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การบริหารความเส่ียงกับประสิทธิภาพการจัดการ 
ด้านความปลอดภยัของสนามบนินานาชาติ 

Risk Management and Efficiency of  
the Security System of the International Airport 

 
                                                                                  วรวฒุิ อิทธิภกัดีพงศ์ 1 
                    

บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการบริหารความเส่ียงกบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
ระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินนานาชาติโดยเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเก่ียวข้องกับธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยในสนามบิน
นานาชาติสุวรรณภูมิและสนามบินนานาชาติลอสแอนเจลิส  สหรัฐอเมริกา  เจ้าหน้าท่ีต ารวจ อาทิ 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ผู้ บริหารสนามบิน พนักงานสายการบิน ท่ีประจ าหน้าท่ีอยู่
สนามบินนานาชาตทิัง้สองแหง่นี ้จ านวน 400 ราย สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมลูนี ้ได้แก่ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ 
และค่าเฉล่ีย ส่วนเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า การบริหารความเส่ียงมีผลกระทบต่อระบบรักษา
ความปลอดภยันานาชาตขิองประเทศไทย และสนามบนินานาชาตลิอสแอนเจลิส 
 
ค ำส ำคัญ: การบริหารความเสีย่ง, ประสิทธิภาพความปลอดภยั 

    
Abstract 

This research aimed at studying the relationship of risk management and the efficiency 
management model of the airport security system of international airports. The study utilized 
quantitative research technique and data collected from 400 people working in the security 
business in the Sunavarnabhumi and the Los Angeles International Airports ,including police 
officers, security officers, and airport and airline employees.  The statistical treatments used in 
this study were percentage, means and standard deviation.  It was found from the study that  

                                                                 
1 นกัศกึษา หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัสยาม ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160  
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risk management affected international security system of the Sunavarnabhumi and the Los 
Angeles International Airports.  

