่ิมข้ึน 
 6. ทอท.ไดเปรียบจากการขยาย/กอสราง ทาอากาศยานในอนาคต เนื่องจากผูประกอบการรายใหม 
เขาสูตลาดไดยาก 
 ความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenges) 

  1. ทอท.มีความทาทายในการบริหารจัดการองคกรใหมีศักยภาพในการแขงขัน 
 2. ทอท.มีความทาทายในการพัฒนาขีดความสามารถทาอากาศยานของ ทอท.ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
และการเติบโตในตลาดโลก 
 3. ทอท.มีความทาทายในการสรางความรวมมือและพัฒนาความสัมพันธอันดีกับหนวยงานภายนอกท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และผูมีสวนไดเสียสำคัญ เพื่อลดผลกระทบดานลบท่ีเกิดจากการดำเนินงานขององคกร 
 4. ทอท.ตองมีการบูรณาการทิศทางและนโยบายภาครัฐ รวมทั้งสนับสนุนความรวมมือระหวางหนวยงาน
ที่เก่ียวของในดานกฎหมายท่ีสงเสริมใหเกิดการแขงขันเชิงธุรกิจและการดำเนินงานขององคกร 
  5. ความทาทายจากขอจำกัดของกฎระเบียบ ขอบังคับในการใชประโยชนในที่ดินวางเปลา 
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objectives) 
 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ี 1  เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกใหสามารถ 
รักษาระดับคุณภาพการบริการ (Level of Service) ตามมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 

คะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน 
ทอท. ในภาพรวม 

ทสภ. 4.32 
ทดม. 4.02 
ทภก. 4.16 
ทชม. 4.52 
ทหญ. 3.92 
ทชร. 4.21 

ทสภ. 4.34 
ทดม. 4.04 
ทภก. 4.18 
ทชม. 4.54 
ทหญ. 3.94 
ทชร. 4.23 

ทสภ. 4.36 
ทดม. 4.06 
ทภก. 4.20 
ทชม. 4.56 
ทหญ. 3.96 
ทชร. 4.25 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 2  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงานทาอากาศยาน 
ใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) ทาอากาศยาน 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 

Safety 
1. รอยละความสำเร็จของการดำเนินการแกไขจำนวนขอบกพรอง 
ประเภทท่ี 1 ดานความปลอดภัย (Safety) จากการตรวจสอบจากรัฐ 

 
รอยละ 100 

2. การรักษาเปาหมายสมรรถนะความปลอดภัยไมใหเกิดอากาศยาน
อุบัติเหตุท่ีมสีาเหตุหลัก มาจากการดำเนินงาน 
ของทาอากาศยานในความรับผดิชอบของ ทอท. 

จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ / 100,000 movements 
เทากับ 0 

 

Security 
รอยละของจำนวนขอบกพรองดานการรักษาความปลอดภัยประเภท
ท่ี 3 ท่ีตรวจพบโดย กพท.ลดลง เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

 
รอยละ 100 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ี 3 เพื่อสรางการเติบโตดานผลประกอบการทางการเงิน จากการสรางรายไดที่เกี่ยวกับกิจการ
การบิน (Aeronautical Revenue) และรายไดท่ีไมเก่ียวกับกิจการการบิน (Non - Aeronautical Revenue) 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ป 2563 ป 2564 ป 2565 

อัตราสวนกำไรจากการดำเนินงาน 
 

รอยละ 50 ตลอดระยะเวลาของแผน 

อัตราสวนรายไดข้ันต่ำตอคาใชจายจำเปน 1.5 1.5 1.5 
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ยุทธศาสตร (Strategies) 

AOT Strategy House (2560 - 2565) 

 

 ภายใต AOT Strategy House ของ ทอท. มียุทธศาสตรหลัก 7 ดาน ดังน้ี  
 ยุทธศาสตรท่ี 1 Airport Strategic Positioning การกำหนดแนวทาง (Roadmap) พัฒนาศักยภาพของ 
ทาอากาศยาน ทอท. 6 แหง เพ่ือมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตรของแตละทาอากาศยาน 
 โดยมีกลยุทธการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 
 กลยุทธ 1.1 พัฒนาการจัดทำฐานขอมูลสำคัญและกำกับการดำเนินงานภายใต Airport Strategic Positioning  
  เพื่อใหทาอากาศยานมีการพัฒนาไปในแนวทางที ่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการและรูปแบบ 
การใหบริการท่ีตรงตามลักษณะฐานขอมูลการใชงานของลูกคา (User Profile) และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 กลยุทธ 1.2 ปรับปรุง/ทบทวน Strategic Positioning ของแตละทาอากาศยาน  
  ท ั ้ งในด านพฤติกรรมการเด ินทางของผ ู โดยสาร ร ูปแบบธ ุรก ิจการให บร ิการของสายการบ ินท่ี 
เปล่ียนแปลงไป อันจะทำใหการดำเนินงานของแตละทาอากาศยานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดอยางแทจริง 
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 กลยุทธ 1.3 การพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อมุงสู Airport Strategic Positioning  
  เพื่อสรางความแตกตางจากการดำเนินงานที่มุงเนนการสรางความยั่งยืนในแตละทาอากาศยาน โดยนำมา
กำหนดเปนแนวทางดำเนินงานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน 
รวมถึงการประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานของ ทอท.ใหตระหนักรวมกัน 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 Airport Service Capacity การบริหารขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร
ทางอากาศ เรงรัดการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของทาอากาศยาน 
 โดยมีกลยุทธการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 
 กลยุทธ 2.1 พัฒนาระบบบำรุงรักษาทาอากาศยาน  
 การมุงเนนดานการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกใหเพียงพอ โดย ทอท.มุงเนน 
การพัฒนาระบบบำรุงรักษาทาอากาศยานใหสามารถใชโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที ่มีอยู 
ใหสามารถใหบริการไดเต็มศักยภาพควบคูกัน 
 กลยุทธ 2.2 เพ่ิมขีดความสามารถทาอากาศยาน  
 การดำเนินงานทั้งในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก (Airport Expansion)  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศและสามารถคงระดับคุณภาพบริการไวใน
ระดับท่ีเหมาะสม    
 กลยุทธ 2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือการบริหารงานทาอากาศยานแหงใหมในอนาคต  
 เนื่องจากแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศที่เพิ ่มสูงขึ ้นอยางตอเนื่อง สงผลให 
ในอนาคต ทาอากาศยานทั้ง 6 แหงของ ทอท. ตองรองรับผูโดยสารเต็มศักยภาพและไมสามารถลงทุนขยาย 
ทาอากาศยานในพื้นที่เดิมได จำเปนตองมีการพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงานทาอากาศยานแหงใหม 
อีกทั้ง แนวคิดในการการสรางทาอากาศยานเพื่อรองรับขีดความสามารถของทาอากาศยานเดิม และการพัฒนา
แนวทางความรวมมือในการใชทาอากาศยานรวมกับทาอากาศยานอ่ืน ๆ ในรูปแบบ Airport System 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 Regional Hub การพัฒนาการดำเนินงานทาอากาศยานเปนศูนยกลางการบินที่รองรับ
รูปแบบธุรกิจในดานตาง ๆ ไดแก ศูนยกลางการบินดานการทองเที่ยว ศูนยกลางการบินเพื่อเปลี่ยนผานไปยัง
จุดหมายปลายทางอื่น ๆ ศูนยกลางการบินดานธุรกิจ ศูนยกลางการบินดานโลจิสติกส และศูนยกลางการบิน 
ดานการซอมบำรุงอากาศยาน 
 โดยมีกลยุทธการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 
 กลยุทธ 3.1 มุงสูการเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศและสนับสนุนการทองเที่ยว  
 การใช โอกาสจากขอได เปรียบในดานทำเลที ่ต ั ้งของประเทศในการเปนศูนยกลางภูม ิภาคอาเซียน 
ที่สามารถเชื่อมตอระหวางภูมิภาคอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดีย  และนโยบายรัฐบาลท่ี
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สนับสนุนการทองเที่ยว เพื่อยกระดับการดำเนินงานทาอากาศยานใหมีประสิทธิภาพและรองรับการขยายธุรกิจการ
ขนสงทางอากาศในดานการทองเที่ยวของประเทศ 
 กลยุทธ 3.2 มุงสูการเปนศูนยกลางการขนสงสินคาทางอากาศ ณ ทสภ.  
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจการในเขตปลอดอากร รวมทั้งการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
ตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการขนสงสินคาทางอากาศและระบบโลจิสติกสใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ
สงเสริมการเติบโตของภาคการสงออกและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 Intelligent Services การพัฒนาบร ิการที ่ม ุ งเน นดานนว ัตกรรมและเทคโนโลยี 
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใชในการดำเนินงานและปฏิบัติการทาอากาศยาน ควบคูกับการมุงเนน  
การพัฒนาดานมาตรฐานและคุณภาพบริการอยางตอเนื ่อง โดยนำแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาประยุกตใช ใน 
การดำเนินงาน 
 โดยมีกลยุทธการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 
 กลยุทธ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทาอากาศยาน  
 การบริหารจัดการทาอากาศยานจำเปนตองใหความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ทาอากาศยาน รวมทั้งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเขามาใชในการบริหารและปฏิบัติการ 
ทาอากาศยาน เพื ่อพัฒนาคุณภาพการบริการและการอำนวยความสะดวกใหดียิ ่งขึ ้น ควบคูกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดำเนินการตามมาตรฐานดานการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยทาอากาศยาน 
ระดับสากล  
 กลยุทธ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 
 ในการบริหารการดำเนินงานเพื่อใหองคกรสามารถบรรลุวิสัยทัศนที่วางไว จะตองคำนึงถึงการพัฒนาองคกร
เพื ่อมุ งส ู การเปนองค กรสมรรถะสูงในทุกมิต ิ ท ั ้งการพัฒนานวัตกรรมขององคกร การใหความสำคัญ 
กับการกำกับดูแลกิจการมุงเนนการเสริมสรางจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลที่ดีใหเกิดในองคกร 
ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอการดำเนินงานใหครอบคลุมทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ     
     กลยุทธ 4.3 พัฒนาประสิทธิภาพการสรางความรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและผูมีสวนไดเสียสำคัญ 
 ทอท.มีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองใหความสำคัญกับการยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพดานการประสาน
ความรวมมือและสรางความสัมพันธอันดีกับพันธมิตรแลผูมีสวนไดเสียสำคัญทุกกลุม เพื่อใหการดำเนินงานของ 
ทอท.สามารถบรรลุเปาหมายและตอบสนองความตองการของพันธมิตรและผูมีสวนไดเสียสำคัญ 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 Aeronautical Business การพัฒนาการดำเนินงานดานกิจการการบิน การพัฒนาธุรกิจ 
ที่เกี่ยวของกับกิจการการบินในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการใหบริการ
ผูโดยสารและกระบวนการใหบริการสายการบิน 
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 โดยมีกลยุทธการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 
 กลยุทธ 5.1 เพ่ิมศักยภาพในการรองรับผูโดยสารและเที่ยวบิน 
  โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานดานกิจการการบิน ประกอบดวย การจัดสรร
ตารางการบิน กระบวนการเขา-ออกของผู โดยสาร กระบวนการเปลี ่ยนถายลำ กระบวนการตรวจสอบ 
ดานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย กระบวนการใหบริการภาคพื้นแกสายการบิน โดยคำนึงถึง  
ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และความมีประสิทธิภาพ เปนสำคัญ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของกับ
การใหบริการทาอากาศยานและผูโดยสาร รวมทั ้งการบริหารพื ้นที ่ใหมีความเหมาะสมและใชพื ้นที ่ที ่มีอยู 
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 กลยุทธ 5.2 พัฒนาการตลาดเสนทางการบินเชิงรุก 
 การสรางรายไดและผลตอบแทนหลักของ ทอท. รอยละ 60 มาจากรายไดจากการดำเนินงานที่เกี ่ยวกับ
กิจการการบิน (Aeronautical Revenue) ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณการจราจรในดานเที่ยวบิน ผูโดยสาร และสินคา 
ดังนั้น ทอท. ตองดำเนินการพัฒนาตลาดดานการบินทั้งในประเทศและระหวางประเทศ  โดยการเพ่ิมความถ่ี 
จำนวนเที ่ยวบิน และจำนวนสายการบินใหเขามาทำการบิน ควบคูกับการดำเนินงานดานลูกคาสัมพันธ 
(Customer Relation Management) เพ่ือรักษาฐานลูกคาเดิม  
 ยุทธศาสตรที่ 6 Non - Aeronautical Business การพัฒนาการดำเนินงานดานกิจการที ่ไมเกี ่ยวกับ 
การบิน การเพิ่มบริการที่มีความหลากหลายและสอดคลองกับกลุมลูกคาและผูที ่มาใชบริการทาอากาศยาน  
การกำกับประสิทธิภาพของกิจการสัมปทาน รวมถึงการใชประโยชนทรัพยสินที่มีอยูเพ่ือสรางรายได 
 โดยมีกลยุทธการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 
 กลยุทธ 6.1 พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชยในอาคารผูโดยสาร 
 นอกจากการบริหารจัดการทาอากาศยานดานกิจการการบินซึ ่งเปนภารกิจหลัก ทาอากาศยานชั้นนำ 
ไดใหความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Business) ภายในอาคาร
ผูโดยสาร เนื่องจากเปนการพัฒนาบริการเกี่ยวเนื่องที่ตอบสนองความตองการที่หลากหลายและความคาดหวัง 
ของผูโดยสารและสายการบินที่มาใชบริการ อีกทั้งเปนปจจัยสำคัญในการสรางรายได และผลประกอบการที่มี 
ผลิตภาพสูง (High Productivity)  
 กลยุทธ 6.2 พัฒนาการใชประโยชนสินทรัพยภายนอกอาคารและพ้ืนท่ีวางเปลา 
 ทอท.มีความไดเปรียบในเชิงยุทธศาสตรจากการมีพื ้นที่วางเปลาภายนอก ซึ ่งสามารถสรางมูลคาเพิ่ม 
ในเชิงธุรกิจไดในอนาคต จึงตองมีแนวทางการพัฒนาเพื่อการใชประโยชนจากสินทรัพยที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถแขงขันและสรางรายไดที่ไมเก่ียวกับกิจการการบินไดอีกทางหน่ึง 
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 กลยุทธ 6.3 พัฒนาธุรกิจรูปแบบใหมโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน 
 การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที ่ท ันสมัยมาใชในการสนับสนุนการบริหารจัดการทาอากาศยาน 
เพื ่อพัฒนาคุณภาพการบริการ สรางความความพึงพอใจใหแกผู โดยสาร นับเปนสิ ่งสำคัญอยางยิ ่ง ทอท. 
ควรศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที ่สนับสนุนการดำเนินงานดานกิจกรรมเช ิงพาณิชย 
เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และพัฒนารูปแบบธุรกิจใหมๆ อันจะนำไปสูการสรางผลประกอบการ 
ที่ดียิ่งข้ึนในอนาคต 
 ยุทธศาสตรท่ี 7 Business Development การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหมๆ เพื ่อขยายการดำเนินงาน 
ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเก่ียวเน่ือง รวมถึงการรวมลงทุนในธุรกิจทาอากาศยานกับพันธมิตรทางธุรกิจในกิจการตางๆ 
 โดยมีกลยุทธการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 
 กลยุทธ 7.1 พัฒนาธุรกิจระหวางประเทศ 
 โดย ทอท.มุงเนนการขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังตางประเทศในระดับภูมิภาค ASEAN และภูมิภาคอื่นๆ  
ทั้งในรูปแบบการรวมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในดานที่เกี่ยวกับกิจการการบินและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกิจการ
การบิน รวมทั ้งการพัฒนาธุรกิจร วมกับทาอากาศยานชั ้นนำผานบันทึกขอตกลงความรวมมือระหว าง 
ทาอากาศยาน (Sister Airport Agreement) ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งโอกาสในการรับจาง
บริหารทาอากาศยาน การดำเนินงาน/และหรือรวมทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการบินทั้งในระดับภูมิภาคและ 
ในระดับโลก 
 กลยุทธ 7.2 พัฒนาธุรกิจรูปแบบบริษัทลูก/บริษัทรวมทุน 
 ทอท.ตองมีการพัฒนาธุรกิจรูปแบบบริษัทลูกหรือบริษัทรวมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจบริษัทเพื่อสรางความ
เติบโตของรายไดและผลกำไรที ่ เหมาะสม โดยมุงเนนที ่ธ ุรกิจที ่ เปนบริการหลักของทาอากาศยาน เชน 
การใหบริการภาคพื้น การรักษาความปลอดภัย เปนตน เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของ 
ทาอากาศยาน และเปนการสรางโอกาสในการลงทุนใหกับ ทอท.ในธุรกิจที ่เกี ่ยวเนื ่องกับกิจการการบิน 
ไดในระยะยาว   
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บทท่ี 1 
ทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. ระยะยาว 

 
  แผนวิสาหกิจ ทอท.จัดทําขึ้นเพื่อเปนกรอบทิศทางการดำเนินงานของ ทอท.ในระยะ 5 ป ซึ่งมีความ
สอดคลองกับแผนและนโยบายในระดับตาง ๆ ไดแก นโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายประเทศไทย 
4.0 (Thailand 4.0) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(Digital Economy : DE) แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม (ป 2560 - 2564) แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ ระยะ 
5 ป (ป 2560 - 2564) และแนวนโยบายผูถือหุน (Statement of Directions : SODs) ซึ่งในการดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ ระยะ 5 ป (ป 2560 - 2564) กำหนดใหรัฐวิสาหกิจและหนวยงานที่เกี่ยวของนำแผน
ยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจฯ ไปใชเปนแนวทางในการกำหนดเปาหมาย 20 ป และทิศทางระยะ 5 ป โดยคำนึงถึงการ
เปล่ียนแปลงในอนาคตที่อาจทำใหภารกิจและงานของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน เพื่อใหแนวทางการพัฒนา
ของ ทอท.เกิดความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ทอท.จึงตองคำนึงถึงปจจัย
สำคัญในการกำหนดทิศทางและเปาหมายองคกรระยะ 20 ป ดังน้ี 
 
ทิศทางการดำเนินงานของ ทอท.ระยะ 20 ป 
 

“ทอท. เปนองคกรที่สนับสนุนการเช่ือมโยงการขนสงทางอากาศ 
และชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยอยางย่ังยืน” 

 
 การกําหนดเปาหมายองคกรระยะ 20 ป  มีแนวคิดมาจากการดําเน ินงานภายใตกรอบวิส ัยทัศน 
ประเทศไทย “ม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” และภารกิจของ ทอท.ในการสงเสริมและประกอบกิจการทาอากาศยาน รวมท้ัง 
การดำเนินงานของ ทอท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ  
โดยการดำเนินงานที่ยึดหลักบรรษัทภิบาล การสรางความรวมมือและความสัมพันธอันดีกับกลุมพันธมิตรและ 
ผูมีสวนไดเสียที่สำคัญที่ตองการคำนึงถึงลูกคา หนวยธุรกิจ และภาครัฐ ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม และการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผูถือหุน ประกอบดวย 3 ประเด็นหลักดังนี้ 
  1. การเชื่อมโยงการขนสงทางอากาศ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงทางอากาศและ
บริการเปนพื้นฐานสำคัญที่จะชวยเสริมสราง ความมั่นคงของประเทศ และรองรับกับทิศทางและยุทธศาสตรดาน
การขนส งทางอากาศของประเทศท ี ่กำหนดให ประเทศไทย “เป นศ ูนย กลางการขนส งทางอากาศ 
ในภูมิภาค (Aviation Hub) ใสใจส่ิงแวดลอม พรอมใหบริการทุกระดับที่ปลอดภัย” ซึ่งจำเปนตองมีการพัฒนา
องคประกอบหลายดาน ไดแก ดานโครงสรางพื ้นฐาน ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดานคุณภาพ 
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การใหบริการ และการสรางเครือขาย การเชื่อมตอกับการคมนาคมขนสงในรูปแบบอื่นๆ ตลอดจนการพัฒนา 
ดานบุคลากรและเทคโนโลยี ในการดำเนินงานที่ทันสมัย อีกทั้งตองคำนึงถึงความคาดหวังและความตองการของ
ลูกคา คูคา คูความรวมมือ ผูมีสวนไดเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งนี้เพื่อสงเสริมการขนสง
ทางอากาศของประเทศใหเปนศูนยกลางธุรกิจการบินของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ทั้งในสวนของผูโดยสารและสินคา 
รวมทั้งคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมใหแกชุมชน สังคม และประเทศ 
 2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ และสรางผลตอบแทน
อยางเหมาะสม ตอบสนองความคาดหวังของผูถือหุนและนักลงทุนสรางความเติบโตและฐานะทางการเงินที่มั่นคง
เพื่อเปนรากฐานการดำเนินธุรกิจในอนาคต อีกทั้งยังคำนึงการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในการ 
เปนทาอากาศยานที่สรางคุณคาทางดานเศรษฐกิจใหแกชุมชนโดยรอบ สังคมและประเทศ 
 3. อยางย่ังยืน ทอท.ดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาที่ย่ังยืนเพ่ือมุงสูการเปนองคกร
ที่มีการเติบโตอยางยั่งยืน (Sustainable Growth) ในอนาคต ซึ่ง ทอท.ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแล
กิจการท่ีดีตามหลักบรรษัทภิบาล ดวยการสรางความเชื่อม่ันตอผูมีสวนไดเสียในทุกฝาย โดยยึดหลักการดำเนินงานท่ี
มีประสิทธิภาพอยางเปนเลิศดวยคุณธรรม จริยธรรมของผูใหบริการที่ดี และมีความโปรงใสตรวจสอบได ประกอบ
กับการสรางเครือขายประสานความรวมมือและความสัมพันธอันดีกับกลุมพันธมิตรและผูมีสวนไดเสียที่สำคัญท่ี
ตองการคำนึงถึงลูกคา หนวยธุรกิจ และภาครัฐ การสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผูถือหุนตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอมในการเปนทาอากาศยานท่ีชุมชนและสังคมยอมรับ ดวยการสรางคุณคาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม ใหแกชุมชน สังคม และประเทศ รวมถึงการนำนวัตกรรมมาใชในการบริหารและดำเนินงาน  
ทั ้งนวัตกรรมดานเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมดานผลิตภัณฑและการบริการในการเพิ่ม
ความสามารถทางการแขงขันในทุกมิติอยางตอเน่ืองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดลอม/บริบทในกรอบ
การพัฒนาระยะยาวที่ตองเผชิญในอนาคต อาทิสังคมผูสูงวัย การกอการรายในรูปแบบใหมๆ และการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผูบริโภค เปนตน 
  ทั้งนี้ ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ ทอท.ระยะ 20 ป ขางตน ไดคำนึงถึงปจจัยสำคัญใน 
การกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ ทอท.ระยะ 20 ป ประกอบดวย 
 
 นโยบายและกรอบการพัฒนาประเทศระยะ 20 ป 
  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนำไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคน
ไทยทุกคน โดยการพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่อง ซึ่ง
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เปนปจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ ทอท.ในอนาคต ทั้งนี้การดำเนินการภายใตยุทธศาสตร
ชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) มีกรอบแนวทางการพัฒนาท่ีสำคัญ 6 ยุทธศาสตร สรุปดังน้ี 
    1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  
    2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
    3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
    4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
    5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
    6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุ  
ซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสราง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ   
   ทอท.จ ึงตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร  การพัฒนาในระยะยาวและกําหนดแนวทาง 
การพัฒนาของ ทอท.ใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคตที ่อาจทำใหภารกิจและงานของรัฐวิสาหกิจเปลี ่ยนแปลงไป และถายทอดแนวทางการพัฒนาสู 
การปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่อง และสรางความเขาใจใชเปนกรอบทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. 
ในอนาคตตอไป 
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ปจจัยและแนวโนมการดำเนินธุรกิจ : ปจจัยการเปล่ียนแปลงในบริบทโลก (Global Influences) 
       ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางไมหยุดนิ่ง โดยมีปจจัยการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ 
(Global Influences) เปนแนวโนมที่สามารถสงผลทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับมหภาคตอเนื่องในอนาคต 
ระยะยาว สงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และชีว ิตความเปนอยูของคนในสังคม 
ทั่วโลกในระดับที่แตกตางกัน สวนใหญเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีมาพรอมกับความทาทายและความไมแนนอน ซ่ึงหาก
องคกรขาดแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและขาดความคลองตัวในการดำเนินงาน อาจสงผลใหการ
ดำเนินภารกิจตองหยุดชะงักชั่วคราว หรืออาจรุนแรงถึงขั้นตองหยุดการดำเนินงานถาวร ซึ่งจะทำใหการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลงได 
      ในการทบทวนแผนวิสาหกิจของ ทอท. ประจำปงบประมาณ 2562 ทอท.ไดคำนึงถึงแนวโนมสำคัญและ
ความทาทายที่เกิดจากผลกระทบของ Global Influences เพื่อประกอบการวางทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. 
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น โดยไดทบทวนและพิจารณาปจจัยในมิติใหมๆ ทั้งในบริบทของ
แนวนโยบาย เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม สามารถสรุป Global Influences สำคัญที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศและการดำเนินงานของ ทอท. ไดดังน้ี  
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  1. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร (Demographic Shift) 
     การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) เปนประเด็นการเปลี่ยนแปลง
ดานประชากรศาสตรที่สำคัญของโลก เนื่องจากการขาดความสมดุลระหวางอัตราการเกิดที่ลดลง (Fertility Rate) 
และการมีอายุข ัยที ่ส ู ง ข้ึน 
(Life Expectancy) จากการ
มีว ิทยาการทางการแพทย
สมัยใหมที่กาวหนา รวมถึง
ความสามารถในการเขาถึง
บริการและความชวยเหลือ
ตางๆสะดวกมากขึ้น ทำใหประชากรมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยในป 2561 มีจำนวนประชากรผูสูงอายุทั้งส้ิน 
970 ลานคน คิดเปนรอยละ 13 ของจำนวนประชากรโลกทั้งหมด คาดวาจะมีสัดสวนประชากรผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนเปน
รอยละ 16 ในป 2573 และรอยละ 21 ในป 2593 ซึ่งในปดังกลาว ประชากรโลกจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุโดย
สมบูรณ (Aged Society) นับเปนความทาทายที่ทุกประเทศทั่วโลกตางตองเผชิญ 
  สำหรับสถานการณในประเทศไทย ปจจุบันอยูในชวงการเปลี ่ยนผานจากสังคมผูสูงอายุ (Aging 
Society) ไปสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) ในป 2561 ประเทศไทยมีสัดสวนประชากรอายุ 60 ปข้ึน
ไป มากถึงรอยละ 17 ของจำนวนประชากร 69 ลานคน และในป 2564 คาดวาจะมีสัดสวนประชากรผูสูงอายุ คิด
เปนรอยละ 20 ซึ่งมีขนาดมากกวา 1 ใน 4 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ทำใหประเทศไทยจะกลายเปนสังคม
ผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) แนวโนมดังกลาวนำมาซึ่งความทาทายในบริบทใหม ท้ังการลดลงของจำนวน
แรงงานที่อาจสงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความจำเปนที่รัฐบาลตองใหความชวยเหลือเชิงนโยบายและ
สนับสนุนการบริการพื้นฐานตางๆใหเพียงพอเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ การออกแบบผลิตภัณฑและ
บริการที่สามารถตอบโจทยความตองการของกลุมผูสูงอายุในทุกระดับ รวมถึงการเตรียมพรอมขององคกรภาครัฐ
และเอกชนตางๆ เพื่อรับมือตอการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติอยางทันทวงที 
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  ความทาทายของสังคมผูสูงอายุตอการบริการของทาอากาศยาน 
  สถานการณการเติบโตของการเดินทางทางอากาศและสถานการณสังคมผูสูงอายุ เปนความทาทายตอการ
ใหบริการทาอากาศยานที่จะทวีความสำคัญมากขึ้นอยางตอเนื่อง ทำใหองคกรผูบริหารทาอากาศยานตองพิจารณา
สถานการณ ขอมูลผูใชบริการ และขอมูลอื่นๆที่เปนการเฉพาะของแตละทาอากาศยาน เพื่อวางแผนเตรียมการ
รองรับอยางคอยเปนคอยไป เนื ่องจากการปรับปรุงการบริการตางๆภายในทาอากาศยาน อาจเกี ่ยวของกับ
โครงสรางพื้นฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกที่อาจสงผลชั่วคราวตอระดับการใหบริการ ตลอดจนงบประมาณท่ี
จำเปนตองใชดวย จึงมีปจจัยที่ทาอากาศยานตองพิจารณาอยางรอบคอบกอนดำเนินการ อยางไรก็ตาม ทาอากาศ
ยานควรเขาใจถึงขอจำกัดของผูสูงอายุโดยทั่วไป เชน สายตาและการไดยิน, สมรรถภาพรางกาย, ความกังวลและ
การปรับตัว เปนตน รวมท้ังความตองการตางๆในแตละกระบวนการตั้งแตการเดินทางเขาสู/ออกจากทาอากาศยาน 
ไปจนถึงการข้ึนเครื่องเพ่ือเดินทางสูจุดหมายปลายทาง เชน การหาหนทาง, การบรรเทาความเหน่ือยลา, เทคโนโลยี 
และสิ่งอำนวยความสะดวก เปนตน โดยมีขอแนะนำการจัดบริการใหเหมาะสมในแตละกระบวนการ ดังแผนภาพ 

 

  ทาอากาศยานชั้นนำของโลกตระหนักในความสำคัญของการจัดใหมีบริการสำหรับกลุมผูโดยสารสูงอายุ 
จึงเริ่มมีการปรับเปลี่ยนการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกดวยอารยสถาปตย (Universal Design) ซึ่งเปนการ
ออกแบบที ่คำนึงถึงการใชบริการของผู โดยสารทุกคน โดยไม ไดจำกัดเฉพาะสำหรับคนกลุมใดกลุมหน่ึง  
ทำใหผูสูงอายุตลอดจนผูทุพพลภาพสามารถรับบริการไดอยางสะดวกสบาย ทั ้งนี ้ การปรับเปลี ่ยนดังกลาว
จำเปนตองมีการวางแผนอยางครบคลุมทุกจุดสัมผัสที่จะทำใหการรับบริการของผูสูงอายุเปนไปอยางราบรื่น 
และปลอดภัยทุกกระบวนการผูโดยสาร 
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  2. การเปลี่ยนข้ัวเศรษฐกิจโลก (Economic Power Shifts Eastward)  
     ประชากรโลกมีแนวโนมเติบโตอยางตอเน่ือง แตเปนการเติบโตในอัตราท่ีลดลง คาดการณวา ในป 2593 
จะมีจำนวนประชากรโลกท้ังสิ้นประมาณ 9,770 ลานคน จากปจจุบันป 2561 มีจำนวน 7,633 ลานคน กวารอยละ 
86 อาศัยอยูในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมและประเทศกำลังพัฒนา โดยภูมิภาคเอเชียมีสัดสวนประชากรที่ใหญที่สุด
ในโลก คิดเปนรอยละ  60 ของจำนวนประชากรโลกทั้งหมด ซึ่งการเติบโตดังกลาวถูกขับเคลื่อนมาจากสัดสวน
ประชากรประเทศจีนและประเทศอินเดีย คิดเปนรอยละ 37 ของจำนวนประชากรโลกทั้งหมด และในป 2567 
ประเทศอินเดียจะกลายเปนประเทศที่มีจำนวนประชากรหนาแนนที่สุดในโลกนำหนาประเทศจีน 
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 การเปลี่ยนขั้วเศรษฐกิจโลกเปนการสลับสับเปลี่ยนบทบาทของประเทศที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ การคา และ
การลงทุนของโลก จากกลุมประเทศพัฒนา
แลว โดยเฉพาะกลุมประเทศ G7 (สหรัฐฯ 
ญี่ปุน เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส 
อิตาล ี และแคนาดา) เปลี ่ยนผ านไปสู
ประเทศตลาดเกิดใหม  อาทิ กลุมประเทศ 
E7 (จีน อินเดีย บราซิล รัสเซีย อินโดนีเซีย 
เม็กซิโก และตุรกี) ซึ่งเปนกลุมประเทศที่มี
เศรษฐกิจเต ิบโตเพ ิ ่มข ึ ้นอย างรวดเร็ว 
เนื่องจากมีทรัพยากรที่สมบูรณ มีโอกาสและศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งมิติการคา การลงทุน 
และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยในป 2593 กลุมประเทศตลาดเกิดใหม E7 จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกดวย
สัดสวน GDP กวารอยละ 50 ประเทศจีนและประเทศอินเดียจะเปนประเทศที่มีบทบาทตอเศรษฐกิจโลกมากที่สุด 
สนับสนุนโดยการคาดการณสัดสวน GDP ของประเทศจีนและประเทศอินเดียท่ีเติบโตอยางกาวกระโดดนำหนากลุม
ประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาในป 2593 กลาวคือ ประเทศจีนและประเทศอินเดียจะมีสัดสวน GDP คิดเปนรอย
ละ 20 และ 15 ของ GDP โลก ตามลำดับ ในขณะที่กลุมประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะมีสัดสวน GDP คิดเปน
รอยละ 12 และ 9 ของ GDP โลก ตามลำดับ ทำใหเกิดโครงสรางทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศตลาดเกิดใหม จาก
เดิมที่เปนฐานการผลิตและแหลงแรงงานราคาถูกจะกาวไปสูการเปนตลาดบริโภคแหงใหมของโลก  
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  จีนและอินเดีย: ตลาดท่ีมีศักยภาพ 
  การเติบโตทางเศรษฐกิจเปนปจจัยขับเคลื่อนหลักของการเดินทางทางอากาศไปยังจุดหมายปลายทางท่ัว
โลกของนักทองเที่ยวจีนและอินเดีย ซึ่ง World Travel & Tourism Council คาดการณวา ทั้งสองประเทศมีอัตรา
การเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมดานการทองเที่ยว (Travel & Tourism Direct GDP) สูงกวาอัตราการเติบโต 
Travel & Tourism Direct GDP ของโลก กลาวคือ ระหวางป 2561-2571 อินเดียจะมีการเติบโตของ GDP ดาน
การทองเท่ียวรอยละ 7.1 และจีนจะเติบโตรอยละ 6.7 ในขณะที่การเติบโตในระดับจะอยูที่รอยละ 3.8 และในระยะ 
25 ปขางหนา นักทองเที่ยวจีนจะมีสัดสวนสูงที่สุดในโลก (รอยละ 18.2) แทนที่สหรัฐอเมริกา (รอยละ 13.9) และ
อินเดียอันดับ 3 ของโลก คิดเปนรอยละ 6.4 

 

  นักทองเที่ยวจีนและอินเดียเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มีกำลังซื้อเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จากการสำรวจของ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) พบพฤติกรรมการจับจายใชสอยที่สามารถนำมาวิเคราะหศักยภาพเพื่อจัด
สินคาและบริการที่สอดคลองได นักทองเที่ยวจีนนิยมเดินทางมากับบริษัทนำเที่ยว และมักเปรียบเทียบราคาสินคา
กอนตัดสินใจเลือกซื้อ โดยมีคาใชจายในการ Shopping ประมาณ 35,000 บาทตอคน และนักทองเที่ยวอินเดีย
สามารถแบงกลุมตามวัตถุประสงคของการเดินทางมายังประเทศไทย เชน กลุมทองเท่ียวเชิงสุขภาพ, กลุมคูรัก, กลุม
จัดงานแตงงาน, กลุมถายทำภาพยนตร และกลุมเพื ่อการประชุมและธุรกิจ เปนตน โดยมีคาใชจายในการ 
Shopping ประมาณ 50,000 บาทตอคน 
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  แนวโนมนักทองเท่ียวจีนและอินเดียที่เดินทางผานทาอากาศยานของ ทอท. 
  นักทองเที่ยวจีนยังคงเปนกลุมนักทองเที่ยวตางชาติท่ีเดินทางผานทาอากาศยานของ ทอท.มีสัดสวนสูง
ท่ีสุด เสนทางบินใหมท่ีเปดระหวางไทยและเมืองรองตางๆของจีน สงผลใหนักทองเที่ยวจีนสามารถเดินทางมายัง
ประเทศไทยสะดวกมากยิ่งข้ึน และในป 2561 จำนวนนักทองเที่ยวจีนเดินทางผาน ทอท.เติบโตรอยละ 8 ทั้งน้ี 
นักทองเที่ยวจีนมีแนวโนมปรับเปลี่ยนจุดหมายปลายทางจาก ทสภ.เปน ทชม.และ ทภก. ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยว 
ท่ีมีชื่อเสียงของไทยมากยิ่งข้ึน  
  นักทองเที่ยวอินเดียเปน 1 ใน Top 5 สัญชาตินักทองเท่ียวท่ีเดินทางผานทาอากาศยานของ ทอท.มาก
ท่ีสุด โดยมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 4 ของผูโดยสารทั้งหมดของ ทอท. และในป 2561 จำนวนนักทองเที่ยวอินเดียเดิน
ทางผาน ทอท.เติบโตรอยละ 14 ทั้งน้ี นักทองเท่ียวอินเดียสวนใหญใชบริการ ทสภ., ทดม. และ ทภก. เปนหลัก โดย
มีแนวโนมใชบริการ ทดม.เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งนักทองเที่ยวอินเดียยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก โดยการเจรจาสิทธิการ
บินและความตกลงในการทำการบินมายังประเทศไทย เปนปจจัยที่จะสงเสริมใหมีเที่ยวบินตรงจากอินเดียมายัง
ประเทศไทยหลากหลายเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 

 
 

 3. การขยายตัวความเปนเมือง (Urbanization) 
การขยายตัวความเปนเมืองเปนพลวัตที่มีนัยสำคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน เนื่องจากเมือง
ขนาดใหญมีความสำคัญตอการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการจางงาน รวมถึงการเปน
แหลงทองเที่ยวสำคัญ โดยรูปแบบการใชชีวิตแบบวิถีคนเมืองสวนใหญเนนการอุปโภคบริโภคที่มีลักษณะเฉพาะ การ
ขยายตัวของเขตเมืองเริ่มปรากฏชัดเมื่อประมาณป 2533 จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่มีความหนาแนน
มากขึ้น โดยรอยละ 43 ของประชากรทั้งหมดอาศัยอยูในเขตเมือง  ในขณะที่ป 2561 สัดสวนดังกลาวเพิ่มเปนรอย
ละ 55 ของประชากรทั้งหมด คิดเปนจำนวนประชากรโลกที่อาศัยอยูในเขตเมืองทั ้งสิ ้น 4,200 ลานคน และ
คาดการณวาในป 2593 สัดสวนประชากรท่ีอาศัยอยูในเมืองจะสูงถึงรอยละ 68  โดยประชากรโลกที่อาศัยอยูในเขต
เมืองที่เพิ่มขึ้นกวา 2,500 ลานคนในอีก 30 ปขางหนานั้น รอยละ 90 จะอาศัยอยูในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาค
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แอฟริกา นอกจากนั้น ประเทศจีน ประเทศอินเดีย และประเทศไนจีเรีย เปน 3 ประเทศหลักที่มีการขยายตัวความ
เปนเมืองสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 52 ของจำนวนประชากรโลกที่อาศัยอยูในเขตเมืองในป 2593  

 
 

 
ทุกภูมิภาคทั่วโลกตางเผชิญสถานการณการขยายตัวของเมืองเชนเดียวกัน เนื่องดวยการพัฒนาเทคโนโลยี

ตางๆสงผลใหวิถีชีว ิตของประชากรในเมืองมีความสะดวกสบายมากขึ้น อาทิ ระบบคมนาคมขนสง ระบบ
สาธารณูปโภค อาหาร เสื้อผา และที่อยูอาศัย แตอาจมีอัตราการเติบโตที่แตกตางกันไปตามระดับการพัฒนา 
ประชากรที่เคยอาศัยอยูในชนบทเริ่มยายเขามาอาศัยในเมืองเพิ่มมากขึ้น เพื่อชีวิตความเปนอยูที่ดี ทั้งดานรายได
และความสะดวกสบาย ในขณะเดียวกัน เมื่อเขตเมืองเริ่มมีความหนาแนนและแออัดมากขึ้น นโยบายของแตละ
ประเทศตางมุงการกระจายรายไดและการพัฒนาไปสูชนบทมากข้ึน เพ่ือยกระดับไปสูสังคมเมืองที่มีระดับการพัฒนา
และการเติบโตอยางเทาเทียม 
 4.  ความกาวหนาการพัฒนาทางเทคโนโลยี (Technological Advancement) 

ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสำคัญในทุกมิติและมีอิทธิพลตอชีวิตประจำวันอยางหลีกเลี่ยงไมได  
ดวยความแพรหลายของอินเตอรเน็ต ความกาวหนาทางการวิจัย และนวัตกรรม จนทำใหเทคโนโลยีมีความอัจฉริยะ
เพิ่มมากขึ้น การดำเนินธุรกิจและอุสาหกรรมตางๆเริ่มนำเทคโนโลยีเขามาใชในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ 
และการใหบริการ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนตัดสินใจขององคกร สงผลตอการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
พฤติกรรม การพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจโลก เปนความทาทายสำหรับองคกรตางๆที่ตองเรงศึกษา ทำความเขาใจ 
และเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง นำมาปรับใชเปนกลยุทธ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
และมุงสูการเปนองคกรที่เติบโตอยางยั่งยืน โดยแนวโนมเทคโนโลยีสำคัญที่จะมีบทบาทตอการดำเนินธุรกิจใน
อนาคต สามารถจำแนกได ดังน้ี 
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4.1 เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) 
       เทคโนโลยี AI เกิดจากความกาวหนาของเทคโนโลยีอยางกางกระโดดจนถึงขั ้นที ่โปรแกรม
คอมพิวเตอรสามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง มีความเขาใจ สามารถสื่อสาร คิด วิเคราะห ตัดสินใจดวยเหตุผล และ
สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองใหสอดคลองกับขอมูลใหมๆไดเสมอ  
       ปจจุบัน หลายองคกรตางนำเทคโนโลยี AI เขามาปนสวนหนึ่งของการบริการ อาทิ ChatBot, Data 
Analytic และ Autonomous Car เปนตน ในอนาคตเทคโนโลยี AI จะถูกนำไปใชงานอยางแพรหลายในทุก
อุตสาหกรรม โดยความกาวหนาและผลสำเร็จของเทคโนโลยี AI จะชวยใหฐานขอมูลขนาดใหญของโลกอินเทอรเน็ต
ถูกนำมาใชประโยชนมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน และนำมาซ่ึงโอกาสทางธุรกิจใหมๆได 

