บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
4.1 การกาหนดหัวข้ อปัญหา
จากการศึกษาสภาพปั จจุบนั ของทางองค์กรพบว่าการใช้ระบบคุณภาพเข้ามาช่วยในการทางาน
เป็ นสิ่ งสาคัญต่อองค์ค่อยข้างมากเนื่ องจากการใช้ระบบคุณภาพเข้ามาในกระบวนทางานมีระบบการจัดการ
และการใช้ระบบคุณภาพเข้าตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆของเครื่ องบินเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพราะเครื่ องบิน
จะเกิดความผิดพลาดหรื อสู ญเสี ยไม่ได้เด็ดขาดและการทางานของกรมซึ่ งจะเกี่ยวในเรื่ องตรวจสอบและการ
ออกใบอนุ ญาตต่างๆจาเป็ นมากต่อการทางานจึงทาความเข้าใจกับงานแล้วทาการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปั ญหาว่ามีจุดไหนสามารถปรับได้บา้ ง
4.2 วิเคราะห์ กระบวนการตรวจเช็คอุปกรณ์ /เครื่ องบินเพื่อออกใบอนุญาต
4.2.1. การวิเคราะห์ การตรวจเช็ ค ทางกรมการบินก็จะปฏิ บตั ิงานตามคู่มือส่ วนคู่มือก็จะอ้างอิง
จาก ICAO ในส่ วนของ ICAO ก็จะเป็ นกฎหมายหรื อข้อบังคับต่างๆที่เป็ นมาตรฐานที่ทวั่ โลกใช้หรื อเป็ นข้อ
ที่ให้ปฏิบตั ิตามในส่ วนของการปฏิบตั ิงานเกี่ยวในเรื่ องการตรวจสอบก็จะมีหนังสื อหรื อที่เรี ยกว่าคู่มือส่ วน
ของทางด้านกรมก็จะอ้างอิงจาก ICAO และส่ วนทางด้านสายการบินก็จะเป็ นหนังสื อเกี่ยวกับการจดทะเบียน
ข้อมูลเครื่ องหรื อส่ วนต่างๆที่ทาการแก้ไขหรื อซ่ อมบารุ งนั้นเองฉะนั้นการตรวจสอบของกรมการบินแต่ละ
ครั้งก็จะมีระบบคุณภาพเข้าไปใช้ในการทางานเช่นใช้ระบบการทางานแบบ PACD เข้าไปวางแผนในส่ วน
ต่างที่จะทาการตรวจแล้วใช้ QC เป็ นตัววัดคุณภาพของการทางานซึ่ งบางครั้งอาจจะตัวใช้เครื่ องมือคุณภาพ
เข้าไปในการทางานด้วยก็คือเครื่ องมื อคุ ณภาพซึ่ งเครื่ องมื อคุ ณภาพจะสามารถบ่งบอกถึ งปั ญหาที่ อาจจะ
เกิ ด ขึ้ น ได้เ พื่ อ มาวิ เ คราะห์ ว างแผนในการดาเนิ น ซึ่ งการตรวจเช็ ค ก็ จ ะเรี ย กกัน ว่า AD ( Air worthiness
Directive) ก็ คื อเอกสารในการตรวจสอบซึ่ งจะเป็ นการเช็ ค โดยเที ย บกับ เอกสารของสารการบิ น ว่า ได้
ปฏิ บตั ิการตามนี้ หรื อไม่ หากไม่ปฏิ บตั ิตามทางกรมการบินก็ไม่สามารถออกใบอนุ ญาตให้กบั สายการบิน
นั้นๆได้เนื่องจากเครื่ องบินทุกลานั้นจาเป็ นต้องมีความปลอดภัยที่สุดหากเกิดการผิดพลาดเล็กน้อยอาจทาให้
เกิ ดการสู ญเสี ยได้ในเรื่ องการตรวจเช็คจึงสาคัญมาก และในการตรวจสอบจะแบ่งออกเป็ นสองส่ วนก็คือ
ส่ วนแรกจะเป็ นการตรวจเอกสารต่างของเครื่ องบิน ส่ วนที่สอง จะเป็ นการตรวจเครื่ องบินว่ามีลกั ษณะตามที่
ได้เขียนลงไว้ในเอกสารหรื อไม่
ดัง นั้นระบบคุ ณภาพจึ ง มี ค วามส าคัญมากต่ อการปฏิ บ ตั ิ ง านสามารถใช้เข้า ไปพัฒนาทั้ง ใน
องค์กรระบบบริ การงานต่างๆรวมกระทั้งการตรวจเช็คเพื่อหาข้อมูลให้ได้ตามที่ตอ้ งการสามารถหาสาเหตุ
และปั ญหาที่จะเกิดได้อย่างเช่นแผนภูมิกางปลาเราก็สามารถนาปั ญหามาวิเคราะห์ลงในแผนภูมิกางปลาแล้ว
ดูวา่ ปั ญหานั้นจะเกิดผลขึ้นและจะส่ งผลเสี ยมากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ ในส่ วนเอกสารประกอบเกี่ ย วกับใบเช็ คต่ า งๆไม่ ส ามารถนามาให้ดูได้เนื่ องจากเป็ น