 
Keywords:  Risk Management, Security Efficiency  
 
บทน า 

เหตุการณ์ก่อการร้าย ก่อวินาศกรรมต่างๆท่ีเกิดขึน้ทั่วโลก รายงานจากหลายแหล่งข่าวด้าน
ความมั่นคงระบุว่า กิจการการบินพลเรือนยังคงเป็นเป้าหมายหลักของการก่อการร้าย นับตัง้แต่
เหตุการณ์  911 หรือ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้เม่ือ 11 กันยายน 2544 รวมทัง้การก่ออาชญากรรม และ
วินาศกรรม ประเภทต่างๆ ท่ีเกิดขึน้กับสนามบินหลายๆแห่งในโลก ข้อมูลดงักล่าวย่อมแสดงให้เห็นถึง
ความไมป่ลอดภยั จากกลุม่บคุคลท่ีมีความคดิเห็นรุนแรงทางการเมือง (Extremists) และองค์การก่อการ
ร้าย (Terrorist Organization) รวมทัง้กลุ่มอาชญากรทางเศรษฐกิจกลุ่มตา่งๆ เช่น ขบวนการค้ายาเสพ
ติด อาวุธสงคราม การค้ามนษุย์ การปล้น จี ้ชิงทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งต่างใช้ช่องทางในการก่อความไม่สงบ
ผ่านการเคล่ือนไหวในพืน้ท่ีต่างๆทั่วโลก ท าให้สนามบินนานาชาติเป็นพืน้ท่ีท่ีพึงให้ความระมัดระวัง
เก่ียวกับการรักษาความปลอดภยัอย่างเต็มท่ี  ส าหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศท่ีใช้ระบบการค้าเสรี
และมีนโยบายท่ีส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว ประเทศไทยจึงเป็นประเทศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเผชิญหน้า
กับวิกฤติการณ์ก่อการร้ายอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ส่งผลให้กิจการการบินพาณิชย์มีแนวโน้มต่อการถูก
คกุคามจากการก่อการร้ายและท่าอากาศยานยงัคงมีความเส่ียงตอ่การตกเป็นเปา้หมายของการก่อการ
ร้าย 
 ในการรับมือกับสถานการณ์และความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ รัฐบาลในหลายประเทศได้ออก
กฎระเบียบท่ีเข้มงวดในการป้องกันไม่ให้เกิดการก่อวินาศกรรมต่อ สนามบิน เคร่ืองบิน ผู้ โดยสาร 
ประชาชนท่ีมาใช้บริการของสนามบินจะต้องสละสิทธิส่วนบุคคลและยอมให้มีการค้นสัมภาระและ
ร่างกายก่อนท่ีจะเข้าไปในเขตหวงห้าม จากมาตรการดงักลา่วสง่ผลตอ่ประชาชนผู้มารับบริการ กล่าวคือ 
เม่ือ 16 มีนาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ สนามบินนครลอสแอนเจลิส เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าท่ี
ตรวจคนเข้าเมืองท่ีท าหน้าท่ีตรวจหนังสือเดินทางของผู้ โดยสารขาเข้าเกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ 
เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองไม่ยอมให้ผู้ โดยสารผ่าน จนกระทั่งพืน้ท่ีตรวจคนเข้าเมืองไม่มี พืน้ท่ีให้
ผู้ โดยสารยืน จึงไม่ยอมให้ผู้ โดยสารขาเข้าลงจากเคร่ืองบิน แม้ว่าบางเคร่ืองบินมามากกว่า 10 ชัว่โมง 
ปลอ่ยให้ผู้ โดยสารนัง่อยูบ่นเคร่ืองเป็นเวลานานถึง 6 ชัว่โมง โดยมีเหตผุลวา่จะไมป่ลอ่ยให้ใครผา่นเข้ามา
ได้จนกวา่จะมีการตรวจสอบ เพ่ือความปลอดภยัของชาต ิผู้ โดยสารขาออกก็เตม็สนามบนิไปไหนไมไ่ด้ 
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เพราะเคร่ืองบินยงัเข้ามาจอดให้ผู้ โดยสารขาเข้าลงไม่ได้ ญาติท่ีมารับผู้ โดยสารก็เต็มสนามบิน ท าให้
สนามบนิมีปัญหาเร่ืองการจราจร  นอกจากนัน้ กวา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์กลบัมาใช้ได้อยา่งปกต ิก็ได้ 
สร้างความเสียหายให้กบัประชาชน และสายการบินตา่งๆ  นบัเป็นมลูคา่ไม่ต ่ากว่า 10 ล้านเหรียญ และ
หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองก็ถกูค าสัง่ย้าย แตก็่ไม่มีใครสามารถฟ้องรัฐบาลได้เพราะการกระท า
ของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองถือวา่เป็นการท าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัและความมัง่คงของชาต ิ 
จากสถานการณ์ดงักลา่วข้างต้น แม้วา่จะเป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา แตอ่ย่างไรก็ดี
จะเห็นได้ว่า ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสนามบินนานาชาติภายใต้สถานการณ์ท่ีมีความเส่ียง
โดยเฉพาะความเส่ียงด้านการก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆ เป็นประเด็นท่ีมีความส าคญัในระดบัสากล 
การท่ีประเทศไทยมีเปา้หมายนโยบายในการยกระดบัการให้บริการการบนิให้เป็นศนูย์กลางของภมูิภาค
และของโลก (Aviation Hub) ประเด็นดงักล่าวเป็นสิ่งท่ีผู้ บริหารหน่วยงานด้านสนามบินและรัฐบาล
จ าเป็นท่ีจะต้องให้ความส าคญัอย่างเล่ียงไม่ได้ ในการศึกษาวิจยัประสิทธิภาพการจดัการด้านความ
ปลอดภยัของสนามบินนานาชาตนิอกจากจะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาองค์ความรู้ด้านการจดัการแล้ว 
การศกึษานีย้งัเป็นประโยชน์ตอ่การน าไปประยกุต์ใช้ในการจดัการสนามบินนานาชาติของประเทศไทย
ตอ่ไป 
  
กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 
จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคดิของการวิจยัได้ ดงันี ้   

     
    ตวัแปรอิสระ          ตวัแปรตาม  

   
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคดิของการวิจยั 

 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาการบริหารความเส่ียงท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบรักษาความ
ปลอดภยัของสนามบนินานาชาต ิ

 