4.2 กลุมเทคโนโลยี Extended Reality 
       เทคโนโลยีความเปนจริงเสริมหรือโลกกึ่งเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เปนเทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหวางความเปนจริง (Real World) เขากับโลกเสมือนท่ีสรางข้ึน (Virtual World) บนภาพที่เห็นในโลก
ความจริงผานซอฟตแวรและอุปกรณเชื่อมตอตางๆ อาทิ แวนตา AR ที่ชวยผูทำงานคลังสินคาสามารถจัดระเบียบ
สินคาไดอยางถูกตองแมนยำ ชวยในการประกอบเครื่องบิน ชวยในงานซอมแซมไฟฟา เปนตน สำหรับเทคโนโลยี
โลกเสมือนจริง (Virtual Reality: VR) เปนเทคโนโลยีการจำลองภาพสามมิติ หรือสภาพแวดลอมที่เปนโลกเสมือน
จริงผานระบบคอมพิวเตอร โดยที่ไมมีการซอนกันของโลกความเปนจริงแตอยางใด อาทิ เครื่อง VR เพื่อฝกบินดวย
เครื่องบินรุนตางๆ การฝกการผาตัดของแพทย เปนตน  
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       ปจจุบันกลุมเทคโนโลยี Extended Reality ถูกนำมาใชแพรหลายในอุตสาหกรรมเกมส วงการ
บันเทิง และการนำมาใชในการตลาดเปนหลัก ในขณะเดียวกันสำหรับภาคธุรกิจ ไดการนำเทคโนโลยีดังกลาวไปชวย
ในการฝกอบรม การวิเคราะหขอมูล การออกแบบ และการพัฒนาสินคาหรือบริการ โดยทิศทางในอนาคตจะมีการ
พัฒนาเทคโนโลยี AI รวมกับกลุมเทคโนโลยี Extended Reality มากขึ้น เพื่อสราง Content เสมือนที่มีความ
สมจริงมากยิ่งขึ้น อาทิ ใบหนาของมนุษย จนอาจนำไปสูการสรางขาวปลอมที่มีความเหมือนจริงและยากตอการ
แยกแยะได 

4.3 เทคโนโลยี Blockchain 
      Blockchain เปนเทคโนโลยีซอฟแวรแบบเพียรทูเพียร เชื่อมตอแบบโครงขายโดยตรงระหวางเครื่อง

คอมพิวเตอร ไมมีคนกลาง และมีการตรวจสอบความถูกตองและความปลอดภัยซึ่งกันและกันตลอดชุดของขอมูล 
เนื่องจากทุกคนในเครือขายลวนแตมีสำเนาของชุดของขอมูลเดียวกัน จึงทำใหสามารถปกปองขอมูลโดยที่ไมอนุญาต
ใหใครปลอมแปลงหรือเปลี่ยนแปลงได เวนแตเครือขายสวนใหญเห็นดวยกับการแกไขและมีการตรวจสอบความ
ถูกตองของการเปลี่ยนแปลง (Transaction)  

      ความสามารถของ Blockchain เริ่มเปนที่รูจักเมื่อถูกนำมาใชงานในรูปของ Bitcoin และสกุลเงิน
ดิจิทัลตางๆ  ทำใหเกิดการยกระดับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสทางการเงินที่ไมจำเปนตองผานตัวกลางอีกตอไป 
สามารถเขาถึงขอมูลธุรกรรมไดอยางทันที (Real-time) และมีความปลอดภัยในระดับสูงมาก ในอนาคต Block 
chain จะเขามามีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกลุมธุรกิจการเงินและเทคโนโลยี อาทิ การนำ Block chain มา
พัฒนาระบบลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง บริการลายเซ็นออนไลน การซื้อขายท่ีดินและอสังหาริมทรัพย หุน ศิลปะตางๆ 
หรือ Digital Identity เปนตน 

4.4 เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตเพ่ือทุกสิ่ง (Internet of Things: IoT)  
      เทคโนโลยี IoT เปนการที่อุปกรณหรือสิ่งตางๆเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตและสามารถเชื่อมโยง

ขอมูลระหวางกันไดอยางทันที (Real-time) เพ่ือใหสามารถจัดเก็บ รวบรวม แมกระท่ังแลกเปล่ียนขอมูลโดยไมตอง
ผานมนุษย หรือทำใหมนุษยสามารถสั่งการและควบคุมการใชงานอุปกรณ เครื่องมือตางๆผานทางเครือขาย
อินเตอรเน็ต เปนการยกระดับชีวิตใหสะดวกสบายมากยิ่งขึ ้น อาทิ การสั่งงานเปด-ปดอุปกรณเครื่องใชไฟฟา 
(Smart Home) ผานโทรศัพทมือถือ เปนตน 

      ทั้งนี้ เทคโนโลยี IoT จะเปนสิ่งที่เขามามีอิทธิพลตอการใชชีวิตประจำวันมากที่สุด เนื่องจากสามารถ
แทรกตัวเขาไปไดในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมอุตสาหกรรมการผลิต (The Industrial IoT: IIoT) 
ซึ่งการใชเทคโนโลยี IoT จะชวยลดเวลาการดำเนินงาน ชวยรักษาความปลอดภัย เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ทำให
การทำงานมีความถูกตองแมนยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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4.5 เทคโนโลยี Sensor  
      เทคโนโลยี Sensor เปนอุปกรณ ระบบ หรือวงจรที ่ทำหนาที ่ตรวจจับสัญญาณหรือสิ ่งตางๆ 

ที่ตองการเก็บขอมูล มีการวิเคราะหประมวลผล และสามารถแสดงผลออกมาได ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ทำให Sensor มีประสิทธิภาพมากข้ึน มีความเปนอัจฉริยะ ในราคาที่ถูกลง ขนาดเล็กลง และมีความทนทานมากข้ึน 
       แนวโนมเทคโนโลยี Sensor จะกลายเปนสิ่งจำเปนที่จะถูกนำมาเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ต IoT 
ดวยคุณสมบัติที่โดดเดนในแงของการเก็บขอมูลและรายงานผลไดอยางแมนยำ จึงทำใหหลายธุรกิจเริ่มนำเทคโนโลยี 
Sensor ไปใช อาทิ กลุมเกษตรกรรม กลุมธุรกิจสุขภาพ และธุรกิจคาปลีกท่ีนำมาใชทำการตลาด  สามารถตรวจจับ
ขอมูลของลูกคา รับรูถึงพฤติกรรม และสามารถสงโฆษณาเจาะกลุมเปาหมายไดดีกวาเดิม และในอนาคตอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสตางๆจะกลายเปนอุปกรณสวมใสติดตัวมากข้ึน (Wearable Device) อาทิ iWatch เปนตน 
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บทท่ี 2 
กรอบทิศทางการดำเนินงานชอง ทอท. 

 
 ตามที ่ ทอท.ไดกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ ทอท.ระยะ 20 ป “ทอท.เปนองคกรที ่สนับสนุน 
การเชื่อมโยงการขนสงทางอากาศ และชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยอยางยั่งยืน” โดยพิจารณาจากปจจัย
สำคัญ ประกอบดวย นโยบายและกรอบการพัฒนาประเทศระยะ 20 ป และปจจัยและแนวโนมการดำเนินธุรกิจ : 
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก (Global Influences) อาทิ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร การเปลี่ยน
ข้ัวเศรษฐกิจโลก การขยายตัวของเขตเมือง ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นั้น ในการดำเนินงานในระยะ 5 ป เพื่อให
แนวทางการพัฒนาของ ทอท.เกิดความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับแผนและนโยบายในระดับตาง ๆ จึงตอง
คำนึงถึงปจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ ทอท.ระยะ 5 ป ประกอบดวย นโยบายภาครัฐ 
แนวนโยบายผูถือหุน และกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงการประเมินสภาพแวดลอม การแขงขัน และ
ปจจัยท่ีเก่ียวของ สรุปดังนี้ 
 
1. แนวนโยบายผูถือหุน และกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
    1.1  นโยบายประเทศไทย 4.02 
         นโยบายประเทศไทย 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ สามารถ
รับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง ในศตวรรษที่ 21นโยบายดังกลาว
มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ โดยการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม ซึ่ง
เปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจจากที่กลาวมาขางตนไปสูยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมหรือ 
Value-Based Economy โดยมี 3 กลไกขับเคล่ือน (Engines of Growth) ประกอบดวย 
         1) Productive Growth Engine เปาหมายสำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยสูประเทศที่มีรายไดสูง  
(High Income Country) ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ปญญา เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค 
     2) Inclusive Growth Engine เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนและเปนการกระจายรายได โอกาส 
และความมั่งค่ังที่เกิดข้ึน  
    3) Green Growth Engine การสรางความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะตองคำนึงถึงการพัฒนาและ 
ใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อตอบโจทยการหลุดออกจากกับดักความไมสมดุลของการพัฒนาระหวาง
คนกับสภาพแวดลอม 
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        ทั ้ง 3 กลไกขับเคลื ่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ถือเปนการปฏิรูปประเทศไทยไปสูความมั ่งค่ัง      
อยางมั่นคงและยั่งยืน เพื่อใหหลุดพนจากกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง ซึ่งถือเปนเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจาก
การพึ่งพาการลงทุนตางประเทศ ขาดการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเอง เปนการมุงเนนการพัฒนาดานการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสรางแนวคิดโครงสรางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและเพิ่มมูลคา ทั้งนี้เพื่อเปน
การขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม จึงตองมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา เพื ่อตอยอดใน 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมายสู 
ไทยแลนด 4.0 ดังน้ี 
  1 )  กล ุ มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลย ี ช ี วภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)  อา ทิ  
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เปนตน 
  2) กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย (Medtech) สปา (Spa) เปนตน 
  3) กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม 
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุนยนต (Robotech) เปนตน 
 4) กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที ่เชื ่อมตอและบังคับอุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐและ
เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มารเก็ตเพลส (E-
Market place)  อี-คอมเมิรซ (E-Commerce) เปนตน   
  5) กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) อาทิ เทคโนโลย ีการออกแบบ (Designtech) ธ ุรก ิจไลฟ สไตล  (Lifestyle Business) เทคโนโลยี 
การทองเท่ียว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เปนตน 
  การพัฒนาประเทศภายใตแนวคิดประเทศไทย 4.0 เปนอีกนโยบายหนึ ่งที ่เปนการวางรากฐาน 
การพัฒนาประเทศในระยะยาว เปนจุดเริ่มตนในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศที่มั ่งคั ่ง มั ่นคง และยั่งยืน  
ตามวิสัยทัศนรัฐบาล เปนรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา 
และการปฏิรูปการศึกษาไปพรอม ๆ กัน เปนการผนึกกำลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิดประชารัฐที่ผนึกกำลัง 
กับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรท้ังในประเทศและระดับโลก  

   1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
     การพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)3 มีกรอบและ
แนวทางในการพัฒนาประเทศ ระยะ 5 ป มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย จากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสู
ประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว 
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“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกำหนด
ตำแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการ
กระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ 
(Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรค
และมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ทั้งน้ีการดำเนินการภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ.2560 - 2564) มีกรอบแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ 10 ยุทธศาสตร สรุปดังน้ี 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 : การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 : การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
   ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรท่ี 7 : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรท่ี 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 10 : ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 

    ทั้งนี้ นโยบายในสวนที่เกี่ยวของกับ ทอท.โดยตรง คือ ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส ซึ่งระบุแนวทางการพัฒนาระบบขนสงทางอากาศโดยใหเรงพัฒนา ทสภ.และ ทดม. ตาม 
แผนแมบทพัฒนาทาอากาศยานใหแลวเสร็จภายในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 จัดทำ
แผนการใชประโยชนและแผนการบำรุงรักษาทาอากาศยานในภูมิภาค ศึกษาความเปนไปไดในการใชประโยชนทา
อากาศยานที ่มีศักยภาพในภูมิภาค ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทาอากาศยาน พัฒนาโครงสรางและ 
การจัดการหวงอากาศใหมีความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพียงพอตอการเติบโตทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต ดังนั ้นในการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานและยุทธศาสตรของ ทอท.ในฐานะ
ร ัฐว ิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ต องคำนึงถึงนโยบายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ รวมท้ัง 
กรอบการดำเนินงานที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 
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1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงของไทย ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580)4  
        ไดกำหนดวิสัยทัศน “มุงสูการขนสงที่ยั่งยืน” เพื่อเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสงของไทยในระยะยาว ซึ่งในยุทธศาสตรการบูรณาการระบบคมนาคมขนสง มุงเนนการบูรณาการแผนงาน/
โครงการในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกรูปแบบการขนสงและการบริการตั้งแตข้ันตอนการวางแผนถึง 
การกอสราง เพื่อใหมีความสอดคลองกับการพัฒนาโครงขายการขนสงทั้งระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ 
รวมทั้งบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีอยูโดยบูรณาการการใชประโยชนทาอากาศยานและทรัพยากรหวงอากาศ
ชาติใหเกิดประโยชนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งไดกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาท่ีสำคัญ  
5 ยุทธศาสตร สรุปดังนี้ 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การบูรณาการระบบคมนาคมขนสง (Integrated Transport Systems) 
   ยุทธศาสตรท่ี 2 การบริการของภาคคมนาคมขนสง (Transport Services) 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย และปฏิรูปองคกร (Regulations and Institution) 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) 
   ยุทธศาสตรที่ 5 การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนสง 
(Technology) 
  นอกจากนี้ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทยระยะ 20 ป ยังไดกำหนดระยะเวลา
ในการพัฒนาท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบขนสงทางอากาศ โดยแบงเปนระยะเรงดวน 1-2 ป (พ.ศ.2561 - 2562) 
ระยะกลาง 3 - 8 ป (พ.ศ.2563 - 2570) และระยะยาว 10 ป (พ.ศ.2571 - 2580) ดังนี้ 
    1) ระยะเรงดวน (Critical transport issues) เพ่ือเรงดำเนินการบรรเทาปญหาในระยะส้ัน ไดแก 
    - การปรับโครงสรางรัฐวิสาหกิจดานคมนาคมทางอากาศ 
    - การแกไขกฎระเบียบดานการบินใหเปนมาตรฐานสากล 
   2) ระยะกลาง มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมขนสงตางๆ ใหมีความครอบคลุม
ทั้งเมืองหลักในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบาน มีความเชื่อมโยง และเพียงพอ รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
ที่เก่ียวของใหทันสมัยสอดคลองกับการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและการบริการขนสงใหเปนไปตาม 
มาตรฐานสากล ตลอดจนสงเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องสอดคลองตามยุทธศาสตรและแผนพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558-2565 
   3) ระยะยาว มุงเนนการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการพัฒนาอยางครอบคลุม ทั่วถึง 
และเพียงพอ การยกระดับการใหบริการขนสงที่สะดวกสบาย ทันสมัย ไดมาตรฐานสากล ไดรับการบำรุงรักษาใหอยู
ในสภาพที่สมบูรณอยูเสมอ มีความปลอดภัย สอดคลองตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทย 
ระยะ 20 ป 

 

4 ท่ีมา : สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม 
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   ทั้งนี้ นโยบายในสวนที่เกี ่ยวของกับ ทอท. คือ การพัฒนาระบบขนสงทางอากาศ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการใหบริการขนสงทางอากาศ โดยการพัฒนาและปรับปรุงทาอากาศยาน การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของระบบการบินของประเทศ โดยให
เรงพัฒนา ทสภ.และ ทดม. ตามแผนแมบทพัฒนาทาอากาศยานใหแลวเสร็จภายในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 จัดทำแผนการใชประโยชนและแผนการบำรุงรักษาทาอากาศยานในภูมิภาค ศึกษาความ
เปนไปไดในการใชประโยชนทาอากาศยานที่มีศักยภาพในภูมิภาค ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทาอากาศยาน 
พัฒนาโครงสรางและการจัดการหวงอากาศใหมีความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพียงพอ
ตอการเติบโตท้ังในปจจุบันและอนาคต  
 1.4 แผนแมบทการขนสงทางอากาศของประเทศไทย ระยะ 15 ป (พ.ศ.2562 – 2576)5 
  ไดกำหนดวิสัยทัศน “การเปนศูนยกลางธุรกิจการบินระดับโลก” มีเปาหมายภาพรวมในการเปน
ศูนยกลางของธุรกิจการบินของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ที่มีมาตรฐานการใหบริการระดับโลก โดยประกอบดวย การ
เปนจุดหมายปลายทางและจุดเปลี่ยนถายที่สำคัญของภูมิภาค การเปนศูนยกลางการซอมบำรุงอากาศยาน (MRO) 
การเปนฐานการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และการเปนศูนยกลางการพัฒนาบุคลากรดานการบิน  
 ทั้งนี้ ไดกำหนดระยะเวลาของแผนแมบท 15 ป (พ.ศ. 2562-2576) เพื่อใหสอดคลองกับศักยภาพใน
การ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของภาคสวนตางๆ ของประเทศตลอดจนอยูภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
โดยการพัฒนาอาจแบงออกเปน 2 ชวงชวงแรก 10 ป และชวงที่สอง 5 ป โดยเปาหมายความสำเร็จของการพัฒนา
แบงเปน 2 ข้ัน  

 
รูปภาพแสดงเปาหมายการพัฒนาในระยะ 15 ป 

 

 

5 ท่ีมา : สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม 
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   ระยะที่ 1 (ป 2562-2571) ผลักดันใหไทยเปน Transfer Hub จุดเชื่อมโยงการบินภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ทั้งผูโดยสารและสินคา โดยการพัฒนาใหสามารถตอบสนองไดทันตอความตองการขนสง
ผูโดยสารและสินคาทางอากาศที่มีแนวโนมสูงข้ึนในอนาคต ซึ่งทาอากาศยานของไทยนั้นควรมีการบริหารจัดการการ
พัฒนาในภาพรวมใหเปนระบบ เพื่อใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองและตอบสนองตอ
สภาพตลาดดานการบิน โดยควรมีการพัฒนาใหเหมาะสมตามระบบ Airport System ซึ่งเปนพ้ืนฐานในการกำหนด
กลยุทธการพัฒนาที่เก่ียวกับทาอากาศยานในการจัดทำแผนแมบทการขนสงทางอากาศ ตามรายงานการจัดทำแผน
แมบทเชิงพาณิชยของประเทศ (สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (พ.ศ.2560))  
 ระยะท่ี 2 (ป 2572 - 2576) ผลักดันใหประเทศไทยเปน Global Aviation Hub ศูนยซอม และผลิต
ชิ้นสวนอากาศยาน โดยจะจัดตั้งศูนยซอมอากาศยานเพิ่มเติมในทาอากาศยานที่มีศักยภาพ เชน ทาอากาศยาน
เชียงราย ทาอากาศยานตรัง ทาอากาศยานสกลนคร และทาอากาศยานนครราชสีมา 

 
รูปภาพแสดงทาอากาศยานท่ีมีศักยภาพในการเปนศูนยซอมบำรุง MRO 
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 ทั้งนี้ เปาหมายการท่ีจะพัฒนาใหไทยเปน Global Aviation Hub น้ัน ข้ันตอนท่ีสำคัญ ไดแก การปรับ
โครงสรางการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของใหมุงสูเปาหมายรวมกัน การแกปญหาศักยภาพในการ
สนองตอบความตองการของภาคธุรกิจ ตลอดจนปญหาดานมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 
ซึ่งหากประสบผลสำเร็จ ก็จะทำใหไทยสามารถยกระดับขึ้นเปน Transfer Hub ได ในขณะที่หากภาครัฐใชความ
พยายามในการสรางบรรยากาศการลงทุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานตางๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแกนัก
ลงทุนและโครงการลงทุนในธุรกิจการบินและอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอากาศยานแลว ก็มีแนวโนมที่จะสามารถ
ยกระดับใหไทยเปน Global Aviation Hub ไดในที่สุด ซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถของทาอากาศยานศูนยกลาง
หลักอยาง ทสภ. เปนทาอากาศยานที่มีศักยภาพเพื่อรองรับเที่ยวบิน ผูโดยสารและสินคาจะผลักดันใหประเทศไทย
เปนจุดหมายปลายทางและจุดเปลี่ยนถายที่สำคัญของภูมิภาค 
 1.5 แผนยุทธศาสตรกรมทาอากาศยาน (พ.ศ. 2560 - 2564)6 
  จากการที่ไดมีการปรับปรุงโครงสรางและอำนาจหนาที่ของกรมการบินพลเรือนเดิม โดยแยกอำนาจ
หนาท่ีในการกำกับดูแลออกจากหนวยงานผูใหบริการ โดยใหกรมทาอากาศยานทำหนาที่เก่ียวกับการสงเสริมพัฒนา
โครงขาย และสงเสริมกิจการทาอากาศยาน และทาอากาศยานใหมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษา
วิเคราะหความจำเปนและความเปนไปไดในการมีทาอากาศยานแหงใหมเพื่อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การอำนวยความสะดวกแกประชาชน ดังน้ันเพื่อเปนการกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของกรมทาอากาศยาน ใน
ระยะ 5 ป (ป พ.ศ.2560 - 2564) สำหรับใชเปนกรอบในการขับเคล่ือนองคกร ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ 
และยุทธศาสตรของกระทรวงคมนาคม รวมทั้งการเตรียมแนวทางการดำเนินงานขององคกร ใหเปนไปตามบทบาท
หนาที่และภารกิจหลักที่ไดกำหนดไว ทางกรมทาอากาศยานจึงไดมีการจัดทำแผนยุทธศาสตรกรมทาอากาศยาน ป 
2560 - 2564 เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานของทาอากาศยานในความรับผิดชอบ 28 แหง โดยไดกำหนด
วิสัยทัศน “ทาอากาศยานมาตรฐานสากลสงเสริมโครงขายคมนาคมของประเทศ” รวมทั้งไดกำหนดกรอบแนว
ทางการพัฒนาท่ีสำคัญ 5 ยุทธศาสตร สรุปดังน้ี 
  ยุทธศาสตรที่ 1 จัดใหมีและพัฒนาทาอากาศยานเพื่อสงเสริมโครงขายการบินใหครอบคลุมทั่วถึงทุก
พ้ืนท่ี 
   ยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน ส่ิงอำนวยความสะดวกใหเปนไปตามมาตรฐาน 
สากลและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการทาอากาศยานอยางมีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ 

 

6 ท่ีมา : กรมทาอากาศยาน (ทย.) 
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 ทั้งนี้ ในแผนดังกลาวมีนโยบายสำคัญที่สงผลกระทบตอการดำเนินงานของ ทอท. คือ นโยบายดานการ
เพิ่มศักยภาพและการบริหารทาอากาศยานพาณิชยของประเทศใหเปนไปอยางเหมาะสม ซึ่งมุงเนนการเพิ่ม
ศักยภาพของทาอากาศยานในภูมิภาคของ ทย. โดยมอบหมายให ทอท.เขาไปบริหารทาอากาศยานของ ทย. จำนวน 
4 แหง ไดแก ทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ทาอากาศยานสกลนคร ทาอากาศยานชุมพร และทาอากาศยานตาก 
โดยปจจุบันอยูระหวางพิจารณารายละเอียดในเรื่องการถายโอนใหถูกตอง เปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
และหลักเกณฑที่เก่ียวของ  
  รวมถึงนโยบายการเปดใหเอกชนรวมลงทุน (PPP) ในทาอากาศยานของ ทย. จำนวน 4 แหง ไดแก        
ทาอากาศหัวหิน ทาอากาศนครราชสีมา ทาอากาศบุรีรัมย และทาอากาศเพชรบูรณ เพื่อลดภาระงบประมาณและ
เสริมศักยภาพทาอากาศยานเมืองรอง หนุนนโยบายทองเที่ยวเมืองรอง ซึ่งการพัฒนาทาอากาศยานดังกลาว ถือเปน
แผนแมบทในการพัฒนาทาอากาศยานภูมิภาคระยะ 20 ป ทั้งทางดานโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก 
และความปลอดภัย เพื่อรองรับการเติบโตดานการคมนาคมทางอากาศ และอุตสาหกรรมทองเที่ยวในอนาคต ทั้งน้ี 
นอกจากจะพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการอำนวยความสะดวกภายในทาอากาศยานแลว ทย.ยังใหความสำคัญกับ
ชุมชน โดยมีการจัดสรรพ้ืนท่ีเชาภายในทาอากาศยาน ใหสินคาทองถ่ินหรือวิสาหกิจชุมชนสามารถใชพื้นที่ไดถึงรอย
ละ 30 ของพื ้นที ่ เชาทั ้งหมด นอกจากนี ้ ยังยกระดับสู การเปนสนามบินศุลกากร โดยติดตั ้งระบบ C.I.Q. 
(Customers Immigration Quarantine) เพื่อใหผูใชบริการทั้งชาวไทยและตางชาติ ที่ตองผานการเดินทางหลาย
สนามบิน สามารถเช็คอินสัมภาระและสินคาตางๆ จากตนทางสูปลายทางเพียงครั้งเดียว และยังมีการเปดพื้นที่ทา
อากาศยานใหเปนฐานฝกใหโรงเรียนการบิน เพื่อผลิตบุคลากรทางการบินที่มีศักยภาพ และเพียงพอตามมาตรฐาน
ขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ หรือ ICAO เพื่อใหประเทศไทยกาวสูการเปนศูนยกลางการบินของ
ภูมิภาคในอนาคตดวย 
 1.6 นโยบายหวงอากาศแหงชาติ7 
  ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการรางนโยบายหวงอากาศแหงชาติเพื่อประกาศใช
เปนแนวทางในการบริหารจัดการหวงอากาศของประเทศ ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) 
กระทรวงคมนาคมเสนอ สาระสำคัญคือ การกำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบหวงอากาศของประเทศ
ไทยใหเปนไปตามแนวทางสากลและสอดคลองกับแผนการพัฒนาระบบการบินของ ICAO โดยยึดถือตาม
แนวความคิดของการบริหารจัดการจราจรทางอากาศแบบยืดหยุน (Flexible Uses of Airspace : FUA) ซึ่งเปน
หนึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการจราจรทางอากาศ โดยมีหลักการ คือ หวงอากาศไมควรกำหนดให
เปนพื้นที ่ตายตัว เชน พื ้นที ่หวงหาม (Prohibited Area) พื ้นที ่กำกัด (Restricted Area) และพื ้นที ่อันตราย 
(Danger Area) โดยตองออกแบบและจัดการหวงอากาศตามความตองการของผูใชงานในแตละชวงเวลา เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ การจะนำหลักการ FUA มาใชใหเกิดผลสำเร็จตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ 

 

7 ท่ีมา : สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) 
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ทั ้งฝายราชการและฝายพลเร ือนเพื ่อรวมกันออกแบบ ทบทวน และประเมินผลการจัดการหวงอากาศ 
เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูใชงานหวงอากาศใหเกิดประโยชนสูงสุดรางนโยบายหวงอากาศแหงชาติ  
มีนโยบายเฉพาะ เชน 
  (1) พัฒนากฎหมายหวงอากาศใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย 
  (2) พัฒนาบุคลากรทั้งดานความมั่นคงและพลเรือนใหมีความพรอมสำหรับรองรับการเติบโตของ
กิจการการบินและพัฒนาทางเทคโนโลยีในอนาคต เพ่ือใหระบบการบินของประเทศท้ังกิจการการบินของภาคความ
มั่นคงและการบินพลเรือนมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 
  (3) เสริมสรางขีดความสามารถการรักษาความปลอดภัยดานไซเบอร เพื่อปองกันการแทรกแซงโดยมิ
ชอบดวยกฎหมาย 
  (4) บูรณาการการดำเนินงานอยางใกลชิดกันระหวางกระทรวงกลาโหม (กห.) คค. หนวยงานราชการ
และหนวยงานเอกชนท่ีเก่ียวของ และ 
  (5) สงเสริมใหมีการวางแผนและลงทุนในดานโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงทางอากาศ หวงอากาศ
และอวกาศ การเดินอากาศ การบริหารการจราจรทางอากาศเปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกับมาตรฐาน
ของ ICAO เปนตน 
  1.7 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับปรับปรุง) 
    ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 25 ก.ย.61 ไดอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
โดยมีสาระสำคัญ คือ เปนการยกเลิกพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 และฉบับแกไขเพิ่มเติมทั้งฉบับ 
เพื่อใหครอบคลุมกิจการการบินพลเรือนในทุกมิติที่รัฐตองกำกับดูแล ยกระดับการบินพลเรือนของประเทศไทยให
เปนไปตามมาตรฐานสากล ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อใหสอดคลองตามมาตรฐานของ
องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) โดยประเด็นหลักที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม 16 ประเด็น ที่ ICAO 
คนพบวากฎหมายไทยยังไมเขมขนและลาสมัยไมทันกับกฎกติกาที่ ICAO ใช และยังเพื่อรองรับการตรวจสอบตาม
โครงการตรวจสอบและการกำกับดูแลความปลอดภัยสากล ซึ่ง ICAO กำหนดตรวจสอบการกำกับดูแลของสำนักงาน
การบินพลเรือน (กพท.) ในเดือน พ.ค.2562 โดยหลังจากนี้จะเสนอราง พ.ร.บ.ดังกลาวตอที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (สนช.) ขอความเห็นชอบ ซึ่งคาดวากฎหมายจะออกไดทันกับที่ ICAO เขามาตรวจสอบ  
  สำหรับสาระสำคัญในการยกเลิกพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และฉบับแกไขเพิ่มเติมท้ัง
ฉบับ วัตถุประสงคเพื่อใชบังคับแก 1) บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล อากาศยาน สนามบิน ผลิตภัณฑการบิน การ
บริการทางอากาศ และบริการที่เกี ่ยวของกับการบินทั้งหมดในประเทศไทย 2) อากาศยานซึ่งจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี ้ทุกลำ ไมวาจะอยูในหรือนอกราชอาณาจักร 3) ผูถือเอกสารการบินทุกคนในขณะที่อยูนอก
ราชอาณาจักรและใชสิทธิทำการหรือประสงคจะใชสิทธิทำการตามเอกสารการบินนั้น 4) อากาศยานที่จดทะเบียน
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ตามกฎหมายตางประเทศทุกลำที่ปฏิบัติการบินนอกราชอาณาจักร 5) อากาศยานท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
นี้ในขณะท่ีปฏิบัติการบินเหนือทะเลหลวง ในสวนของการปฏิบัติตามกฎทางอากาศ 
  สวนการปรับปรุงเพ่ิมเติม 16 ประเด็น ไดแก  
  1.การเพ่ิมเติมบทนิยามเก่ียวกับการบินพลเรือน  
  2.การปรับปรุงองคประกอบอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการการบินพลเรือน  
  3.เพิ่มอำนาจใหสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย ในการกำกับดูแลกิจการการบินพลเรือน  
  4.การกำหนดหลักเกณฑการกำกับดูแลการประกอบการกิจการการเดินอากาศ  
  5.หลักเกณฑการกำกับดูแลการขนสงวัตถุอันตรายและส่ิงของตองหามหรือตองดูแล เปนพิเศษ  
  6.การกำหนดการใชหวงอากาศและการจัดทำแผนนิรภัยในการบินพลเรือน  
  7.หลักเกณฑการรองรับอากาศยานตางประเทศท่ีมีสัญญาเชาหรือสัญญาอ่ืน 
  8.หลักเกณฑการกำกับดูแลของผูดำเนินการเดินอากาศ และการประกอบกิจการการขนสงทางอากาศ 
เพื่อการพาณิชย เปนการอนุญาตใหจัดตั้งสายการบิน  
  9.การเพิ่มอำนาจผูอำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย ในการกำกับดูแลผูประจำ
หนาท่ี ต้ังแตนักบินไปจนถึงลูกเรือ รวมทั้งคนที่ทำงานในแอรไซด  
  10.หลักเกณฑการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกทางการบินพลเรือน  
  11.ขอหามหรือขอจำกัดเก่ียวกับการดำเนินกิจการรรมท่ีรบกวนกรารเดินอากาศ  
  12.เรื่องเงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน  
  13.หลักเกณฑในการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณของอากาศยาน  
  14.หลักเกณฑการชวยเหลือและคนหาอากาศยานประสบภัย  
  15.เพิ ่มอำนาจหนาที่พนักงานเจาหนาที่และผูตรวจสอบดานการบินในการบังคับใหเปนไปตาม
กฎหมาย หรือ Inspector ซึ่งเพิ่มข้ึนจากเดิมที่กฎหมายไมมี 
   16. บทกำหนดโทษใหเขมขนข้ึน  
  ทั้งนี้ ประชาชนจะไดรับประโยชนจากการปรับปรุงกฎหมายดังกลาวซึ่งจะครอบคลุมกิจการการบินพล
เรือนในทุกมิติที่รัฐตองกำกับดูแล ยกระดับการบินพลเรือนของประเทศไทยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการปรับปรุงกฎหมายนี้จะเปนเครื่องมือสำคัญในการควบคุม กำกับดูแล สงเสริม
และพัฒนาความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกและเศรษฐกิจการบินพลเรือนของ
ประเทศไทย รวมทั้งเพื่อใหสอดคลองตามมาตรฐานขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศและรองรับการ
ตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบและการกำกับดูแลความปลอดภัยสากล  
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  สำหรับการดำเนินงานในสวนที่เกี ่ยวของกับ ทอท. กพท. แจงวาองคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ (ICAO) จะมาตรวจติดตามยืนยันแผนการแกไขและปรับปรุงขอบกพรองของโครงการ USOAP และมี
แนวโนมวาจะมาตรวจทาอากาศยานของ ทอท.ในสวนของขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานดานปฏิบัติการในเขตการ
บิน (Airside Operation) การบำรุงรักษา (Maintenance) การบริหารจัดการนกและสัตวอันตรายและระบบไฟฟา
สนามบิน ซ่ึงเปนเรื่องที่เคยถูกสอบถามจากการเขาตรวจเยี่ยมครั้งท่ีแลว 
 1.8 ขอกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย วาดวยมาตรฐานสนามบิน 
  ตามที่ กพท.ไดจัดทำรางขอกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยวาดวยมาตรฐาน
สนามบิน โดยอางอิงจาก ICAO Annex 14 Volume I Aerodrome Design and Operations 8th edition (July 
2018) ซึ่งในรางขอกำหนดดังกลาว กำหนดให “สนามบิน” (Aerodrome) คือ พื้นที่กำหนดไวบนพื้นดินหรือน้ำ 
หรือพื้นที่อื่น สำหรับใชงานทั้งหมดหรือแตบางสวนเพื่อนการขึ้นลงหรือเครื่องไหวของอากาศยาน รวมทั้งอาคาร    
สิ่งติดตั้งและอุปกรณซึ่งอยูภายในสนามบินนั้น ซึ่งรางขอกำหนดฯ ดังกลาวมีจุดประสงคเพื่อใชเปนกฎเกณฑในการ
กำกับดูแลมาตรฐานสนามบินพาณิชย ซึ่ง กพท.ไดเชิญ ทอท., ทย., บวท., บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด และ
สมาคมนักบินไทย เพื่อเขารวมรับฟงขอคิดเห็นกำหนดของ กพท. วาดวยมาตรฐานสนามบิน โดยทางที่ประชุม     
ไดขอให กพท.ทบทวน รางฉบับดังกลาวฯ เชน เรื่องพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง (Runway End Safety Area : 
RESA), เรื่องพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง (Runway Strips) เปนตน เนื่องจากกายภาพปจจุบันของสนามบินสวนใหญ
มีขีดจำกัด รวมทั้งรางฉบับดังกลาวฯ มีความไมสอดคลองของรางฉบับกฎหมายเดิมที่มีผลบังคับใชปจจุบัน ไดแก 
ขอบังคับ กบร.ฉบับที่ 80 วาดวยมาตรฐานการกอสรางสนามบิน และประกาศ บพ.เรื่องมาตรฐานการออกแบบและ
กอสรางสนามบิน พ.ศ.2556 ซึ ่งทาง กพท.รับจะนำขอคิดเห็นจากที่ประชุมไปพิจารณาทบทวนกอนจะออก
ขอกำหนดมาตรฐานสนามบินเพื่อบังคับใชตอไป 
   ทั้งนี้ ทอท.จำเปนตองพิจารณารางขอกำหนดดังกลาว หากมีการบังคับใชในอนาคต ทอท.จะตองมี       
การเตรียมพรอม รวมทั้งปรับปรุงทาอากาศยานในความรับผิดชอบ เพื่อใหสอดคลองกับขอกำหนดดังกลาวฯ รวมท้ัง
หากในอนาคต ทอท.มีจุดประสงคที่จะขยายหรือสรางทาอากาศยานใหม ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 Airport Service 
Capacity ทอท.จะตองคำนึงถึงขอกำหนดดังกลาวฯ เพื่อใหทาอากาศยานภายใตความรับผิดชอบเปนไปตาม
มาตรฐานตามวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรของแผนวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ดำเนินงานทาอากาศยานใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) 
ทาอากาศยานตอไป  
  1.9 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมภายใตภารกิจของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ.
2561-2565 
  ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญกับการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งชวยในการปรับ
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การบูรณาการขอมูลและเชื่อมโยงกับผูใชงานภายในกระทรวงฯ และผูมีสวนเกี่ยวของ
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ทั้งที่เปนผูใช นักทองเที่ยว และผูใหบริการในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและกีฬา อีกท้ังการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศเพื่อการบริหารการใหบริการตลอดจนองคความรูและนวัตกรรมตางๆ ที่สามารถเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและกีฬาเปนหน่ึงในพันธกิจหลักของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (กก.) 
กก.จึงไดจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมภายใตภารกิจของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ.
2561-2565  
 ภายใตแผนฯ ดังกลาว กก.ไดจัดทำโครงการ Digital tourism Platform โดยสราง Platform             
การทองเที่ยวแหงชาติ ซึ่งเปน Platform กลางที่เชื่อมโยงขอมูลการทองเที่ยว และสินคาบริการของผูประกอบการ
ตลอดท้ัง Value Chain การทองเที่ยวของประเทศ ซึ่งเปนโอกาสในการสรางมูลคาเพิ่มจากการทองเท่ียวสำหรับทุก
คน โดยมีเปาหมายเพื่อยกระดับประสบการณการทองเที่ยวแบบครบวงจร โดยใชเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกใน
การเดินทาง นอกจากนี้ ยังชวยสนับสนุนผูประกอบธุรกิจของประเทศไทยใหมีชองทางดิจิทัลในการเขาถึงลูกคากลุม
นักทองเที่ยวที่หลากหลายข้ึน ซึ่งโดยรวมแลว จะเกิดประโยชนในดานการกระจายรายได ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งยัง
ตอบรับกับยุทธศาสตรชาติในดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 1.10 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 8 
   โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  หรือ Thailand's Eastern Economic 
Corridor (EEC) เปนแผนยุทธศาสตรภายใตนโยบาย Thailand 4.0 โดยเปนการพัฒนาเชิงพื ้นที ่ที ่ตอยอด
ความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard มีเปาหมายหลักในการเติมเต็ม
ภาพรวมในการสงเสริมการลงทุนซึ่งจะเปนการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศและทำใหเศรษฐกิจของไทยเติบโต
ไดในระยะยาว เนนพื้นที่เปาหมาย 3 จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค สนับสนุนใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมายอยางเปนรูปธรรม และการพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและส่ิงอำนวยความสะดวกตางๆ ดวยการมุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางคมนาคมขนสงเชื่อมโยงการ
เดินทางทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ แบบไรรอยตอ (Seamless Operation) มีวัตถุประสงคหลักเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน ประกอบดวย 6 โครงการ ไดแก  
  (1) โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (Aerotropolis)  ปจจุบันอยู
ระหวางใหเอกชนที่สนใจมารวมลงทุนโครงการฯ ย่ืนขอเสนอ 
  (2) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื ่อมตอ 3 สนามบิน ประกาศผลการคัดเลือกเอกชนเรียบรอยแลว 
ขณะน้ีอยูระหวางการลงนามสัญญารวมลงทุน 
  (3) โครงการพัฒนาทาเรือมาบตาพุด ปจจุบันอยูระหวางการประกาศเชิญชวนใหเอกชนรวมลงทุน 
  (4) โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะ 3 ปจจุบันอยูระหวางการประกาศเชิญชวนใหเอกชน 

 