การบริหารความเสีย่ง 
 

ประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภยัของสนามบนินานาชาต ิ
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2. เพ่ือพฒันาข้อเสนอแนะในการบริหารความเส่ียงเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการระบบรักษาความปลอดภยัของสนามบนินานาชาต ิ 

 

ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตในการศกึษาครัง้นี ้ในด้านขอบเขตพืน้ท่ี ผู้วิจยัศกึษาเฉพาะสนามบินนานาชาตสิวุรรณภูมิ

และสนามบนินานาชาตลิอสแองเจลิส  ในด้านขอบเขตประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ครอบคลมุถึง บคุคล 
ท่ีเก่ียวข้องกับทัง้ผู้ ท่ีให้บริการในด้านของความปลอดภัยภายในสนามบินได้แก่  เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยั ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีการท่าอากาศยาน และผู้ ท่ีรับบริการได้แก่ ผู้ โดยสาร เจ้าหน้าท่ีสายการ
บิน ร้านค้าต่างๆและ ในด้านขอบเขตระยะเวลาในการศึกษา ผู้ วิจัยศึกษาตัง้แต่เดือน ตุลาคม 2554 -
สิงหาคม 2555 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 การศกึษาวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าเอกสารงานวิจยั รวมทัง้แนวคิดและทฤษฎีตา่งๆ เพ่ือ
น ามาก าหนดกรอบความคิด สมมติฐาน มีการค้นคว้าคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ขององค์ประกอบ
ดงักล่าวจากแนวคิดและทฤษฎีต่างๆเหล่านี ้เพ่ือให้สามารถทราบถึงปัจจยัท่ีส่งเสริมและพฒันาความ
เข้าใจในเร่ืองของความมัน่คงแห่งชาติกบัสิทธิมนษุยชนกบัประสิทธิภาพการจดัการด้านความปลอดภยั
ของสนามบนินานาชาติโดยผู้วิจยัได้ท าการรวบรวมแนวความคดิและทฤษฎีตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ดงันี ้ 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของสนามบินสุวรรณภูมิ 
พรศกัดิ์ ภาสุรวงศ์ (2552) ได้กล่าวถึง แนวคิดในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยได้มีการพฒันาขึน้จาก
หลักฐานท่ีว่ามนุษย์ ทุกคนนับแต่ยุคแรกเป็นต้นมา มีวิวฒันาการในวิถีทาง และกลยุทธ์ส าหรับการ
ปอ้งกันตวัเองจากภยนัตราย โดยการรักษาความปลอดภัยดงักล่าวนัน้เปรียบเสมือนเป็นเกราะป้องกัน
ตวัเองทัง้นี ้สืบเน่ืองจากสญัชาติญาณในการอยู่รอด (Survival Instinct) ของสิ่งมีชีวิตนัน่เอง แต่มนุษย์
ได้อาศยัความชาญฉลาดในการพฒันามาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีซบัซ้อนและเป็นระบบ แตกตา่ง
จากสิ่งมีชีวิตอ่ืน (Krueger, 1999) จนเป็นแนวทางในการพฒันาทฤษฏีท่ีว่าด้วยการจดัการการก่อการ
ร้าย (Terror Management Theory) ซึง่มีการผลกัดนัความคดิอดุมการณ์คา่นิยมเพ่ือความปลอดภยัของ
สงัคมในลกัษณะคา่นิยมสากล   
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นอกจากนัน้แล้ว รัตนวรรณ ศรีทองเสถียร (2552) ได้อธิบายว่า ความจ าเป็นในการรักษาความ

ปลอดภยัของมนษุย์ในระยะแรกนัน้ยงัจ ากดัเฉพาะ การปอ้งกนัในส่วนบคุคล เช่น ปัจเจกชน ครอบครัว
และทรัพย์สิน เช่น ท่ีดิน ท่ีอยู่อาศยั และทรัพย์สินอ่ืน ๆ ตอ่มาจึงได้มีการขยายการรักษาความปลอดภัย
ออกไปสู่การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์ประเภทต่างๆ รวมไปถึงระบบการป้องกันประเทศ แต่ใน
ปัจจุบันสามารถแบ่งการรักษาความปลอดภัยได้ออกเป็นการรักษาความปลอดภัยในทางกายภาพ 
(Physical Security)การรักษาความปลอดภัยในส่วนบุคคล (Personal Security) และการรักษาความ
ปลอดภยัในข้อมลูตา่ง ๆ (Information Security) 

พรชยั ขนัดี (2553) กล่าวว่า หลกัการรักษาความปลอดภัย คือ ข้อก าหนดท่ีจะน าไปใช้ในการ
พิจารณาวาง มาตรการและพิจารณาด าเนินการ เพ่ือพิทกัษ์รักษาและคุ้มครอง ปอ้งกนัสิ่งท่ีเป็นความลบั
ของทางราชการ ส่วนราชการ หน่วยงาน และทรัพย์สินของแผ่นดินให้พ้นจากการร่ัวไหล การจารกรรม 
การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การบ่อนท าลาย และการกระท าอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบกระเทือนหรือ
เสียหายตอ่ผลประโยชน์ของชาตหิรือภยัตอ่ความมัน่คงของชาติ 

แนวคิดการบริหารความเส่ียง 
 การบริหารความเส่ียง (Risk Management) เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการบริหารจดัการให้โอกาส
ท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ความเส่ียงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตกุารณ์ความเส่ียงลดลงอยู่
ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเส่ียงมีหลายวิธีดังนีก้ารยอมรับความเส่ียง (Risk 
Acceptance) เป็นการยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากไม่คุ้มค่า ในการจดัการควบคมุหรือป้องกัน
ความเส่ียงการลด/การควบคมุความเส่ียง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือการ
ออกแบบวิธีการท างานใหม่เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้
การกระจายความเส่ียง หรือการโอนความเส่ียง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเส่ียง
ให้ผู้ อ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไปและการหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการ
ความเส่ียงท่ีอยู่ในระดบัสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตดัสินใจยกเลิก โครงการหรือ
กิจกรรมนัน้ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย  

การศกึษาครัง้นีก้ลุ่มตวัอย่างคือ เจ้าหน้าท่ีต ารวจ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั ผู้บริหาร และ
พนกังานของการท่าอากาศยาน พนกังานสายการบิน ท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีอยู่ในสนามบนินานาชาติ ลอสแอง
เจลิส กบั สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมูิ จ านวน 400 รายผู้วิจยัได้ท าการเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 
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จ านวน 400 ชดุ โดยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามโดยการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้ ให้ข้อมลูท่ี
เป็นฝ่ายปฏิบตัิงานในด้านการรักษาความปลอดภยั  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ สถิติท่ีใช้ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูล
ด้วยค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  นอกจากนัน้ 
ผู้ วิจัยยงัใช้วิธีการเชิงคุณภาพ โดยท าการเก็บข้อมูลผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
รักษาความปลอดภัยของทัง้ 2 สนามบิน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือพัฒนาแนวทางในการบริหาร
ความเส่ียง 

 

ผลการศึกษา 

 การวิจยัครัง้นีพ้บวา่ ในด้านข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งๆสว่นใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 94.5 มี
อายุเฉล่ีย 35 ปี มีระดบัการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย (หรือระดบั ปวช.) ร้อยละ 38.5 มีรายได้เฉล่ีย 
น้อยกวา่ 10,000 บาท ส่วนใหญ่เคยท างาน ในด้านการรักษาความปลอดภยั ร้อยละ 31.5 ประสบการณ์
เฉล่ีย ต ่ากว่า 1 ปี มีความต้องการฝึกอบรมเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั ร้อยละ 73.5 และมีความ
ต้องการในการฝึกอบรมเพิ่มเตมิในด้านกฎหมายมากท่ีสดุร้อยละ 81.3  

ผลการทดสอบสมมตุิฐานการวิจยัท่ีก าหนดว่า การบริหารความเส่ียงมีผลต่อประสิทธิภาพการ
รักษาความปลอดภยัของสนามบินนานาชาต ิผลการวดัระดบัความคดิเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเม่ือน ามาให้
คา่คะแนนและคา่เฉล่ียคะแนนเป็นรายข้อ พบวา่  
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ตารางที่  1 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับปัจจัยระดับความเส่ียง มีผลต่อ
ประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภยัสนามบนิสวุรรณภูมิ โดยจดัแบง่ตามกลุม่แบบสอบถาม  ดงันี ้