8 ท่ีมา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) - โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
            ภาคตะวันออก (EEC)  
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รวมลงทุน 
  (5) โครงการศูนยซอมอากาศอูตะเภา คัดเลือกเอกชนโดยไมใชวิธีการประมูล โดยขณะนี้อยูระหวาง 
ลงนามสัญญารวมลงทุน 
  (6) เขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ปจจุบันอยูระหวางการประกาศเชิญชวน 
ใหเอกชนรวมลงทุน 
 สนามบินนานาชาติอูตะเภา ปจจุบันสามารถรองรับผูโดยสารไดรวม 3,700,000 คนตอป โดยรัฐบาลมี
นโยบายผลักดันใหสนามบินนานาชาติอูตะเภา เปนสนามบินหลักของประเทศไทยแหงที่ 3 รวมกับทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อรองรับความหนาแนนของปริมาณการจราจรทางอากาศ โดยท้ัง         
3 สนามบินจะเชื่อมตอกันดวยรถไฟฟาความเร็วสูง ซึ่งปจจุบันสนามบินนานาชาติอูตะเภา อยูในโครงการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC project list ซึ่งมีเปาหมายจะพัฒนาใหสนามบินนานาชาติอูตะเภาสามารถรองรับ
ผูโดยสารไดถึง 60 ลานคนตอป ปจจุบันสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 
ไดมีการประกาศเชิญชวนใหเอกชนมารวมลงทุนในโครงการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภา ปจจุบันอยูระหวางการให
เอกชนท่ีสนใจรวมทุนยื่นขอเสนอเขาพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา 
  การพัฒนาสนามบินนานาชาติอยูตะเภามีแนวคิดในการขับเคลื่อนใหเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก      
ของไทย (Eastern Economic Corridor : EEC) เปนศูนยกลางการคาการลงทุนใหมของภูมิภาคนี้ ปจจุบันประเทศ
ไทยไดประกาศใหสนามบินและพ้ืนที่โดยรอบเปนเขตสงเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ภายใตแนวคิด “เมือง
การบิน (Airport City)” “Aerotropolis” หรือเมืองสนามบิน (Airport City) คือเมืองท่ีมีสนามบินเปนศูนยกลางใน
การพัฒนารูปแบบผังเมืองโครงสรางพื้นฐาน และระบบเศรษฐกิจซึ่งจะมีรูปแบบคลายกับ “เมือง” (Metropolis) ใน
ความหมายเดิมที่จะมีเขตศูนยกลางความเจริญอยูใจกลางเมืองและมีเขตชานเมืองที่ขยายตัวออกไป Dr. John D. 
Kasarda เปนผูพัฒนาแนวคิด “Aerotropolis” ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาสนามบินและพื้นที่โดยรอบ เพื่อใหเกิด
ประโยชนทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรมในมิติตางๆ ไมวาจะเปนดานธุรกิจ 
อุตสาหกรรม ประชากร และการศึกษา ทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศ เนื่องจากวงรัศมีของการพัฒนาสามารถ
ขยายตัวออกไปจากศูนยกลางท่ีเปนสนามบิน สูแนวระเบียงพัฒนาท่ีเช่ือมโยงกับสนามบิน (Airport Corridor) 
  1.11 ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม (ป 2560 - 2564)9 
           ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม (ป 2560 - 2564) มีกรอบและแนวทางในการพัฒนาระบบขนสง 
อยางบูรณาการ เพื ่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
อยางยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาที่รองรับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ัง
แผนพ ัฒนาโครงสรางพ ื ้ นฐานด านคมนาคมขนส งของไทย พ.ศ .2558 -2565 (ระยะ 8 ป )  ท ั ้ ง น้ี  

 
9 : ก  ก ก  ( .) 
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การดำเนินการภายใตยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม (ป 2560 - 2564) มีกรอบแนวทางการพัฒนาที ่สำคัญ  
4 ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาระบบขนสงข้ันพ้ืนฐานใหเชื่อมโยง ทั่วถึง และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนสง 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาระบบขนสงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและขับเคลื่อน 
                       การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูความสำเร็จ 

        ทั้งน้ี แนวนโยบายในสวนที่เก่ียวของกับ ทอท.ตามกลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตรของแผนฯดังกลาว 
สามารถสรุปไดดังน้ี 
         1) การเรงรัดพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตามโครงการตาง ๆ เชน โครงการพัฒนา ทสภ.ระยะที่ 2 
โครงการปรับปรุงอาคารผูโดยสารหลังที่ 2 ทดม. โครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3 โครงการพัฒนา ทภก.และ 
โครงการพัฒนา ทชม. เพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
และการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
           2) การเตรียมความพรอมการดำเนินงาน เพื่อรองรับโครงการตรวจสอบดานการรักษาความปลอดภัย 
(Universal Security Audit Program: USAP) และโครงการตรวจสอบการกำกับดูแลความปลอดภัย (Universal 
Safety Oversight Audit Program: USOAP) ในการตรวจขององค การการบ ินพลเร ือนระหว างประเทศ 
(International Civil Aviation Organization: ICAO) 
          3) การพัฒนาการเชื ่อมโยงระหวางประเทศและภูมิภาคดวยระบบขนสงและโลจิสติกส อาทิ  
การพัฒนาการใชประโยชนพื้นที่ Free Zone ของ ทสภ. เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ
ขนสงสินคาทองถ่ิน แผนกลยุทธการตลาดเชิงรุกเพ่ือการพัฒนาบริการดานการขนสงทางอากาศระหวางประเทศของ
ทาอากาศยาน รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทาอากาศยาน และสงเสริม  การ
ใหบริการดานการขนสงทางอากาศ เปนตน 
  1.12 แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ ระยะ 5 ป (ป 2560 - 2564)10 
       ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.60 ที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจภาพรวม และมอบหมายใหรัฐวิสาหกิจและหนวยงานที ่เกี ่ยวของ 
นำแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจภาพรวมไปใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนงานป 2560 แผนงานระยะ 5 ป และ
เปาหมาย 20 ป โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจทำใหภารกิจและงานของรัฐวิสาหกิจเปล่ียนแปลงไปโดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
10  : ก ก ก ก  ( .) 
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           แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ ระยะ 5 ป (ป 2560 - 2564) เปนแผนแมบทในการกำหนดทิศทาง 
การดำเนินงานและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ซึ่งนำเสนอกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจฯ โดยไดนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการสำคัญของนโยบายรัฐวิสาหกิจจากยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ป 2560 - 2579) 
แผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนา
ด ิ จ ิ ท ั ล เพ ื ่ อ เศรษฐก ิ จและส ั งคม (Digital Economy :  DE)  ประกอบก ับสภาพแวดล อมและบทบาท 
ของรัฐวิสาหกิจมากำหนดเปนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ 5 ดาน ประกอบดวย 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 : กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจใหชัดเจน เพื่อเปนพลังขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ 
   ยุทธศาสตรท่ี 2 : เรงรัดการลงทุนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 : สนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับ Thailand 4.0 และแผน DE 
   ยุทธศาสตรท่ี 5 : สงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใสและมีคุณธรรม 
           ซึ่งยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจดังกลาว จะถูกถายทอดลงมาเปนทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจรายสาขา  
ทิศทางการพัฒนารัฐวิสากิจรายแหง และแผนวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจรายแหง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)ไดเสนอทิศทางสาขาขนสงคือ “พัฒนาโครงสรางพื ้นฐาน บูรณาการโครงขายขนสงมวลชน 
ในภาพรวม ยกระดับการบริหารและการกำกับดูแลระบบคมนาคมขนสงใหเทียบเทาสากล และสนับสนุนการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ พรอมทั้งสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของ
ภาคเอกชน” ดังนั้นในการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานและยุทธศาสตรของ ทอท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัด
กระทรวงคมนาคม ตองคำนึงถึงนโยบายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ รวมทั้งกรอบการดำเนินงานที่สอดคลอง
ไปในแนวทางเดียวกันเพื่อนำมาใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนที่เก่ียวของในระยะตอไป 
   1.13 แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ (Statement of Directions : SODs)  
        กระทรวงการคลังรวมกับคณะกรรมการจัดทำบันทึกขอตกลงประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
(รายสาขา) กระทรวงคมนาคม และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดกำหนดแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ (Statement of 
Directors: SODs) ที่มีตอ ทอท.เพื่อใชเปนแนวทางในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ และชี้ประเด็นที่ ทอท.ควรให
ความสำคัญและเรงดำเนินการ ตลอดจนใชเปนแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลารดำเนินงาน
ของ ทอท.ตอไป ซึ่งแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ (Statements of Directors: SODs) ในป 2560 กำหนดให ทอท.
ควรใหความสำคัญและเรงรัดการดำเนินงาน ตลอดจนใชเปนแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผล
การดำเนินงานของ ทอท. ซึ่งแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ (Statement of Directions : SODs) ที ่มีตอ ทอท. 
มี 3 ระดับ ดังนี้ 
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   ระดับท่ี 1 แนวนโยบายสำหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
  เปนกลไกขับเคลื ่อนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพื้นฐานการดำเนินงานที ่ มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
   ระดับท่ี 2 แนวนโยบายสำหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาขนสง 
   พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบการขนสงเพื่อเชื ่อมโยงโครงขายและการใหบริการใหมีมาตรฐาน
สนับสนุนบริการขนสงมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และ
สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชน 
  ระดับท่ี 3 แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ (Statement of Directions : SODs) ที่มีตอ ทอท. 
   พัฒนาศักยภาพทาอากาศยานไทยใหเปนทาอากาศยานนานาชาติชั้นนำของภูมิภาค เพื่อสรางผลตอบแทน
ที่ย่ังยืนตอผูถือหุน  
   จากแนวนโยบายฯ ขางตน เพื่อใหสามารถแปลงไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมมากข้ึน จึงไดกำหนดหลักการ
และแนวทางการดำเนินงานตาม SODs ดังนี้ 
   แผนระยะส้ัน 
   1. ปรับปรุงการดำเนินงานโดยการลดคาใชจายและเพ่ิมรายไดเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน 
   2. ทบทวนการบริหารจัดการสัญญาสัมปทานเพื่อใหไดรับสวนแบงรายไดที่เหมาะสม 
   3. เพ่ิมประสิทธิภาพการใชประโยชนสินทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด 
   4. สรางผลตอบแทนตอผูถือหุนอยางตอเนื่องและไมเปนภาระของรัฐบาล 
   5. เรงแกไขปญหาจากการดำเนินงานที่ผานมาจากการเปดใหบริการ ทสภ.โดยเฉพาะผลกระทบดานเสียง  
   6. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
   7. ศึกษาและจัดทำแผนธุรกิจของเขตปลอดอากรภายใน ทสภ. 
   8. เรงรัดโครงการพัฒนา ทภก.ใหแลวเสร็จภายในป 2558 และโครงการพัฒนา ทสภ.ระยะท่ี 2  
            ภายในป 2560 ตามท่ีไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
  แผนระยะยาว 
   1. สรางมูลคาเพิ ่มและผลตอบแทนใหกับผู ถือหุนไดอยางยั ่งยืนและเพียงพอตอโครงการลงทุน 
            ในอนาคต 
  2. พัฒนาผลิตภัณฑและบริการอยางตอเน่ืองเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 
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2. การประเมินสภาพแวดลอม การแขงขัน และปจจัยที่เกี่ยวของ 

2.1 สภาวะเศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจเปนหนึ่งในปจจัยที่สำคัญที่มีผลตอความตองการเดินทางทางอากาศ (Air Traffic Demand)  

โดยพบวาเศรษฐกิจกับความตองการเดินทางทางอากาศมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ชวงท่ี
ภาวะเศรษฐกิจขยายต ัวจะส งผลให ความต องการเด ินทางทางอากาศเพิ ่มข ึ ้น และในทางตรงกันข าม 
หากเศรษฐกิจอยูในภาวะถดถอย/ตกต่ำจะสงผลใหความตองการเดินทางทางอากาศลดลงตามไปดวย 

 จากรายงานแนวโนมเศรษฐกิจโลก (World Economic Outlook) เดือนตุลาคม ป 2561 ของกองทุน
การเงินระหวางประเทศ (IMF) ไดประเมินเศรษฐกิจโลกป 2561 ขยายตัวรอยละ 3.7 (คำนวณจากผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศที่แทจริง (Real GDP) เพื่อวัดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการผลิตหรือกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอยางแทจริงโดยไมนำผลของเงินเฟอเขามาเกี่ยวของ) โดยภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกยังคงเปน
ภูมิภาคสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในภาพรวม ขยายตัวรอยละ 5.5 นอกจากนี้ยังมีปจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจ
สงผลตอภาวะเศรษฐกิจในอนาคตทั้งประเด็นสงครามการคาระหวางประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน ภาวะ
ดอกเบี้ยขาขึ้นที่ทำใหการเงินของโลกตึงตัวและสรางความผันผวนในตลาดการเงินโลก รวมทั้งความเสี่ยงจาก
เสถียรภาพทางการเมืองในแตละภูมิภาค  

 สำหรับเศรษฐกิจโลกในป 2562 IMF ไดคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจจะขยายแบบชะลอตัวรอยละ 3.5 
สืบเนื่องจากปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบขางตน ประกอบกับตามวัฏจักรเศรษฐกิจกลุมประเทศพัฒนาแลว 
(Advanced Economies) อยางประเทศสหรัฐอเมริกา ยูโรโซนและญี่ปุน ไดผานจุดที่เศรษฐกิจเติบโตที่สุด (Peak) 
มาแลว คาดวาจะขยายตัวรอยละ 2.0 ขณะท่ีกลุมประเทศตลาดเกิดใหม (Emerging Economies) และประเทศ
กำลังพัฒนา (Developing Economies) คาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.5 

 อยางไรก็ดี เมื ่อพิจารณาแนวโนมเศรษฐกิจในระยะ 20 ปขางหนา จากการคาดการณตลาดโลกป 
2561 - 2580 ของบริษัท Airbus พบวา เศรษฐกิจโลกยังคงเติบโตไปในทิศทางที่ดี  ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกจะมี
สวนแบงการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุด รอยละ 51.2 โดยกลุมประเทศตลาดเกิดใหม (Emerging Economies) และ
ประเทศกำลังพัฒนา (Developing Economies) มีสวนแบงการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
61.5 และ 33.2 ตามลำดับ 
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อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑรวมในประเทศ    สวนแบงการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
(Annual GDP growth (%) 2561 – 2580)  (Share of World Economic Growth (%) 2561 – 2580) 

 
 
 
 
 
 
 
 
การบริโภคของภาคเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การบริโภคของภาคเอกชนในประเทศตลาดเกิดใหม (Emerging Economies)  เพิ่มขึ้น 2.4 เทา และ

รายไดที่จับจายไดของชนชั้นกลางทั่วโลกนั้นเพิ่มสูงขึ ้นเทาตัวสอดคลองกับขอมูลสวนแบงผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ ดานความเทาเทียมกันของอำนาจซื้อ (GDP Per Capita (Purchasing Power Parity : PPP) ท่ีใช
ในการวัดอำนาจซื้อที่แทจริงของแตละประเทศ ซึ่งสะทอนความเปนอยูและฐานะของประชากรในแตละประเทศ 
โดยไมนำผลของอัตราเงินเฟอ และอัตราแลกเปล่ียนเขามาเก่ียวของนั้น พบวา ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกมีสวนแบง 
GDP Per Capita (PPP) ในสัดสวนเกือบรอยละ 50 ซึ่งสวนใหญภูมิภาคนี้เปนภูมิภาคที่เปนประเทศตลาดเกิดใหม 
(Emerging Economies) และประเทศกำลังพัฒนา (Developing Economies) ซึ่งถือวามีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
และอยูในพื้นที่ (Catchment Area) ของ ทอท.ในระยะพิสัยระยะกลางถึงระยะไกล โดยเฉพาะในประเทศจีน 
อินเดีย และอาเซียนจะเปนตลาดสำคัญที่ ทอท.ตองพัฒนาการตลาดเชิงรุกรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป 
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2.2 การวิเคราะหแนวโนมและสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศ 
2.2.1 แนวโนมการขนสงทางอากาศ 

   2.2.1.1 ความตองการการเดินทางทางอากาศ(Global passenger traffic demand) 
      แนวโนมปริมาณผู โดยสารมีการเติบโตอยางตอเนื ่องโดยในป 2580 Airbus11 ได

คาดการณวาการจราจรทางอากาศทั่วโลกจะเติบโตจากป 2561 ถึงรอยละ 4.4โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจะมี
ปริมาณการขนสงผูโดยสาร (Revenue Passenger – Kilometer : RPK) ขนาดใหญที่สุดในโลก ประมาณ 6 
พันลานคน และมีอัตราการเติบโตการจราจรทางอากาศรอยละ 5.5 % ซึ่งเปนอัตราสูงสุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ 
โดยการเดินทางระหวางกลุมประเทศกำลังพัฒนาจะมีสัดสวนสูงที่สุด  

      แนวโนมความตองการอากาศยานทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นในป 2580 จะมีเครื่องบินใหมทั้งหมด 
47,990 ลำ โดยเปนอากาศยานลำใหมถึง 37,390 ลำ โดยอากาศยานแบบทางเดินเดี่ยว (Single aisles) มีอัตรา
การเติบโตสูงที่สุด ซึ่งเปนผลมาจากสายการบินตนทุนต่ำท่ีขยายตัวอยางตอเนื่อง ทำใหการจราจรทางอากาศทั่วโลก
เติบโตมากข้ึน โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟคการเติบโตสูงท่ีสุด    

 2.2.1.2 รูปแบบธุรกิจสายการบิน 
     รูปแบบธุรกิจสายการบินในปจจุบันจะมีลักษณะเปนสายการบินแบบผสม (Hybrid 

Airline) มากขึ้น เนื่องมาจากการปรับตัวเขาสูการแขงขันของสายการบินทั้งสองรูปแบบ (FSCs และ LCCs) ทำให

เกิดความรวมมือทางธุรกิจรูปแบบใหม ไดแก สายการบินขนาดใหญ มีดำเนินการธุรกิจสายการบินตนทุนต่ำภายใน

กลุมสายการบิน เนื่องจากเห็นโอกาสในการขยายตลาด ผานรูปแบบการทำธุรกิจใหมๆ เชน การซื้อ – ควบรวม 

กิจการสายการบิน LCCs , การรวมลงทุน Joint Venture เพื ่อเข าถึงตลาดเสนทางใหมๆ และการลงทุน 

segmentation และ dual brand strategy ดำเนินธุรกิจทั้งแบบ FSCs และ LCCs ควบคูกัน ขึ้นอยูกับเสนทาง

การบินที่รองรับและการตอบสนองลูกคาทั้งสองกลุม รวมท้ังการทำ Codeshare กับสายการบินตนทุนต่ำ นอกกลุม 

ที่ไมใชบริษัทลูกหรือบริษัทรวมทุนเพื่อขยายเสนทางการบินไปสูตลาดใหมๆ  

     ในขณะเดียวกัน สายการบินตนทุนต่ำยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในภูมิภาค
เอเชียและภูมิภาคยุโรปเนื่องจากธุรกิจสายการบินตนทุนต่ำชวยเปดตลาดเสนทางใหมๆได เพื่อตอบสนองความ
ตองการเดินทางของผูคนที่มากข้ึน ทำใหปจจุบันเกิดการพัฒนารูปแบบธุรกิจการบินใหมตอยอดมาจากรูปแบบสาย
การบินตนทุนต่ำ ไดแก    

 
 

 

11 ที่มา : Airbus, Airbus' Global Market Forecast for 2018-2037 
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 - สายการบินตนทุนต่ำที่เปดเสนทางการบินระยะไกล (Long Haul - Low-cost 
Carriers) โดยใชอากาศยานลำตัวกวาง (Small widebody) เพื่อเขาถึงเสนทางการบินได ขณะที่อากาศยานลำตัว
แคบ (Narrowbody )รุนใหมที่มีพิสัยการบินระยะไกล สามารถประหยัดน้ำมัน จะเปนตัวเลือกใหมสำหรับสายการ
บินตนทุนต่ำที่ตองการขยายเสนทางการบินระยะไกลใหสามารถเขาสูเสนทางการบินใหมๆไดมากขึ้น นำไปสูการ
เชื่อมตอทางอากาศที่จะเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว12 โดยสามารถเขาถึงเสนทางใหมๆที่การใชอากาศยานลำตัวกวาง 
(Widebody) ไมเกิดความคุมคาไดในการเชื่อมตอแบบระหวางจุด ( Pure Point-To-Point Basis) ขณะที่สายการ
บิน LCCs ไดเริ่มการขยายเสนทางไปสูการบินแบบระยะไกล ทำใหเกิดการแขงขันกับสายการบิน FSC ในเสนทาง
ระยะไกลในบางเสนทาง13    

  - สายการบินตนทุนต่ำแบบใหม (Ultra-Low-Cost Carriers)  เปนรูปแบบที่อาศัย
ปจจัยทาอากาศยานชั้นรอง (secondary airport) เนนเสนทางที่ในตลาดใหมๆ รวมทั้ง ราคา ก็เปนปจจัยสำคัญใน
การดึงดูดใหคนตัดสินใจเลือกเดินทาง เนื่องจากตอบสนองความตองการผูโดยสารที่ตองการการเดินทางรวดเร็ว ใน
เสนทางระยะส้ัน โดยมีลักษณะเนนแคการท่ีนั่งเดินทางอยางเดียว ไมเนนบริการเสริมตางๆ  

 2.1.1.3. รูปแบบธุรกิจอากาศยาน 
      จากแนวโนมความตองการอากาศยานทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น ปจจุบันอากาศยานรุนใหมๆท่ี

ผลิตมาสูตลาดจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น พิสัยการบินที่ไกลขึ้น ประหยัดเชื้อเพลิง ลดการปลอยกาซคารบอน โดย
อากาศยานแบบทางเดินเดี่ยว (Single aisles) ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงที่สุด และลักษณะรูปแบบอากาศยานที่ผลิต
จะมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงจากการผลิตอากาศยานขนาดใหญ(Large size) มา เปนขนาดกลางและเล็กมากข้ึน 
(Small to Medium Wide body) โดยอากาศยานขนาดเล็กรุนใหม นอกจาก อากาศยานทางเดินเดี ่ยว เชน 
A320neo และ B737 MAX  ซึ่งมีคาใชจายการดำเนินงานที่ต่ำลง แตสามารถใชงานไดในเสนทางที่หลากหลาย14 
ยังมีอากาศยานรุนใหมลาสุดอยางเชน A321neoLR ซึ่งเปนอากาศยานแบบลำตัวแคบ (Narrowbody) ประหยัด
น้ำมัน มีความจุเพิ่มข้ึนและมีพิสัยการบินท่ีไกล จะนำไปสูการพัฒนาขยายเครือขายสายการบินตนทุนต่ำในเสนทาง
การบินพิสัยไกลตอไป 
         สำหรับอากาศยานขนาดใหญยังคงมีการผลิตอยูแตเปนจำนวนไมมากเมื่อเทียบกับความ
ตองการอากาศยานขนาดเล็ก โดยผูผลิตอากาศยานชั้นนำอยาง Airbus ไดประกาศจะยุติการผลิต A380 หลังสง
มอบอากาศยานชุดสุดทายในป 256415 สืบเนื่องจากตนทุนคาใชจายและการบำรุงรักษาของอากาศยานแบบใหมมี

 

12 ที่มา: CAPA Aviation Outlook 2019: The distribution (r)evolution accelerates 

13 ที่มา: CAPA, Narrowbody long haul: Airbus & Boeing's airline growth market 

14 ที่มา : OAG, Asia's Catalysts: Driving Change In The Aviation World2017 

15 ที่มา : CAPA, Airbus and Emirates reach agreement on A380 fleet, sign new widebody ordersAG, Asia's Catalysts: Driving Change 

In                
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ประสิทธิภาพสูงและใหความคุมคามากกวาทำใหหลายสายการบินเลือกอากาศยานรูปแบบอื่น โดยเฉพาะสายการ
บินอาหรับเอมิเรตสซึ่งเปนลูกคาหลักของ Airbus ลดการสั่งซื้ออากาศยานรุน A380 ลง โดยเลือกเพิ่มการสั่งซ้ือ
อากาศยานลำตัวกวางของ Airbus รุน A330neo และ A350 แทน  
       ในสวนของ Boeing ซึ่งเปนผูผลิตอากาศยานชั้นนำอีกราย ไดผลิตอากาศยานแบบใหม
เขาสูตลาด คือ BOEING 777X ซึ่งเปนอากาศยานขนาดใหญ พิสัยไกลแบบเดียวกับ A380  คาดวาจะเริ่มสงมอบ
อากาศยานลำแรกไดในป 2563  

 2.2.2 แนวโนมอุตสาหกรรมทาอากาศยาน 
 2.2.2.1. การเติบโตของทาอากาศยาน 
         เนื่องจากความตองการการบินที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป ทำใหขณะนี้ขณะนี้ มีทา

อากาศยานหลายแหงท่ัวโลก ใหการบริการเต็มศักยภาพการรองรับ คาดวา อีก 10 ปขางหนา จำนวนทาอากาศยาน
ที่เต็มศักยภาพการรองรับของหวงอากาศ (full slot capacity) จะเพ่ิมข้ึนอีก 100 แหง16  

     ดังน้ัน ทาอากาศยานท่ัวโลกมีแนวโนมการขยายและพัฒนาทาอากาศยานเพื่อ17รองรับ
ความตองการการเดินทางทางอากาศที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง อางอิงจากขอมูลของ CAPA18 ขณะนี้ทาอากาศ
ยานทั่วโลก มีโครงการกอสรางทาอากาศยานทั้งในรูปแบบการขยายทาอากาศยานแหงเดิมเปนมูลคา 58,857.70 
ลานดอลลารสหรัฐ และลงทุนในทาอากาศยานแหงใหมเปนมูลคาสูงถึง 81,920.30 ลานดอลลารสหรัฐในป 2561 
ซึ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟคมีจำนวนโครงการและมีมูลคาการลงทุนกอสรางมากท่ีสุด โดยสวนใหญโครงการลงทุนขนาด
ใหญเกิดข้ึนในประเทศจีน 

  2.2.2.2 รูปแบบของทาอากาศยานในอนาคต 
      จากรายงานของ Frost & Sullivan19 คาดวาในอนาคตทาอากาศยานจะมีประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการมากข้ึนจากการนำเทคโนโลยีเขามาชวยในการดำเนินงาน การสรางความเติบโตทางดานรายได
อยางตอเน่ือง ไมวาจะเปนการขยายพื้นที่ทาอากาศยานเพ่ือ  การนำเทคโนโลยีมาใชในอนาคตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการกระบวนการผูโดยสารเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ  การเพิ่มแหลงรายไดดวยการเพิ่มกิจกรรมเชิง
พาณิชยมากย่ิงข้ึน  
       การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในทาอากาศยานปจจุบันในอุตสาหกรรมการบินมี
การนำเทคโนโลยีมาใชเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานดานตางๆ ไมวาจะเปน กระบวนการผูโดยสารรวดเร็ว 
เชน กระบวนการ self service แบบครบวงจร ลดเวลารอคอยในกระบวนการผู โดยสารขาเขาและขาออก  

 

The Aviation World2017 
16ท่ีมา: CAPA,IATA reports 189 level 3 slot coordinated airports worldwide as of 30-Nov-2017 
17ที่มา : Airport-Subject As Always To The Vicarious Uncertainty Of Airline Fortunes,Airline Leader:Issue 38,January 2017 
18ที่มา : Major Airport Construction: Projects that will come to fruition in 2019 or the following years 
19 ที่มา : Frost & Sullivan, Analysis of the Global Airport Industry 
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กระบวนการรักษาความปลอดภัย (Safety and Security) ซึ ่งการนำเทคโนโลยีมาใชชวยใหเกิดกระบวนการ
เดินทางสะดวก ราบรื่น และเพิ่มความพึงพอใจใหกับผูโดยสารมากขึ้น และเทคโนโลยีตางๆเหลานี้จะมีการพัฒนา
อยางตอเน่ือง โดยในแตละทาอากาศยานจะมีแนวโนมที่จะพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใชมากข้ึนในอนาคต 

 
2.3 สัญญาณบงช้ีถึงการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญ 

  2.3.1 การมุงเนนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           ความกาวหนาในการพัฒนาทางเทคโนโลยีทำใหโลกในปจจุบันอยูในยุคของโลกไรพรมแดน ซึ่ง
กอใหเกิดการติดตอสื่อสารเชื่อมโยงกันอยางฉับไว (Real-time) การพยากรณกิจกรรมและความตองการตาง ๆ 
มีความถูกตองแมนยำสูงขึ ้น และบริษัทชั้นนำทั่วโลกตางใชประโยชนจากการนำขอมูล Big Data มาวิเคราะห 
ในเชิงลึกมากขึ้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพสินคาและบริการที่สามารถตอบโจทยและ/หรือสราง
มูลคาเพิ่ม (Value Added) ใหกับผูใชบริการไดอยางไมมีที่สิ้นสุด ในขณะเดียวกันนวัตกรรมและเทคโนโลยียังถูก
นำมาใช ในการบร ิหารจ ัดการและกระบวนการดำเน ินงาน เพ ื ่อความสะดวก รวดเร ็ว ลดค าใช จ าย  
เพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับมาตรฐานทางดานตาง ๆ อาทิ ทาอากาศยานสิงคโปรชางงีมีการนำรูปแบบ 
การใหบริการ Fast and Seamless Travel (FAST) และระบบอัตโนมัติ (Automated System) Self Check-in,  
Self Bag-Tagging, Automated Baggage Drop และ Self-Boarding20 มาใชงาน เพื่อมุงเนนความสะดวกสบาย
และความรวดเร็วของผูใชงาน  
           นอกจากนี ้ ยุคแหงดิจิตอลยังมีอิทธิพลตอการเปลี ่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผูบริโภคท่ี
แตกต างก ันไปตามกล ุ มโครงสร างประชากร เ น่ืองจากการเต ิบโตของส ังคมออนไลน ได ม ีบทบาท 
ในชีวิตประจำวันของคนทั่วโลกมากขึ้น ทำใหเกิดรูปแบบธุรกิจใหม (New Business Model) ชองทางการทำ
การตลาดใหม (New Channel) และเศรษฐกิจใหม (New Economy) บนรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
(Digital Economy)  
           ดังนั้น ธุรกิจทาอากาศยานควรใหความสำคัญในการวางแผนและติดตามทิศทางเทคโนโลยี
ใหมๆ ตลอดจนพฤติกรรมของผู บร ิโภค เพื ่อเตร ียมความพรอมและรับม ือตอการเปลี ่ยนแปลงต าง ๆ                          
ไดอยางคลองตัว 
  2.3.2 ความหลากหลายของรูปแบบการดำเนินธุรกิจทาอากาศยาน 
           ปจจุบันธุรกิจทาอากาศยานไดพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจไปสูการแสวงหาพันธมิตรทาง
ธุรกิจเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและศักยภาพในการแขงขัน โดยเนนการสรางความรวมมือทางธุรกิจระหวางกัน
ทามกลางความทาทายที่เกิดข้ึน นอกจากน้ัน ผูบริหารทาอากาศยานชั้นนำของโลกยังคงเนนการขยายธุรกิจไปสูการ
ลงทุนในธุรกิจทาอากาศยานตางประเทศที่มีศักยภาพและหาโอกาสทางธุรกิจในการใหบริการที่มีความเชี่ยวชาญ

 

20 ที่มา: Changi Airport Group Media Release, July 9, 2015. 
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เฉพาะทาง อาทิ  Changi Airport Group (CAG) ไดจัดตั้งบริษัทลูก Changi Airport International (CAI) เพื่อ
ร ับจ างดำเนินงานในต างประเทศ โดยดำเน ินธ ุรก ิจ 3 ก ิจกรรมหล ัก ได แก  การลงทุน ( Investment) 
การใหบริการปรึกษาดานบริหารจัดการทาอากาศยาน (Consultancy) และการรับบริหารจัดการทาอากาศยาน 
(Airport Management) ในขณะเดียวกัน สายการบินมีความจำเปนที่ตองปรับโครงสรางทางธุรกิจ เพื่อความ 
อยูรอดในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน โดยการนำระบบ Self Service เขามาใช และการสรางเครือขายพันธมิตรกับ 
สายการบินอื่น เพื่อใหสามารถทำการบินใหครอบคลุมเสนทางการบินมากขึ้นและเปนการชวยบริหารจัดการตนทุน
ไดอีกดวย 
  ทั้งนี้ ปจจัยแหงความสำเร็จในการประกอบธุรกิจทาอากาศยานที่มีรูปแบบที่หลายหลายมากข้ึน 
การใหความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร การที ่องคกรมีกลยุทธในการรักษาบุคลากรที ่มีความสามารถไว 
ในองคกร และการสรางความเขมแข็งในการถายทอดองคความรูอยางตอเน่ือง เปนหัวใจหลักในการพัฒนาองคกรให
ประสบความสำเร็จยั่งยืนอยางแทจริง 
  2.3.3 ความตระหนักดานความย่ังยืน 
           การพัฒนาเพื่อมุงสูความยั่งยืนเปนสิ่งบงชี้การเปลี่ยนแปลงสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับธุรกิจ
บริหารทาอากาศยาน การพัฒนาที ่ยั ่งยืนเปนวาระการพัฒนาระดับสากลที ่ทั ้งภาครัฐและภาคเอกชนรับเอา 
มาปฏิบัติอยางเปนอันหนึ ่งเดียวกันกับกระบวนการปฏิบัติงานปกติของธุรกิจ ทั ้งนี ้ หากพิจารณาประเด็น 
ความยั ่งย ืนจากมุมมองของ UN จะพบวา UN ตระหนักในบทบาทของภาคการขนสงในฐานะกลไกหน่ึง 
ที่จะผลักดันสูการบรรลุเปาหมาย SDGs โดยมีแนวทางหลักของการพัฒนาเปน “การขนสงที่ยั่งยืน (Sustainable 
Transport)” และเนนย้ำ “การเขาถึง (Access)” ใหเปนหัวใจสำคัญของการพัฒนาสูการขนสงที่ยั่งยืนที่จะทำให
การยกระดับคุณภาพชีวิตของพลเมืองโลกเปนไปอยางทั่วถึงและเทาเทียมกันมากยิ่งขึ ้น (Inclusive Growth)  
โดย UN ใหความหมายของ “การขนสงที่ยั ่งยืน หมายถึง การจัดใหมีการบริการและโครงสรางพื้นฐานสำหรับ 
การเคลื่อนยายคนและสินคาที่มีความปลอดภัย ความคุมคา ความครอบคลุม ประสิทธิภาพ และความทนทาน” 
ซึ่งทาอากาศยานก็มีบทบาทในการสนับสนุนใหเกิดการขนสงที่ยั ่งยืนผานการจัดใหมีการบริการและโครงสราง
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
          แมวาเปาหมายแหงการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SGDs จะมีกรอบระยะเวลาในการมุงใหบรรลุภายใน
ป 2030 แตทุกภาคสวนตองเริ่มวางแผนแนวทางการดำเนินงานสูการปฏิบัติแลว ซึ่งในระดับปฏิบัติทาอากาศยาน
หลายแหงของโลกไดมีการดำเนินการดานความยั่งยืนอยางกาวหนามาระยะหนึ่งแลว โดยไดมีการวางแผนและ
ดำเนินงานมากอนที่เปาหมาย SDGs จะถูกนำมาบรรจุเปนวาระแหงการพัฒนาของ UN โดยอาจมีสาเหตุจากการท่ี
ทาอากาศยานตระหนักดีวา การดำเนินงานไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสำคัญ 
และทาอากาศยานจะตองส งเสริมใหสังคมโดยรอบเต ิบโตไปพรอมกับธ ุรกิจ และร ักษาสิ ่งแวดลอมไป 
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ในขณะเดียวกัน เพื่อแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่จะสนับสนุนใหทุกภาคสวน
พัฒนาไปพรอมกันอยางยั่งยืน 
   ทาอากาศยานฮองกง (Hong Kong International Airport: HKIA) เปนตัวอยางท่ีดีของทาอากาศ
ยานที่มีการดำเนินงานที่สงเสริมการพัฒนาที่ยั ่งยืนมาอยางยาวนาน โดยเปนที่ทราบกันดีวา พื้นที่ของ HKIA  
ในปจจุบันเกิดจากการถมทะเลซึ่งบริเวณดังกลาวเปนท่ีอยูอาศัยของโลมาสีชมพู (Chinese White Dolphin) ทำให
การปฏิบัติการทาอากาศยานของ HKIA สงผลกระทบตอระบบนิเวศบริเวณดังกลาวอยางหลีกเลี ่ยงไม ได  
ซึ่ง HKIA แสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ ่งแวดลอมอยางจริงจังนับแต HKIA เริ ่มใหบริการในป 1998  
โดยมีแนวคิดริเริ่มในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ HKIA ใหมีความหลากหลายทางชีวภาพ เชน การพัฒนาที่อยูใหมของ
โลมาสีชมพู การอนุรักษปะการัง รวมถึงการสงเสริมใหมีการวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศโดยรอบทาอากาศยานเพื่อให
เขาใจลักษณะทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนสังคมและเศรษฐกิจโดยรอบ HKIA มาอยางตอเนื่อง และใน
ปจจุบัน HKIA มีการดำเนินงานดานความยั่งยืนอยางกาวหนาเปนอยางมาก โดยกำหนดใหมียุทธศาสตรดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Strategy) เปนสวนหนึ่งในการขับเคล่ือนองคกรสูความย่ังยืนดวย 
 

2.4 ผลการดำเนินงานของ ทอท. 
                    2.4.1 ผลการดำเนินงานดานปริมาณจราจรทางอากาศ ปงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 - ก.ย.61) 

  2.4.1.1 ทอท. 
            ทอท. 