ตัวชีวั้ด ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การ
แปลผล 

ล าดับ 

ด้านระดับความเส่ียง     
1. ท่านคิดว่าสนามบินสวุรรณภูมิ มีความเส่ียง

จากการปล้นยดึอากาศยาน (Hijacking) 
3.55 0.504 มาก 9 

2. ท่านคิดว่าสนามบินสวุรรณภูมิ มีความเส่ียง
จ า ก  ก า รก่ อ วิ น า ศ ก รรม  (Sabotage)         
ทกุประเภท 

4.01 0.643 มาก 4 

3. ท่านคิดว่าสนามบินสวุรรณภูมิ มีความเส่ียง
จากการโจมตีทางภาคพื น้ดิน  (Ground 
Attacks) 

3.95 0.624 มาก 6 

4. ท่านคิดว่าสนามบินสวุรรณภูมิ มีความเส่ียง
จากการล าเลียงอาวธุยุทโธปกรณ์หรือสิ่งผิด
กฎหมายท่ีสามารถก่อให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรงได้ 

3.69 0.544 มาก 7 

5. ท่านคิดว่าสนามบินสวุรรณภูมิ มีความเส่ียง
จากการเข้ายึดพืน้ท่ีและอาคารของสนามบิน
ของฝ่ายการเมืองกลุม่ตา่งๆ 

4.51 0.813 
มาก
ท่ีสดุ 

1 

6. ท่านคิดว่าสนามบินสวุรรณภูมิ มีความเส่ียง
จาก ความขดัแย้งกันของพรรคการเมือง จะ
ท าให้มีการใช้สนามบินเป็นเคร่ืองมือในทาง
ท่ีผิดกฎหมาย สร้างข่าวหรือกระแสให้เกิด
ความเสียหายและไมมี่ความปลอดภยั 

4.02 0.646 มาก 3 
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ตารางท่ี  1 (ต่อ) 

ตัวชีวั้ด ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การ
แปลผล 

ล าดับ 

7. ท่านคิดว่าสนามบินสวุรรณภูมิ มีความเส่ียง
จาก การถกูยึด สถานท่ีส าคญัของสนามบิน 
เช่น หอควบคุมการบิน (Air Traffic Control 
Building) บริเวณท่ีเก็บน า้มนัเคร่ืองบิน หรือ
ท่ีตัง้ฐานเรดาร์ 

4.35 0.756 
มาก
ท่ีสดุ 

2 

8. ท่านคิดว่าสนามบินสวุรรณภูมิ มีความเส่ียง
จาก กลุ่มองค์กรท่ีด าเนินธุรกิจผิดกฎหมาย 
เช่น กลุ่มมาเฟีย ก่อเหตุรุนแรงเพ่ือหวงัเงิน
หรือทรัพย์สินเป็นรายได้ หรือกลุ่มท่ีกระท า
เพ่ือสร้างความเปล่ียนแปลงทางการเมือง
และเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง 

3.96 0.627 มาก 5 

9. ท่านคิดว่าสนามบินสวุรรณภูมิ มีความเส่ียง
จาก พวกวิกลจริตหรือบ้าคลั่ง กระท าการ
โดยไร้จิตส านึกปราศจากอุดมการณ์หรือ
ความมุ่งหมายท่ีแน่ชัด ไม่มีเง่ือนไขหรือข้อ
ต่อรองและอาจจะกระท ารุนแรงได้โดยไม่
คาดฝัน 

3.64 0.529 มาก 8 

รวม 3.93 0.632 มาก  

 

จากตารางท่ี 1 พบว่าในภาพรวมของความเส่ียงทัง้หมด พบว่า การบริหารความเส่ียงมี
ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินนานาชาต ิ
กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลเก่ียวกับระดับความเส่ียงอยู่ในระดับมาก ด้วย
คา่เฉล่ีย 3.93 ซึ่งปัจจยัในทุกๆด้านของข้อมูลเก่ียวกับระดบัความเส่ียง อยู่ในระดบัมาก โดยมีประเด็น
ความเส่ียงเรียงล าดบัใน 3 อนัดบัแรก คือ 
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1.สนามบินสุวรรณภูมิ มีความเส่ียงจาก การเข้ายึดพืน้ท่ีและอาคารของสนามบินของฝ่าย
การเมืองกลุม่ตา่งๆ 