  ทอท.ดำเนินกิจการทาอากาศยานในประเทศไทยทั้งหมด 6 แหง ไดแก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยานภูเก็ต ทาอากาศยานเชียงใหม ทาอากาศยานหาดใหญ และทาอากาศยาน
แม ฟ าหลวง  เช ีย งราย ในป งบประมาณ 2561 ให บร ิการสายการบ ินแบบประจำท ั ้ งหมด 135  
สายการบิน เปนสายการบินขนสงผูโดยสารผสมสินคาจำนวน 125 สายการบิน และขนสงสินคาอยางเดียว จำนวน 
10 สายการบิน  
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เน ื ่ องจากอ ุตสาหกรรมการขนส งทางอากาศของไทยม ีท ิศทางเต ิบโตอย างต อเน ื ่ อง  
โดยไดรับปจจัยบวกจากการทองเท่ียวจากตางประเทศท่ีขยายตัว ซ่ึงทำใหสายการบินเรงเพ่ิมอุปทานเพ่ือตอบรับกับ
อ ุปสงค การ เด ินทางท ี ่ เพ ิ ่ มข ึ ้ น  ในงบประมาณป  2561 ม ีปร ิมาณการข ึ ้ นลงของอากาศยาน ณ  
ทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.ทั้ง 6 แหงรวม 874,999 เที่ยวบิน เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.24 เปนเที่ยวบิน
ระหวางประเทศ 462,225 เที่ยวบิน เพ่ิมข้ึนรอยละ 11.29 และเที่ยวบินภายในประเทศ 412,774 เท่ียวบิน เพ่ิมข้ึน
รอยละ 1.11 รองรับผูโดยสารทั ้งสิ ้น 139,518,488 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 7.99 เปนผูโดยสารระหวางประเทศ 
80,489,531 คน เพิ่มข้ึนรอยละ 10.96 และผูโดยสารภายในประเทศ 59,028,957 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.18 มี
ป ร ิ ม า ณการ ขนส งส ิ น ค าแ ละพ ั สด ุ ไ ป รษณ ี ยภ ัณฑ เข า - ออกจ ำนวน  1 , 6 46 ,766 ต ั น  เ พ ิ ่ ม ข้ึ น 
รอยละ 4.56 เปนการขนสงระหวางประเทศ 1,554,120 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 6.69 และการขนสงภายในประเทศ 
92,646 ตัน ลดลงรอยละ 21.60  

 
2.4.1.2 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) 
           ทสภ.มีสายการบินใหบริการแบบประจำทั้งหมด 110 สายการบิน เปนเที่ยวบินขนสง

ผูโดยสารผสมสินคา 100 สายการบิน และเที่ยวบินขนสงสินคาอยางเดียว 10 สายการบิน ในปงบประมาณ 2561 
ปริมาณจราจรทางอากาศระหวางประเทศยังคงเติบโตไดอยางตอเนื่องจากปท่ีผานมา โดยสวนหน่ึงเกิดจากสายการ
บินปรับเปลี่ยนแผนการบินภายในประเทศและหันไปทำการบินเสนทางระหวางประเทศมากขึ้น สงผลใหมีปริมาณ
การขึ้นลงของอากาศยาน ณ ทสภ.รวม 364,047 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 5.29 เปนเที่ยวบินระหวาง
ประเทศ 277,928 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นรอยละ 6.93 และเที่ยวบินภายในประเทศ 86,119 เที่ยวบิน   เพิ่มขึ้นรอยละ 
0.30 รองรับผูโดยสารท้ังสิ้น 62,814,644 คน เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.32 เปนผูโดยสารระหวางประเทศ 51,154,386 คน 
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.57 และผูโดยสารภายในประเทศ 11,660,258 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 5.27 มีปริมาณการขนสงสินคา
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และพัสดุไปรษณียภัณฑเขา-ออกจำนวน 1,500,139 ตัน เพิ ่มขึ ้นรอยละ 5.62 เปนการขนสงระหวางประเทศ 
1,459,060 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.19 และการขนสงภายในประเทศ 41,079 ตัน ลดลงรอยละ 11.17 

   

 
2.4.1.3 ทาอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) 
           ทดม.มีสายการบินใหบริการแบบประจำท้ังหมด 15 สายการบิน เปนสายการบินตนทุนต่ำ

จำนวน 12 สายการบิน ในปงบประมาณ 2561 ตลาดสายการบินตนทุนต่ำเนนทำการตลาดเสนทางบินตางประเทศ
เพิ่มขึ้นอยางมาก สงผลใหมีปริมาณการขึ้นลงของอากาศยาน ณ ทดม.รวม 269,964 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นรอยละ 6.48 
เปนเที่ยวบินระหวางประเทศ 96,160 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นรอยละ 15.49 และเที่ยวบินภายในประเทศ 173,804 
เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.07 รองรับผูโดยสารทั้งสิ้น 40,563,727 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 9.09 เปนผูโดยสารระหวาง
ประเทศ 15,832,707 คน เพ่ิมข้ึนรอยละ 19.24 และผูโดยสารภายในประเทศ 24,731,020 คน เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.45 
มีปริมาณการขนสงสินคาและพัสดุไปรษณียภัณฑเขา-ออกจำนวน 57,692 ตัน ลดลงรอยละ 18.26 เปนการขนสง 
ระหวางประเทศ 48,862 ตัน เพิ่มข้ึนรอยละ 2.06 และการขนสงภายในประเทศ 8,830 ตัน ลดลงรอยละ 61.11  
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2.4.1.4 ทาอากาศยานเชียงใหม (ทชม.) 
           ทชม.มีสายการบินใหบริการแบบประจำทั้งหมด 32 สายการบิน ในปงบประมาณ 2561 

ปริมาณจราจรทางอากาศของ ทชม.เติบโตทั้งจากสายการบินตนทุนต่ำที่เดินทางจาก ทดม. และจากนักทองเที่ยว
ชาวจีนที่ใชบริการเที่ยวบินตรงระหวางประเทศ สงผลใหมีปริมาณการขึ้นลงของอากาศยาน ณ ทชม.รวม 75,593 
เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.93 เปนเที่ยวบินระหวางประเทศ 20,532 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นรอยละ 13.43 และเที่ยวบิน
ภายในประเทศ 55,061 เท่ียวบิน เพิ่มข้ึนรอยละ 2.08 รองรับผูโดยสารทั้งส้ิน 10,808,866 คน เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.38 
เปนผูโดยสารระหวางประเทศ 2,542,583 คน เพิ่มข้ึนรอยละ 16.41 และผูโดยสารภายในประเทศ 8,266,283 คน 
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.12 มีปริมาณการขนสงสินคาและพัสดุไปรษณียภัณฑเขา-ออกจำนวน 14,911 ตัน ลดลงรอยละ 
19.80 เปนการขนสงระหวางประเทศ 1,511 ตัน ลดลงรอยละ 15.96 และการขนสงภายในประเทศ 13,400 ตัน 
ลดลงรอยละ 22.50 
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2.4.1.5 ทาอากาศยานหาดใหญ (ทหญ.) 
           ทหญ.มีสายการบินใหบริการแบบประจำท้ังหมด 10 สายการบิน ในปงบประมาณ 2561 มี

ปริมาณการขึ้นลงของอากาศยาน ณ ทหญ.รวม 29,184 เที่ยวบิน ลดลงรอยละ 4.23 เปนเที่ยวบินระหวางประเทศ 
3,278 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นรอยละ 76.33 และเที่ยวบินภายในประเทศ 25,906 เที่ยวบิน ลดลงรอยละ 9.46 รองรับ
ผูโดยสารทั้งสิ้น 4,265,718 คน ลดลงรอยละ 1.87 เปนผูโดยสารระหวางประเทศ 346,697 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 
38.62 และผูโดยสารภายในประเทศ 3,919,021 คน ลดลงรอยละ 4.34 มีปริมาณการขนสงสินคาและพัสดุ
ไปรษณียภัณฑเขา-ออกจำนวน 8,754 ตัน ลดลงรอยละ 26.11 เปนการขนสงระหวางประเทศ 11 ตัน และการ
ขนสงภายในประเทศ 8,743 ตัน 
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2.4.1.6 ทาอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) 
          ทภก.มีสายการบินใหบริการแบบประจำทั้งหมด 51 สายการบิน ในปงบประมาณ 2561 

ทภก.มีการเติบโตของนักทองเที่ยวเปนจำนวนมาก ทั้งนักทองเที่ยวจากประเทศจีนที่บินตรง และใชบริการสายการ
บินตนทุนต่ำจาก ทดม. สงผลใหมีปริมาณการข้ึนลงของอากาศยาน ณ ทภก.รวม 116,487 เที่ยวบิน เพ่ิมข้ึนรอยละ 
11.10 เปนเท่ียวบินระหวางประเทศ 62,557 เที่ยวบิน เพ่ิมข้ึนรอยละ 21.55 และเที่ยวบินภายในประเทศ 53,930 
เที่ยวบิน เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.02 รองรับผูโดยสารท้ังสิ้น 18,260,833 คน เพ่ิมข้ึนรอยละ 12.51 เปนผูโดยสารระหวาง
ประเทศ 10,398,376 คน เพ่ิมข้ึนรอยละ 18.94 และผูโดยสารภายในประเทศ 7,862,457 คน เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.00 
มีปริมาณการขนสงสินคาและพัสดุไปรษณียเขา-ออกจำนวน 61,624 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 27.27 เปนการขนสง
ระหวางประเทศ 44,676 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 33.33 และการขนสงภายในประเทศ 16,948 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 
13.66  

   
2.4.1.7 ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย (ทชร.) 
           ทชร.มีสายการบินใหบริการแบบประจำทั้งหมด 12 สายการบิน ในปงบประมาณ 2561 

มีปริมาณการขึ้นลงของอากาศยาน ณ ทชร.รวม 19,724 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นรอยละ 16.70 เปนเที่ยวบินระหวาง
ประเทศ 1,770 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นรอยละ 138.22 และเที่ยวบินภายในประเทศ 17,954 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นรอยละ 
11.12 รองรับผูโดยสารทั้งสิ้น 2,804,700 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 17.59 เปนผูโดยสารระหวางประเทศ 214,782 คน 
เพิ่มขึ้นรอยละ 161.39 และผูโดยสารภายในประเทศ 2,589,918 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 12.46 มีปริมาณสินคาและ
พัสดุไปรษณียภัณฑเขา-ออกจำนวน 3,646 ตัน ลดลงรอยละ 29.51 ซ่ึงทั้งหมดเปนการขนสงสินคาภายในประเทศ  
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  2.4.2 ผลการดำเนินงานดานการเงิน 
  2.4.2.1 รายได 
         รายไดจากผลการดำเนินงานของ ทอท. ปงบประมาณ 2561 เพิ่มขึ้นจากปกอน 5,636.25  
ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.27 โดยแบงออกเปน 
          (1) รายไดที่เกี่ยวกับกิจการการบินในปงบประมาณ 2561 เพิ่มขึ้นจากปกอน 3,160.85  
ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.25 เนื่องจากรายไดคาบริการสนามบิน และรายไดคาบริการผูโดยสารขาออกเพิ่มข้ึน
จากปกอนคิดเปนรอยละ 8.50 และ 11.02 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณเที่ยวบินและ
ผูโดยสารรวมของทั้ง 6 ทาอากาศยาน เปนผลสืบเนื่องจากการสงเสริมการทองเที่ยวของภาครัฐ การแขงขันดานรา
คาของสายการบินตนทุนต่ำซึ่งจะเปนประโยชนตอผูเดินทางทางอากาศ รวมถึงการที่องคการการบินพลเรือนระหว
างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ไดประกาศถอดประเทศไทยออกจากรายช่ือ
ประเทศที่มีความเสี่ยงดานความปลอดภัยดานการบินพลเรือนแลว เปนผลใหสายการบินของไทยขยายเสนทางการ
บินไดกวางขวางข้ึน และเพ่ิมจํานวนเที่ยวบินไดมากข้ึน โดยนักทองเที่ยวชาวจีนยังคงเปนสัญชาติหลักที่เดินทางเขา
มาทองเท่ียวในประเทศไทย 
         (2) รายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบินในปงบประมาณ 2561 เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,475.40 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.28 เนื่องจากรายไดสวนแบงผลประโยชนเพิ่มขึ้นจากปกอนคิดเปนรอยละ 13.28 โดย
สวนใหญมาจากการเพิ่มข้ึนของจำนวนผูโดยสารและผูใชบริการภายในทาอากาศยาน และการปรับเพิ่มอัตราสวน
แบงรายไดตามสัญญา นอกจากนั้นเกิดจากรายไดเกี่ยวกับบริการเพิ่มขึ้นจากปกอนคิดเปนรอยละ 7.32 เนื่องจาก
คาบริการตรวจสอบผูโดยสารลวงหนา 
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 2561 2560 เพ่ิม (ลด) รอยละ 

คาบริการสนามบิน 7,303.66 6,731.61 572.05 8.50 

คาบริการผูโดยสารขาออก 25,850.04 23,285.00 2,565.04 11.02 

คาเครื่องอำนวยความสะดวก 832.56 808.80 23.76 2.94 

รายไดเกี่ยวกับกิจการการบิน 33,986.26 30,825.41 3,160.85 10.25 

คาเชาสำนักงานและอสังหาริมทรพัย 2,264.96 2,264.83 0.13 0.01 

รายไดเก่ียวกับบริการ 7,575.76 7,059.20 516.56 7.32 

รายไดสวนแบงผลประโยชน 16,710.43 14,751.72 1,958.71 13.28 

รายไดไมเกี่ยวกับกิจการการบิน 26,551.15 24,075.75 2,475.40 10.28 

รวมรายได 60,537.41 54,901.16 5,636.25 10.27 
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  2.4.2.2 คาใชจาย 
       คาใชจายจากผลการดำเนินงานของ ทอท. ในปงบประมาณ 2561 เพิ่มขึ้นจากปกอน 502.57 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.65 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายผลประโยชนของพนักงาน คาจางภายนอก และ
คาใชจายอื่นเพิ่มขึ้นรอยละ 7.73, 5.53 และ 5.58 ตามลำดับ ในขณะที่คาตอบแทนการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
ลดลงรอยละ 5.46 เน่ืองจากปกอนบันทึกคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุสวนเพิ่มยอนหลังตั้งแตป 2556 
ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 
 2561 2560 เพ่ิม (ลด) รอยละ 

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 7,001.73 6,499.05 502.68 7.73 

คาสาธารณูปโภค 2,603.19 2,520.66 82.53 3.27 

คาจางภายนอก 5,623.03 5,328.45 294.58 5.53 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 158.13 138.05 20.08 14.55 

ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสิน 82.13 148.70 (66.57) (44.77) 

คาใชจายอ่ืน 2,520.16 2,387.02 133.14 5.58 

ตนทุนทางการเงิน 1,016.16 1,194.93 (178.77) (14.96) 

คาซอมแซมและบำรุงรักษา 2,486.74 2,545.31 (58.57) (2.30) 

คาตอบแทนการใชประโยชนท่ีราชพัสดุ 3,875.62 4,099.31 (223.69) (5.46) 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย 5,641.67 5,644.51 (2.84) (0.05) 

รวมคาใชจาย 31,008.56 30,505.99 502.57 1.65 
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  2.4.2.3  กำไรและขาดทุนจากการดำเนินงาน 
         กำไรจากผลการดำเนินงานของ ทอท. ในปงบประมาณ 2561 เพิ่มขึ้นจากปกอน 4,942.40 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.87 สงผลใหคาใชจายภาษีเงินไดเพิ่มข้ึน 457.31 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.40 
 2561 2560 เพิ่ม (ลด) รอยละ 
กำไรจากการดำเนินงาน 31,127.37 26,184.97 4,942.40 18.87 
คาใชจายภาษีเงินได 5,902.71 5,445.40 457.31 8.40 

 
 2.4.3 ผลการดำเนินงานดานการบริการ 
 ทอท.ไดใหความสำคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยานอยาง
ตอเน่ืองโดย ทสภ., ทดม., ทชม. และ ทภก.ไดเขารวมโครงการจัดอันดับคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยานท่ัว
โลก (Airport Service Quality Program: ASQ) ซึ ่งจ ัดโดยสมาคมทาอากาศยานระหวางประเทศ (Airport 
Council International: ACI) ในป 2561 ไดตั ้งเปาหมายให ทสภ.ไดรับคะแนนประเมินผลดานคุณภาพการ
ใหบริการของทาอากาศยาน 4.49  คะแนน ซ่ึงผลการประเมินในป 2561 พบวา ทสภ.ไดรับคะแนนประเมินผลดาน
คุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน 4.42 คะแนน โดยเปนอันดับท่ี 97 จาก 346 ทาอากาศยานช้ันนำทั่วโลก 
 ผลการประเมินการจัดอันดับคุณภาพการบริการของ ทดม.ในป 2561 ไดต้ังเปาหมายให ทดม.ไดรับ
คะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน 4.20 คะแนน ซ่ึงผลการประเมินในป 2561 พบวา 
ทดม.ไดรับคะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน 4.09 คะแนน โดยเปนอันดับที่ 215 
จาก จาก 346 ทาอากาศยานชั้นนำท่ัวโลก 
 ผลการประเมินการจัดอันดับคุณภาพการบริการของ ทชม.ในป 2561 ไดต้ังเปาหมายให ทชม.ไดรับ
คะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน 4.52 คะแนน ซ่ึงผลการประเมินในป 2561 พบวา 
ทชม.ไดรับคะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน 4.51 คะแนน โดยเปนอันดับท่ี 81 จาก 
346 ทาอากาศยานชั้นนำท่ัวโลก 
 ผลการประเมินการจัดอันดับคุณภาพการบริการของ ทภก.ซึ่งไดเขารวมโครงการจัดอันดับคุณภาพ
การใหบริการของทาอากาศยาน (ASQ) เมื ่อเดือน ก.ค.61 เปนปแรก ไดตั ้งเปาหมายให ทภก.ไดรับคะแนน
ประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน 3.80 คะแนน ซึ่งผลการประเมินในป 2561 (ระหวางเดือน 
ก.ค. - ธ.ค.61) พบวา ทภก. ไดรับคะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน 4.14 คะแนน 
โดยเปนอันดับที่ 188 จาก จาก 346 ทาอากาศยานชั้นนำทั่วโลก พรอมกันนี้ ทภก.ไดดำเนินโครงการสำรวจความ
พึงพอใจผูโดยสารที่มาใชบริการโดยประยุกตใชหลักการประเมินผลสำรวจตามโครงการจัดอันดับคุณภาพการ
ใหบริการของทาอากาศยาน (ASQ) ซึ่งผลการประเมินในปงบประมาณ 2561 ไดคะแนนการประเมินอยูที่ 3.91 
คะแนน 



 

 

แผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 -2565) หนา  67 
 

 สำหรับ ทหญ. และ ทชร.ไดดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจผูโดยสารที ่มาใชบริการโดย
ประยุกตใชหลักการประเมินผลสำรวจตามโครงการจัดอันดับคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน (ASQ) ได
ตั้งเปาหมายในปงบประมาณ 2561 ใหไดรับคะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน 3.88 
และ 4.02 คะแนนตามลำดับ ซึ่งผลการประเมินในปงบประมาณ 2561 ไดคะแนนการประเมินอยูท่ี 3.84 และ 4.07 
คะแนน ตามลำดับ โดยแตละทาอากาศยานไดนำขอมูลผลการศึกษาความพึงพอใจความตองการและขอเสนอแนะท่ี
ไดนำมาวิเคราะหหาจุดเดนและสิ่งท่ีควรปรับปรุง พบวาปจจัยดานสภาพแวดลอมของทาอากาศยาน และสิ่งอำนวย
ความสะดวกของทาอากาศยาน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูโดยสารมากท่ีสุด ซึ่งทาอากาศยานตอง
เรงดำเนินการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหคุณภาพการบริการของทาอากาศยานภายใตความรับผิดชอบของ ทอท. 
เปนไปตามมาตรฐานระดับสากลสามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกผูใชบริการและเปนการเตรียมความพรอม
เขารวมโครงการจัดอันดับคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน (Airport Service Quality Program: ASQ) 
ภายในป 2562  
 ปจจุบัน ทอท.ไดดำเนินการจัดทำฐานขอมูลระดับการใหบริการของทาอากาศยาน (Level of 
Service: LoS)และมีการจัดทำรายงานระดับการใหบริการของทาอากาศยานทั้ง 6 แหงของ ทอท. เปนประจำทุก
เดือน พรอมทั้งรวบรวมขอเสนอแนะและแนวทางการแกปญหาเชิงนวัตกรรม ตลอดจนตัวอยางนวัตกรรมและ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ในการจัดการใหระดับการใหบริการอยูในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ ขอมูล
ดังกลาวสามารถใชประกอบในการวิเคราะหเพื่อใหการบริหารจัดการและการพัฒนาทาอากาศยานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมตอตำแหนงทางยุทธศาสตรของแตละทาอากาศยาน ตอไป 
 
 2.4.4 ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 - 2564) ประจำปงบประมาณ 2561 
   วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกใหสามารถ
รักษาระดับคุณภาพการบริการ (Level of Service) ตามมาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมายประจำ 

ปงบประมาณ 2561 
ผลการดำเนินงาน 
ปงบประมาณ 2561 

คะแนนประเมินผลดานคุณภาพ  
การใหบริการของทาอากาศยาน 
ทอท. ในภาพรวม 
 

ทสภ. 4.49 4.44  (ม.ค. - ก.ย.61) 
ทดม. 4.20 4.14  (ม.ค. - ก.ย.61) 
ทภก. 3.80 4.15  (ก.ค. - ก.ย.61) 
ทชม. 4.52 4.52  (ม.ค. - ก.ย.61) 
ทหญ. 3.88 3.84  (ต.ค.60 - ก.ย.61) 
ทชร. 4.02 4.18  (ต.ค.60 - ก.ย.61) 

หมายเหตุ การประมวลผลคะแนนของ ทสภ., ทดม. และ ทชม. ประมวลผลเปนปปฏิทินตามหลักการการจัดอันดับคุณภาพ 
การบริการทาอากาศยาน (Airport Service Quality : ASQ) 
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  วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงาน 
ทาอากาศยาน ใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security)  
ทาอากาศยาน 

ตัวชี้วัด เปาหมายประจำ 
ปงบประมาณ 2561 

ผลการดำเนินงาน 
ปงบประมาณ 2561 

Safety 
รอยละของความสำเร็จของการดำเนินงาน
แกไขจำนวนขอบกพรองดานความ
ปลอดภัยท่ีตรวจพบลดลง 
เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ตามเกณฑ 
การประเมินโครงการ USOAP ท่ีมีความ
ชัดเจนในสวนท่ีเก่ียวของกับ ทอท. 

 
รอยละ 80 

 

 
รอยละ 100 
ทอท.ไมไดรับรายงานจาก กพท. เพื่อให  
ทอท.ดำเนินการแกไขขอบกพรองในดาน 
ความปลอดภัย (Safety) ตามเกณฑการประเมิน
จากโครงการ USOAP ดังนั้น ทอท.จึงไมมี
ขอบกพรองท่ีตองทำแผนในการปรับปรุงแกไขสง
ให กพท.ตอไป 

Security 
รอยละของความสำเร็จของการดำเนินงาน
แกไขจำนวนขอบกพรองดานการรกัษา
ความปลอดภัยท่ีตรวจพบลดลงเมือ่เทียบ
กับปท่ีผานมา ตามเกณฑการประเมิน
โครงการ USAP ท่ีม ี
ความชัดเจนในสวนท่ีเก่ียวของกับ ทอท. 

 
รอยละ 80 

 

 
รอยละ 100 
เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 ทอท.ไดรับหนังสือ
จาก กพท. ตามหนังสือท่ี กพท 14/348 
ลง 31 ต.ค.60 แจงผลการตรวจสอบตามโครงการ 
Universal Security Audit Programme 
Continuous Monitoring Approach (USAP - 
CMA) และให ทอท.จัดทำแผนการแกไขขอบกพรอง
ในสวนท่ีเก่ียวของกับ ทอท. ซึ่ง ทอท.ไดมีหนังสือท่ี 
ทอท.472/2560 ลง 6 ธ.ค.60 เพ่ือสงแผนการแกไข
ขอบกพรอง (Corrective Action Plan : CAP) ใน
สวนท่ีเก่ียวของกับ ทอท.ให กพท.เรียบรอยแลว 
ท้ังน้ีเน่ืองจากเน้ือหาในการจัดทำ CAP เปนเรื่อง 
“ลับ” และเปนขอมูลท่ีมีออนไหวตอการรักษาความ
ปลอดภัย (Security Sensitive Information) ซึ่ง
อาจสงผลกระทบตอความมั่นคงได จึงขอไมลง
รายละเอียดในขอบกพรองและการปฏิบัต ิ
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  วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ือสรางการเติบโตดานผลประกอบการทางการเงิน จากการสราง
รายไดที่เก่ียวกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) และรายไดท่ีไมเก่ียวกับกิจการการบิน (Non - 
Aeronautical Revenue) 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายประจำ 

ปงบประมาณ 2561 
ผลการดำเนินงาน 
ปงบประมาณ 2561 

อัตราการเติบโตของรายไดจาก 
การดำเนินงาน 

รอยละ 12 ตลอด
ระยะเวลาของแผน 

รอยละ 10.39 

อัตราสวนรายไดข้ันต่ำตอ            
คาใชจายจำเปน 

1.5 1.50 เทา 

 

  2.4.5 ผลการดำเนินงานตามแผนแมบทที่สำคัญ 
  2.4.5.1 แผนแมบทการพัฒนาทาอากาศยานของ ทอท. 
    วัตถุประสงคหลัก : 
     1. เพื่อใหแผนแมบทสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 11 และ 12 นโยบายกระทรวงคมนาคม วิสัยทัศนองคกร และตำแหนงเชิงกลยุทธของทาอากาศยาน 
    2. เพ่ือใหทาอากาศยานมีความยั่งยืนในการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศ รวมทั้งกิจกรรม
ทางดานการบินท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
    3. เพื่อใชในการสื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งผูถือหุน ในเรื่องของแนวทางการพัฒนา 
ทาอากาศยานในอีก 20 ปขางหนา 
    4. เพื่อใหลูกคาผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวของกับทาอากาศยาน รูถึงอัตราการเติบโต และ
เตรียมตัวที่จะพัฒนา และบริหารจัดการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาทาอากาศยาน 
     ผลการดำเนินการของแผนแมบท 6 ทาอากาศยาน ดังนี้   
     (1) แผนแมบททาอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2559 - 2573  
      แนวทางการดำเนินการหลัก : มีระยะการพัฒนาแบงออกเปน 5 ระยะ ปจจุบันอยูใน
ระหวางการดำเนินการระยะที่ 2 ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2563 โดยจะดำเนินการพัฒนาระยะที่ 3 คูขนาน
ไปดวย เพื่อให ทสภ.สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดถึงปพ.ศ. 2568 การพัฒนาระยะที่ 4 สามารถ
รองรับปริมาณการจราจรไดจนถึงป พ.ศ. 2573 และการพัฒนาระยะที่ 5 โดยเพิ่มศักยภาพทางวิ่งทั้งหมด 4 ทางวิ่ง 
และปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานอยางอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 ใหสามารถรองรับผูโดยสารได 45 ลานคนตอปซึ่งเปน
การพัฒนาเต็มศักยภาพของพ้ืนท่ี ทสภ.ดานทิศใต โดยในระยะที่ 5 น้ี จะตองสามารถรองรับผูโดยสารไดไมนอยกวา 
120 ลานคนตอป 
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     ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผนแมบท :   
     (1) โครงการพัฒนา ทสภ.ระยะที่ 2 อยูในระหวางการดำเนินการคาดวาจะแลวเสร็จในป 
2563 เปาหมายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารเปน 60 ลานคนตอป   
    (2) โครงการพัฒนา ทสภ.ระยะท่ี 3 พ.ศ.2559 - 2564 เปาหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการรองรับผูโดยสารเปน 90 ลานคนตอป     
    (3) โครงการพัฒนา ทสภ.ระยะท่ี 4 พ.ศ.2564 - 2569 เปาหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการรองรับผูโดยสารเปน 105 ลานคนตอป                                       
   (4) โครงการพัฒนา ทสภ.ระยะท่ี 5 พ.ศ.2568 - 2573 เปาหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการรองรับผูโดยสารเปน 150 ลานคนตอป   
   (5) ระดับการใหบริการทาอากาศยาน (Level of Service : LoS) ในระดับ Optimum     
    ความกาวหนาของการดำเนินการของแผนแมบท :  
                - ปจจุบันอยูในระหวางการดำเนินการโครงการพัฒนา ทสภ.ระยะที่ 2 เพื่อเพ่ิมหลุมจอด
อากาศยานจาก 120 หลุมเปน 148 หลุมจอด มีอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ซ่ึงทำให ทสภ.มีหลุมจอดประชิด
อาคารเพิ่มขึ้นจาก 51 หลุมจอดเปน 79 หลุมจอด สงผลใหสามารถจอดอากาศยาน Code F ไดพรอมกันรวม
ทั้งหมด 13 หลุมจอด    
             - โครงการกอสรางทางวิ่งเสนท่ี 3 ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาระยะท่ี 3 ไดดำเนินการ
ออกแบบแลวเสร็จ ปจจุบันอยูระหวางรอการอนุมัติโครงการจาก ครม. และการอนุมัติ EHIA จากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ        
   - โครงการกอสรางอาคารผูโดยสารหลังที่ 2 ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาทสภ.ระยะท่ี 
3 อยูในข้ันตอนการจัดจางที่ปรึกษาออกแบบ ปจจุบันอยูระหวางรอการอนุมัติโครงการจาก ครม.   
    (2) แผนแมบททาอากาศยานดอนเมือง (ปงบประมาณ 2561 -2567)    
            แนวทางการดำเนินการหลัก : โดยการดำเนินการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3 นั้นเปนการพัฒนา
เต็มขีดความสามารถของพื้นที่ ทดม.เพื่อใหสามารถรองรับผูโดยสารได 40 ลานคนตอป โดยดำเนินการรื้ออาคาร
ผูโดยสารภายในประเทศเดิม และกอสรางอาคารผูโดยสารอาคาร 3 เพ่ือใหสามารถรองรับผูโดยสารระหวางประเทศ
ได 18 ลานคนตอป ปรับปรุงอาคารผูโดยสารอาคาร 1 เพื่อการรองรับผูโดยสารภายในประเทศ โดยการปรับปรุง
อาคารผูโดยสาร อาคาร 1 เปนการปรับปรุงเพื่อฟนฟูสภาพอาคารใหอยูในสภาพใหมและยกระดับการใหบริการ
ผู โดยสาร เมื ่อแลวเสร็จอาคารผู โดยสารภายในประเทศจะสามารถรองรับผู โดยสารภายในประเทศได  
22 ลานคนตอป 
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    ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผนแมบท :       
                   (1) โครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3 คาดวาจะแลวเสร็จในปพ.ศ. 2567 โดยมีเปาหมายเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารเปน 40 ลานคนตอป 
    (2) ระดับการใหบริการทาอากาศยาน (LoS) ในระดับ Optimum     
   ความกาวหนาของการดำเนินการของแผนแมบท : โครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3 ปจจุบัน
อยูในขั้นตอน การออกแบบและรอการอนุมัติโครงการจาก ครม. เพื่อใหการวางแผนพัฒนา ทดม.มีความเปนไปได 
และสามารถนำไปใชไดตรงกับความเปนจริง                                                                                
    (3) แผนแมบททาอากาศยานภูเก็ต (ปงบประมาณ 2562 - 2565) 
    แนวทางการดำเนินการหลัก : โดยการดำเนินการพัฒนา ทภก.ระยะที่ 2 นั้นเปนการพัฒนา
เต็มขีดความสามารถของพื ้นที่ ทภก.เพื่อใหสามารถรองรับผูโดยสารได 18 ลานคนตอป มุงเนนแกไขปญหา                
ความคับคั่ง และขยายขีดความสามารถของ ทภก. ใหสามารถรองรับผูโดยสารที่ 18 ลานคนตอป และจำนวน
เที่ยวบินได 25 เที่ยวบินตอชั่วโมง    
   ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผนแมบท :    
     (1) โครงการพัฒนา ทภก.ระยะที่ 2 คาดวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2565 โดยมีเปาหมายเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารเปน 18 ลานคนตอป     
    (2) ระดับการใหบริการทาอากาศยาน (LoS) ในระดับ Optimum      
   ความกาวหนาของการดำเนินการของแผนแมบท : โครงการพัฒนา ทภก.ระยะที่ 2 ปจจุบัน
อยูในข้ันตอน  การอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการ ทอท.  
      (4) ทาอากาศยานเชียงใหม (ปงบประมาณ 2561 -2568)       
                     แนวทางการดำเนินการหลัก : โดยการดำเนินการพัฒนา ทชม.นั้น แบงออกเปน งานเรงดวน
ระยะสั้น  มุงเนนรักษาระดับการใหบริการ บรรเทาความแออัด ซ่ึงจะดำเนินการพรอมกันกับโครงการพัฒนา ทชม. 
ระยะที่ 1 ในระหวางป 2561-2565 ซ่ึงมีเปาหมายที่จะรองรับผูโดยสารได 16.5 ลานคน และโครงการพัฒนา ทชม.
ระยะที่ 2 ดำเนินการระหวางป 2564 - 2568 มีเปาหมายท่ีจะรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศในป 2574 ท่ี 20 
ลานคนตอป 34 เที่ยวบินตอชั่วโมง ประกอบดวย งานกอสรางหลุมจอดอากาศยาน 7 หลุมจอดดานทิศใต งาน
ปรับปรุงอาคารผูโดยสารระหวางประเทศรองรับผูโดยสารประมาณ 8 ลานคนตอป งานปรับปรุงอาคารผูโดยสาร
ภายในประเทศ รองรับผูโดยสารประมาณ 12 ลานคนตอป                               
   ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผนแมบท :     
     (1) โครงการพัฒนา ทชม.ระยะที่ 1 คาดวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2565 โดยมีเปาหมายเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารเปน 16.5 ลานคนตอ 
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   (2) โครงการพัฒนา ทชม.ระยะที่ 2 คาดวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2568 โดยมีเปาหมายเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถในการรรองรับผูโดยสารเปน 20 ลานคนตอป  
   (3) ระดับการใหบริการทาอากาศยาน (LoS) ในระดับ Optimum     
    ความกาวหนาของการดำเนินการของแผนแมบท : ปจจุบันกำลังดำเนินการออกแบบงาน
เรงดวนระยะสั้น ซึ่งจะดำเนินงานในป พ.ศ.2562 - 2563 เพื่อบรรเทาความแออัด ควบคูไปกับโครงการพัฒนา 
ทชม.ระยะที่ 1 ซึ่งอยูในขั้นตอนการออกแบบ การขออนุมัติโครงการจาก ครม.และอยูระหวางการดำเนินการดาน 
EIA และเพื่อใหการวางแผนพ้ืนท่ีใชสอย ทชม.มีความเปนไปไดและเกิดประโยชนสูงสุด            
     (5) ทาอากาศยานหาดใหญ (ปงบประมาณ 2564 -2568)   
                      แนวทางการดำเนินการหลัก : โดยการดำเนินการพัฒนา ทหญ.นั้น แบงออกเปน งานเรงดวน
ระยะสั้น มุงเนนรักษาระดับการใหบริการ บรรเทาความแออัด จากนั้นจึงเริ่มดำเนินงานโครงการพัฒนา ทหญ.ระยะ
ที่ 1 ในระหวางป พ.ศ.2564 - 2568 ซึ่งมีเปาหมายท่ีจะรองรับผูโดยสารในปพ.ศ.2581 ท่ี 10.5 ลานคนตอป 
    ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผนแมบท :   
     (1) โครงการพัฒนา ทหญ.ระยะที่ 1 คาดวาจะแลวเสร็จในปพ.ศ.2568 โดยมีเปาหมายเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารเปน 10.5 ลานคนตอป   
    (2) ระดับการใหบริการทาอากาศยาน (LoS) ในระดับ Optimum    
     ความกาวหนาของการดำเนินการของแผนแมบท : ปจจุบันกำลังดำเนินการออกแบบงาน
เรงดวนระยะสั้น ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการในระหวางป พ.ศ.2563 - 2564 เพื่อบรรเทาความแออัด และรักษาระดับ
การใหบริการ (LoS)                                                                                                                                  
    (6) ทาอากาศยานเชียงราย (ปงบประมาณ 2567 - 2576) 
                        แนวทางการดำเนินการหลัก : โดยการดำเนินการพัฒนา ทชร.นั้น แบงออกเปน งานเรงดวน
ระยะสั้น (ซึ ่งอยูในระหวางดำเนินการ) มุงเนนรักษาระดับการใหบริการ บรรเทาความแออัด จากนั้นจึงเริ่ม
ดำเนินงานโครงการพัฒนา ทชร.ระยะที่ 1 ในระหวางป พ.ศ. 2567 - 2571 ซ่ึงมีเปาหมายที่จะรองรับผูโดยสารในป             
พ.ศ. 2576 ที่ 4.8 ลานคนตอป และโครงการพัฒนา ทชร.ระยะที่ 2 ในระหวางปพ.ศ. 2572 - 2576 ซึ่งมีเปาหมาย
ที่จะรองรับผูโดยสารในป พ.ศ.2579 ที่ 5.2 ลานคนตอป                                                                    
    ตัวชี้วัด/เปาหมายของแผนแมบท :                                                                                                       
    (1) โครงการพัฒนา ทชร.ระยะที่ 1 คาดวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ.2571 โดยมีเปาหมายเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารเปน 4.8 ลานคนตอป                                                                   
    (2) โครงการพัฒนา ทชร.ระยะที่ 2 คาดวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ.2576 โดยมีเปาหมายเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถในการรรองรับผูโดยสารเปน 5.2 ลานคนตอป                                                               
    (3) ระดับการใหบริการทาอากาศยาน (LoS) ในระดับ Optimum                     
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  ความกาวหนาของการดำเนินการของแผนแมบท : ปจจุบันกำลังดำเนินการออกแบบงาน
เรงดวนระยะสั้นซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานในป พ.ศ.2563 - 2565 เพื่อบรรเทาความแออัด และรักษาระดับการ
ใหบริการ (LoS) อีกท้ังเปนการเตรียมความพรอมสำหรับงานโครงการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต                                                          
   2.4.5.2 แผนแมบททางธุรกิจ (Master Business Plan) (ปงบประมาณ 2560-2564) 
     วัตถุประสงคหลัก : เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวกับกิจการการบินและไมเก่ียวกับ
กิจการ  การบินของ ทอท.           
    แนวทางการดำเนินการหลัก : มุงเนน 5 ประเด็น ไดแก  
  (1) การพัฒนาการตลาดเชิงรุกทางการบิน  
  (2) การขยายและเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพื้นที่เชิงพาณิชยจากพื้นที่เดิม รวมถึงกิจการอื่นๆ 
ภายในสวน Terminal ของทุกทาอากาศยาน  
  (3) เพ่ิมรายไดจากพื้นที่ใหมท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายทาอากาศยาน ทสภ., ทดม. และ ทภก.  
  (4) การรวมลงทุน และ/หรือสรางพันธมิตรในกิจการเชิงพาณิชยใหม  
  (5) การพัฒนาและใชประโยชนพ้ืนท่ีวางเปลาโดยรอบทาอากาศยาน  
  กลยุทธหลักของแผนแมบทการพัฒนาธุรกิจของ ทอท. ไดแก  
    (1) การรักษาระดับรายไดท่ีไมเก่ียวกับกิจการการบิน  
    (2) การสรางรายไดของทาอากาศยานใหเติบโตอยางย่ังยืน  
   ฝายพัฒนาธุรกิจและการตลาด (ฝพธ.) ไดทบทวนแผนแมบทการพัฒนาธุรกิจของ ทอท. ประจำป
งบประมาณ 2560 – 2564 โดยมีการแปลงกลยุทธไปสูการปฏิบัติ คือ การดําเนินโครงการสรางรายไดตางๆ ไดนํา
ขอมูลจากแผนพัฒนาทาอากาศยานท้ัง 6 แหง มาพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหเห็น
โอกาสในการขยายพื้นที่รองรับดานการบิน เชน หลุมจอดอากาศยานที่เพ่ิมข้ึน หรือการเพิ่มทางขับทางวิ่ง รวมถึงการ
ขยายพื้นที่ภายในอาคารผูโดยสาร การปรับพ้ืนท่ีในเขต Airside และ Landside การใชเทคโนโลยีดิจิตอลในการ
พัฒนาธุรกิจและการตลาด (Digital Platform) เพ่ือเปดโอกาสในการพัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชยของทาอากาศยาน
โดยจะทําการรักษาระดับรายไดที่ไมเก่ียวกับกิจการการบิน จากการประกันข้ันต่ำของรายไดผูประกอบการ เพื่อใหมี
รายไดสม่ำเสมอตอเน่ือง และการแบงเปอรเซ็นตรายไดจากผูประกอบการ รวมถึงการกำหนดรูปแบบทางธุรกิจท่ี
เหมาะสม และมีการติดตามรายไดผานระบบ POS อีกดวย นอกจากการรักษาฐานรายไดปจจุบันแลว ยังมีการสราง
รายไดของทาอากาศยานใหเติบโตอยางยั่งยืน ทั้งในกิจกรรมท่ีเก่ียวและไมเก่ียวกับกับกิจการการบิน เชน การทํา 
Proactive Marketing Activities ผานการเขารวมงานประชุมสัมมนา ทางการบินตางๆ เชน Route Asia 
Development Forum หรือ World Route Development Forum การหาพันธมิตร ทางธุรกิจ การรวมลงทุน
ในการพัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชยรูปแบบใหมใหเกิดข้ึน เปนตน 
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     โดยกำหนดแนวทางในการดําเนินการสรางรายได (Revenue Portfolio) 4 แนวทาง ดังนี้  
    1. พัฒนาธุรกิจที่เก่ียวกับกิจการการบิน (Aero Business Development) โดยมุงเนนการพัฒนา
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการบินโดยตรง โดยทําการพัฒนาตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มเที่ยวบิน เพิ่มเสนทางการบินใหม อันจะ
นํามาซึ่งรายไดจากกิจการการบินท่ีเพ่ิมข้ึน  
    - แผนการเสนอตัวขอเปนเจาภาพการจัดงานประชุมเจรจาเชิงธุรกิจดานการบิน The Routes Asia 
2020  
    2. พัฒนาธุรกิจดานการพาณิชย (Commercial Development) โดยมุงเนนการพัฒนาธุรกิจท่ี
สรางรายไดท่ีไมเก่ียวกับกิจการการบินภายในอาคารผูโดยสาร ไดแก  
    - แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนท่ีกิจกรรมเชิงพาณิชย (Zoning) ภายในและ
ภายนอกอาคารผูโดยสาร ณ ทภภ.  
    - แผนการบริหารจัดการพ้ืนท่ีกิจกรรมเชิงพาณิชย (Zoning) ภายในอาคารผูโดยสาร ณ ทภก.  
     - แผนการบริหารจัดการพ้ืนท่ีกิจกรรมเชิงพาณิชย (Zoning) ภายในอาคารผูโดยสารและอาคาร
ผูโดยสารหลังใหม (Junction Building) ณ ทดม.  
    3. การใชประโยชนท่ีดินวางเปลา (Land Development) โดยมุงเนนการพัฒนาธุรกิจจากที่ดินท้ัง
ประเภท Leasehold และ Freehold โดยคํานึงถึงการใชประโยชนสูงสุดของทรัพยสิน (Highest and Best Use) 
ภายใตเง่ือนไขท่ีเปนไปตามขอกำหนดทางกฎหมาย ความเหมาะสมทางกายภาพ ความเปนไปไดทางการตลาด  
และทางการเงิน  
     - งานประชาสัมพันธการใชประโยชนท่ีดินของ ทอท.  
       - แผนการเพ่ิมมูลคาและพัฒนาศักยภาพที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีนอย 723 ไร ใหเกิดประโยชน
สูงสุด  
       - แผนงานโครงการศึกษาและคัดเลือกผูประกอบการเพ่ือพัฒนาธุรกิจบนท่ีราชพัสดุ ณ ทสภ.  
       - แผนงานโครงการศึกษาและคัดเลือกผูประกอบการเพื่อพัฒนาธุรกิจบนที่ราชพัสดุ ณ ทภภ.  
       - ศูนยรับรองคุณภาพสินคากอนสงออก (Certified Hub)  
     4. ธุรกิจรวมลงทุน (Joint Venture) ดวยการรวมลงทุน และ/หรือสรางพันธมิตรในกิจการเชิงพาณิชย
ใหม ไดแก  
      - แผนการจัดตั้งบริษัทในเครือเพ่ือใหบริการลานจอดและอุปกรณภาคพ้ืน ณ ทาอากาศยานที่อยูใน 
ความรับผิดชอบของ ทอท. 
      - การศึกษาและวิเคราะหความเหมาะสมและความจําเปนในการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อ
ใหบริการดานการรักษาความปลอดภัย ณ ทาอากาศยานที่อยูในความรับผิดชอบของ ทอท.   
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  2.4.5.3. แผนแมบทการบริหารลูกคาสัมพันธของ ทอท. (CRM Master Plan) ปงบประมาณ 2557-2562 
   วัตถุประสงคหลัก :  
  1) เพื่อสรางมาตรฐานและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการบริหารลูกคาสัมพันธของ ทอท.ให
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
  2) เพื่อให ทอท. สามารถเสนอผลประโยชนที่ตรงกับความตองการและความคาดหวังของลูกคา/ 
ผูรับบริการในแตละกลุม และเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
  3) เพ่ือรักษาฐานลูกคา/ผูรับบริการเดิมไว และเพ่ิมรายไดจากลูกคา/ผูรับบริการเดิม 
  4) เพ่ือสรางและขยายฐานลูกคา/ผูรับบริการใหม 
   แนวทางการดำเนินการหลัก :  
  1. กลยุทธเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองความตองการของลูกคาเหนือความคาดหมายมุงเนน
ศึกษาพฤติกรรม ความตองการ/คาดหวังของลูกคา สิ่งที่ลูกคาไมพึงประสงค ตองเรียนรูลูกคาในระดับลึกซึ้งจน
สามารถจำแนกลูกคา (Customer Segmentation) โดยอาศัยฐานขอมูลลูกคาที่สรางขึ้นอยางเปนระบบ ซึ่งควรมี
การจัดทำแผนงานดานฐานขอมูลลูกคา เพ่ือใหทั้งองคกรมีขอมูลลูกคาที่เปนเอกภาพและเสถียร ประโยชนของแผน
จะทำใหสวนงานตางๆ เห็นขอมูลลูกคาเดียวกัน และนำมาเปนเกณฑการจำแนกกลุมลูกคา  

 2. กลยุทธยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินการขององคกรใหทัดเทียมกับอุตสาหกรรมคูเทียบ 
มุงเนนการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานดานลูกคาสัมพันธใหมีการบูรณาการกันทั้งองคกร การจัดทำแผนงาน 
ใหสอดคลองกับกลยุทธนี้ เชน แผนงานปรับปรุงชองทางในการติดตอประสานงานกับลูกคา แผนงานจัดการ 
กับขอรองเรียนอยางยั่งยืนเพื่อไมใหเกิดซ้ำในอนาคต เปนตน 

 3. กลยุทธสรางแรงจูงใจและเชื่อมความสัมพันธกับลูกคาอยางยั่งยืน มุงเนนการสรางความสัมพันธ
อันดีกับลูกคา โดยเฉพาะการสรางความสัมพันธกับลูกคาชั้นดีที่มีอยู 20% จากทั้งหมดที่สรางยอดขายใหบริษัท 
80% ตามกฎพาเรโต 80:20 สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดรวมกับลูกคาหรือรวมกันเปนพันธมิตรทางธุรกิจ
ในดานตางๆ  

 4. กลยุทธสงเสริมบทบาทองคกรใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอลูกคา มุงเนนการสรางความรู ความ
เขาใจในเรื่องการบริหารลูกคาสัมพันธใหแกพนักงานทุกระดับ รวมถึงสงเสริมใหเกิดการประชาสัมพันธบทบาทให
องคกร โดยอาจจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแยกหลักสูตรตามระดับชั้นของผูเขารวมสัมมนาระเบียบปฏิบัติหรือ
มาตรฐานในการปฏิสัมพันธตอลูกคา เพื ่อใหเกิดเปนเอกลักษณองคกรและภาพลักษณที่ดีในการใหบริการ  
การจัดการประชุมประจำปกับกลุมผูประกอบการเพื ่อชี ้แจงผลประกอบการจากการทำการตลาดรวมกัน 
การวางแผนการใชสื่อประชาสัมพันธตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี และสรางความเขาใจใน
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เรื่องลูกคาสัมพันธแกเจาหนาที่ การปฏิสัมพันธตอลูกคาที่เปนมาตรฐาน การประชาสัมพันธองคกรไปในทิศทางท่ี
เปนประโยชนในการบริหารลูกคาสัมพันธ  

 
  2.4.5.4 แผนแมบทดานกิจการระหวางประเทศของ ทอท. (AOT International Business Development 
Master Plan)  
  วัตถุประสงคหลัก : เพื่อเปนกรอบแนวทางการดำเนินงานดานตางประเทศของ ทอท. ทั้งดาน          
การพัฒนาธุรกิจระหวางประเทศและดานความสัมพันธระหวางประเทศความกาวหนาของการจัดทำและดำเนินการ
ของแผนแมบทเพ่ือใหสอดคลองกับแผนวิสาหกิจ ทอท. ปงบประมาณ 2560 - 2564  
   แนวทางการดำเนินงานหลัก :   
   ระยะสั ้น  ดำเนินธุรกิจระหวางประเทศในรูปแบบ “การบริการใหคำปรึกษา (Consulting 
Services)” โดยมุงเนนลูกคาทาอากาศยานในกลุมประเทศ CLMV และเริ่มตนจากรูปแบบการดำเนินงาน (Theme) 
ที่เปนจุดแข็งของ ทอท. ไดแก การสนับสนุนเพื่อใหไดการรับรองดานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 
(Safety and Security Enablement/Certification) การบริหารจัดการในสภาพแวดลอมที ่ม ีการเติบโตสูง 
(Managing in a High-growth Environment) การพัฒนาธุรกิจในดานสายการบินตนทุนต่ำ (LCC Business 
Development)  การบร ิหารจ ัดการว ิกฤตและความต อเน ื ่ อ งทางธ ุ รก ิ จ  (Crisis/Business Continuity 
Management) และกลยุทธและการบริหารพอรตโฟลิโอทาอากาศยาน (Airport Portfolio Strategy and 
Management) เปนตน  
   ระยะกลาง  เริ ่มดำเนินธุรกิจระหวางประเทศในรูปแบบ “สัญญาจางบริหาร (Management 
Contract)” และ “การลงทุนในสินทรัพยทาอากาศยาน (Airport Investment)” โดยพิจารณาทาอากาศยานท่ี 
ทอท.เคยใหบริการดานคำปรึกษามากอน เพื่อชวยให ทอท.มีความเขาใจในทาอากาศยานเปาหมายที่จะไปลงทุน  
  ระยะยาว  ดำเนินธุรกิจระหวางประเทศทั้ง 3 รูปแบบ ไดแก การบริการใหคำปรึกษาสัญญาจาง
บริหารและการลงทุนในสินทรัพยทาอากาศยาน ไปพรอมๆ กัน โดยขยายขอบเขตการดำเนินงาน (Scope of 
project) ในแตละรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และขยายฐานลูกคาสูทาอากาศยานในภูมิภาคอื่นๆ นอกเหนือจาก
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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    ความกาวหนาของการจัดทำและดำเนินการของแผนแมบทเพื่อใหสอดคลองกับแผนวิสาหกิจ 
ทอท.: ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมในการดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ 
2562 เพื่อรองรับยุทธศาสตรที่ 7 Business Development กลยุทธที่ 7.1 พัฒนาธุรกิจระหวางประเทศ ตาม 
AOT’s Strategy House  เพื่อใหสอดคลองกับแผนวิสาหกิจ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 - 2564) ฉบับทบทวน
ประกอบดวยแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้       

  1) การเก็บรวบรวมเอกสารและขอมูลเพื่อจัดทำหลักสูตรการฝกอบรม/ท่ีปรึกษา 

  2) จัดทำรางหลักสูตรการฝกอบรม/ท่ีปรึกษา 

  3) คำนวณชั ่วโมงการทำงาน คาแรงที ่ตองใช  รวมถึงตนทุน Incentive ของพนักงานและ
หลักเกณฑการรับเงินและภาษีอากร (Training, Consulting, Speaker) 
  
  2.4.5.5. แผนแมบทดานการบริหารความเสี่ยงของ ทอท.  
      วัตถุประสงคหลัก : พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของ ทอท.ใหมีความสอดคลองตามแนวทางของ  
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise Risk 
Management: COSO – ERM และกรอบการบริหารความตอเนื ่องทางธุรกิจที ่เปนไปตามขอกำหนดของ
มาตรฐานสากล International Organization for Standardization: ISO 22301: 2012 (Societal Security - 
Business Continuity Management System Requirement) โดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาเปนสวน
หนึ่งในการจัดทำแผนวิสาหกิจ ทอท. และการบริหารโครงการที่มีความสำคัญ เพื่อใหสามารถจัดการความเสี่ยงได
อยางทันเวลาและตอเนื่อง สนับสนุนให ทอท.สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว ตลอดจนภัย
พิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของ ทอท. 
   แนวทางการดำเนินงานหลักหรือแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ท่ีรองรับแผนแมบท : 
        1) การบริหารความเส่ียงระดับองคกรประจำป 
  2) การบริหารความเสี่ยงระดับหนวยธุรกิจประจำป 
  3) การเชื่อมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร 
  4) การบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ 
  ในปงบประมาณ 2561 ทอท.ไดจัดจางผู เช ี ่ยวชาญดาน BCMS ตามมาตรฐานสากล ISO 
22301:2012 และ มอก.22301-2559 มาใหความรูและคำปรึกษากับ สนญ.ทอท.และทาอากาศยานของ ทอท.ท้ัง 6 
แหง เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและองคความรูอยูกับ ทอท. โดยจัดทำเปนงานจางที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและรักษา
ระบบการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ สนญ.ทอท., ทดม., ทภก., ทชม. และ ทหญ. ของ ทอท. 
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  ความกาวหนาของการจัดทำและดำเนินการของแผนแมบทเพื่อใหสอดคลองกับแผนวิสาหกิจ 
ทอท.  
  1) การบริหารความเสี่ยงระดับองคกรประจำป และการบริหารความเสี่ยงระดับหนวยธุรกิจ
ประจำป มีผลการดำเนินงานดังนี้ 
               ฝคส.ไดกำหนดใหมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ทอท. ประจำปงบประมาณ 2561 
ตามที่ระบุไวในแผนดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. ประจำปงบประมาณ 2560 โดยการรวบรวม
ขอมูลที่สำคัญประกอบการพิจารณาจัดทำรางแผนบริหารความเสี่ยงของ ทอท. ประจำปงบประมาณ 2561 พรอม
ทั้งประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสาย/สายงาน/ทาอากาศยาน 
เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับสาย/สายงาน/ทาอากาศยาน โดยการกำหนดปจจัยเสี่ยง สาเหตุของปจจัย
เสี่ยง และแผนจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม ซ่ึง ฝคส.ไดกำหนดเกณฑการประเมินระดับความรุนแรง และจัดทำเปนราง
แผนบริหารความเสี่ยงของสาย/สายงาน/ทาอากาศยาน ที่มีองคประกอบครบถวน เปนไปตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงของ ทอท. จากนั้น ฝคส.ไดสรุปรางแผนบริหารความเสี่ยงของสาย/สายงาน/ทาอากาศยาน ประจำป
งบประมาณ 2561 ที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
สาย/สายงาน/ทาอากาศยาน และนำเสนอตอคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ ทอท. และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือพิจารณาตอไป ซ่ึงมีปจจัยเส่ียงท่ีสำคัญ เชน  
  (1) ปจจัยเสี่ยง ความสามารถในการบริหารโครงการลงทุนขนาดใหญของ ทอท. เปนการ
บริหาร        ความเสี่ยงระดับโครงการการและเชื่อมโยงกับการพัฒนาทาอากาศยาน โดยพิจารณาโครงการลงทุน
ขนาดใหญของ ทอท. เชน โครงการพัฒนา ทสภ. (ปงบประมาณ 2554 - 2560) 
  (2) ปจจัยเสี่ยง การเพิ่มประสิทธิภาพและเรงรัดการใชประโยชนที่ดินที่ ทอท.ครอบครองเปน
การบริหารความเสี่ยงที่เชื ่อมโยงกับการบริหารทรัพยสินของ ทอท. ซึ่งพิจารณาจากที่ดินที่ ทอท.ครอบครอง               
ทั้งที่ราชพัสดุและไมใชท่ีราชพัสดุ 
  (3) ปจจัยเสี่ยง การบริหารภาพลักษณของ ทอท. เปนการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับการ
บริหารภาพลักษณองคกร 
  2) การเชื่อมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร 
         เชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงเขากับกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร โดยใชขอมูล
ความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของปจจัยนำเขาที่สำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร และใชระบบบริหารความเสี่ยงใน                
การบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ เพื่อใหมั่นใจวาผลการดำเนินงานที่สำคัญเปนไปตามเปาหมายท่ี
กำหนด และเปนไปตามการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) 
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 3) การบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) 
                  (1) สนญ.ทอท.และทาอากาศยานของ ทอท.ทั้ง 6 แหง มีความพรอมรับการการตรวจประเมิน 
BCMS จากหนวยงานใหการรับรองระบบ (Certify Body: CB) เพ่ือขอการรับรองตออายุใบรับรองมาตรฐาน BCMS          
(ISO 22301:2012 และ มอก.22301-2556)                                                                                                                  
                  (2) การดำเนินงานดาน BCM ของ ทอท.สอดคลองกับแนวทางการดำเนินงานตามบันทึก
ขอตกลงประเมินผลการดำเนินงานระหวางรัฐบาลไทยกับ ทอท. สงผลใหบรรลุตัวชี้วัดรวมของรัฐวิสาหกิจกลุมขนสง 
ทางอากาศในระดับ 5 รวมถึงสอดคลองกับแนวทางของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) 

  2.4.5.6 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. ปงบประมาณ 2558-2562 

      วัตถุประสงคหลัก : เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการและบริการทาอากาศยาน ใหรวดเร็วทันสมัยเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานรักษาความปลอดภัยภายในทาอากาศยาน  และปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรของ ทอท. ให
เป นเอกภาพ ได มาตรฐานสากล ม ีการบ ูรณาการด านข อม ูลต าง ๆ ของทั ้งองค กรเพ ื ่อใชสน ับสนุน 
การวิเคราะหตัดสินใจในการบริหารงาน 
      แนวทางการดำเนินการหลัก : 
    1. ยกระดับการใหบริการ ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยทาอากาศยาน ดวยการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาเพ่ิมขีดความสามารถดานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย และ
พัฒนาการใหบริการดวยตนเอง และบริการขอมูลอิเล็กทรอนิกสเฉพาะบุคคล (Self Service and Personalized 
Service) 
    2. พัฒนาระบบสารสนเทศดวยการบูรณาการขอมูลและรองรับการทำงานไดทุกที่ ทุกเวลา ผาน
อุปกรณหลากหลายชนิด (Anytime, Anywhere and Any Device) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    3. นำเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลชั้นสูงมาประยุกตใชงานรวมกับแหลงขอมูลจากแหลงขอมูล
ภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูลธุรกิจในการตัดสินใจและวางแผนกลยุทธของ 
ทอท.  
    4. เสร ิมสร างธรรมาภิบาลด านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื ่อสารขององค กร (ICT 
Governance) และพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรของ ทอท. 
    5. พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถและรองรับการใหบริการอยางตอเน่ือง 
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      ความกาวหนาของการจัดทำและดำเนินการของแผนแมบทเพื่อใหสอดคลองกับแผนวิสาหกิจ 
ทอท. :การดำเนินงานที่ผานมาของ สทกส. ตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของ ทอท. 
ปงบประมาณ 2558 – 2562 เปนการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของระบบ ICT การจัดหาอุปกรณที่มีเทคโนโลยี
ทันสมัยมาใชงาน และการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการบริหารงาน ภายใน 
ทอท. นั้น ยังคงมีความสอดคลองกับแผนวิสาหกิจ ทอท. ปงบประมาณ 2560 - 2564 โดยเปนการสนับสนุน
ยุทธศาสตร 4 Intelligent Service เปนหลัก และสนับสนุนยุทธศาสตรอ่ืน ๆ ในบางกลยุทธและปจจุบันอยูระหวาง 
สผง.ฝกท.ดำเนินการจัดทำเอกสารการทบทวนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของ ทอท. 
ปงบประมาณ 2558 – 2562 เพื่อใชดำเนินการตอไปจนถึงป 2564 และจะนำเสนอใหผูบริหารสวนงานใน สทกส. 
คณะทำงานกลั่นกรองดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท.และคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท.พิจารณาตอไป 
  2.4.5.7 แผนแมบทดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ป พ.ศ.2560 - 2564  
  วัตถุประสงคหลัก :  
 1. เพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคลอง
และเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ ยุทธศาสตร และกลยุทธขององคกร ปงบประมาณ 2560 -2564   
  2. เพ่ือวางแผนทรัพยากรบุคคลในองคกรใหรองรับการขยายตัวขององคกร  การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ความกาวหนาทางวิชาการ คุณภาพของบุคลากรภายในองคกร การเกษียณ/การเล่ือนตำแหนง/การ
โยกยาย อัตราการเขาออกของบุคลากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เปนตน 
  แนวทางการดำเนินการหลัก : 
  แนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท. ในปจจุบัน ไดแก คานิยมหลักของ 
ทอท. (AOT Core Value) การจัดการความรู (Knowledge Management) แผนสืบทอดตำแหนง (Succession 
Plan) แบรนดองคกร(Organization Brand) ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) พัฒนาระบบ
สมรรถนะ (Competency Development) สมรรถนะตามบทบาทหนาที ่ (Function Competency) พัฒนา 
ขีดความสามารถของพนักงาน(HR Competency) เปนตน 
  แนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท. ในอนาคต ไดแก องคกรแหงความสุข 
(Happy Workplace) ปลูกฝงคานิยมหลักของ ทอท. (Cultivate AOT Core Values) การพัฒนาภาวะผู นำ 
(Leadership Development) บริหารทรัพยากรบุคคลขามสายงาน (HR Cross Function) ระบบงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการ (Integrated HR Work System) บริการทรัพยากรบุคคล (HR Service)  การจัดการ
สมรรถนะแบบบูรณาการ (Integrated Competency Management) บริหารทร ัพยากรบุคคลที ่ทำหนาท่ี
บริหารธุรกิจและบุคคลควบคูกัน(HR As Business Partner) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management)  การส ื ่ อสารทร ัพยากรบ ุคคลแบบไร พรมแดน (Boundless HR Communication)  เพิ่ม
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ประสิทธิภาพการสื่อสารดานทรัพยากรบุคคล (Enhance HR Communication) เพิ่มสมรรถนะทรัพยากรบุคคล 
(Enhance HR Competency) เพ่ิมความผูกพันของพนักงาน (Enhance Employee Engagement) เปนตน 
  ความกาวหนาของการจัดทำและดำเนินการของแผนแมบทเพื่อใหสอดคลองกับแผนวิสาหกิจ ทอท. ใน
ปงบประมาณ 2562 สงทอ. ยังคงใชแผนแมบทดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฉบับป พ.ศ.2560-2564 
เนื่องจากยังมีความสอดคลองกับแผนวิสาหกิจ ทอท. ประกอบกับแผนปฏิบัติการรองรับแผนแมบทดานการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล สวนใหญเปนแผนตอเนื่องที่ไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จไดภายในระยะเวลาอัน
สั้น ดวยเหตุนี้ สงทอ. จึงจะทบทวนแผนแมบทดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งแผนปฏิบัติการ
รองรับแผนแมบทดังกลาวใปงบประมาณ 2564 หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบริบทขององคกรอยางมีนัยสำคัญท่ี
กระทบตอแผนแมบทดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  2.4.5.8 แผนแมบทดานสิ่งแวดลอมของ ทอท.  
      วัตถุประสงคหลัก : เพื่อทบทวนและปรับแผนแมบทสิ่งแวดลอมของ ทอท.ใหสอดคลองกับแนว
ทางการจัดการสิ่งแวดลอมทาอากาศยานที่เปนสากลในปจจุบันและในอนาคตไมนอยกวา 5 ป และเสนอแนว
ทางการจัดทำสิ ่งแวดลอมทาอากาศยานที ่เปนไปตามแนวทางสากล (Global Airport Environmental Best 
Practice) ไปสูการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการจัดการสิ่งแวดลอมทาอากาศยานให ทอท.จะนำไปสูการเปน
ผูดำเนินการทาอากาศยานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
      แนวทางการดำเนินการหลัก :  
 1. พัฒนาการจัดการมลพิษและส่ิงแวดลอมใหเปนท่ียอมรับระดับประเทศ 
 2. พัฒนาหรือเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของทาอากาศยาน
ใหเปนท่ียอมรับระดับสากล    
 3. เพิ่มศักยภาพและความสามารถบุคลากรในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 
 4. การจัดการสิ่งแวดลอมของทาอากาศยานไดรับการยอมรับและสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสีย  
      ผลการดำเนินการสำคัญที่ผานมา : 
     1. การจัดการดานพลังงาน เพื ่อลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกลดตนทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการของทาอากาศยาน 
     2. การจัดการดานสิ่งแวดลอม เพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการ
จัดการส่ิงแวดลอมของทาอากาศยานสากล 
    3. การจัดการดานทรัพยากร การจัดการดานทรัพยากรของทาอากาศยานเพ่ือใหเกิดประโยชน
และคุมคา  
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  2.4.5.9 แผนแมบทดานการพัฒนาท่ียั่งยืนของ ทอท. ปงบประมาณ 2559 - 2562 
      วัตถุประสงคหลัก:  
  1. เพื่อสงเสริมให ทอท. มีการเติบโตอยางยั่งยืนจากภายในสูภายนอก ดวยความรับผิดชอบที่เกิด
จากทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ ผานการสรางคุณคาอยางสมดุลทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

  2. เพ่ือสรางความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดเสียวา ทอท. มีการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ โดย
คำนึงถึงสังคม และส่ิงแวดลอม ควบคูไปกับการสรางผลประกอบการท่ีดี อันจะสงผลใหธุรกิจสามารถเติบโตตอเนื่อง
ไดอยางยั่งยืน นำไปสูการสรางการตอบแทนที่ดีใหแกผูลงทุนในระยะยาว 

      3. เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง ทอท. ผูมีสวนไดเสีย ตลอดจน ชุมชน ใหสามารถอยู
รวมกันอยางมีความสุขและยั่งยืน 
    4. เพื่อคงไวซึ่งสถานภาพการเปนสมาชิก DJSI และยกระดับการพัฒนาสูระดับการเปนสมาชิกที่สูงข้ึน
ตอไป 
       แนวทางการดำเนินงานหลักหรือแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที ่รองรับแผนแมบท :  
มุงเนนวิธีการบริหารจัดการที่ไดรับการออกแบบใหสอดคลองกับวิสัยทัศนพันธกิจ และยุทธศาสตรทางธุรกิจของ 
ทอท. รวมกับการทบทวนบริบทขององคกร บริบทของกลุมอุตสาหกรรมการบริหารทาอากาศยาน บริบทของ
ประเทศ และบริบทของโลกดานความยั่งยืน โดยยุทธศาสตรของแผนจะไดรับการปรับจากระดับของกิจกรรมมาสู
ระดับของการบริหาร และการขับเคลื่อน 3 ดานหลัก ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการดานความ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การเช่ือมโยงผูมีสวนไดเสีย ยุทธศาสตรท่ี 3 กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  
         ความกาวหนาของการจัดทำและดำเนินการของแผนแมบทเพื่อใหสอดคลองกับแผนวิสาหกิจ 
ทอท. :    
         1) ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการดานความยั่งยืน   
              - Phase I การสรางการตระหนักรู (Recognition) เปนการจัดทำชุดความรู AOT CSR & 
Sustainability Knowledge เพื่อใหผูบริหารและพนักงาน ทอท. มีความเขาใจในบริบทดานความรับผิดชอบตอ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยใหความสำคัญกับ CSR in Process มากกวา CSR after Process  
             -  Phase II การสรางการเปล่ียนแปลงเชิงวิวัฒนาการ (Evolution) โดยสวนงานนำรอง 9 สวน
งาน ไดแก สวนงาน ณ สำนักงานใหญ 3 สวนงาน แบะทาอากาศยาน 6 แหงเปนกลุมเปาหมายของโครงการฯ  
     2) ยุทธศาสตรที่ 2 การเชื่อมโยงผูมีสวนไดเสียมีความเกี่ยวของกับ ฝกอ.ซึ่งเปนผูรับผิดชอบใน                  
การกำหนดผูมีสวนไดเสียหลักที่มีสวนเกี่ยวของกับการดำเนินงานของ ทอท. โดย ฝกส. ไดนำขอมูลดังกลาวลงใน
รายงานการพัฒนาความท่ียั่งยืน ป 2558 - 2559                                                                  
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     3) ยุทธศาสตรที่ 3 กิจกรรมเพื่อการพัฒนาที ่ยั ่งยืน โดยดำเนินการจัดทำแผนงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคมสูความยั่งยืนของทาอากาศยานทั้ง 6 แหง                                                                                                  
  2.4.5.10 แผนแมบทดานมาตรฐานความปลอดภัยดานการบิน (ปงบประมาณ 2561-2564)     
        วัตถุประสงคหลัก :          
        1. เพ่ือให ทอท.มีการดำเนินงานดานมาตรฐานทาอากาศยาน และการบิน เปนไปตามขอกำหนด
ของรัฐและมาตรฐานสากล                                                                                                                                          
        2. เพ่ือพัฒนาบุคลากร และกระบวนการปฏิบัติงานใหรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดานการ
บิน และนโยบายขององคกร 
       3. เพ่ือให สงมท.มีฐานขอมูลเพื่อใชในการบริหารจัดการดานมาตรฐานทาอากาศยาน และการบิน                     
       ความกาวหนาของการจัดทำและดำเนินการของแผนแมบทเพ่ือใหสอดคลองกับแผนวิสาหกิจ 
ทอท. สงมท.ดำเนินการจัดทำแผนแมบทฯ และเผยแพรแผนแมบทสูการปฏิบัติแลวเสร็จ โดยมีตัวช้ีวัด/เปาหมาย
ของแผนแมบทฯ ในดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานของแผนแมบทฯ แลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2564 
 2.4.5.11 แผนยุทธศาสตรนวัตกรรม (ปงบประมาณ 2560 - 2564)    
      วัตถุประสงคหลัก : 
      1) เพื่อกำหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ชวยใหองคกรสามารถพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม
ของตนเองไดอยางเหมาะสมกับสภาพการณที่เปล่ียนแปลงไป  
      2) เพื ่อกำหนดรูปแบบของการปฏิบัติท ี ่ม ีการแปลงเปาหมายทางนวัตกรรมออกมาเปน
วัตถุประสงค (Objective) ที่เปนรูปธรรม และสามารถวัดได ซึ่งชวยใหการดำเนินงานเปนไปในลักษณะของการ
มุงเนนผลงาน  
     3) เพื่อกำหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ชวยใหสวนงานตางๆ ภายในองคกรตระหนักถึงบทบาท
หนาท่ีของตนท่ีมีสวนเอ้ืออำนวยความสำเร็จและตอการพัฒนานวัตกรรมขององคกร 
     แนวทางการดำเนินงานหลัก หรือแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ท่ีรองรับแผนยุทธศาสตร :  
      ยุทธศาสตรที่ 1 :  องคกรนวัตกรรม (Innovative Organization) - มีการดำเนินงานของ สบวท. 
ในการสรางวัฒนธรรมองคกร (Culture) รวมถึงการปลูกฝงคานิยม (Core Value) ซึ่ง 1 ใน 5 คานิยม คือเรื ่อง 
Innovation โดยมีสวนงานที่รับผิดชอบหลักคือ ฝพค. ซึ่งปจจุบันมีการจัดกิจกรรมมากมายที่ทำใหผูบริหารและ
พนักงานไดรับรู เขาใจ และใหความรวมมือ Core Value อยางตอเนื่อง 
      ยุทธศาสตรที่ 2 : นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) - มีการดำเนินงานโครงการ Digital 
Platform โดย สงพธ. ซึ่งเปนเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงกับ Smart Phone ของผูใชบริการทาอากาศยานผานระบบ 
Wi-Fi ที ่ทาอากาศยานจัดเตรียมไวให โดยมีบริการดานขอมูล สิ ่งอำนวยความสะดวกของทาอากาศยาน                         
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เช น การระบ ุสายพานร ับกระเป าของผ ู โดยสาร ท ี ่ต ั ้ งของห องน ้ำท ี ่ ใกล ท ี ่ส ุด  และด านการพาน ิชย                           
เชน ตำแหนงรานคา ขอมูลการสงเสริมการขาย เปนตน    
     ยุทธศาสตรที่ 3 : นวัตกรรมรวม (Synergy Innovation) - มีการดำเนินงานโครงการระบบการ
จัดการขอมูลเพื ่อใชในการตัดสินใจรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสียในทาอากาศยาน (Airport Collaborative 
Decision Making: A-CDM) โดย คณะขับเคลื่อน A-CDM ซึ่งเปนการดำเนินงานรวมกันระหวาง ทอท. บวท. สาย
การบิน และผูใหบริการภาคพ้ืนดิน   
      ยุทธศาสตรที่ 4 : นวัตกรรมบนฐานองคความรูและขอมูล (Data-driven Innovation) - มีการ
ดำเนินงานของ สบวท. ในการพัฒนาระบบการจัดการความรู (KM) มีสวนงานที่รับผิดชอบหลักไดแก ฝพค.ซ่ึงมีการ
จัดกิจกรรมตางๆมากมายที่ทำใหพนักงานไดรับรู เขาใจ และใหความรวมมือในโครงการระบบการจัดการความรู 
(KM) และ มี สทกส. เปนสายงานที่ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือพัฒนาทาอากาศยาน ซึ่งถือเปน
หัวใจสำคัญในการขับเคล่ือนกิจกรรมตางๆ ของทาอากาศยาน        
     ความกาวหนาของการจัดทำและดำเนินการของแผนยุทธศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับแผน
วิสาหกิจ ทอท.: เพ่ือใหแผนที่นำทางนวัตกรรมของ ทอท. สามารถสนับสนุนเปาหมายหรือยุทธศาสตรขององคกรได
เปนอยางดี จึงไดมีการนำวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ไดระบุไวในแผนวิสาหกิจของ ทอท. มาเปนกรอบในการ
พัฒนาแผนท่ีนำทาง ประกอบดวย 
     1) Service - พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกใหสามารถรักษาระดับคุณภาพ
การบริหาร (Level of Service) ตามมาตรฐานสากล       
     2) Standard - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงานทาอากาศยานใหเปนไป
ตามมาตรฐานความปลอดภ ั ย  ( Safety) และการร ั กษาความปลอดภ ั ย  ( Security) ท าอากาศยาน                                                     
     3) Financial - สรางการเติบโตดานผลประกอบการทางการเงิน จากการสรางรายไดที่เกี่ยวกับ
กิจการการบิน (Aeronautical Revenue) และรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenue)                                             
     ซึ่งผลจากพัฒนาแผนท่ีนำทางนวัตกรรมของ ทอท. สวนหน่ึงของโอกาสทางนวัตกรรมท่ีอาจเกิดข้ึน
ในอนาคต มีประเด็นที่นาสนใจ ดังตอไปน้ี                                                                                                       
     (1) การปรับปรุงประสบการณ (Experience Improvement) ของผูโดยสาร/ผูรับบริการเปนสิ่งท่ี
สามารถดำเนินการไดในระยะใกล    
     (2) การพัฒนาบริการใหเหมาะกับกลุมเปาหมาย (Tailor-made Service) สามารถยกระดับ
ประสบการณของผู โดยสาร/ผูร ับบริการ และสามารถพัฒนาไปสูการสรางรายไดตอไป โดยระบบ Airport 
Membership จะเปนเครื่องมือสำคัญในการคัดแยกและติดตามขอมูลของผูโดยสาร/ผูรับบริการเพื่อนำไปพัฒนา
บริการสำหรับกลุมเปาหมายตอไป       
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    (3) บริการที่อยูบนฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Tech-driven Service) นอกจากจะชวยยกระดับ
ประสบการณของผูโดยสาร/ผูรับบริการ ยังชวยสนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินการให
เปนไปตามมาตรฐาน อยางไรก็ดี จำเปนตองอาศัยเวลาในการไตบันไดทางเทคโนโลยี (Technological Ladder)            
ทั้งองคกรและบุคลากร                                                                                                                                 
      (4) การเพิ่มรายไดที่ไมเก่ียวกับกิจการการบิน (Non-Aero Revenue) โดยอาศัยความรวมมือกับคู
คา รานคา ผูใหบริการ หรือชุมชน เพื่อพัฒนาบริการใหมหรือรูปแบบธุรกิจใหม ทั้งนี้ยังรวมถึงการลงทุนระยะยาว    
เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินงานและขอบเขตธุรกิจ                                    
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บทท่ี 3 

การประเมินสถานภาพองคกรเพ่ือกำหนดยุทธศาสตร และกลยุทธ 
 
  ทอท. ไดพิจารณาผลประเมินสถานภาพองคกร ซึ่งประกอบดวยผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ
ทอท. ฉบับทบทวน (ปงบประมาณ 2560-2564) ตามกรอบการดำเนินงานของ ทอท. ภายใต AOT Strategy 
Houseโดยประกอบดวย 7 ยุทธศาสตร รวมกับขอมูลสภาพแวดลอมและบริบททางธุรกิจที่สำคัญ ความเสี่ยงระดับ
องคกร ตลอดจนการคำนึงถึงความตองการความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย เพื่อประกอบการจัดทำแผนวิสาหกิจ
ของ ทอท. ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน อีกทั้งการวิเคราะหปญหา อุปสรรค และผลการดำเนินงาน 
โดยเปรียบเทียบกับเปาหมายที่วางไว เพื่อทบทวนประเด็นสำคัญที่ ทอท. ตองดำเนินการตอเนื่อง และเพิ่มเติม 
ในแผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 – 2565)   
 
1. สมรรถนะหลักของ ทอท. (Core Competency) 
   คือ ความรูความสามารถที่ ทอท.มีความชำนาญในการดำเนินงานและปฏิบัติการทาอากาศยาน (Airport 
Operation Performance) ในความรับผิดชอบทั้ง 6 แหง ประกอบดวย 
   1.1 สมรรถนะหลักในการบริหารทาอากาศยานดานเครือขายพันธมิตร ประกอบดวย สายการบิน คูคา 
คูความรวมมือ ผูสงมอบ หนวยงานกำกับดูแล ผูถือหุน ชุมชนและสังคม โดยประสานและสรางความรวมมือกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อใหการดำเนินงานทาอากาศยานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
   1.2 สมรรถนะหลักในการบริหารทาอากาศยานดานมาตรฐานความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย
ทาอากาศยาน ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานท่ีทัดเทียมระดับสากล 
   1.3 สมรรถนะหลักในการบริหารทาอากาศยานดานการมีจิตบริการ (Service Minded) 
   อยางไรก็ตาม ทอท. จำเปนตองคำนึงถึงการเสริมสรางสมรรถนะหลักสำหรับการดำเนินงานของ ทอท. ท่ี
เติบโตอยางยั่งยืนในอนาคต ไดแก สมรรถนะหลักดานการพัฒนาธุรกิจ (Business development) โดยการสราง
มูลคาเพิ่มจากโอกาสทางธุรกิจที่เกี ่ยวกับกิจกรรมเชิงพาณิชย และพัฒนารูปแบบทางธุรกิจใหม ๆ รวมทั้งใช
ประโยชนจากทรัพยสินท่ีมีอยู รวมถึงสมรรถนะหลักดานการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Management) 
โดยการปองกันความเสี่ยงดานการเงิน รวมถึงการบริหารจัดการคาใชจายจากการดำเนินงาน และคาใชจายอื่น ๆ 
ใหสามารถแขงขันได (Cost Competitiveness) 
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2. ปจจัยความย่ังยืนขององคกร (Corporate Sustainability)  
 

 
 

 การวิเคราะหปจจัยความยั่งยืนขององคกรใชหลักเกณฑการพิจารณาจากกรอบแนวทางดานการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (Sustainable Development) และกรอบการรายงานสากลของ The Global Reporting Initiative: GRI  
โดยคำนึงถึงความยั่งยืนครอบคลุมทั้งสามมิติ ประกอบดวย ดานเศรษฐกิจและการเงิน  ดานสังคมและชุมชน และ
ดานสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนแนวทางสำคัญในการพัฒนาและกำหนดทิศทางการดำเนินงานขององคกร ดังน้ี 
 2.1 การเติบโตทางการเงิน (Financial Growth) 
    - การพัฒนาธุรกิจ (Business development) ทั้งรายไดเกี ่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical 
Revenue) และรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenue) โดยเนนการพัฒนากิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงพาณิชย รวมทั้งพัฒนารูปแบบทางธุรกิจใหม ๆ เนื่องจากทาอากาศยานชั้นนำระดับโลก เชน ทา
อากาศยานสิงคโปรชางงี และทาอากาศยานนานาชาติฮองกง สามารถหารายไดจากกิจกรรมท่ีไมเก่ียวกับกิจการการ
บินในอัตราสวนท่ีสูงกวาจากกิจกรรมที่เก่ียวกับกิจการการบินท่ีมีความออนไหวตอสภาพแวดลอมภายนอก 
      - การบริหารจัดการดานการเงิน (Financial Management) ที่มีประสิทธิภาพทั้งการปองกันความ
เสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Hedging) การฝากเงินกับสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ รวมทั้งการบริหาร
คาใชจายจากการดำเนินงาน และคาใชจายอื่น ๆ เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น อาทิ การบริหารคาใชจาย
ทางภาษี  
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 2.2 ความสามารถของบุคลากร (Human Capability) 
     - การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) อยางมีประสิทธิภาพ โดย
การใหความสำคัญกับการถายทอดองคความรูในองคกรใหแกพนักงาน (Knowledge Management) และการมี
ระบบ  การประเมินผลพนักงานตามความสามารถแบบองครวม เชน ทาอากาศยานสิงคโปรชางงีมีการจัดโครงการ 
Tedtalk เพื่อถายทอดความรูและประสบการณระหวางพนักงานดวยกัน อีกทั้งยังเรียนรูวิธีปฏิบัติที ่เปนเลิศ  
(Best practice) จากองคกรชั้นนำอื่น ๆ นอกจากนั้นมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบ 360 องศา 
(360 Degree Appraisal) 
     - การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
บริหารการสืบทอดตำแหนง (succession planning) ที่ชัดเจนเพื่อความตอเนื่องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและ
เปาหมายขององคกร เชน ทาอากาศยานนานาชาติฮองกงมีแผนการคัดเลือกประธานบริษัท และคณะกรรมการ
บริหาร (Board Director) อยางชัดเจน นอกจากนั้นการมีระบบวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อนำไปสูการเพิ่มผลิต
ภาพ (Productivity) จากการปฏิบัติงานโดยจัดต้ังสถาบันฝกอบรมเพ่ือใหความรูแกพนักงาน ดังเชน ทาอากาศยาน
สิงคโปรชางงี และทาอากาศยานนานาชาติฮองกง  
 2.3 การบริหารจัดการองคกร (Organization Management) 
     - การบริหารงานภายใตหลักการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance: CG) มีความโปรงใส            
เปนธรรม ตรวจสอบได สรางความเช่ือมั่นและความนาเช่ือถือในการดำเนินงาน เชน ทาอากาศยานสิงคโปรชางงี ทา
อากาศยานอัมสเตอรดัมสคิปโฮล และทาอากาศยานมิวนิกจัดใหมีชองทางการรายงานพฤติกรรมของพนักงานท่ี
กระทำผิดจริยธรรมหรือผิดกฎระเบียบโดยไมระบุตัวตนผู รายงาน รวมถึงการวางกรอบเชิงจริยธรรมและ
จรรยาบรรณขององคกร เพ่ือเปนบรรทัดฐานที่ดีและแบบอยางการดำเนินงานท่ีเปนที่ยอมรับจากสาธารณะ เชน ทา
อากาศยานนานาชาต ิอ ินชอนมีการฝ กอบรมใหความร ู ด านจร ิยธรรมกับพนักงาน และผ ู ประกอบการ 
ที่ปฏิบัติงานภายในทาอากาศยาน 
     - การมุงสูองคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) คำนึงถึงการปรับปรุงและ
พัฒนาการดำเนินธุรกิจอยางสมดุล มีการปรับตัวขององคกรใหตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการกำกับดูแลติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพ่ือใหสะทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เชน ทาอากาศยานมิวนิกมีแผนพัฒนาทาอากาศยานจนถึงป พ.ศ.2568 โดยพิจารณาโอกาสและความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งจัดตั้งสวนงานรับผิดชอบรายงานและติดตามวัดผลการดำเนินงานเปนประจำ นอกจากนั้น
การพ ัฒนาข ีดความสามารถดานการบร ิหารจ ัดการองค กรแบบองค รวมก ็สามารถสะท อนการเปน 
องคกรสมรรถนะสูงเชนเดียวกันโดยประเมินจากผลการประเมินของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการองคกร เชน รางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ซึ่งบริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) ไดรับรางวัลดังกลาวถึง 2 ปติดตอกัน 
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     - การบริหารจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เพื่อสราง
ความเชื ่อมั ่นวาองคกรจะสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื ่องแมอยูในสภาวการณที ่ไมปกติ เพื ่อปกปอง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียสำคัญ รวมถึงชื่อเสียง และภาพลักษณขององคกร โดยจำเปนตองมีแผนความ
ต อเน ื ่องทางธ ุรก ิจ  (Business Continuity Plans :BCP) และแผนจ ัดการอ ุบ ัต ิการณ ฉ ุกเฉ ิน ( Incident 
Management Plans: IMP) รวมทั้งสรางความรูและความเขาใจอยางเปนระบบใหกับพนักงานและผูมีสวนไดเสียท่ี
เกี่ยวของ เชน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไดจัดวางระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกันทั้งใน
ระดับองคกร และหนวยธุรกิจ โดยมีการวางแผน การนำไปปฏิบัติ การฝกซอม การติดตามทบทวน การรักษาไว ซึ่ง
จะทำการปรับปรุงระบบอยางสม่ำเสมอ และดำเนินการไวเปนลายลักษณอักษร อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
     - การสรางนวัตกรรม (Innovation) โดยใหความสำคัญในการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีหรือการนำ
เทคโนโลยีใหม ๆ มาปรับใชกับทาอากาศยานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการปฏิบัติการทาอากาศยาน รวมทั้ง
ใหความสำคัญกับการใชนวัตกรรมเชิงการบริหารงานและการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน เชน ทาอากาศยานสิงคโปร
ชางงี ทาอากาศยานนานาชาติฮองกง และทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ใชนวัตกรรมในการพัฒนา 
ทาอากาศยานใหเปน “Smart Airport” และทาอากาศยานอัมสเตอรดัมสคิปโฮลไดจัดตั้งหนวยงานวิจัยและพัฒนา
โดยรวมทำงานกับองคกรภายนอกเพื่อคิดคนนวัตกรรมตอบสนองความยั่งยืนของทาอากาศยาน 
 2.4 การจัดการดานสิ ่งแวดลอม (Environmental Sustainability) โดยใหความสำคัญกับการจัดการ
ผลกระทบจากการดำเนินงานของทาอากาศยานตอชุมชนและสิ่งแวดลอมโดยรอบเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีตอ
ชุมชน รวมทั้งเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร เชน ทาอากาศยานนานาชาติฮองกงตั้งเปาหมายเปน 
Greenest Airport และทาอากาศยานนานาชาติอินชอนตั้งเปาหมายเปน Eco-friendly Airport ไดจัดทำโครงการ
ลดการปลอยคารบอนตอสิ่งแวดลอม (Airport Carbon Accreditation) รวมทั้งการจัดการของเสียและการนำ
กลับมาใชใหม (Waste & Recycling) นอกจากนั ้นทาอากาศยานมิวนิกตั ้งเปาหมายจะไมปลอยคารบอนใน
สิ่งแวดลอม (Carbon-Neutral Operations) ตามโครงการ Climate Strategy ในป 2030 
 2.5 การมุงเนนผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Focus) โดยใหความสำคัญกับการตอบสนองความตองการ
ของกลุมผูมีสวนไดเสียสำคัญ ไดแก ลูกคา (Business to Consumer: B2C) หนวยธุรกิจ (Business to Business: 
B2B) ภาครัฐ (Business to Government: B2G) ซ่ึงเปนกลุมผูมีสวนไดเสียหลักในการดำเนินธุรกิจ และครอบคลุม
ถึงมิติของชุมชนและผูถือหุน (Shareholder Value Added) เชน ทาอากาศยานมิวนิก และทาอากาศยาน
นานาชาติฮองกง มีการสำรวจความคิดเห็น และสัมภาษณตัวแทนของกลุมผูมีสวนไดเสียในแตละกลุมเพ่ือตอบสนอง
ความตองการ และหาแนวทางปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ประกอบดวย คูคาดานธุรกิจทาอากาศยาน (Airport 
Business Partners)  ผ ู จ ั ด ห า  ( Suppliers and Contractors)  หน วย ง าน เ อกชน  ( Non- governmental 
organization) พนักงาน (Employee) ชุมชนโดยรอบทาอากาศยาน (Community group) นักวิชาการและ
นักศึกษา (Academics and young people) นอกจากนั้นเพื่อสรางความพอใจแกกลุมผูถือหุน ทาอากาศยาน
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สิงคโปรชางงี ทาอากาศยานนานาชาติฮองกง และทาอากาศยานนานาชาติอินชอนมีการจายเงินปนผลในอัตราสวน
ที่คอนขางสูง 

 