2.สนามบินสุวรรณภูมิ  มีความเส่ียงจาก การถูกยึด สถานท่ีส าคัญของสนามบิน เช่น              
หอควบคมุการบนิ (Air Traffic Control Building) บริเวณท่ีเก็บน า้มนัเคร่ืองบนิ หรือท่ีตัง้ฐานเรดาร์ 

3.สนามบินสุวรรณภูมิ มีความเส่ียงจาก ความขดัแย้งกันของพรรคการเมือง จะท าให้มีการใช้
สนามบินเป็นเคร่ืองมือในทางท่ีผิดกฎหมาย สร้างข่าวหรือกระแส ให้เกิดความเสียหายและไม่ มีความ
ปลอดภยั 

กล่าวได้ว่า ในการระบคุวามเส่ียงท่ีส าคญัของสนามบินนานาชาติสวุรรณภูมิในประการต้น ๆ ก็
คือ ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จาก ประเดน็ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากการเมืองภายในของประเทศไทย  

ขณะท่ีผลจากการวิจัยเชิงคณุภาพ โดยใช้เคร่ืองมือเป็นแบบสมัภาษณ์เชิงลึก กับผู้ เช่ียวชาญ
และผู้ทรงคณุวุฒิจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของทัง้ 2 สนามบิน  ซึ่งผู้ วิจัย
น ามาใช้ในการพฒันาแนวทางการบริหารความเส่ียงเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบรักษาความ
ปลอดภัยของสนามบินนานาชาติของประเทศไทย ผลการศึกษาสามารถน ามาสรุปเป็นแนวทางในการ
พฒันาการบริหารความเส่ียง ดงันี ้ 

1. การน านวตักรรมมาใช้เสริมระบบการบริหารความเส่ียงรูปแบบเดมิ กล่าวคือ นอกจากจะใช้
ระบบรักษาความปลอดภัยในรูปแบบเดิม คือ การใช้เคร่ืองมือการตรวจค้น ตรวจสอบสิ่ง
ผิดปกติ อาวุธ และสิ่งผิดกฎหมายอ่ืนๆ การตรวจค้นสัมภาระของผู้ โดยสารด้วยเคร่ือง        
X – RAY เคร่ืองตรวจจบัโลหะ (Walk Through and และ Hand Scanner) ก่อนขึน้เคร่ือง มี
การตรวจบัตรอนุญาตเจ้าหน้าท่ีทุกคนก่อนเข้าเขตหวงห้ามการให้บริการด้านความ
ปลอดภัย มีการเตรียมพร้อมในด้านดับเพลิงและกู้ ภัย อุปกรณ์กู้ ภัยและดับเพลิง ระบบ
ไฟฟ้าและควบคมุอตัโนมตัิทัง้ทัง้สนามบิน และการใช้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั แล้ว 
ควรมีการใช้นวตักรรมอาทิ การใช้ระบบ "Biometric Technology”ท่ีเป็นเทคโนโลยีเก่ียวกับ
มาตรวดัทางชีวภาพเข้ามาร่วมกับท่ีมีอยู่แล้วโดยใช้วิธีการสกัดและแยกแยะเอกลักษณะ
เฉพาะท่ีมีความแตกต่างและไม่ซ า้กันอย่างสิน้เชิงของมนุษย์เป็นดัชนีชีว้ัดเพ่ือใช้พิสูจน์
ทราบและยืนยันตวัตนของบุคคลผู้ เป็นเจ้าของรหัสทางชีวภาพเหล่านัน้ได้อย่างถูกต้อง
แม่นย าเช่ือถือได้มาใช้เพ่ือความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพจะช่วยยืนยนัข้อมูลส่วน
บคุคลได้ง่ายขึน้กวา่การตรวจสอบหนงัสือเดนิทางปกตเิป็นหนึง่ในระบบท่ีได้รับการพฒันา 
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อย่างต่อเน่ืองและใช้ในท่าอากาศยานในหลายประเทศท่ีต้องเน้นความปลอดภัยเป็นสิ่ง
ส าคญัท่ีสดุของการให้บริการของสนามบนิ 

2. การสร้างกลไกการประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจาก“ปัจจัยด้านความเส่ียง 
(Risk Factor) มีขอบเขตท่ีกว้างและยากจะคาดเดาและควบคุมได้  ดงันัน้ ฝ่ายบริหารกับ
ฝ่ายความมั่นคงควรจะประสานงานและรวบรวม ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์และ
ประเมินความเส่ียงว่าจะเกิดท่ีไหน เม่ือใดและจะเกิดขึน้ได้อย่างไรและอะไรเป็นเหตูจงูใจ 
เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการความเส่ียงในภายหลังได้อย่างถูกต้องซึ่งปัจจัย
เส่ียงพิจารณาได้จากความขัดแย้งทางสังคม การเมือง กฎหมาย ผลประโยชน์และ 
ประสบการณ์ของเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบทางด้านนี  ้การประเมินความเส่ียง (Risk 
Assessment) จากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)โอกาสท่ีจะเกิด 
ผลกระทบ   (Impact) ขนาดความรุนแรงความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้หากเกิด ระดบัของความ
เส่ียง (Degree of Risk)  

3. การพฒันาระบบการควบคมุเชิงปอ้งกนักล่าวคือ การลดความเส่ียงได้ก็ต้องใช้การควบคมุ 
(Control) ซึ่งควรจะมีทัง้การป้องกัน (Preventive Control) เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุร้ายกันตัง้แต่
ต้นทาง เช่น ตรวจพบ (Detective Control) ก่อนขึน้เคร่ือง กระเป๋าทัง้ท่ีถือเองหรือสมัภาระ
ใสใ่ต้ท้องเคร่ือง ตวัเคร่ืองบินเอง แหล่งเชือ้เพลิง แม้แตก่ระทัง่ตวัอาคารไม่ให้มีการโจรกรรม
ทกุประเภท  

  
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. ในด้านแนวทางพฒันาระบบงานรักษาความปลอดภยั เห็นวา่ควรใช้เทคโนโลยีทนัสมยัแทน
บคุคลประกอบด้วยควรเพิ่มวสัด ุอปุกรณ์ ประกอบการด าเนินงาน ควรพฒันาบคุลากร เช่น 
การจัดหาบุคคลเข้าท างาน การย้ายเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยและการทดแทนด้าน
สภาวะแวดล้อมของระบบงานรักษาความปลอดภัยสนามบิน ประกอบด้วย ระบบรักษา
ความปลอดภัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย เพ่ือให้
สามารถแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพ การท างานด้านรักษาความ
ปลอดภยัของสนามบินสวุรรณภูมิ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถน าไปใช้ในการประเมินผลของการ
บริการได้ 
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2. ข้อเสนอแนะเชิงรุกเพ่ือก าหนดนโยบายระบบงานรักษาความปลอดภัยในการแปลงสภาพ

การสนามบิน สวุรรณภมูิ คือ จดัจ านวนเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัอยา่งเพียงพอ จดัสิ่ง
อ านวยความสะดวกและเคร่ืองมือปฏิบตัิงานท่ีทันสมยัมาใช้ในงานรักษาความปลอดภยั มี
การวางแผน ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ืองในการบริหารจัดการ ระบบงานรักษา
ความปลอดภัย ก าหนดนโยบายพัฒนาระบบงานรักษาความปลอดภัยส าหรับเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัย การได้รับค่าจ้างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน จัดสวัสดิการด้าน
เคร่ืองแบบและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง พฒันาบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยเพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั ปฏิบตังิานด้วยความเตม็ใจ รวดเร็วและตอ่เน่ือง มีมาตรการ
และระเบียบการรักษาความปลอดภัยสนามบินสุวรรณภูมิ อย่างเหมาะสมให้ค าแนะน า
ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย มีการประสานระหว่างสนามบิน
สุวรรณภูมิกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีประสิทธิภาพ  มีการควบคุม ก ากับ ดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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