3. ผลการประเมินความเส่ียงของ ทอท. 
   ในการบริหารจัดการและการกำหนดยุทธศาสตร กลยุทธและวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรขององคกร ทอท.
ไดใหความสำคัญถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่อาจเปนอุปสรรคตอการดำเนินงานทำใหองคกรไมสามารถดำเนินงาน
ใหบรรลุเปาหมายขององคกรได โดยนำประเด็นความไมแนนอนหรือความเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรม
การบิน ซึ่งอาจนำไปสูเหตุการณความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอการดำเนินงานของ ทอท. ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว มาเปนปจจัยนำเขาในการพิจารณากำหนดยุทธศาสตรและทิศทางขององคกร เพื่อเตรียม
ความพรอมใหองคกรสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงหรือความไมแนนอนในแตละชวงเวลาได 
ประเด็นความเส่ียงท่ีอาจสงผลกระทบตอการดำเนินงานในอนาคตอันใกลของ ทอท. อยางมีนัยสำคัญ ดังนี้ 
          (1) ดานการเมือง (Politics) 
    ที่ผานมาประเทศไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยูบอยครั้ง ความขัดแยงการเมืองใน
ประเทศไดนำไปสูเหตุการณความรุนแรงและการทำรัฐประหารถึงสองครั้ง การเลือกตั้งทั่วไปในป 2562 เปนการ
เปล่ียนแปลงที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งของการเมืองไทยท่ีหางหายจากการเลือกตั้งไปนานหลายป กับกติกาการเลือกตั้งท่ี
เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม อาจสงผลตอผลการเลือกตั้งซึ่งมีผลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจดานตางๆ ผลจากความไม
แนนอนดังกลาวอาจกอใหเกิดประเด็นความเสี่ยง โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอความ
ตอเน่ืองในการดำเนินงานของ ทอท. เน่ืองจากเปนรัฐบาลผสม 
    (2) ดานนโยบายภาครัฐ (Government) 
    2.1 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการคมนาคมในดานตางๆ ผานแผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสงระยะ
เรงดวน โดยมีโครงการที่สำคัญซึ่งอาจสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการบิน เชน โครงการกอสราง
รถไฟความเร็วสูง ชวงกรุงเทพฯ - เชียงใหม โครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคชวงกรุงเทพฯ - หนองคาย 
(ระยะที่ 1 ชวงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา) โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมตอ 3 สนามบิน แบบไรรอยตอ (ดอนเมือง 
- สุวรรณภูมิ - อูตะเภา) โครงการพัฒนาทาอากาศยานกระบี่ และโครงการพัฒนาทาอากาศยานขอนแกน เปนตน 
ผลจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวอาจกอใหเกิดประเด็นความเสี่ยงดังน้ี 
    2.1.1 ผูโดยสารมีทางเลือกในการขนสงหรือการโดยสารในรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นจาก
ในอดีต การเดินทางทางอากาศอาจถูกทดแทนดวยการเดินทางทางราง ซึ่งมีการพัฒนาโครงขายที่ครอบคลุมไปยัง
ภูมิภาคตางๆ  
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    2.1.2 การพัฒนาทาอากาศยานแหงอื ่นๆ ในภูมิภาคตางๆ สงผลใหมีเสนทางการบินท่ี
หลากหลายมากขึ้น จำนวนผูโดยสารและเที่ยวบินจะกระจายตัวไปยังทาอากาศยานแหงอื่นๆ นอกเหนือจากทา
อากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. 
    2.2 ทอท.รับเขาไปดูแลและบริหารจัดการทาอากาศยานแทนกรมทาอากาศยาน (ทย.) เพิ่มจำนวน 4 
แหง รวมถึงการสรางทาอากาศยานแหงท่ี 2 เพ่ิมอีก 2 แหง ไดแก ทาอากาศยานเชียงใหม และทาอากาศยานภูเก็ต 
ผลจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวอาจกอใหเกิดประะเด็นความเส่ียงดังน้ี 
    2.2.1 ความพรอมของทรัพยากรในดานตางๆ เพื่อบริหารจัดการทาอากาศยานที่รับโอน 4 แหง 
และทาอากาศยานที่สรางใหม 2 แหง 
    2.2.2 ความเพียงพอของเงินลงทุนเพื่อพัฒนาทาอากาศยานที่จะรับโอนเขามา รวมถึงการสรางทา
อากาศยานแหงใหมอีก 2 แหง 
    2.2.3 ความสามารถในการกำหนดกลยุทธเพื่อพัฒนาศักยภาพทาอากาศยานที่รับโอนมาและมผีล
การดำเนินงานขาดทุนใหสามารถมีกำไรได 
   (3) ดานเศรษฐกิจ (Economic) 
    3.1  การเติบโตของเศรษฐกิจในป 2562 ทั้งสหรัฐอเมริกา ยูโรโซน ญ่ีปุน และจีนมีแนวโนมลดลง อาจ
สงผลใหรายไดประชากรมีแนวโนมลดลง การใชจายในการอุปโภค บริโภค การทองเท่ียว อาจเติบโตในอัตราท่ีลดลง 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยยังคงเปนจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวตางชาติ การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
อาจสงผลตอจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผูโดยสารเติบโตในอัตราท่ีลดลง  
    3.2  นอกจากนี้การกระจุกตัวของนักทองเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยในชวงเทศกาลตางๆ สงผล
ใหเกิดความแออัด และความไมเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เนื่องจากความลาชาในโครงการพัฒนาทา
อากาศยานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารของ ทอท.สงผลใหทาอากาศยานจำเปนตองรองรับ
ผูโดยสารเกินกวาขีดความสามารถ ซึ่งสงผลตอคุณภาพการใหบริการ 
   (4) ดานการเปลี ่ยนแปลงโครงสรางประชากรและพฤติกรรมผู โดยสาร (Population Change and 
Passenger Behavior) 
    อัตราการเติบโตของผูโดยสารในอนาคต โดยเฉพาะในภูมิภาคแอฟริกาและเอเชียแปซิฟก และการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรที่มีอัตราการเกิดนอยลงและคนมีชวงชีวิตยาวข้ึน เปนการกาวเขาสู สังคมผูสูงอายุ 
(Aging Society) โดยประเทศไทยจะมีประชากรอายุ 65 ป ขึ้นไป คิดเปนสัดสวน 1 ใน 5 ของจำนวนประชากร
ทั้งหมดในป 2574 ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจกอใหเกิดประะเด็นความเสี่ยงดังนี้ 
    4.1 การพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารของ ทอท.ใหทันตอการเติบโตของจำนวน
ผูโดยสารในภูมิภาคแอฟริกาและเอเชียแปซิฟกในอนาคต 
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    4.2 การออกแบบหรือพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่คำนึงถึงอารยสถาปตย (Universal Design) เพ่ือ
รองรับผูโดยสารไดครอบคลุมทุกกลุมประชากรอยางเหมาะสม  
    4.3 ความสามารถในการกำหนดกลยุทธเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการไดตรงตามความ
ตองการและความคาดหวังของผูโดยสารและสายการบินที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
   (5) ดานรูปแบบธุรกิจ (Business Models) 
    5.1 ประเทศไทยมีแนวทางในการพัฒนาทาอากาศยานท่ีมีอยูในปจจุบันและกอสรางทาอากาศยานแหง
ใหมผานแผนแมบทจัดต้ังสนามบินพาณิชยของประเทศไทย โดยไดกำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
เพื่อการพัฒนาในระยะ 20 ป ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปที่รัฐบาลจัดทำขึ้น อาจสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสรางในอุตสาหกรรมการบิน ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจกอใหเกิดประะเด็นความ
เสี่ยงดังนี้ 
    5.1.1 ความสามารถในการปรับตัวของ ทอท.ใหสอดคลองของแผนแมบทจัดตั้งสนามบินพาณิชย
ของประเทศไทย 
    5.1.2 ความสามารถในการแขงขันกับทาอากาศยานแหงอ่ืนๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
    5.1.3 โอกาสในการบริหารจัดการทาอากาศยานแหงอ่ืนๆ ทั้งในรูปแบบการรับโอนหรือการรับจาง
บริหาร 
    5.2 ทอท.กำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตร (Strategic Positioning) ของแตละทาอากาศยานเพื่อใหมี
การพัฒนาไปในแนวทางที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการและรูปแบบการใหบริการที่ตรงตามลักษณะ
ฐานขอมูลการใชงานของลูกคาและเทคโนโลยีที ่เปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ตาม สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีการ
เปล่ียนแปลง และความไมแนนอนที่อาจจะเกิดข้ึนในแตละชวงเวลา อาจกอใหใหเกิดประะเด็นความเสี่ยงดังน้ี 
    5.2.1 ความสามารถในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง Strategic Positioning ใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมการแขงขันที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
    5.2.2 ความทาทายในการกำหนดและปรับเปลี่ยนแนวทางดำเนินงานอยางรวดเร็ว และทันทวงที 
เพื่อใหบรรลุตาม Strategic Positioning ที่กำหนดไว 
    5.3 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการทาอากาศยานดานการรักษาความปลอดภัยและ 
การใหบริการดานลานจอดและอุปกรณภาคพื้น จากการจัดจางบริษัทภายนอก (Outsource) เปนการดำเนินการ
โดยบริษัทลูก ผลจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวอาจกอใหเกิดประะเด็นความเสี่ยงดังน้ี 
    5.3.1 ความสามารถในการควบคุมคุณภาพการใหบริการและประสิทธิภาพในการดำเนินงานดาน
การรักษาความปลอดภัยและการบริการดานลานจอดและอุปกรณภาคพื้นของบริษัทลูก 
    5.3.2 รูปแบบการดำเนินธุรกิจมีเง่ือนไขที่เหมาะสมและเอ้ืออำนวยใหการดำเนินงาน 
เกิดประสิทธิภาพ 
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    5.4 รูปแบบทางธุรกิจในการบริหารจัดการทรัพยสินที ่ ทอท.ครอบครองยังไมสามารถสราง
ผลตอบแทนหรือผลประโยชนไดอยางเต็มที่ อาจกอใหเกิดประะเด็นความเสี่ยงดังน้ี 
    5.4.1 การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจในการสรางรายไดที ่ไมเกี ่ยวกับกิจการการบิน (Non - 
Aeronautical Revenue) 
    5.4.2 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Asset: ROA) อยูในระดับต่ำ ไมสามารถสราง
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแกผูถือหุนได 
   (6) ดานการเปล่ียนแปลงทางดิจิตอล (Digital Transformation) 
    ผลการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในอุตสาหกรรมการบินเชิงพาณิชย โดยบริษัท ไอเอฟเอส 
จำกัด พบวาภาคการบินมีความกาวหนาในการใชประโยชนจากการแปรรูปองคกรสูระบบดิจิทัลมากกวา
อุตสาหกรรมหลักอื่นๆ โดยผลสำรวจระบุวา 5 อันดับแรกของเทคโนโลยีที่สามารถสรางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ
ใหกับอุตสาหกรรมการบิน ไดแก ระบบการทำงานอัตโนมัติ (Automation) ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) หุนยนต 
(Robotics) เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง หรือ เออาร (Augmented Reality: AR) และอินเทอรเน็ต ออฟ 
ธิงส หรือไอโอที (Internet of Things: IoT) สงผลใหเกิดการบริหารจัดการที่เปนระบบและสรางบริการใหมๆ ให
สอดรับกับพฤติกรรมของผูใชบริการ ตลอดจนสามารถเสริมความแข็งแกรงในการดำเนินธุรกิจ การปรับตัวของทา
อากาศยานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล จึงเปนความทาทายที่สำคัญ ในการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันใหกับการดำเนินธุรกิจ  
   (7) ดานความปลอดภัยทางไซเบอรและความเปนสวนตัว (Cyber Security and Privacy) 
    ปจจุบันการโจมตีความปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Attack) มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ ้นจากกระแสการ
เปลี ่ยนแปลงทางดิจิตอล (digital transformation) และมีการพัฒนาการโจมตีในรูปแบบที่หลากหลาย เชน 
ransomware, malware, virus, phishing, spear phishing เปนตน โดยแนวโนมการโจมตีไดขยายวงกวางไปยัง
ภาคธุรกิจตางๆ ซึ่งภาคธุรกิจการบินเปนอีกเปาหมายหนึ่งในการพยายามโจมตี ทั้งนี้ องคการการบินพลเรือน
ระหวางประเทศและสนามบินแหงตางๆ ไดหันมาใหความสำคัญเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยขอมูลดานการบิน
มากยิ่งขึ้น เมื่อเกิดเหตุการณที่สนามบิน Bristol Airport ถูกโจมตีความปลอดภัยทางไซเบอรดวย ransomware 
สงผลใหไมสามารถแสดงสถานะเที่ยวบินผานหนาจอไดนานถึง 2 วัน ซึ่งแมวาจะไมมีผลกระทบตอโดยตรงตอตาราง
การบิน แตกอใหเกิดความวุนวายและสับสนในการสื่อสารขอมูลสถานะเที่ยวบินแกผูโดยสาร ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอการใหบริการและความเชื่อมั่นของผูโดยสารที่มีตอสนามบิน 
 
 
   (8) ดานส่ิงแวดลอม (Environment) 
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     การเปลี่ยนแปลงกะทันหันของสภาพอากาศ (Climate Change) กอใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มี
ความถี่และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปชวงหลายปที่ผานมามีเหตุการณภัยพิบัติที่สงผลกระทบตอชีวิต 
ทรัพยสินของประชาชน และเกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ โดยเฉพาะการใหบริการของทาอากาศยาน เชน พายุไตฝุน
กองเรย ทำใหเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศญี่ปุนและเกาหลีใต สงผลใหสายการบินหลายสายตอง
ประกาศยกเลิกหรือเลื่อนเที่ยวบินเปนจำนวนมาก รวมถึงพายุไตฝุนมังคุดในทะเลจีนใตที่สงผลใหมณฑลกวางตุง
ไดรับผลกระทบจากสภาพอากาศเลวราย จนเจาหนาที ่ตองสั ่งปดสนามบินหลักสามแหงในมณฑลดังกลาว 
นอกจากนี้ ยังมีเหตุภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งเหตุการณแผนดินไหวและสึนามิบนเกาะสุลาเวสี เมืองปาลู ประเทศ
อินโดนีเซีย เหตุการณแผนดินไหวทางตะวันตกของออสเตรเลีย และพายุเฮอรริเคนฟลอเรนซ ท่ีพัดเขาถลมรัฐนอรท
แคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ภัยพิบัติดังกลาวสรางความเสียหายและกระทบตอการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเปนความ
ทาทายของธุรกิจทาอากาศยานที่จะตองตระหนักถึงการเตรียมความพรอมรองรับตอสถานการณตางๆ ไดอยาง
ทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ 
 
4. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกขององคกรโดยใชเครื่องมือการวิเคราะห SWOT Analysis 
ในการวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และขอจำกัด (Threat) ของ
องคกร เพื่อใหสามารถกาหนดยุทธศาสตรในการดำเนินงานไดอยางเหมาะสม 
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จุดแข็ง (Strength) 
 S1: ทอท.มีความม่ันคงทางการเงินและการลงทุน 
 - ทอท.มีสภาพคลองทางการเงิน โดยสังเกตไดจากอัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) ที ่สูงกวา
ผูบริหารทาอากาศยานคูเทียบ แสดงใหเห็นวา ทอท.ไมพบปญหาเรื่องขาดสภาพคลองหรือเงินขาดมือ และยังมี
ความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนใหแกเจาหน้ี 
 - ทอท.มีอัตราการเติบโตของรายไดอยางตอเนื่อง (Compound Revenue Growth) โดยสังเกตไดจาก
ระหวางป 2555-2559 ทอท.มีอัตราการเติบโตของรายไดที่สูงกวาระดับมาตรฐาน และใกลเคียงกับผูบริหาร       ทา
อากาศยานคูเทียบ แสดงใหเห็นถึงฐานะทางการเงินที่มีความนาเชื่อถือ สงผลตอการหาแหลงเงินทุนเพื่อใชในการ
พัฒนาการดำเนินงานในอนาคต 
 S2: ทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.ต้ังอยูในสภาพภูมิศาสตรที่เหมาะสม 
  - ทอท. มีทาอากาศยานภายใตการกำกับดูแล 6 แหง ไดแก ทสภ., ทดม., ทภก., ทชม., ทหญ. และ ทชร. 
ซึ่งทาอากาศยานทุกแหงต้ังอยูในตำแหนงทางภูมิศาสตรที่เหมาะสมในการรองรับการเชื่อมตอการเดินทางทาง
อากาศในระดับภูมิภาค เน่ืองจากประเทศไทยตั้งอยูใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตซ่ึงเปนจุดเชื่อมโยงการ
ขนสงไปยังประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคและจีนตอนใต โดยผลการจัดอันดับทาอากาศยานของ OAG21 พบวา ทสภ. 
ติด 1 ใน 50 ทาอากาศยานที่หนาแนนติดอันดับโลก (Mega Hub Index) และ ทดม. ติด 1 ใน 10 ทาอากาศยานท่ีมี
สายการบินตนทุนต่ำมากที่สุดในโลก (Low-cost Airline Mega Hubs) 
   - ทาอากาศยานภายใตการกำกับดูแลทั้ง 6 แหงตั้งอยูในพื้นที่แหลงทองเที่ยวสำคัญของประเทศไทย จะ
เห็นไดจากรางวัลดานการทองเที่ยวตาง ๆ เชน กรุงเทพฯ ไดรับอันดับที่ 1 ของ The Top Destination Cities in 
2017 จากผูใชบัตรเครดิต MasterCard   
 S3: ทอท.มีขอไดเปรียบจากการท่ีผูประกอบการรายใหมเขาสูตลาดไดยาก 
 - จากผลการศึกษาของ German Airport Performance (GAP)  พบวาขอจำกัดในการเขาสูธุรกิจ        ทา
อากาศยานมีอยูหลายประการ ซึ่งขอจำกัดหลัก ๆ คือ การใชเงินลงทุนสูงและใชพื้นที่จำนวนมากในการกอสรางทา
อากาศยาน อีกทั้งเปนโครงการท่ีมีระยะเวลาคืนทุนระยะยาว ประเด็นสำคัญอีกประการคือขอจำกัดจากกฎระเบียบ
และนโยบายภาครัฐที่มีขั้นตอนและกระบวนการที่เปนอุปสรรคในการขออนุญาตกอสรางทาอากาศยานเพิ่มเติม 
ประกอบกับธุรกิจทาอากาศยานจำเปนตองประสานความรวมมือ และบริหารเครือขายพันธมิตรกับหลายหนวยงาน 
เชน สายการบิน ผูโดยสาร ผูประกอบการ ชุมชน และหนวยงานราชการที่เกี ่ยวของ สงผลใหผูประกอบการท่ี
ตองการเขาสูธุรกิจทาอากาศยานจำเปนใชประสบการณทางธุรกิจที่เฉพาะดาน อีกทั้งจำเปนตองใชการประสาน
ความรวมมือและการยอมรับ (Connection) ท้ังในเชิงธุรกิจ สังคม และชุมชน 
 

 
21 ที่มา: World’s Largest Megahub Airports โดย OAG (Air Travel Intelligence) 
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 S4: ทอท.มีความสามารถในการประสานงานและสรางความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
   - ทอท. มีกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ที่ซับซอน และมีหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ี
เกี่ยวของจำนวนมาก ซึ่งประกอบดวย กระบวนการทำงานที่ ทอท.เปนผูดำเนินการเองโดยมีหนวยงานอื่นเขามา
เกี่ยวของ ไดแก บริษัทรับจางภายนอก  (Outsourcing) และบริษัทผูรับสัมปทาน (Concessionaire) รวมท้ัง
กระบวนการทำงานที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอ่ืน เชน กระบวนการจัดการจราจรทางอากาศดำเนินการ
โดยบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด กระบวนการตรวจคนเขาเมืองดำเนินการดำเนินการโดยสำนักงาน
ตรวจคนเขาเมือง และกระบวนการนำเขา-สงออกสินคาดำเนินการโดยกรมศุลกากร เปนตน โดยสังเกตไดจากหวง
โซคุณคา (Value Chain) ที่มีความซับซอนกวาคูเทียบตางอุตสาหกรรม ซึ่งเปนความสามารถของบุคลากร และ
ระบบการบริหารจัดการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 S5: บุคลากรมีประสบการณ ความชำนาญ และความสามารถในการบริหารทาอากาศยาน   
   - ดวยทักษะ ความชำนาญ และประสบการณในการบริหารทาอากาศยานของบุคลากร สงผลใหทาอากาศยาน
ในความรับผิดชอบของ ทอท. สามารถใหบริการที่สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพแกอากาศยานและผูโดยสาร 
แมในภาวะท่ีปริมาณเที่ยวบินและผูโดยสารเกินขีดความสามารถในการรองรับ  
   - ทอท.มุงเนนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรของ ทอท. มีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการทาอากาศยาน ยืนยันไดจากรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ประเภทรางวัลพัฒนาองคกร
ดีเดนดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ ทอท.ไดรับจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
 

 S6: ทอท.ดำเนินงานตามมาตรฐานในดานความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยในการใหบริการแก
อากาศยาน และผูโดยสาร 
   - ทอท.ใหความสำคัญในเรื่องมาตรฐานดานความปลอดภัย (Safety) และมาตรฐานดานการรักษาความ
ปลอดภัย (Security) โดยจัดตั้งสายงานมาตรฐานทาอากาศยานและการบินขึ้น เพื่อมีหนาที่หลักในการกำกับดูแล
การดำเนินงานในดานตาง ๆ ของทาอากาศยานท้ัง 6 แหงที่อยูในความรับผิดชอบของ ทอท.ใหมีการปฏิบัติท่ีเปนไป
ตามกฎ ระเบียบของรัฐ และมาตรฐานสากลขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil 
Aviation Organization: ICAO) อีกท้ังมีสวนงานมาตรฐานประจำในแตละทาอากาศยาน 
  - ทอท.นำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานดานความปลอดภัย และดานรักษาความปลอดภัย เชน 
ดับเพลิงอากาศยาน เครื ่องตรวจวัดขนาดรูปรางสามมิติ (3D Body Scanner) และเครื ่องตรวจจับระเบิด 
นอกจากนั้น ทอท.มีการตรวจประเมินติดตามขอบกพรองดานการรักษาความปลอดภัยอยางตอเนื่อง 
 S7: ทอท.มีอาคารและพ้ืนท่ีวางเปลาท่ีสามารถพัฒนาเปนรายไดในอนาคต    
 - ทอท.มีสินทรัพย อาคาร และพ้ืนท่ีวางเปลาจากพื้นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษในเขตทาอากาศยานหลาย
พันไร และจากพื้นที่การจายคาชดเชยผลกระทบดานเสียง ณ ทสภ. มากกวา 90 ไร ซึ่งสามารถนำมาใชในการ
กอสรางโครงการพัฒนาทาอากาศยานระยะตอไปเพื่อรองรับการเติบโตของปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อเพิ่ม
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รายไดที่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) ตลอดจนนำมาใชปรับปรุงพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยเพ่ือ
สรางรายไดท่ีไมเก่ียวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenue) รูปแบบตางๆ ในอนาคต 
 

จุดออน (Weakness) 
 W1: นโยบายและทิศทางการดำเนินงานขาดความชัดเจน และตอเน่ือง 
  - ทอท.อยูระหวางพัฒนาการบูรณาการระหวางแผนงาน แผนคน และแผนเงิน รวมถึงการประสานความ
รวมมือระหวางหนวยงานภายใน ทอท. อยางเปนระบบ นอกจากนั้น ทอท.มีโครงสรางองคกรและวัฒนธรรมองคกร
ไมเอ้ือตอการแขงขันทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 
  - ระยะเวลาการดำเนินงานภายใตวิสัยทัศนไมสมดุลกับสภาพแวดลอมและบริบททางธุรกิจ เม่ือเทียบกับ
ผูบริหารทาอากาศยานคูเทียบ สงผลใหทิศทางการดำเนินงานขาดความตอเน่ือง 
 W2: การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไมทันตอการเติบโตของธุรกิจ  
  - ทอท.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเที่ยวบิน และผูโดยสารท่ีเติบโตอยาง
ตอเน่ือง  
 W3: พัฒนาขีดความสามารถเชิงการแขงขันในดาน HR/IT ไมทันตอการเปล่ียนแปลง  
  - ทอท.ยังอยูระหวางการพัฒนาระบบวางแผนสืบทอดตำแหนง (Succession planning) เมื่อเปรียบเทียบ
กับทาอากาศยานคูเทียบ เชน ทาอากาศยานนานาชาติฮองกงเตรียมความพรอมบุคลากรที่มีศักยภาพ (Key 
individuals and high potentials employees) เพ่ือรองรับการสืบทอดตำแหนงผูบริหารระดับกลางและระดับสูง 
  - ทอท.ขาดการสงเสริมดานวิจัยและพัฒนาในการนำนวัตกรรมมาปรับใชกับทาอากาศยานเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานและการปฏิบัติการทาอากาศยาน รวมทั้งอยูระหวางการพัฒนาสถาบันฝกอบรมพนักงานเพื่อให
พนักงานมีความรูความสามารถเหมาะสมกับความตองการขององคกร โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผูบริหารทาอากาศ
ยานคูเทียบ เชน ทาอากาศยานสิงคโปรชางงีมีการฝกอบรมบุคคลากรผูปฏิบัติงานในทาอากาศยานใหมีความพรอม
ใหบริการผูโดยสารในทาอากาศยานและพัฒนาคุณภาพการบริการ  
  -  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. และสำนักงานใหญอยู
ระหวางการพัฒนาเพื่อใหใชระบบฐานขอมูล (Platform) เดียวกัน สงผลใหไมสามารถเชื่อมตอระบบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
โอกาส (Opportunity) 
 O1: นโยบายภาครัฐในการสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาค และสนับสนุนการ
ทองเที่ยวใหเติบโต 
  - ภาครัฐมีนโยบายในการสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาค โดยกำหนดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส ซึ่งระบุแนวทางการพัฒนาระบบขนสงทางอากาศใหเรงพัฒนา ทสภ. และ ทดม. รวมทั้งแผน



 

 

แผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 -2565) หนา  98 
 

ยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ ระยะ 5 ป (ป 2560 - 2564) แผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 
2558 - 2565  แผนยุทธศาสตร คค. (ป 2560 - 2564) และนโยบายประเทศไทย 4.0  
  - รัฐบาลไดใหความสำคัญอยางเรงดวนในการแกไขปญหาเพื่อใหองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ 
(ICAO) ประกาศปลดธงแดงประเทศไทยบนเว็บไซต ซึ่งเปนสัญลักษณท่ีแสดงวาไทยมีการกำกับดูแลมาตรฐานความ
ปลอดภัยดานการบินพลเรือนอยางเพียงพอ ซ่ึงเปนผลบวกใหมีการขยายเสนทางบินระหวางประเทศของสายการ
บินสัญชาติไทยเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และเกาหลีใต 
  - รัฐบาลมีนโนบายสงเสริมการทองเที่ยวเมืองหลักเมืองรองที่ใหความสำคัญกับการทองเที่ยวไปยังเมืองรอง 
55 จังหวัด โดยมีมาตรการภาษีใหสามารถนำคาใชจากการทองเที่ยวในเมืองรองมาคิดเปนคาใชจายเพื่อลดหยอน
ภาษีได ซึ่งเปนโอกาสที่จะสนับสนุนใหเกิดโครงขายเชื่อมโยงการเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวสำคัญในภูมิภาค
อาเซียนและอนุภูมิภาค เพื่อเชื่อมโยงทาอากาศยานหลักกับทาอากาศยานรอง เชนการบริหารงานระหวาง ทชม. 
กับ ทชร. ในภาคเหนือ และ ทภก. กับ ทหญ. ในภาคใต 
 O2: แนวโนมการขนสงทางอากาศของโลกท่ีเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง 
  - การเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศ ทั้งจำนวนเที่ยวบิน ผูโดยสาร และสินคาที่เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเน่ือง นับเปนโอกาสสำคัญของธุรกิจการบิน ท้ังในการพัฒนาตลาดดานการบิน รวมถึงโอกาสในการขยายธุรกิจที่
เก่ียวเน่ืองกับกิจการบิน เห็นไดจากปริมาณการจราจรทางอากาศ ทั้งดานเท่ียวบิน ผูโดยสาร และการขนสงสินคา ที่
มีอัตราการเติบโตเหนือกวาระดับผลิตภัณฑมวลรวม (Gross Domestic Product: GDP)  

 
  - การเติบโตของสายการบินตนทุนต่ำ (Low Cost Carriers: LCCs) อยางตอเนื่อง และมีสวนแบงการตลาด
เพิ่มข้ึนอยางกาวกระโดดโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต )  
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  - การเปดเสรีทางการบินภายในอาเซียน (ASEAN Open Skies) สงผลใหมีการกอตั้งตลาดการบินรวม
อาเซียน (ASEAN Single Aviation Market: ASEAN-SAM) ซ่ึงเปนการเพ่ิมโอกาสในการเพิ่มโครงขายใหกับ
สายการบิน โดยเปนการเพิ่มโอกาสเขาถึงจุดบินใหม ๆ และรูปแบบการเดินทางระหวางประเทศสมาชิกภายใน
ภูมิภาคท่ีเปนแบบจุดตอจุด 
 O3: พฤติกรรมของผูโดยสารท่ีมีแนวโนมการเดินทางทางอากาศยานเพ่ิมมากข้ึน  
  - พฤติกรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิตของผูโดยสารในอนาคตท่ีมุงเนนความสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดเวลา สงผลใหเปลี่ยนรูปแบบเปนเดินทางโดยทางอากาศ โดยคาดการณวา ในป ค.ศ.2035 ปริมาณ
ผูโดยสารที่เดินทางโดยทางอากาศจะเพ่ิมข้ึนเปนสองเทาของปริมาณผูโดยสารในปจจุบัน22 สงผลดีตอการขยาย
ธุรกิจท่ีไมเก่ียวกับกิจการการบิน (Non Aeronautical Business) และการพัฒนาธุรกิจการคาใหม ๆ (Business 
Development) เชน การเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากการใชชองทางพิเศษ (Fast Track Security Lane) การใช
หองรับรองสนามบิน (Airport Lounge) โรงภาพยนตร (Movie Theatre) และคาสิโน (Casino) เปนตน 
  - ในป 2016 รอยละ 34 ของการบริโภคภาคเอกชนของโลก (World’s Private Consumption) มาจาก
กลุมประเทศตลาดเกิดใหม (Emerging/ Developing countries) และคาดการณวาจะเพ่ิมเปนรอยละ 46 ในป 
2036 โดยเปนผลจากการท่ีเศรษฐกิจของกลุมประเทศตลาดเกิดใหมเติบโตเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจจากฐานการผลิตและแหลงแรงงานราคาถูก เปนตลาดบริโภคแหงใหมของโลก 
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทำใหอำนาจซื้อ (Purchasing Power) ของประชากรเพิ่มสูงข้ึน เพิ่มโอกาสในการเขาถึง
การเดินทางทางอากาศของผูโดยสารและความตองการเดินทางทางอากาศเพ่ิมสูงข้ึน  
 
 

 
22 ที่มา: IATA Vision 2050 
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 O4: อุตสาหกรรมการบินมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ ในดานการบริหารทาอากาศยาน  
  - การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมดานการบินและส่ิงอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทาอากาศยานจะชวย
ประหยัดทรัพยากร และลดตนทุนจากการดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสงผลใหเพ่ิมระดับคุณภาพ
การบริการที่ดีขึ้น เชน ระบบลำเลียงกระเปาเดินทางโดยใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดี (RFID Baggage Handling 
System) ปฏิบัติงานดวยหุนยนตและปญญาประดิษฐ (Robotics and Artificial Intelligence) การใชเทคโนโลยี
ระบุตัวตนโดยลักษณะกายภาพ (Biometric-enabled Self-service) รวมถึง การบริหารจัดการฐานขอมูล (Big 
Data Analytics)  
 O5: เศรษฐกิจของอาเซียนมีอัตราการเติบโตสูง 
  - การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนอยางตอเนื่องมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในบริบทของเศรษฐกิจ
โลก เนื่องจากภูมิภาคอาเซียนมีขนาดเศรษฐกิจเปนอันดับ 6 ของโลก และอันดับ 3 ของเอเชีย อีกทั้งภูมิภาค
อาเซียนมีประชากรมากเปนอันดับ 3 ของโลกสงผลใหมีแรงงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค นับเปนโอกาส
สำคัญตอการเพิ่มปริมาณการขนสงผูโดยสารและสินคา  รวมทั้งโอกาสในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการบิน
ท้ังในดานกิจกรรมเชิงพาณิชยใหม ๆ และการรวมลงทุนทางธุรกิจ และการทำธุรกิจระหวางประเทศ 

 
 
ภัยคุกคาม (Threats) 
 T1: ปจจัยดานลบท่ีมีอิทธิพลตอการดำเนินงานทาอากาศยาน 
  - ปจจัยลบที่สงผลกระทบตอการดำเนินงานของ ทอท. ซึ่งไมสามารถควบคุมได เชน โรคติดตออุบัติใหม ภัย
พิบัติทางธรรมชาติ การกอการราย รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักทองเที่ยวไรคุณภาพสงผลโดยตรงตอการ
ตัดสินใจเดินทางของผูโดยสารและการขนสงสินคา ซึ่งมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจทาอากาศยานอยางหลีกเล่ียง
ไมได 
 T2: ธุรกิจทาอากาศยานมีการแขงขันท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
  - ทาอากาศยานในภูมิภาคเอเชียมีนโยบายใหความสำคัญและมุงเนนการพัฒนาคุณภาพดานการบริการ
อยางตอเน่ือง โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมดานการใหบริการภายในทาอากาศยาน ซึ่งตองใชเงินลงทุน
สูงในการพัฒนาการใหบริการและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกอยางตอเนื่อง 
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  - การเกิดขึ้นอยางตอเนื่องของทาอากาศยานแหงใหมในภูมิภาค ซึ่งเปนทางเลือกใหแกสายการบิน และ
ผูโดยสารในการเลือกใชบริการ อาจสงผลใหจำนวนเที่ยวบิน และผูโดยสารของทาอากาศยานในความรับผิดชอบ
ของ ทอท. เติบโตในอัตราที่ลดลง 
 T3: ขอจำกัดเชิงกฎหมายและนโยบายในการพัฒนาการลงทุนในสินทรัพย 
  - กฎระเบียบภาครัฐที่เกี ่ยวของไมเอื ้อตอการแขงขันทางธุรกิจ ทั้งดานราคา และดานสนับสนุนการ
ดำเนินงาน เชน ขอจำกัดในการกำหนดอัตราคาบริการผูโดยสารขาออก (Passenger Service Charge) และ
นโยบายภาครัฐสนับสนุนใหพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาเปนศูนยซอมบำรุงอากาศยาน (TG MRO Complex 
Development)  
  - หนวยงานกำกับดูแลภาครัฐอยูระหวางการปรับโครงสรางองคกรสงผลให ทอท.ตองเตรียมความพรอม
มากขึ ้น ทั ้งดานพัฒนาบุคลากร และคาใชจายที ่เพิ ่มสูงขึ ้นเพื ่อพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถใหทัดเทียม
มาตรฐานสากล 
  - การเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติ กฎระเบียบตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอ ทอท. เชน การปรับเปลี่ยนการ
คำนวณภาษีโรงเรือนและที่ดิน และการปรับอัตราคาตอบแทนการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ สงผลให ทอท.มี
คาใชจายในสวนดังกลาวเพ่ิมข้ึน นอกจากนั้นยังมีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 สงผลให ทอท.จำเปนตองใชระยะเวลาในกระบวนการเพ่ิมมากข้ึน 
 T4: การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและโครงสรางของผูโดยสาร 
  - การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุ สงผลใหทาอากาศยานตองเพิ่มการลงทุน
และเตรียมความพรอมในการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกใหตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป เชน 
บริการรถเข็นสำหรับผูสูงอายุ บริการหองน้ำและลิฟตที่สามารถรองรับรถเข็นสำหรับผูสูงอายุ และโทรศัพทใหความ
ชวยเหลือฉุกเฉิน (Help Phone Service) ซึ่งจากผลการศึกษาพบวาปจจุบันประเทศไทยมีประชากรผูสูงอายุ 8 
ลานคน หรือรอยละ 13 ของประชากรทั้งหมด โดยคาดวาในป พ.ศ.2583 ประเทศไทยจะมีประชากรผูสูงอายุ 17 
ลานคน หรือรอยละ 25 ของประชากรทั้งหมด 23 
  - การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตโดยพึ่งพาเทคโนโลยีมากข้ึน สงผลให ทอท.จำเปนตองปรับตัว
ใหทันตอความตองการและความคาดหวังของผูโดยสารที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ปจจุบันแนวโนมการใชงานสมารท
โฟนเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด ประกอบกับชองทางการขายผานทางออนไลนเพิ่มมากขึ้น ผูโดยสารเปล่ียนจากการ
ซื้อของภายในทาอากาศยานเปนการซื้อขายผานระบบออนไลน ซึ่ง ทอท.จึงจำเปนตองปรับปรุงรูปแบบการใหบริ
การใหทันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
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 T5: การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจของสายการบิน 
  - เทคโนโลยีดานอากาศยานที่ทำใหเครื่องบินสามารถบินในระยะไกลไดมากขึ้น สงผลตอการเปนจุด
เชื่อมตอในภูมิภาคของ ทสภ. โดยพบวา เครื่องบิน Airbus A350-900ULR และ Boeing 777-8 ที่จะนำมาใชในป 
2018 และ 2020 ตามลำดับ ถูกพัฒนาใหมีระยะทางบินไดถึง 10,000 ไมล ซึ่งเปนระยะทางที่ไมจำเปนตองแวะพัก
ระหวางทาง (Transit)  
  - การเติบโตของสายการบินตนทุนต่ำแบบกาวกระโดด สงผลใหทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ 
ทอท. ตองเตรียมวางแผนการลงทุนพัฒนาขยายขีดความสามารถในการรองรับใหเพียงพอ เชน การพัฒนา ทภก. 
ทชม., ทหญ. เปนศูนยกลางรูปแบบการเดินทางแบบจุดตอจุดในภูมิภาค นอกจากนั้น เพิ่มจำนวนหลุมจอดอากาศยาน
ของ ทชร. ใหเปนจุดพักแรมของเครื่องบินที่มีจำนวนเพ่ิมข้ึน 
 T6: การเชื่อมตอระหวางทาอากาศยานกับโครงขายระบบขนสงมวลชนอ่ืนไมครอบคลุม 
  - ระบบการคมนาคมขนสงท่ีเช่ือมตอกับทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ทั้ง 6 แหง ยังไม
ครอบคลุมเพียงพอ ผูโดยสารสวนใหญยังคงใชรถยนตสวนตัวและรถโดยสารรับจางสาธารณะในการเดินทางมายังทา
อากาศยาน สงผลใหเกิดการจราจรติดขัดภายในและบริเวณโดยรอบทาอากาศยาน ใหผูโดยสารตองใชเวลาในการ
เดินทางมากข้ึน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับทาอากาศยานคูเทียบ เชน ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ทาอากาศยาน
สิงคโปรชางงี และทาอากาศยานลอนดอนซิต้ี มีรูปแบบการเดินทางที่หลากหลายในการเชื่อมตอทาอากาศยานกับ
สถานท่ีสำคัญตาง ๆ เชน รถไฟฟา รถประจำทาง รถแท็กซี่ และรถลีมูซีน 
    
5. ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Advantages) 
   การกำหนดความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรของ ทอท. จะพิจารณาจากความสามารถพิเศษ หรือจุดแข็งของ
องคกร (Strength) และโอกาส (Opportunity) ที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจจาก
หนวยงานคูความรวมมือหรือพันธมิตรที่เกี่ยวของ นำไปสูการสรางความไดเปรียบที่มีผลสำคัญตอความสำเร็จของ
องคกร อีกท้ังนำไปสูปจจัยความสำเร็จในเชิงแขงขันเมื่อเทียบกับคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น จากการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร และเมื่อพิจารณาจากจุดแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ของ
องคกร สามารถสรุปความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรของ ทอท. ไดดังนี้ 

5.1 ทอท.ไดเปรียบจากการขยายตลาดและธุรกิจใหมๆ รวมทั้งการสรางมูลคาเพิ ่มจากโอกาสในการ
ขยายตัวของปริมาณการจราจรทางอากาศ เที่ยวบิน ผูโดยสาร และสินคา  
 5.2 ทอท.ไดเปรียบจากนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนสงเสริมภาคการทองเที่ยวและการพัฒนาระบบ
โครงขายการขนสงของประเทศ  

5.3 ทอท.ไดเปรียบจากตำแหนงทางภูมิศาสตรที่เปนศูนยกลางการเชื่อมตอการขนสงในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและจุดหมายปลายทางท่ัวโลก  
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 5.4 ทอท.มีความมั่นคงทางการเงินทำใหสามารถขยายตลาดและธุรกิจใหมๆ ตามนโยบายของรัฐบาล 
และแนวโนมการขนสงทางอากาศที่เติบโต 
 5.5 ทอท.มีอาคารและพื้นที่วางเปลาที่สามารถสรางรายได เพื่อรองรับแนวโนมการขนสงทางอากาศ 
ที่เพ่ิมข้ึน 
 5.6 ทอท.ไดเปรียบจากการขยาย/กอสราง ทาอากาศยานในอนาคต เนื่องจากผูประกอบการรายใหม 
เขาสูตลาดไดยาก 
6. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenges) 
   การกำหนดความทาทายเชิงยุทธศาสตรของ ทอท. พิจารณาจากปจจัยเชิงลบที ่มีผลตอการประสบ
ความสำเร็จขององคกรในอนาคต โดยองคกรอาจเผชิญกับความทาทายจากภายในองคกร หรือ จุดออน 
(Weakness) และอาจเกิดจากภัยคุกคามหรืออุปสรรค (Threat) จากภายนอกที่มาจากปจจัยหลากหลาย รวมถึง
ความคาดหวังของลูกคา ผูมีสวนไดเสีย การเปลี่ยนแปลงของตลาด การแขงขัน ตลอดจนความเส่ียงในดานตาง ๆ ท่ี
อาจทำใหองคกรไมบรรลุวิสัยทัศนและเปาประสงคที่วางไว ซึ่งความทาทายดังกลาวอาจทำใหองคกรตองเผชิญตอ
ผลกระทบมากกวาเมื่อเทียบกับคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากจุดออน(Weakness) และ
อุปสรรค (Threat) ขององคกร สามารถสรุปความทาทายเชิงยุทธศาสตรของ ทอท. ไดดังน้ี 
   6.1 ทอท.มีความทาทายในการบริหารจัดการองคกรใหมีศักยภาพในการแขงขัน 
   6.2 ทอท.มีความทาทายในการพัฒนาขีดความสามารถทาอากาศยานของ ทอท.ใหทันตอการเปล่ียนแปลง
และการเติบโตในตลาดโลก 
   6.3 ทอท.มีความทาทายในการสรางความรวมมือและพัฒนาความสัมพันธอันดีกับหนวยงานภายนอกท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และผูมีสวนไดเสียสำคัญ เพื่อลดผลกระทบดานลบท่ีเกิดจากการดำเนินงานขององคกร 
   6.4 ทอท.ตองมีการบูรณาการทิศทางและนโยบายภาครัฐ รวมท้ังสนับสนุนความรวมมือระหวางหนวยงาน
ที่เก่ียวของในดานกฎหมายที่สงเสริมใหเกิดการแขงขันเชิงธุรกิจและการดำเนินงานขององคกร 
    6.5 ความทาทายจากขอจำกัดของกฎระเบียบ ขอบังคับในการใชประโยชนในท่ีดินวางเปลา 
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7. ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียสำคัญ 
            ผูมีสวนไดเสียสำคัญ ของ ทอท.หมายถึง บุคคล หนวยงาน หรือองคกรธุรกิจที่มีสวนเกี่ยวของกับ 
การดำเนินงานของ ทอท.มีบทบาทและความสำคัญตอการบรรลุเปาหมายความสำเร็จของ ทอท.รวมถึงบุคคล 
หนวยงาน หรือองคกรธุรกิจซึ่งไดรับผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบจากการดำเนินงานของ ทอท.ทั้งทางตรงและ
ทางออม โดยสรุปผลการคาดหวังของผูมีสวนไดเสียสำคัญจากการสัมมนาประเมินสถานภาพองคกร และทบทวน
แผนวิสาหกิจของ ทอท.ประจำปงบประมาณ 2561 ซึ่งเปนเวทีในการรับฟงความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิจาก
หนวยงานตาง ๆ ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจและลูกคาของ ทอท.อันจะเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณที่เปน
ประโยชนตอการดำเนินงานของ ทอท. โดยมีผูบริหารและพนักงาน ทอท.ที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูมีสวนไดเสียสำคัญ
ของ ทอท.เขารวมการสัมมนาฯ ในระหวางวันที่ 4 มิ.ย. - 20 ก.ค.61 ซึ่ง ทอท.ตองคำนึงถึงการตอบสนองตอความ
ตองการหรือความคาดหวังอยางเหมาะสม จำแนกเปน 6 กลุมดังนี้  
   1. ลูกคา (Customers) หมายถึง ผูใชบริการหรือผลิตภัณฑดานบริการของ ทอท.ในปจจุบันและอนาคต 
โดยครอบคลุมถึงผูใชบริการโดยตรงและผูนำผลิตภัณฑดานบริการของ ทอท.ไปเปนสวนหนึ่งของการนำเสนอ
บริการอีกทอดหนึ่ง โดยมีความสัมพันธกับ ทอท.ในรูปแบบของการสรางรายไดใหกับ ทอท.โดยตรง ไดแก  
  1.1 สายการบิน 
   - การปฏิบัติตามกติกาและมาตรฐานของ ICAO และความเทาเทียม โปรงใสในการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม สรางสมดุลในการดำเนินงานระหวางความปลอดภัย ประสิทธิภาพ ขีดความสามารถ และความสะดวก
รวดเร ็ว การบร ิหารจัดการส ิ ่งอำนวยความสะดวกต าง ๆ อย างม ีประสิทธ ิภาพ อาทิ  การบร ิหารจ ัด 
การหลุมจอดใหมีประสิทธิภาพ การจัดหาพื ้นที ่สำนักงานและพื ้นที ่ ใหบริการ Check in ให เพียงพอ  
การกำหนดอัตราคาธรรมเนียมสนามบินที่เหมาะสม ความเพียงพอของพื้นที ่จอดรถ และการบริหารจัดการ
การจราจรในพ้ืนท่ีจอดรถอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน 
   - การประสานความรวมมือกันระหวาง ทอท.และสายการบินตาง ๆ ตลอดจนผูประกอบการ
ในทาอากาศยาน รวมทั ้ง การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวรวมกับภาครัฐและหนวยงานที ่เกี ่ยวของ  
เพื ่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนพัฒนาระบบคมนาคมขนสง 
ที่เช่ือมตอระหวางทาอากาศยานและตัวเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกสายการบินและผูโดยสาร    
  - การบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานของทาอากาศยานอยางมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ 
พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและการจัดสรรงบประมาณตามลำดับความสำคัญ รวมทั้งควรมี 
การกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาทาอากาศยานที่ชัดเจน เพื่อใหสายการบินเกิดความมั่นใจในการลงทุน 
ทางธุรกิจในระยะยาว  
   - การประสานขอมูลกับสายการบิน เพื่อมีความเขาใจและทราบความตองการของสายการบิน  
เพื่อรับฟงความคิดเห็นที่เปนประโยชนในการพัฒนาองคกร พัฒนาระบบในการดูแลและวิธีปฏิบัติตอลูกคาท่ี
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เหมาะสม ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานใหเปนไปในเชิงธุรกิจมากยิ่งข้ึน ตอบสนองใหทันตอพฤติกรรมและ
ความตองการของลูกคาที่เปล่ียนแปลงไป  อาทิ การพัฒนาความรวมมือกับสายการบินในเชิงหุนสวนทางธุรกิจ การ
จัดทำแผนการตลาดเพื่อจูงใจสายการบิน เปนตน 
   - พัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากร โดยเฉพาะทักษะดานภาษาตางประเทศของพนักงาน
อยางตอเน่ือง 
 1.2 ผูโดยสาร  
   - พัฒนาและจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกใหทันสมัย ที่ไดมาตรฐาน เพียงพอ และอยูในสภาพ
ที ่พร อมใช งานเพื ่อรองร ับการเปล ี ่ยนแปลงพฤติกรรมการเด ินทางของผู โดยสารในอนาคต ปร ับปรุง 
การแสดงขอมูลที่เกี ่ยวของกับการเดินทางและปายสัญลักษณตาง ๆ ใหมีความชัดเจนและอยูในจุดที่เหมาะสม 
ตลอดจนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศของทาอากาศยานในความ
รับผิดชอบของ ทอท.ใหทันตอปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง 
   - การพัฒนาคุณภาพบริการ และความพรอมของพนักงานในการส ื ่อสารและใหข อมูล  
เพื่ออำนวยความสะดวกหรือชวยเหลือผูโดยสารไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ 
ใหบริการและตอนรับอยางอบอุน ตลอดจนมีจำนวนพนักงานที่เพียงพอกับความตองการ และการดำเนินการให
เปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีเขามาใชในการดำเนินงาน 
 - ความสะดวกในการคมนาคมขนสงเพื่อเขา - ออกทาอากาศยาน โดยการใชรถยนตสวนตัว  
หรือระบบขนสงมวลชนทั้งทางถนนและทางราง รวมถึงการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ อาทิ การบริหารจัดการจราจรภายในทาอากาศยาน ความเพียงพอของพื้นที่จอดรถ 
  2. พันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliances) หมายถึง หนวยงานหรือองคกรธุรกิจที่ทำความตกลงกับ 
ทอท.ในการดำเนินธุรกิจดานการใหบริการที่เกี่ยวเนื่องและ/หรือการบริการที่เปนสวนหนึ่งในหวงโซอุตสาหกรรม
การขนส งทางอากาศ เพ ื ่ อ ให สามารถบรรล ุ ว ั ต ถ ุปร ะส งค ร วมก ัน  ท ั ้ ง ในด านธ ุ รก ิ จและด าน 
ผลการดำเนินงานตามพันธกิจท่ีหนวยงานกำหนด มีความคาดหวังตอ ทอท.ดังนี้ 
  2.1 คูคา (Partners) คือหนวยงานหรือองคกรธุรกิจที่มีสวนรวมในกระบวนการสำคัญทางธุรกิจ 
ในการใหบริการทาอากาศยานของ ทอท. โดยมีการกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และผลตอบแทนที่ชัดเจน
รวมกัน ประกอบดวย 
 1) ผูประกอบการและผูเชา 
    - การจัดสรรพื ้นที ่รานคา /สถานประกอบการอยางเหมาะสม ทั ้งในเชิงขนาดและที ่ ต้ัง                  
ในการประกอบกิจการ 
  - การบริหารสัญญาสัมปทานอยางมีประสิทธิภาพ มีหลักเกณฑการจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียม/
อัตราคาภาระที่เหมาะสมและเปนธรรม 
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   - สนับสนุนการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในพื้นที่สวนกลาง รวมท้ัง
ปรับปรุงปายโฆษณาใหมีความชัดเจน  
   - การจัดสัมมนาพบปะ แสดงความคิดเห็นระหวาง ทอท. กับผูประกอบการสรางเวที             
ในการพัฒนาการดำเนินงานและสรางชองทางในการสื่อสารประชาสัมพันธรวมกัน 
   - มีระบบและชองทางการสื่อสารกับผูประกอบการในการจัดกิจกรรม หรือประชาสัมพันธ
ขอมูลท่ีเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 2) ผูประกอบการใหบริการขนสงสินคาทางอากาศ (Cargo Handling) 
  - การปรับปรุงแกไขกฎระเบียบเก่ียวกับการดำเนินงานดานคลังสินคา ณ  ทสภ. เพื่อลดเวลาและ
ข้ันตอนการดำเนินงาน รวมท้ังการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ อยางเหมาะสมและเปนธรรม 
   - พัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่ภายในคลังสินคาใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที ่ทันสมัย สามารถเชื ่อมตอกับฐานขอมูลของหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ตางประเทศ มาใชงาน 
  2.2 หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงานภายในทาอากาศยาน คือ บุคคล หนวยงาน หรือองคกร
ธุรกิจที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสงเสริมกิจการของทาอากาศยาน รวมถึงธุรกิจภาคการทองเที่ยวและการบริการ 
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินงานที่เปนขั้นตอนสำคัญในกระบวนการใหบริการผูโดยสาร สินคา และ
สายการบิน รวมกับ ทอท. และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามพันธกิจของหนวยงาน 
อาทิ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด, สำนักงานตรวจคนเขาเมือง, สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย, การทองเที ่ยวแหงประเทศไทย, กรมศุลกากร, หนวยงานราชการตาง ๆ ในท าอากาศยาน,  
Sister Airports เปนตน มีความคาดหวังตอ ทอท. ดังนี้ 
   - พัฒนาการเพิ ่มประสิทธ ิภาพการบร ิหารจ ัดการ และใหความสำคัญกับการปร ับปรุง                    
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในทาอากาศยานในความรับผิดชอบ 
     - ประสานความรวมมือกับองคกรภาครัฐอื ่น เพื ่อปรับปรุงการใหบริการโดยเปรียบเทียบ 
ผลการดำเนินงานกับทาอากาศยานชั้นนำ 
   - เตรียมความพรอมของทุกทาอากาศยานตามมาตรฐานระดับสากลและสามารถรองรับจำนวน
ผูโดยสารและปริมาณเท่ียวบินท่ีเพิ่มมากข้ึนในอนาคต  
 2.3 คูความรวมมือ (Collaborators) หนวยงานหรือองคกรธุรกิจที่มีการสรางความรวมมือกับ ทอท. 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของ โดยมีผลประโยชนรวมกันทั้งในดานธุรกิจ
และด านผลการดำเน ินงานตามพันธก ิจท ี ่หน วยงานกำหนด ท ั ้งน ี ้  ไม ม ีการกำหนดเป นขอตกลงหรือ 
การกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และผลตอบแทนท่ีชัดเจน 
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 1) การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
  - สนับสนุนการทองเที่ยวโดยผสมผสานความเปนเอกลักษณวัฒนธรรมในแตละทองถ่ินผานการ
ตกแตงทาอากาศยานในความรับผิดชอบในแตละภูมิภาค 
    - ประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ บริษัทนำเที่ยว เอเยนตทองเท่ียว และไกดตางประเทศ 
เพื่อพัฒนาการดำเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายภาครัฐ ในดานการสงเสริมการทองเที่ยว เปนตน 
    3. ผูถือหุนและนักลุงทุน (Investors and Shareholders)  มีความคาดหวังตอ ทอท. ดังนี้ 
  - ดำเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการท่ีดี ตลอดจนสามารถสรางผลตอบแทนอยาง
คุมคาในระยะยาว 
   - จัดสรรหุนแกนักลงทุนรายยอยและสถาบันลงทุนตาง ๆ อยางเปนธรรมและโปรงใส ภายใต พ.ร.บ. 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
  4. หนวยงานกำกับดูแล (Regulators and Policy Makers) หมายถึง หนวยงานที่กำกับดูแลดานนโยบาย 
และประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งใหการสนับสนุนสงเสริมการบริหารทาอากาศยานใหเกิดประสิทธิภาพ  
มีความคาดหวังตอ ทอท. ดังนี้  
  4.1 กระทรวงคมนาคม 
   - ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามพันธกิจท่ีไดประกาศไว 
  - กำหนดยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาทาอากาศยานในความรับผิดชอบ โดยมุงเนนการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการควบคูไปกับปริมาณผูโดยสาร 
   - ปรับสัดสวนโครงสรางรายไดขององคกร โดยวางแผนการเพิ่มสัดสวนรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการ
การบิน (Non-Aeronautical Revenue) ใหมากข้ึน 
   - พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อชวยในการบริหารจัดการทาอากาศยาน รวมทั้งการใหบริการตาง ๆ
เพื่อสรางความประทับใจและประสบการณที่ดีแกผูมาใชบริการ 
  4.2 สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย  
     - ทาอากาศยานหลักของประเทศควรดำเนินงานภายใตการกำกับดูแลของภาครัฐ สอดคลองตาม
ข อกำหนดและมาตรฐานขององค การการบ ินพลเร ือนระหว างประเทศ ( International Civil Aviation 
Organization: ICAO) 
    4.3 กระทรวงการคลัง 
   - ทอท. ควรพัฒนาศักยภาพทาอากาศยานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสราง
ผลตอบแทนแกผูถือหุนท่ีเหมาะสมในระยะยาว 
   - สร างสมดุลในการบร ิหารจ ัดการองค กรโดยอาศัยระบบการบร ิหารจัดการสมัยใหม 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือมุงสูการเปนองคกรประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization : HPO)  
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   5. ชุมชนและสังคม (Community and Society) หมายถึง บุคคล กลุมบุคคล หนวยงาน หรือองคกรธุรกิจ
ที่ไดรับผลกระทบจากการดำเนินกิจการทาอากาศยานทั้งในดานบวกและดานลบ รวมถึงผูที ่ใหความสนใจตอ 
การดำเนินงานของ ทอท. เพื่อเผยแพรตอสาธารณะมีความคาดหวังตอ ทอท.ดังน้ี 
   - ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรอบพื้นที่ทาอากาศยานในความรับผิดชอบทั้ง 6 แหง รวมท้ัง
ควบคุมและกำจัดมลภาวะจากการประกอบการในพื้นที่ทาอากาศยานที่อาจมีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ  
และคุณภาพชีวิตของผูท่ีอาศัยในชุมชน 
   - สงเสริมการดำเนินกิจกรรมสรางความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  
เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมตอการสรางสรรคสังคมและชุมชน และสอดคลองตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจ 
อยางยั่งยืน  
  6. ผูบริหาร และพนักงาน (Employees) หมายถึง ผูที่มีสวนสำคัญในการสนับสนุนใหการดำเนินงานของ
องคกรประสบความสำเร็จ รวมทั ้งไดรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการบริหารงานภายในองคกร 
มีความคาดหวังตอ ทอท.ดังน้ี 
  6.1 คณะกรรมการและผูบริหาร 
    - เปนองคกรที่มีความเช่ียวชาญและเปนท่ีภูมิใจของพนักงานและสวนรวม 
    - สรางพันธมิตรทางธุรกิจกับองคกร หนวยงาน และบริษัทที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มสัดสวนรายได 
ที่ไมเก่ียวกับกิจการการบิน (Non -aeronautical Revenue)    
   - ควรใชโอกาสทางธุรกิจจากการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) ความรวมมือ Sister Airports และการรวมทุน (Joint Ventures) เพื ่อไดรับองคความรู
ประสบการณ ทักษะดานตาง ๆ ตลอดจนการบริหารเงินทุนและทรัพยากรท่ีสำคัญ 
  6.2 พนักงานและลูกจาง 
  - พัฒนาทักษะและความรูความสามารถของบุคลากรทุกระดับอยางสม่ำเสมอและเทาเทียมกัน 
   - ใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงาน สวัสดิการ และผลตอบแทนที่เหมาะสม เปนธรรม 
เทียบเคียงไดกับทาอากาศยานสากลอ่ืน ๆ ในระดับเดียวกัน 
  - การเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตาง ๆ ไดอยางเปดเผย  
  - จ ัดเตรียมอุปกรณและสิ ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานใหมีความพรอม ตลอดจน 
การลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน  
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บทท่ี 4  
ทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560-2565) 

 
  บริษัท ทาอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) (ทอท.)  มีภารกิจสำคัญในดานการสงเสริมและประกอบกิจการ
ทาอากาศยาน รวมทั้งการดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวของหรือตอเนื่องกับการประกอบกิจการทาอากาศยานใหเปนไป
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของรัฐ และมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของทาอากาศยาน 
และกิจกรรมที ่เกี ่ยวเนื ่องกับการขนสงทางอากาศของทาอากาศยานในความรับผิดชอบ ทั ้ง  6 แหง ไดแก 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)  ทาอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)  ทาอากาศยานเชียงใหม (ทชม.) ทาอากาศยาน
หาดใหญ (ทหญ.)  ทาอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย (ทชร.) ซึ่งสามารถจำแนก
กลุมประเภทบริการออกเปนการใหบริการผู โดยสาร การใหบริการสายการบิน และการใหบริการส ินคา  
โดยพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน ที่คำนึงถึงความคาดหวังและความตองการของลูกคา คูคา คูความ
รวมมือ ผูมีสวนไดเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
 การดำเนินงานของ ทอท. ในฐานะรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศดานการคมนาคมขนสง ตองสอดคลองรองรับกับทิศทางและยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบขนสง
อยางบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอยางยั่งยืน รวมท้ัง
รองรับกับแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ ระยะ 5 ป (2560 - 2564) ที่กำหนดแนวทางและยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ 
เพื่อใหรัฐวิสาหกิจใชเปนแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่ง ทอท. จำเปนตองมีการพัฒนาองคประกอบหลายดาน ไดแก 
ด านโครงสร างพ ื ้ นฐาน ด านประส ิทธ ิภ าพการบร ิหารจ ั ดการ ด านค ุณภาพการให บร ิ การและ 
การสรางเครือขายการเช ื ่อมตอกับการคมนาคมขนสงในรูปแบบอื ่น ๆ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรและ 
การสนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน 
  ในฐานะบริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพย ทอท. จะตองมีผลประกอบการจากการดำเนินงานอยูในระดับท่ี
สามารถสรางผลตอบแทนอยางเหมาะสม  ตอบสนองความคาดหวังของผูถือหุนและนักลงทุนสรางความเติบโตและ
ฐานะทางการเงินที่มั่นคงเพื่อเปนรากฐานการดำเนินธุรกิจในอนาคตอยางยั่งยืน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาปจจัยจากความ
ย ั ่งย ืนและปจจัยสำคัญแห งความสำเร็จในการดำเนินงานโดยเทียบเคียงกับผ ู ประกอบการหร ือคู แขง 
ในอุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศ ทอท. จำเปนตองใหความสำคัญกับการยกระดับความสามารถของบุคลากรท้ัง
ในดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระยะสั้นและระยะยาว การดำเนิน
ธุรกิจที่มุงเนนการเติบโตทางการเงินที่มาจากการพัฒนาธุรกิจใหม ๆ และการบริหารจัดการดานการเงินที ่มี 
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการบริหารจัดการท่ีดี โดยการดำเนินงานที่ยึดหลักบรรษัทภิบาล การมุงสูองคกรสมรรถนะ
สูง การบริหารจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ การสรางเครือขายประสานความรวมมือและความสัมพันธอันดีกับ
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กลุมพันธมิตรและผูมีสวนไดเสียที่สำคัญท่ีตองการคำนึงถึงลูกคา หนวยธุรกิจ และภาครัฐ ตลอดจนความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม และการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผูถือหุน 
 ในการกำหนดยุทธศาสตรและกลยุทธในการดำเนินงานของ ทอท. ไดพิจารณาจากปจจัยแหงความย่ังยืนดังกลาว 
รวมกับความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรจากการขยายตลาดและธุรกิจใหม ๆ รวมทั้งการสรางมูลคาเพิ่มจากโอกาสใน
การขยายตัวของปริมาณการจราจรทางอากาศ เที่ยวบิน ผูโดยสาร และสินคา ประกอบกับนโยบายของภาครัฐที่
สนับสนุนสงเสริมภาคการทองเท่ียวและการพัฒนาระบบโครงขายการขนสงของประเทศ และจากตำแหนงทาง
ภูมิศาสตรที่เปนศูนยกลางการเชื่อมตอการขนสงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและจุดหมายปลายทางทั่ว
โลกที่เปนโอกาสและจุดแข็งขององคกรที่สำคัญ อีกทั้งความไดเปรียบจากการความเชี่ยวชาญในธุรกิจทาอากาศยาน 
ซึ่งเกิดจากการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงานและการปฏิบัติการทาอากาศยานอยางตอเนื่องสงผล
ใหสรางความเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน และริเริ่มการดำเนินธุรกิจระหวางประเทศจากความสามารถในการ
ประสานเครือขายกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดำเนินงานทาอากาศยาน อันจะสนับสนุนการดำเนินงานของ
องคกรใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 
 อย างไรก็ตามการกำหนดยุทธศาสตรจำเปนต องคำนึงถึงความทาทายเชิงย ุทธศาสตรขององคกร  
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากปจจัยเชิงลบที่มีผลตอความสำเร็จขององคกรในอนาคตพบวา ทอท. เผชิญความทาทายเชิงการ
บริหารจัดการองคกร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแขงขันใหทันตอการเปลี ่ยนแปลงและการเติบโต 
ในตลาดโลก อีกทั้งเพื่อรองรับผลกระทบเชิงลบจากสภาพแวดลอมภายนอก  นอกจากนี้ ทอท. ตองใหความสำคัญ
กับการสรางความรวมมือ และพัฒนาความสัมพันธอันดีกับผูมีสวนไดเสียสำคัญ เพื่อไดรับการสนับสนุนและ 
ลดโอกาสการเกิดอุปสรรคขอขัดแยงในการบริหารและการดำเนินงานขององคกร ตลอดจนเพื ่อรองรับ 
ความตองการและความคาดหวังทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
  ในขณะเดียวกันจากบริบทและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว มีพลวัตสูง ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดรับการ
พัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง การ
วิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหมและเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยาง
แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด เหลาน้ีเปนแนวโนมสําคัญและมีความซับซอนหลากหลายมิติซึ่งจะ
สงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยางมาก ดังนั้น ทอท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจท่ีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงจําเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการพัฒนาท่ี
เก่ียวของ 
 จากการวิเคราะหปจจัยความยั่งยืนขององคกร ประเด็นความไดเปรียบและความทาทายเชิงยุทธศาสตร
นำไปสูการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรเพื่อใหองคกรมีความพรอมตอธุรกิจ ตลอดจนสภาพแวดลอมการแขงขัน 
ทั้งในปจจุบันและในอนาคต สงผลใหองคกรบรรลุวิสัยทัศนและเปาประสงคที่กำหนดไว สามารถดำเนินธุรกิจให



 

 

แผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 -2565) หนา  111 
 

ประสบความสำเร็จไดอยางยั ่งยืนในระยะยาว รวมทั ้งคำนึงถึงความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที ่ไดกำหนด
ยุทธศาสตรระยะ 20 ปและกําหนดนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท่ี
มุงเนนการพัฒนาอยางตอเนื่องในระยะยาวอยางยั่งยืน โดยประเทศไทยสามารถสรางสรรคและใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษยและทรัพยากรอ่ืนใด 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ทอท.จึงได
กําหนดนโยบาย AOT 4.0 เพื่อใหสอดรับกับนโยบายของภาครัฐดังกลาว ดวยการใชประโยชนสูงสุดจากเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ ทอท. ในทุกมิติ ตามระยะการพัฒนาในรูปแบบของ Digital 
Platform ท้ังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องคกร ทอท. จึงไดกำหนดทิศทางและกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ในปงบประมาณ 2560-2565 ดังน้ี 
1. วิสัยทัศน (Vision) 
 “ทอท. เปนผูดำเนินการและจัดการทาอากาศยานที่ดีระดับโลก : มุงเนนคุณภาพการใหบริการโดยคำนึงถึง
ความปลอดภัย และสรางรายไดอยางสมดุล”  
2. พันธกิจ (Mission) 
 “ประกอบและสงเสริมกิจการทาอากาศยาน รวมทั ้งดำเนินการกิจการอื ่นที ่ เกี ่ยวของหรือตอเนื ่อง 
กับการประกอบกิจการทาอากาศยาน โดยคำนึงถึงการพัฒนาท่ียั่งยืน” 
3. คานิยม (Core Value) 
 3.1 ใหใจ  (Service Mind) 
    จิตสำนึกในการใหบริการ : การใหบริการดวยความเขาใจความหมายของการใหบริการ 
 3.2 มั่นใจ (Safety & Security) 
    ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย : การคำนึงถึงความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยเปน
หัวใจของการปฏิบัติงาน 
 3.3 รวมใจ (Teamwork) 

การมีสวนรวมและการสื ่อสารทั ้งภายในองคกรและหนวยงานภายนอก : สรางความสามัคคีทำงาน 
เปนทีม ใหความสำคัญกับเปาหมายขององคกรมากกวาเปาหมายสวนตัว สรางกระบวนการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 
 3.4 เปดใจ (Innovation) 

 การเรียนรูอยางตอเนื่อง : สงเสริมการเรียนรู ควบคูกับความคิดริเริ่มและความตั้งใจที่จะศึกษาพัฒนา
ตนเองใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ 
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 3.5 ภูมิใจ (Integrity) 
 ความโปรงใสและสำนึกในความรับผิดชอบ : การปฏิบัติงานดวยความโปรงใสตรวจสอบไดและสำนึกใน

ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ตอลูกคา ตอสังคม และประเทศชาติ 
 

4. วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objectives) 
 จากทิศทางการดำเนินงาน วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม รวมทั้งการวิเคราะหสมรรถนะหลักขององคกร 
ควบคูกับปจจัยความยั่งยืน ความเสี่ยงระดับองคกร ความไดเปรียบและความทาทายเชิงยุทธศาสตร สามารถนำมา
ประกอบการกำหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร และยุทธศาสตรของ ทอท. ดังนี้ 
 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ี 1  เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกใหสามารถ 
รักษาระดับคุณภาพการบริการ (Level of Service) ตามมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 

คะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน 
ทอท. ในภาพรวม 

ทสภ. 4.32 
ทดม. 4.02 
ทภก. 4.16 
ทชม. 4.52 
ทหญ. 3.92 
ทชร. 4.21 

ทสภ. 4.34 
ทดม. 4.04 
ทภก. 4.18 
ทชม. 4.54 
ทหญ. 3.94 
ทชร. 4.23 

ทสภ. 4.36 
ทดม. 4.06 
ทภก. 4.20 
ทชม. 4.56 
ทหญ. 3.96 
ทชร. 4.25 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 2  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงานทาอากาศยาน 
ใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) ทาอากาศยาน 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 

Safety 
1. รอยละความสำเร็จของการดำเนินการแกไขจำนวนขอบกพรอง 
ประเภทท่ี 1 ดานความปลอดภัย (Safety) จากการตรวจสอบจากรัฐ 

 
รอยละ 100 

2. การรักษาเปาหมายสมรรถนะความปลอดภัยไมใหเกิดอากาศยาน
อุบัติเหตุท่ีมสีาเหตุหลัก มาจากการดำเนินงาน 
ของทาอากาศยานในความรับผดิชอบของ ทอท. 

จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ / 100,000 movements 
เทากับ 0 

 

Security 
รอยละของจำนวนขอบกพรองดานการรักษาความปลอดภัยประเภท
ท่ี 3 ท่ีตรวจพบโดย กพท.ลดลง เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

 
รอยละ 100 
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ี 3 เพื่อสรางการเติบโตดานผลประกอบการทางการเงิน จากการสรางรายไดที่เกี่ยวกับกิจการ
การบิน (Aeronautical Revenue) และรายไดท่ีไมเก่ียวกับกิจการการบิน (Non - Aeronautical Revenue) 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ป 2563 ป 2564 ป 2565 

อัตราสวนกำไรจากการดำเนินงาน 
 

รอยละ 50 ตลอดระยะเวลาของแผน 

อัตราสวนรายไดข้ันต่ำตอคาใชจายจำเปน 1.5 1.5 1.5 

 
5. ยุทธศาสตร (Strategies)  

 
 
 ทอท. กำหนดยุทธศาสตรหลักและกลยุทธเพื่อรองรับวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายของแผนวิสาหกิจ 
ประกอบดวย 
 5.1 ยุทธศาสตรที่ 1  Airport Strategic Positioning การกำหนดแนวทาง (Roadmap) พัฒนาศักยภาพของ 
ทาอากาศยาน ทอท. 6 แหง เพื่อมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตรของแตละทาอากาศยานตามที่กำหนดไว โดยมุงเนน
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการดำเนินงานทั้งการปฏิบัติการทาอากาศยานและการใหบริการ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูโดยสาร สายการบิน และผูใชบริการไดอยางประสิทธิภาพ 
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  ตำแหนงทางยุทธศาสตรของแตละทาอากาศยาน สามารถสรุปไดดังน้ี 
  ทสภ. คือ “ประตูสูนานาชาติ” “International Gateway” เพื่อเปนประตูสูประเทศไทยและเปน
ศูนยกลางอาเซียน นอกจากนั้นยังเปนตัวเลือกแรกของผูโดยสารในการเปลี่ยนลำ โดยมีทางเลือกในการเชื่อมตอ 
สายการบินนานาชาติที่หลากหลายที่สุด ดวยบริการเหนือชั้น และความอบอุนของคนไทย  
  ทดม. คือ “ทาอากาศยานที่รวดเร็วและไมยุงยาก” “Fast and Hassle - free Airport” เพื่อเปนจุด
ใหบริการของสายการบินตนทุนต่ำในภูมิภาค ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อชวยผูโดยสารที่ตองการความรวดเร็ว 
ความสะดวก และความสบายใจ มุงเนนการใหบริการการเดินทางทางอากาศที่งายและรวดเร็วในประเทศไทย  
  ทภก. คือ “ประตูสูอันดามัน” “Gateway to the Andaman” เพื่อเปนประตูหลักสูแหลงทองเที่ยว
ชายหาดที่สวยงาม ซึ่งใหบริการโดยรอยยิ้มและหัวใจที่อบอุนของคนไทย เปนจุดหมายปลายทางที่เต็มไปดวย รานคา
ปลีกสุดหรู รานอาหารระดับโลก และบริการช้ันเยี่ยมตาง  ๆ 
  ทชม. คือ “ประตูสูวัฒนธรรมลานนา” “Gateway to Lanna Heritage” เพื่อเปนประตูหลักและเปน
ตัวเลือกแรกสูภูมิภาคลานนาทางภาคเหนือของประเทศไทย มีบรรยากาศที ่เอาใจใสและใหความสำคัญตอ
นักทองเที่ยวเพื่อใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสถึงประสบการณอยางเต็มรูปแบบที่หลากหลาย รวมไปถึงประวัติศาสตรท่ี
สวยงามและยาวนานของจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง 
  ทหญ. คือ “ประตูสูภาคใตสุดของไทย” “Gateway to Southern-most Thailand” เพื่อเปนจุด
เชื่อมตอ สู 5 จังหวัดใตสุดของไทย ไดแก สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา และปตตานี รวมถึงพัฒนาการใหบริการดวย
สิ่งอำนวยความสะดวกที่เปนมิตรกับฮาลาล และถูกตองตามหลักศาสนา เพื่อรองรับผูโดยสารมุสลิม ที่มีสัดสวน
มากกวารอยละ 70 ของประชาชนในภาคใตสุดของไทย 

ทชร. คือ  “ศูนยกลางภูมิภาคสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับการบิน”  “Regional Center for Aviation -
related Business” เพื่อเปนพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวของกับการบิน เพื่อใหบริการแกกลุมประเทศลุมแมน้ำโขงที่กำลัง
เติบโตอยางรวดเร็ว รวมถึงภูมิภาคจีนตอนใต 
      ทั้งน้ี ทอท.ไดกำหนดตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร เพื่อประเมินผลสำเร็จในการดำเนินงานเพ่ือมุงสูตำแหนง   
เชิงยุทธศาสตรของแตละทาอากาศยาน ผานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการตามแนวทาง (Roadmap) พัฒนา
ศักยภาพของทาอากาศยานท้ัง 6 แหง เพ่ือมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตรของแตละทาอากาศยานที่ ทอท. ดำเนินการ
ได ดังน้ี 
 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตรท่ี 1: รอยละความสำเร็จในการบรรลุ Strategic Positioning ของแตละทาอากาศยาน 
 โดยยุทธศาสตรท่ี 1 Airport Strategic Positioning มีกลยุทธการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 
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 กลยุทธ 1.1 พัฒนาการจัดทำฐานขอมูลสำคัญและกำกับการดำเนินงานภายใต Airport Strategic 
Positioning  
  ปจจุบัน ทอท. กำหนดตำแหนงเชิงยุทธศาสตรของทาอากาศยานในความรับผิดชอบท้ัง 6 แหง และรวมท้ัง
กำหนดแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันในมิติตางๆ เพื่อใหทาอากาศยานมีการพัฒนาไปใน
แนวทางที่เหมาะสม โดยในการพัฒนาทาอากาศยานจะตองพิจารณาองคประกอบตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการและรูปแบบการใหบริการที่ตรงตามลักษณะฐานขอมูลการใชงานของลูกคา (User Profile) และเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการพัฒนาแพลตฟอรมสำหรับรวบรวมขอมูลเพื่อการจัดทำฐานขอมูลการใชงานของลูกคา
ดวยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวยสนับสนุน การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data) จะทำใหสามารถใช
ประโยชนจากขอมูลเพื่อกำหนดแผนงานสำคัญในการพัฒนาทาอากาศยานใหเกิดประโยชนและผลตอบแทนสูงสุด 
รวมทั้งตอบสนองความตองการของผูโดยสาร สายการบิน และผูใชบริการภายใตตำแหนงเชิงยุทธศาสตรของแตละ
ทาอากาศยาน  
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธเพื่อประเมินผลการดำเนินการจัดทำฐานขอมูลสำคัญ (Business Intelligent) ตาม
แผนงานที่กำหนดของแตละทาอากาศยาน โดยพิจารณาจากทาอากาศยานทั้ง 6 แหง มีการจัดทำฐานขอมูลสำคัญท่ี
สอดคลองกับการดำเนินงานภายใตตำแหนงเชิงยุทธศาสตรของแตละทาอากาศยาน สามารถกำหนดไดดังน้ี 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธระดับกลยุทธที่ 1.1 : รอยละความสำเร็จของการจัดทำฐานขอมูลสำคัญ (Business 
Intelligent) ภายใต Airport Strategic Positioning 
 กลยุทธ 1.2 ปรับปรุง/ทบทวน Strategic Positioning ของแตละทาอากาศยาน  
  แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปจจุบันทั้งในดานพฤติกรรมการเดินทางของผูโดยสาร รูปแบบธุรกิจ
การใหบริการของสายการบิน พลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลตอการดำเนินงานของ
ทาอากาศยานภายใตความรับผิดชอบของ ทอท. ดังน้ันการใชประโยชนจากขอมูลจำนวนมหาศาล ทั้งท่ีเปนขอมูลท่ี
มีการบันทึกโดยบุคคล และขอมูลที ่มีการจัดเก็บโดยอุปกรณและไหลผานเครือขาย (Internet of Things) มา
วิเคราะหผานระบบประมวลผลขนาดใหญ เพื่อใชประโยชนในการศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของทาอากาศยาน 
การศึกษาขอไดเปรียบและโอกาสของแตละทาอากาศยาน รวมทั้งการศึกษาขอมูลผูใชบริการแตละกลุม เพื่อเปน
ฐานขอมูลสำคัญในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการกำหนดตำแหนงเชิงยุทธศาสตรของทาอากาศยานแตละแหง 
ตลอดจนการปรับปรุงหรือทบทวนตำแหนงเชิงยุทธศาสตร ใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป อันจะทำใหการ
ดำเนินงานของแตละทาอากาศยานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง
แทจริง 
 



 

 

แผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 -2565) หนา  116 
 

 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธเพ่ือวัดระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานขอมูลสำคัญเพ่ือใชในการปรับปรุง/ทบทวน 
Strategic Positioning ของแตละทาอากาศยาน โดยประเมินผลจากทาอากาศยานท้ัง 6 แหง ดำเนินการจัดทำแผน
ยุทธศาสตรทาอากาศยาน สามารถกำหนดไดดังน้ี 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธท่ี 1.2 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตรระดับปฏิบัติการทาอากาศ
ยานที่ตอบ Strategic Positioning 
 กลยุทธ 1.3 การพัฒนาอยางยั่งยืนเพ่ือมุงสู Airport Strategic Positioning  
 ทอท. ในฐานะผูบริหารจัดการทาอากาศยานทั้ง 6 แหง ซึ่งมีตำแหนงเชิงยุทธศาสตรที่แตกตางกัน ตองให
ความสำคัญกับการดำเนินงานที ่ยั ่งยืนขององคกรในระยะยาว โดยการดำเนินงานของ ทอท. จะตองไมสราง
ผลกระทบเชิงลบใหแกสังคมและชุมชน การดำเนินงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการโดยคำนึงถึงการ
ลดการใชพลังงานที่ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด การคำนึงถึงการใชทรัพยากรอยางสมดุลและคุมคา เพื่อสราง
ความแตกตางดานการตลาดจากการดำเนินงานที่มุงเนนการสรางความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดย
นำมากำหนดเปนแนวทางดำเนินงานที่คำนึงถึงความยั่งยืนในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงการประสานความ
รวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของกับการดำเนินงานของ ทอท. ใหตระหนักรวมกัน 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธเพื่อประเมินการดำเนินงานที่มุงเนนการสรางความยั่งยืนในแตละทาอากาศยานท่ี
คำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม สามารถกำหนดไดดังน้ี 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธยอยที่ 1.3:  
 1. ระดับการรับรองการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกของแตละทาอากาศยานตามโครงการ Airport 
Carbon Accreditation (ACA) 
 2. จำนวนโครงการท่ีสามารถคิดอัตราการตอบแทนทางสังคม (SROI) ของโครงการ 
   ยุทธศาสตรที ่ 2 Airport Service Capacity การบริหารขีดความสามารถในการรองร ับปร ิมาณ
การจราจรทางอากาศ เรงรัดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของทาอากาศยาน โดยมุงเนน
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบการพัฒนาขีดความสามารถทาอากาศยานของ ทอท.ใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงและการเติบโตในตลาดโลก 
  ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร เพื่อประเมินขีดความสามารถในการรองรับความตองการในการเดินทางทาง
อากาศของผูโดยสารทั้งผูโดยสารภายในประเทศและผูโดยสารระหวางประเทศ กำหนดไดดังน้ี 
 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตรท่ี 2: ขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารตอป  
  โดยยุทธศาสตรท่ี 2 Airport Service Capacity มีกลยุทธการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 
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 กลยุทธ 2.1 พัฒนาระบบบำรุงรักษาทาอากาศยาน  
 ในการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นของทาอากาศยานใน
ความรับผิดชอบของ ทอท. นอกเหนือจากการมุงเนนดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให
เพียงพอ ทอท. จำเปนตองเนนการพัฒนาระบบบำรุงรักษาทาอากาศยานใหสามารถใชโครงสรางพื้นฐานและสิ่ง
อำนวยความสะดวกที่มีอยูใหสามารถใหบริการไดเต็มศักยภาพควบคูกัน โดยทาอากาศยานทุกแหงตองใหความสำคัญ
กับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำรุงรักษาทาอากาศยาน และการบำรุงรักษาเชิงปองกัน ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมการบำรุงรักษาโครงสรางพื้นฐานทั้งในเขต
การบินและนอกเขตการบิน เพ่ือลดการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ภาพลักษณ และความนาเชื่อถือ  
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธเพื่อประเมินการพัฒนาระบบบำรุงรักษาทาอากาศยานอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด
ตนทุน ยืดอายุการใชงานรวมทั้งเลี่ยงความเสียหาย หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุตางๆ ที่เกิดจากโครงสรางพื้นฐานและสิ่ง
อำนวยความสะดวกภายในทาอากศยาน สามารถกำหนดได ดังน้ี 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธท่ี 2.1 :  

1. จำนวนอุบัติเหตุบนทางวิ่ง (Runway Accidents) ลดลง 
2. จำนวนการไดรับบาดเจ็บในเขตสนามบินจากสิ่งอำนวยความสะดวกหรือโครงสรางพื้นฐานของ 

ทาอากาศยาน (Public Injuries) ลดลง 
3. ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบบำรุงรักษา/ทบทวนระบบบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) 

 กลยุทธ 2.2 เพ่ิมขีดความสามารถทาอากาศยาน  
 อุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศมีการเติบโตอยางตอเน่ือง ทอท. จำเปนตองใหความสำคัญการบริหารขีด
ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร ทั้งผูโดยสาร เท่ียวบิน และสินคา โดยกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน
ทั้งในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก (Airport Expansion) โดยการดำเนินโครงการ
พัฒนาและกอสรางพื้นที่ตอขยาย และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณ
การจราจรและสามารถคงระดับคุณภาพบริการไวในระดับท่ีเหมาะสม  อีกท้ังสามารถคลี่คลายปญหาความหนาแนน
ภายในทาอากาศยานจากปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต  และการบริหารขีดความสามารถในการ
รองรับจากพ้ืนท่ีที่ใชงานอยูในปจจุบัน (Capacity Management) โดยการบริหารจัดการการใชประโยชนพ้ืนที่ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยสนับสนุนการดำเนินงาน เพ่ือใหทันตอการเปล่ียนแปลงและ
สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนของโครงการพัฒนาทาอากาศยานตามกรอบ
แผนแมบทพัฒนาทาอากาศยานที่กำหนดตามในชวงเวลาระหวางป 2560-2565 เพื่อรองรับความตองการของ
ผูโดยสารที่เพิ่มข้ึนในอนาคต ดังนี้ 
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 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธท่ี 2.2 : รอยละความสำเร็จของโครงการพัฒนาทาอากาศยานตามแผนแมบทพัฒนา             
ทาอากาศยาน 
  กลยุทธ 2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือการบริหารงานทาอากาศยานแหงใหมในอนาคต  

แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหในอนาคต    
ทาอากาศยานทั้ง 6 แหงของ ทอท. ตองรองรับผูโดยสารเต็มศักยภาพและเกินขีดความสามารถในการรองรับ        
ไมสามารถลงทุนขยายทาอากาศยานในพื้นที่เดิมได จำเปนตองมีการพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงาน        
ทาอากาศยานแหงใหม รวมทั ้งการศึกษาแนวทางและโอกาสในการสรางทาอากาศยานแหงใหมเพื ่อรองรับ         
ขีดความสามารถของทาอากาศยานเดิม ตลอดจนการพัฒนาแนวทางความรวมมือในการใชทาอากาศยานรวมกับ  
ทาอากาศยานอ่ืน ๆ ในรูปแบบ Airport System 

 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธเพื่อประเมินประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงานทาอากาศยานแหงใหมในอนาคต จะมี
การกำหนดตัวชี้วัดเมื่อมีความชัดเจนในระดับนโยบายในเรื่องการให ทอท.เขาไปบริหารทาอากาศยานแหงใหม 
 ยุทธศาสตรที่ 3 Regional Hub การพัฒนาการดำเนินงานทาอากาศยานเปนศูนยกลางการบินที่รองรับ
รูปแบบธุรกิจในดานตางๆ ไดแก ศูนยกลางการบินดานการทองเที่ยว ศูนยกลางการบินเพื่อเปลี่ยนผานไปยัง
จุดหมายปลายทางอื่น ๆ ศูนยกลางการบินดานธุรกิจ ศูนยกลางการบินดานโลจิสติกส และศูนยกลางการบิน 
ดานการซอมบำรุงอากาศยาน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งดานปฏิบัติการทาอากาศยานและการ
ใหบริการ ผานการใชเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Digital Platform 
 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตรเพื่อประเมินการดำเนินงานในการพัฒนาทาอากาศยานเพื ่อรองรับการเปน
ศูนยกลางทางการบินในดานตางๆ กำหนดไดดังน้ี 
 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตรท่ี 3 :  อัตราการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศ 
 โดยยุทธศาสตรท่ี 3 Regional Hub มีกลยุทธการดำเนินงานที่สำคัญ ดังน้ี 
 กลยุทธ 3.1 มุงสูการเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศและสนับสนุนการทองเที่ยว  
     การพัฒนาเพื่อยกระดับการดำเนินงานทาอากาศยาน ทอท. ใหมุงสูการเปนศูนยกลางการบินที่รองรับ
รูปแบบและวัตถุประสงคของการเดินทางในดานการทองเที่ยว เพื่อใชโอกาสจากขอไดเปรียบในดานทำเลท่ีตั้งของ
ประเทศในการเปนศูนยกลางภูมิภาคอาเซียน ที่สามารถเชื่อมตอระหวางภูมิภาคอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชน
จีนและประเทศอินเดีย และนโยบายรัฐบาลท่ีสนับสนุนการทองเท่ียว โดยจำเปนตองพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภายใน สรางบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญการบริการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการปรับปรุง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ที่อาจเปนอุปสรรคตอการดำเนินงาน ควบคูกับการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือ
สนับสนุนการเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศใหสามารถบรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม  
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธเพื่อประเมินการยกระดับดำเนินงานทาอากาศยานใหมีประสิทธิภาพและรองรับ 
การขนสงทางอากาศในดานการทองเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะกลุมเปาหมายจากภูมิภาคอาเซียนสาธารณรัฐ
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ประชาชนจีนและประเทศอินเดีย เนื่องจากเปนประเทศที่มีประชากรทองเที ่ยวจำนวนมากและสงผลตอการ 
เปนศูนยกลางการขนสงทาอากาศยานและสนับสนุนการทองเที่ยวของประเทศ สามารถกำหนดไดดังนี้ 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธท่ี 3.1 : อัตราสวนผูโดยสารระหวางประเทศของ ทอท.มาจาก/ไปยังทาอากาศยานใน
อาเซียน จีน และอินเดีย ตอจำนวนผูโดยสารทั้งหมด 
 กลยุทธ 3.2 มุงสูการเปนศูนยกลางการขนสงสินคาทางอากาศ ณ ทสภ.  
 ทอท.ไดรับอนุญาตจากกรมศุลกากรใหเปนผูจัดตั้งเขตปลอดอากร ทสภ. และเปนผูประกอบกิจการในเขต
ปลอดอากร โดยเขตปลอดอากรมีพื้นที่ใหบริการ 423 ไร หรือ 660,000 ตารางเมตร สามารถรองรับสินคาได
ประมาณ 3 ลานตันตอป จึงตองบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อใหสามารถตอบสนองกระบวนการขนสง
สินคาทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ กำหนดแผนงานในการใชระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
เพื่อใหเกิดความรวดเร็วสามารถลดตนทุนและเวลาดานการจัดการโลจิสติกสและตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการ ซึ่งจะสงผลดีตอภาคการคาและภาคการบริการของประเทศโดยรวม และสรางความเชื่อมั่นในการเปน
ประตูการคาหลักเพ่ือนำพาเศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืนตอไป 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธเพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำเนินกิจการในเขตปลอดอากร ณ ทสภ. เพื่อให
สามารถตอบสนองกระบวนการขนสงสินคาทางอากาศและสงเสริมการเติบโตของสินคาทางอากาศ สามารถกำหนด
ไดดังนี้ 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธท่ี 3.2 :  

1. จำนวนพัสดุภัณฑและไปรษณียภัณฑทางอากาศ ณ ทสภ.เพิ่มข้ึนตอป 
2. ความสำเร็จของการจัดตั้งศูนยรับรองคุณภาพสินคากอนสงออก (Certified Hub) ณ ทสภ. ภายในป 63 

 ยุทธศาสตรที่ 4 Intelligent Services การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการที่มุงเนนดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใชในการดำเนินงานและปฏิบัติการทาอากาศยาน การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งดานขอมูลและระบบเครือขายที่ทันสมัยใหเหมาะสมและสามารถรองรับ
การใหบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ควบคูกับการมุงเนนการพัฒนาดานมาตรฐานและคุณภาพบริการอยางตอเนื่อง โดย
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือนำแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาประยุกตใชในการดำเนินงาน  
 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร เพื่อประเมินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการที่มุงเนนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและมีมาตรฐานตามระดับคุณภาพบริการที่กำหนดไวสามารถ
กำหนดไดดังนี้ 
 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตรท่ี 4 : 

1. ผลคะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน ทอท. (ASQ) แยกรายทาอากาศยาน 
2. ผลประเมินการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจภายใตระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise  

Performance Appraisal : SEPA) 
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 โดยยุทธศาสตรท่ี 4 Intelligent Services มีกลยุทธการดำเนินงานที่สำคัญ ดังน้ี 
 กลยุทธ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทาอากาศยาน  
      การบริหารจัดการทาอากาศยานจำเปนตองใหความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำนวัตกรรมรวมท้ัง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเขามาใชในการบริหารและปฏิบัติการทาอากาศยานในอนาคตมากยิ่งข้ึน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริการและการอำนวยความสะดวกใหดียิ่งขึ้น และการดำเนินการตามมาตรฐานดานการรักษาความ
ปลอดภัยและความปลอดภัยทาอากาศยานระดับสากล ซึ่งจะสงผลตอภาพลักษณและความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผูใชบริการ ครอบคลุมการใหบริการในทุกมิติ ท้ังดานการบริการที่เก่ียวกับกิจการการบิน และบริการในกิจกรรมท่ีไม
เก่ียวกับกิจการการบิน โดยพัฒนา Platform ระบบปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใชเทคโนโลยีใหสามารถ
ใชงานงาย หรือ User Friendly เปนมาตรฐานเดียวกันทุกทาอากาศยาน รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบให
รองรับกับความตองการและไลฟสไตลของผูใชบริการทุกกลุม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสรางโอกาสใหคน
พิการ ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ใหสามารถเขาถึงการบริการไดอยางเสมอภาคและเทาเทียมกับคนท่ัวไป 
  ตัวชี้วัดระดับกลยุทธเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทาอากาศยาน โดยนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเขามาใชในการบริหารและปฏิบัติการทาอากาศยานสามารถกำหนดไดดังน้ี 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธท่ี 4.1:  

1. ระดับความสำเร็จของการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงการบริการในทาอากาศยานแยก 
รายทาอากาศยาน 

2. อัตราสวน Total Revenue per Employee 
3. ความเร็วในกระบวนการผานเขา - ออก ของผูโดยสาร (ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ) แยกราย      

ทาอากาศยาน  
 กลยุทธ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 
        ในการบริหารการดำเนินงานเพื่อใหองคกรสามารถบรรลุวิสัยทัศนที่วางไว จะตองคำนึงถึงการพัฒนา
องคกรเพื่อมุงสูการเปนองคกรสมรรถะสูง (High Performance Organization : HPO) ในทุกมิติ มีระบบบการ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานขององคกร ดวยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล (Streamline Process) เพื่อให
การดําเนินงานมีความคลองตัว รวดเร็ว รวมถึงตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของลูกคาไดอยางดี    
มีการดำเนินงานดานการวิจัยและพัฒนาองคกรในทุกดาน การพัฒนานวัตกรรมขององคกร การใหความสำคัญกับ
การกำกับดูแลกิจการมุงเนนการเสริมสรางจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลที่ดีใหเกิดในองคกร เพื่อให
องคกรดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพการใหความสำคัญกับการดำเนินงานที่คำนึงถึงความยั่งยืนขององคกรใน
ระยะยาว การเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล เพื่อใหมีทักษะดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลของบุคลากรในทุกระดับ ทั้งที่เปนผูใชทั่วไปและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเขาใจถึงระบบแอป
พลิเคชัน หรือขอมูล/เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหมๆ รวมถึงกฎระเบียบและ
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มาตรฐานที่บังคับใช รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจที่อาจจะ
เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอการดำเนินงานใหครอบคลุมทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ตองมีการพัฒนา
ความรวมมือในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยคุณภาพ การบริการรวมกับผูใหบริการรวมภายในทาอากาศยาน
ทั ้งภาครัฐและเอกชน เพื ่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและมีมาตรฐานตามระดับคุณภาพบริการ 
ที่กำหนดไว  
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรในทุกมิติ เพ่ือใหองคกรดำเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใหความสำคัญกับการดำเนินงานที่คำนึงถึงความยั่งยืนขององคกรในระยะยาว 
สามารถกำหนดไดดังน้ี 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธท่ี 4.2 : ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงองคกรตามแผน OFI Roadmap 
 กลยุทธ 4.3 พัฒนาประสิทธิภาพการสรางความรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและผูมีสวนไดเสียสำคัญ 
        การดำเนินงานของ ทอท. มีความเก่ียวของกับการประสานงานกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคมและชุมชน 
ทั้งในดานนโยบาย ดานการปฏิบัติงาน และดานการเปนพันธมิตรทางธุรกิจในระดับตาง ๆ รวมถึงความสัมพันธกับผู
มีสวนไดเสียที่เกิดจากการดำเนินงานตามหวงโซธุรกิจและกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ของ ทอท. 
ดังนั้นจึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองใหความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพและกระบวนการประสานความ
รวมมือและสรางความสัมพันธอันดีกับพันธมิตรและผูมีสวนไดเสียสำคัญทุกกลุม เพื่อใหการดำเนินงานของ ทอท. 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของพันธมิตรและผูมีสวนไดเสียสำคัญ 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสรางความรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและผูมีสวนได
เสียสำคัญ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ รวมทั้งเพื่อใหการดำเนินงานของ ทอท. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และตอบสนองความตองการของพันธมิตรและผูมีสวนไดเสียสำคัญ สามารถกำหนดไดดังน้ี 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธท่ี 4.3 :  

1.รอยละความตรงตอเวลาของเที่ยวบิน 
2. ระดับความพึงพอใจของผูประกอบการและสายการบินของ ทอท. 

  ยุทธศาสตรที่ 5 Aeronautical Business การพัฒนาการดำเนินงานดานกิจการการบินและการพัฒนา
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับกิจการการบิน โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งการพัฒนา
ประสิทธิภาพกระบวนการใหบริการผูโดยสารและกระบวนการใหบริการสายการบิน  
 ตัวชี ้ว ัดระดับยุทธศาสตรเพื ่อประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาการดำเนินงานดานกิจการการบิน  
เพื่อสรางรายไดจากการดำเนินงานที่เกี ่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) ซึ่งขึ ้นอยูกับปริมาณ
การจราจรในดานเที่ยวบิน ผูโดยสาร และสินคา สามารถกำหนดไดดังน้ี 
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 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตรท่ี 5 : อัตราการเติบโตของรายไดท่ีเก่ียวกับกิจการการบิน 
 โดยยุทธศาสตรท่ี 5 Aeronautical Business มีกลยุทธการดำเนินงานที่สำคัญ ดังน้ี 
 กลยุทธ 5.1 เพ่ิมศักยภาพในการรองรับผูโดยสารและเที่ยวบิน 
  ทอท. มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการทาอากาศยานเพื่อรองรับกิจการการบินท่ีครอบคลุมการใหบริการ
ในกระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทางทางอากาศแกผูโดยสารและสายการบิน จึงตองใหความสำคัญกับ
การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานดานการบริการผูโดยสารและการบริการสายการบินดวยการนำเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและดำเนินงาน 
ทาอากาศยานในภาพรวม ท้ังการพัฒนา Platform ระบบปฏิบัติการทาอากาศยานและการใหบริการ ประกอบดวย 
การจัดสรรตารางการบิน กระบวนการเขา-ออกของผูโดยสาร กระบวนการเปลี่ยนถายลำ กระบวนการตรวจสอบ
ดานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย กระบวนการใหบริการภาคพื้นแกสายการบิน โดยคำนึงถึง 
ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และความมีประสิทธิภาพ เปนสำคัญ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การใหบริการทาอากาศยานและผูโดยสาร รวมทั้งการบริหารพื้นที่ใหมีความเหมาะสมและใชพื้นที่ที่มีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานดานการบริการผูโดยสารและการบริการสาย
การบิน ท้ังการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและดำเนินงานทาอากาศยานในภาพรวม สามารถกำหนดไดดังน้ี 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธท่ี 5.1 : 

1. อัตราการเติบโตของจำนวนเที่ยวบิน 
2. อัตราการเติบโตของจำนวนผูโดยสาร 

 กลยุทธ 5.2 พัฒนาการตลาดเสนทางการบินเชิงรุก 
 การสรางรายไดและผลตอบแทนหลักของ ทอท. รอยละ 60 มาจากรายไดจากการดำเนินงานที่เกี่ยวกับ
กิจการการบิน (Aeronautical Revenue) ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณการจราจรในดานเที่ยวบิน ผูโดยสาร และสินคา 
ดังนั้น ทอท. ตองดำเนินการพัฒนาตลาดดานการบินทั้งในประเทศและระหวางประเทศ  ซึ่งครอบคลุมการขนสง
ผูโดยสารและสินคา โดยการเพิ่มความถ่ี จำนวนเท่ียวบิน และจำนวนสายการบินใหเขามาทำการบิน ณ ทาอากาศยาน
ในความรับผิดชอบทั้ง 6 แหง ในอนาคตมากขึ้น ควบคูกับการดำเนินงานดานลูกคาสัมพันธ (Customer Relation 
Management) เพื่อรักษาฐานลูกคาเดิม ภายใตการจัดทำฐานขอมูลและการใชประโยชนจากการวิเคราะหขอมูล
ขนาดใหญเพื่อประกอบการวางแผนและการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ การบูรณาการขอมูลรวมทั้งการจัดทำแผน
ตลาดเชิงรุกรวมกับหนวยงานดานการทองเที่ยวท้ังภาครัฐและเอกชน 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนาตลาดดานการบินทั้งในประเทศและระหวาง
ประเทศ ภายใตการจัดทำฐานขอมูลและแผนงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดทำแผนตลาดเชิงรุกรวมกับ
หนวยงานดานการทองเท่ียวท้ังภาครัฐและเอกชน สามารถกำหนดไดดังนี้ 
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 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธท่ี 5.2 :  
1. จำนวนเสนทางการบินใหม (New destination) ที่เพิ่มข้ึน 
2. จำนวนเท่ียวบินในเสนทางการบินเดิม (Number of flight) ที่เพิ่มข้ึน 
3. จำนวนเท่ียวบินในชวงเวลาไมคับคั่ง (Off-peak times) ที่เพ่ิมข้ึน 

 ยุทธศาสตรที ่ 6 Non - Aeronautical Business การพัฒนาการดำเนินงานดานกิจการที ่ไมเกี ่ยวกับ 
การบิน โดยการบูรณาการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอยอดและเพิ่มชองทางการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มบริการที่มี
ความหลากหลายและสอดคลองกับกลุมลูกคาและผูที่มาใชบริการทาอากาศยาน การกำกับประสิทธิภาพของกิจการ
สัมปทาน รวมถึงการใชประโยชนทรัพยสินที่มีอยู เพื่อสรางรายได   
 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตรเพื่อประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาการดำเนินงานดานกิจการที่ไมเกี่ยวกับการ
บินเพื่อสรางรายได สามารถกำหนดไดดังน้ี 
 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตรท่ี 6 : อัตราการเติบโตของรายไดท่ีไมเก่ียวกับกิจการการบิน 
 โดยยุทธศาสตรท่ี 6 Non - Aeronautical Business มีกลยุทธการดำเนินงานที่สำคัญ ดังน้ี 
 กลยุทธ 6.1 พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชยในอาคารผูโดยสาร 
 รูปแบบการดำเนินธุรกิจทาอากาศยานในปจจุบัน นอกจากการบริหารจัดการทาอากาศยาน ดานกิจการ
การบินซึ่งเปนภารกิจหลัก ทาอากาศยานชั้นนำไดใหความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน 
(Non-Aeronautical Business)  เนื่องจากเปนการพัฒนาบริการเก่ียวเนื่องที่ตอบสนองความตองการท่ีหลากหลาย
และความคาดหวังของผูโดยสารและสายการบินที่มาใชบริการ อีกทั้งเปนปจจัยสำคัญในการสรางรายไดและผล
ประกอบการที่มีผลิตภาพสูง (High Productivity) ทั้งนี้ ทอท. พิจารณาดำเนินการภายใตแนวคิดที่สอดคลองกับ 
Airport Strategic Positioning และขอมูลการใชงานของลูกคา (User Profiles) ของแตละทาอากาศยาน เพื่อนำไป
กำหนดแผนพัฒนาการดำเนินงานดานกิจการที่ไมเกี่ยวกับการบินที่เปนรูปแบบเฉพาะของทาอากาศยานทั้ง 6 แหง 
ใหสามารถยกระดับคุณภาพการบริการที่ตอบสนองความตองการที่แทจริงของลูกคา และผูใชบริการ โดยให
ความสำคัญในการใชประโยชนจากฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพื่อการวางแนวทางการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยเดิม และการเตรียมการเพื่อรองรับการพัฒนาและการขยายพื้นที่เชิงพาณิชย
ที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาและขยายทาอากาศยานในอนาคต ตลอดจนการศึกษาวิเคราะหแนวคิดการพัฒนาและการ
นำรูปแบบบริการภายในทาอากาศยานท่ีทันสมัย การสรางประสบการณใหม ๆ ใหแกลูกคา และสามารถสราง
รายไดและผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแกองคกรไดในระยะยาว 
 ต ัวช ี ้ว ัดระดับกลย ุทธ เพื ่อประเม ินประส ิทธ ิภาพการพัฒนาธ ุรก ิจท ี ่ ไม เก ี ่ยวก ับกิจการการบิน  
(Non-Aeronautical Business) ภายในอาคารผูโดยสาร โดยใหความสำคัญในดานการวางแนวทางการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใชพื้นที่เชิงพาณิชยเดิม และการเตรียมการเพื่อรองรับการพัฒนาและการขยายพื้นที่เชิง
พาณิชยท่ีเพิ่มข้ึนจากการพัฒนาและขยายทาอากาศยานในอนาคต สามารถกำหนดไดดังนี้ 
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 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธท่ี 6.1 : อัตราการเติบโตของรายไดจากพ้ืนท่ีกิจกรรมเชิงพาณิชย 
 กลยุทธ 6.2 พัฒนาการใชประโยชนสินทรัพยภายนอกอาคารและพ้ืนท่ีวางเปลา 
 ทอท. มีความไดเปรียบในเชิงยุทธศาสตรจากการมีพื้นที่วางเปลาภายนอกอาคาร ณ ทาอากาศยานในความ
รับผิดชอบทั้ง 6 แหง ซึ่งสามารถสรางมูลคาเพิ่มในเชิงธุรกิจไดในอนาคต จึงตองมีแนวทางการพัฒนาเพื่อการใช
ประโยชนจากสินทรัพยที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแขงขันและสรางรายไดที่ไม
เกี่ยวกับกิจการการบินไดอีกทางหนึ่ง ไดแก การบริหารพื้นที่แปลง 37 ณ ทสภ. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเขตปลอดอากร การใชประโยชนที่ดินวางเปลาทั้ง 6 ทาอากาศยาน การบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต 
ตลอดจนการพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐเพ่ือปรับปรุงแกไขขอจำกัดตาง ๆ ใหสามารถใชประโยชนจาก
สินทรัพย อาคาร พ้ืนท่ีวางเปลา เพ่ือพัฒนาและสรางความเติบโตทางธุรกิจอยางย่ังยืน 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานพัฒนาการใชประโยชนจากสินทรัพย 
อาคาร พื้นที่วางเปลา เพ่ือพัฒนาและสรางความเติบโตทางธุรกิจอยางย่ังยืน สามารถกำหนดไดดังน้ี 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธท่ี 6.2 :  อัตราการเติบโตของรายไดจากที่ดินและส่ิงปลูกสรางภายนอกอาคาร 
 กลยุทธ 6.3 พัฒนาธุรกิจรูปแบบใหมโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน 
 การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที ่ทันสมัยมาใชในการสนับสนุนการบริหารจัดการทาอากาศยาน 
โดยเฉพาะการพัฒนา Platform ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ สรางความความพึงพอใจใหแก
ผูโดยสาร นับเปนสิ ่งสำคัญอยางยิ ่ง ทอท. ควรศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที ่สนับสนุนการ
ดำเนินงานดานกิจกรรมเชิงพาณิชย เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสรางผลตอบแทนจากการ
พัฒนารูปแบบธุรกิจใหม ๆ จากสินทรัพยไมมีตัวตน (Intangible Assets) เพื่อสรางประสบการณและสิทธิประโยชน
ใหมๆ ใหแกผูโดยสาร ตลอดจนการศึกษาแนวโนมเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตมาประยุกตใชในการยกระดับ
ธุรกิจใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน อันจะนำไปสูการสรางผลประกอบการที่ดียิ่งข้ึนในอนาคต  
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชใน
การสนับสนุนการดำเนินงานดานกิจกรรมเชิงพาณิชย สรางผลตอบแทนจากการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหมๆ เพ่ือสราง
ประสบการณและสิทธิประโยชนใหม ๆ ใหแกผูโดยสาร สามารถกำหนดไดดังนี้ 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธท่ี 6.3 : อัตราสวนผูสมัครเขาเปนสมาชิก Application ตอ จำนวนคนท่ี Download 
Application (Lead : Download) 
 ยุทธศาสตรที่ 7 Business Development การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม ๆ เพื่อขยายการดำเนินงาน ท้ัง
ธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการรวมลงทุนในธุรกิจทาอากาศยานกับพันธมิตรทางธุรกิจในกิจการตาง ๆ
 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร เพื่อประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม ทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวกับกิจการ
การบินและธุรกิจเก่ียวเนื่องกับกิจการการบิน สามารถกำหนดไดดังนี้ 
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 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตรท่ี 7 : รอยละความสำเร็จของการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม 
 โดยยุทธศาสตรท่ี 7 Business Development มีกลยุทธการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 
 กลยุทธ 7.1 พัฒนาธุรกิจระหวางประเทศ 
  การดำเนินงานเพ่ือมุงสูความยั่งยืน มีปจจัยทางธุรกิจเปนสวนสำคัญในการสรางผลประกอบการที่ตอเนื่อง
และมั่นคง โดย ทอท. มุงเนนการขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังตางประเทศ ในระดับภูมิภาค ASEAN  และภูมิภาค
อื่นๆ ทั้งในรูปแบบการรวมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ การพัฒนาความรวมมือระหวางทาอากาศยานชั้นนำเพ่ือ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในดานที่เกี่ยวกับกิจการการบินและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกิจการการบิน ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนา
ธุรกิจเก่ียวเน่ืองในระดับสากล รวมทั้งโอกาสในการรับจางบริหารทาอากาศยาน การดำเนินงาน/และหรือรวมทุนใน
ธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับการบินทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก  
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาธุรกิจระหวางประเทศ เพ่ือเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจในดานที่เกี่ยวกับกิจการการบินและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกิจการการบิน ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาธุรกิจ
เก่ียวเน่ืองในระดับสากล สามารถกำหนดไดดังนี้ 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธท่ี 7.1 : รอยละความสำเร็จของการพัฒนาธุรกิจระหวางประเทศ 
 กลยุทธ 7.2 พัฒนาธุรกิจรูปแบบบริษัทลูก/บริษัทรวมทุน 
     รูปแบบการดำเนินงานของทาอากาศยานชั้นนำระดับโลกใหความสำคัญกับการสรางผลตอบแทนหรือ
รายไดจากการดำเนินงานจากการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องหรือกิจกรรมที่ไมเกี่ยวกับการบิน ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบ
การดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย แตกตางกันตามความเหมาะสมของลักษณะภูมิประเทศ ประชากร โอกาสทางธุรกิจ
และการตลาด ทอท. จึงตองมีการพัฒนาธุรกิจรูปแบบบริษัทลูกหรือบริษัทรวมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจบริษัทเพ่ือ
สรางความเติบโตของรายไดและผลกำไรที่เหมาะสม โดยมุงเนนที่ธุรกิจที่เปนบริการหลักของทาอากาศยาน เชน 
การใหบริการภาคพื้น การรักษาความปลอดภัย เปนตน เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของทา
อากาศยาน และเปนการสรางโอกาสในการลงทุนใหกับ ทอท.ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการการบินไดในระยะยาว  
ทั้งนี้ ทอท.ตองศึกษา พัฒนากระบวนการ และข้ันตอนการดำเนินงาน การปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ 
เพื่อใหสามารถเทียบเคียงและแขงขันไดในระดับสากล รวมทั้งเตรียมความพรอมในดานบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพเพ่ือใหสามารถรองรับการดำเนินงานภายใตกลยุทธที่กำหนด 
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธเพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาธุรกิจรูปแบบบริษัทลูกหรือบริษัท   
รวมทุน เพื่อสรางโอกาสในการลงทุนใหกับ ทอท.ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการการบินไดในระยะยาวสามารถ
กำหนดไดดังนี้ 
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 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธท่ี 7.2 :  
1. จำนวนเท่ียวบินท่ีใชบริการบริษัทใหบริการลานจอดและอุปกรณภาคพ้ืน 
2. รอยละความสำเร็จของการจัดต้ังบริษัทใหบริการดานการรักษาความปลอดภัย 

  โดยสรุปรายละเอียดตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2563-2565) 
ตามเอกสารประกอบการทบทวนแผนวิสาหกิจของ ทอท.ประจำปงบประมาณ 2562 

  



 

 

แผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 -2565) หนา  127 
 

 
 
รูปแสดงความเช่ือมโยงระหวางวัตุประสงคเชิงยุทธศาสตร ยุทธศาสตรและกลยุทธยอยภายใต 
แผนวิสาหกิจ ทอท. (ปงบประมาณ 2560-2565) 
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บทท่ี 5 การดำเนินงานภายใตนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรภาครัฐ 

 

แผนวิสาหกิจ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 - 2565) เปนกรอบทิศทางการดำเนินงานของ ทอท.ในระยะ 5 
ป  ซ ึ ่ งม ีความสอดคล องก ับแผนและนโยบายในระด ับต างๆ ได แก  หล ักปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง  
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ป 2561 - 2580) แผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE) ตลอดจนการ
ดำเน ินการตามแผนยุทธศาสตร ร ัฐว ิสาหกิจ ระยะ 5 ป  (ป  2560 - 2564) ซ ึ ่งกำหนดให ร ัฐว ิสาหกิจ 
และหนวยงานที ่เกี ่ยวของนำแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจฯ ไปใชเปนแนวทางในการกำหนดเปาหมาย 20 ป  
และทิศทางระยะ 5 ป โดยคำนึงถึงการเปลี ่ยนแปลงในอนาคตที ่อาจทำใหภารกิจและงานของรัฐวิสาหกิจ
เปล่ียนแปลงไป  
  การกำหนดเปาหมายองคกรระยะ 20 ป  “ทอท. เปนองคกรท่ีสนับสนุนการเชื่อมโยงการขนสงทางอากาศ 
และชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยอยางยั่งยืน” มีแนวคิดมาจากการดําเนินงานภายใตกรอบวิสัยทัศนประเทศ
ไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และภารกิจของ ทอท.ในการสงเสริมและประกอบกิจการทาอากาศยาน รวมทั้งการ
ดำเนินงานของ ทอท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ 
ประกอบดวย 3 ประเด็นหลักดังน้ี 
  1. การเชื่อมโยงการขนสงทางอากาศ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงทางอากาศและ
บริการเปนพื้นฐานสำคัญที่จะชวยเสริมสราง ความมั่นคงของประเทศ และรองรับกับทิศทางและยุทธศาสตรดาน
การขนส งทางอากาศของประเทศท ี ่กำหนดให ประเทศไทย “เป นศ ูนย กลางการขนส งทางอากาศ 
ในภูมิภาค (Aviation Hub) ใสใจส่ิงแวดลอม พรอมใหบริการทุกระดับที่ปลอดภัย” ซึ่งจำเปนตองมีการพัฒนา
องคประกอบหลายดาน ไดแก ดานโครงสรางพื ้นฐาน ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดานคุณภาพ 
การใหบริการ และการสรางเครือขาย การเชื่อมตอกับการคมนาคมขนสงในรูปแบบอื่นๆ ตลอดจนการพัฒนา 
ดานบุคลากรและเทคโนโลยี ในการดำเนินงานที่ทันสมัย อีกทั้งตองคำนึงถึงความคาดหวังและความตองการของ
ลูกคา คูคา คูความรวมมือ ผูมีสวนไดเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งนี้เพื่อสงเสริมการขนสง
ทางอากาศของประเทศใหเปนศูนยกลางธุรกิจการบินของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ทั้งในสวนของผูโดยสารและสินคา 
รวมทั้งคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมใหแกชุมชน สังคม และประเทศ 
 2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ และสรางผลตอบแทน
อยางเหมาะสม ตอบสนองความคาดหวังของผูถือหุนและนักลงทุนสรางความเติบโตและฐานะทางการเงินที่มั่นคง
เพื่อเปนรากฐานการดำเนินธุรกิจในอนาคต อีกทั้งยังคำนึงการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในการ 
เปนทาอากาศยานที่สรางคุณคาทางดานเศรษฐกิจใหแกชุมชนโดยรอบ สังคมและประเทศ 
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 3. อยางย่ังยืน ทอท.ดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาที่ย่ังยืนเพ่ือมุงสูการเปนองคกร
ที่มีการเติบโตอยางยั่งยืน (Sustainable Growth) ในอนาคต ซึ่ง ทอท.ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแล
กิจการท่ีดีตามหลักบรรษัทภิบาล ดวยการสรางความเชื่อม่ันตอผูมีสวนไดเสียในทุกฝาย โดยยึดหลักการดำเนินงานท่ี
มีประสิทธิภาพอยางเปนเลิศดวยคุณธรรม จริยธรรมของผูใหบริการที่ดี และมีความโปรงใสตรวจสอบได ประกอบ
ก ั บกา รส ร า ง เ คร ื อ ข ายประสานความร ว มม ื อและคว ามส ั ม พ ั น ธ อ ั นด ี ก ั บกล ุ มพ ั น ธม ิ ต ร แล ะ 
ผ ู ม ีส วนได เส ียที ่สำคัญท่ีต องการคำน ึงถ ึงล ูกค า หนวยธ ุรก ิจ และภาคร ัฐ การสร างม ูลค าเพ ิ ่มให แก 
ผูถือหุนตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในการเปนทาอากาศยานที่ชุมชนและสังคมยอมรับ  
ดวยการสรางคุณคาทั ้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ ่งแวดลอม ใหแกชุมชน สังคม และประเทศ รวมถึง 
การนำนวัตกรรมมาใชในการบริหารและดำเนินงาน ทั ้งนวัตกรรมดานเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมดานผลิตภัณฑและการบริการในการเพิ ่มความสามารถทางการแขงขันในทุกมิติอยางตอเนื ่อง 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดลอม/บริบทในกรอบการพัฒนาระยะยาวที่ตองเผชิญในอนาคต อาทิ
สังคมผูสูงวัย การกอการรายในรูปแบบใหม ๆ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภค เปนตน  

นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจสาขาขนสง ไดกำหนดแนวนโยบายภาพรวมสาขาขนสง (Umbrella 
Statement) คือ “พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงระบบโลจิสติกส บูรณาการโครงขายระบบขนสง 
ยกระดับการใหบริการและการกำกับดูแลระบบคมนาคมขนสงใหเทียบเทาสากล พรอมทั้งสงเสริมบทบาทการมีสวน
รวมของภาคเอกชนเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ” ประกอบดวยยุทธศาสตร 5 ดาน  
ซึ่งนำไปสูการวางกรอบแนวทางการดำเนินงานอยางเปนรูปธรรมภายใตแผนวิสาหกิจของ ทอท.ระยะ 5 ป ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรที่ 1 กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจใหชัดเจนเพื่อเปนพลังขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ มีประเด็น
สำคัญ ไดแก การพัฒนาบริการขนสงสาธารณะขั้นพื้นฐานใหครอบคลุมและประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเสมอ
ภาค จัดทำแผนพัฒนาการขนสงและโลจิสติกสของประเทศ สรางความเชื่อมโยงระหวางการขนสงตอเนื่องหลาย
ร ูปแบบ ส งเสร ิมและพ ัฒนาระบบขนส งท ี ่ลดการใช พล ังงาน พ ึ ่ งพ ิ งพล ังงานสะอาด และเป นม ิตร 
กับสิ่งแวดลอม 
  ทอท.กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน ทอท. 6 แหง ภายใต  ยุทธศาสตรAirport Strategic 
Positioning เพื่อมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตรของแตละทาอากาศยาน นำไปสูการกำหนดแนวทาง (Roadmap) 
พัฒนาศักยภาพของทาอากาศยาน กำหนดบทบาทและทิศทางการดำเนินงานที ่เกี ่ยวของกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรไดอยางชัดเจน โดยคำนึงถึงสภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะทำใหภารกิจและบทบาท
ของทาอากาศยานเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับบทบาทและ 

ทิศทางการดำเนินงานตามตำแหนงเชิงยุทธศาสตรของแตละทาอากาศยานที่กำหนดไว 
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  ยุทธศาสตรที่ 2 บริหารแผนการลงทุนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ มีประเด็นสำคัญ ไดแก  
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม การขนสงและโลจิสติกสของประเทศ การขยายขีดความสามารถใน
การรองรับปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานใหเพียงพอกับความตองการ การบูรณาการและเชื่อมโยงโครงขาย
การขนสงรูปแบบตางๆ ใหท่ัวถึง เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 ทอท. กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานภายใต ยุทธศาสตร Airport Service Capacity การบริหาร 
ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ เรงรัดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอำนวยความ
สะดวกของท าอากาศยาน และย ุทธศาสตร  Regional  Hub การพัฒนาการดำเน ินงานท าอากาศยาน 
เปนศูนยกลางการบินที่รองรับรูปแบบธุรกิจในดานตาง ซึ่งตองมีการจัดทำแผนการลงทุนและแผนการกอสราง 
ที่สอดคลองกับบทบาทและทิศทางการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงการใชทรัพยากร/สินทรัพยท่ีมีอยู และพื้นที่วางเปลา
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว มีประเด็นสำคัญ 
ไดแกการเพ่ิมมูลคาจากการบริหารจัดการทรัพยสิน การใชเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหมๆ ในการลงทุน 
  ทอท. กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานภายใต ยุทธศาสตรหลัก 3 ดานเพื ่อสรางความมั ่นคง 
ดานรายได มีการควบคุมรายจายใหอยูในระดับที่เหมาะสม และบริหารทรัพยสินใหเกิดประโยชนเพื่อเปนแหลง
รายไดเพิ่มเติม ประกอบดวย 
  ยุทธศาสตร Aeronautical Business  การพัฒนาการดำเนินงานดานกิจการการบินและการ
พัฒนาธุรกิจที่เกี ่ยวของกับกิจการการบิน รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการใหบริการผูโดยสารและ
กระบวนการใหบริการสายการบิน ณ ทาอากาศยานในความรับผิดชอบ 
 ยุทธศาสตร Non-Aeronautical  Business  ที ่มุ งเนนการพัฒนาการดำเนินงานดานกิจการ 
ที ่ไมเกี ่ยวกับการบิน การเพิ ่มบริการที ่มีความหลากหลายและสอดคลองกับกลุมลูกคาและผูที ่มาใชบริการ 
ทาอากาศยาน การกำกับประสิทธิภาพของกิจการสัมปทาน รวมถึงการใชประโยชนทรัพยสินที่มีอยู เพื่อสรางรายได 
    ยุทธศาสตร Business Development การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม ๆ และโอกาสทางธุรกิจ
ระหวางประเทศ เพื ่อขยายการดำเนินงานทั ้งธุรกิจหลักและธุรกิจเกี ่ยวเนื่อง รวมถึงการรวมลงทุนในธุรกิจ 
ทาอากาศยานกับพันธมิตรทางธุรกิจในกิจการตางๆสรางความมั่นคงดานรายได มีการควบคุมรายจายใหอยู 
ในระดับที่เหมาะสม และบริหารทรัพยสินใหเกิดประโยชนเพ่ือเปนแหลงรายไดเพิ่มเติมในอนาคต 
  ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 
และแผน DE มีประเด็นสำคัญ ไดแก การจัดทำแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง (Disruptive 
Technology) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาชวยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองคกร
ใหมีประสิทธิภาพ การสงเสริมการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การจัดทำฐานขอมูลเพื่อใชใน
การวิเคราะหและเปดเผยใหสาธารณชน 
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  ทอท. กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานภายใต ยุทธศาสตร Intelligent  Service โดยมีกลยุทธพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทาอากาศยาน ที ่มุ งเนนการพัฒนาบริการดวย นวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
ประยุกตใชในการดำเนินงาน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใชในการดำเนินงานและปฏิบัติการ 
ทาอากาศยาน ควบคูกับการมุงเนนการพัฒนาดานมาตรฐานและคุณภาพบริการอยางตอเนื่อง  
  ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใสและมีคุณธรรม มีประเด็นสำคัญ ไดแก  
การทบทวนระบบการบริหารจัดการและโครงสรางองคกร การมีระบบบริหารความเส่ียง การปรับปรุงกระบวนการ
ใหบริการ การจัดการขอรองเรียนจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การทบทวนปรับปรุงระบบและกระบวนใน
การจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพโปรงใสรัดกุม การมีกระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององคกร 
การจัดทำสมรรถนะและความรูที่จำเปน (Skill Matrix) สำหรับคณะกรรมการและผูบริหารสูงสุดที่สอดคลองกับ
บทบาทและภารกิจ เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมายตามยุทธศาสตร 
  ทอท.กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานภายใต ยุทธศาสตร Intelligent  Service โดยมีกลยุทธ 
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร ที่คำนึงถึงการพัฒนาองคกรเพื่อมุงสูการเปนองคกรสมรรถะสูง
(High Performance Organization : HPO) ในทุกมิติ มีกระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององคกร
การทบทวนระบบการบริหารจัดการและโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจตามหลักเกณฑการ
บริหารจัดการองคกรที ่ดีและหลักธรรมาภิบาลสากล กำกับดูแลองคกรและบุคลากร รวมทั ้งบริษัทในเครือ 
ใหมีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของสอดคลองกับเปาหมาย
องคกร ปรับปรุงระบบและกระบวนในการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสรัดกุม และเปนไปตามกฎหมาย 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคลที่สรางความผูกพันตอองคกร ควบคูกับการ
พ ัฒนาแนวค ิดเช ิ งนว ัตกรรมเพ ื ่ อให องค กรดำเน ินงานได อย างม ีประส ิทธ ิภาพ ให ความสำค ัญกับ 
การดำเนินงานที ่คำนึงถึงความย่ังยืนขององคกรในระยะยาว รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารความเสี ่ยงและ 
การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจท่ีอาจจะเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอการดำเนินงานใหครอบคลุมทุกระดับอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ตองมีการพัฒนาความรวมมือในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพการบริ
การร วมกับผู ใหบร ิการร วมภายในทาอากาศยานทั ้ งภาคร ัฐและเอกชน ปร ับปร ุงกระบวนการจ ัดการ 
ขอรองเรียนจากผูร ับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนกำหนดชองทางในการสื ่อสารสรางสัมพันธ 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและมีมาตรฐานตามระดับคุณภาพบริการที่กำหนดไว 
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รูปแสดงกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ 
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รูปแสดงความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ และยุทธศาสตรชาติ 
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รูปแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนระดับตางๆ และแผนวิสาหกิจของ ทอท. 
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