เอกสารทางราชการ

4.2.2. ขั้นตอนการตรวจสอบ ก่อน-หลัง ออกใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
1. การตรวจสอบก่อนออกใบรับรองผูด้ าเนินการเดินอากาศเมื่อมีผปู ้ ระสงค์จะขอใบรับรอง
ผูด้ าเนินการเดินอากาศ ให้ดาเนินการติดต่อสานักมาตรฐานการบินกรมการบินพลเรื อน เพื่อขอรับข้อมูลใน
การเตรี ย มความพร้ อ มในการยื่ น เอกสารต่ า งๆเพื่ อ ขอใบรั บ รองฯนั้น พนัก งานเจ้า หน้า ที่ ที่ รั บ เรื่ อ งจะ
ดาเนินการแนะนาการเตรี ยมความพร้อมด้านต่างๆ และเมื่อผูป้ ระสงค์จะขอใบรับรองผูด้ าเนินการเดินอากาศ
มี ค วามพร้ อ ม ก็ จ ะด าเนิ น การยื่ น หนัง สื อ น าใบค าร้ อ งและคู่ มื อ ต่ า งๆตามที่ ก าหนดไว้ใ นข้อ บัง คับ
คณะกรรมการการบินพลเรื อนฉบับที่ 85 และฝ่ ายบริ หารทัว่ ไปจะดาเนินการด้านสารบรรณของสานักฯและ
ผูอ้ านวยการสานัก ฯ สั่งการให้กลุ่ มตรวจสอบการปฏิ บตั ิ การบิ นดาเนิ นการตามส่ วนที่ เกี่ ยวข้อง จากนั้น
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบการปฏิบตั ิการบิน จะกาหนดกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ในการพิจารณาดาเนินการ
2. การตรวจรับเอกสาร: หัวหน้ากลุ่มงานจะกาหนดเจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบ
เอกสารคู่มือ และหลักฐานต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรื อนฉบับที่ 85
3. การตรวจสอบเอกสาร คู่มือ และหลักฐานต่างๆ เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบควรศึกษาข้อมูลของ
ผูด้ าเนิ นการเดิ นอากาศ อันได้แก่ โครงสร้ างบุคลากรและหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึ งการใช้อากาศยาน
(การบิ น เพื่ อ บรรทุ ก สิ น ค้า ระยะเวลา และความถี่ ข องเที่ ย วบิ น) สภาพแวดล้อ มและลัก ษณะของการ
ปฏิบตั ิการบินเช่น สภาพภูมิศาสตร์ (บินในบริ เวณเหนือหรื อใกล้ทะเล) รวมถึงประเมินความพร้อมทางด้าน
องค์กร มาตรการควบคุมและการกากับดูแลการปฏิบตั ิการบินแผนการจัดฝึ กอบรมการจัดการซ่ อมบารุ งการ
สาธิต
การปฏิบตั ิการแล้วเห็นว่าสอดคล้องกับลักษณะของการปฏิบตั ิการที่เสนอขอและสามารถดาเนินการบริ การ
ได้อย่างปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่และผูข้ อต้องดาเนินการให้ครบถ้วนตามลาดับขั้นตอนที่ กรมการบินพลเรื อน
ประกาศกาหนดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
3.1. ขั้นตอนการเตรี ยมการในเบื้องต้นของผูข้ อรับใบรับรองผูด้ าเนินการเดินอากาศ
(Pre - Application Phase)
3.2. ขั้นตอนการยืน่ คาขออย่างเป็ นทางการ (Formal Application Phase)
3.3. ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (Document Evaluation Phase)
3.4. ขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบตั ิการ (Demonstration and Inspection Phase)
3.5. ขั้นตอนการออกใบรับรอง (Certification Phase)
4.กรณี ที่พบข้อบกพร่ องของการตรวจสอบ เอกสาร คู่มือ และหลักฐานต่างๆ ให้ทาหนังสื อแจ้ง
ข้อบกพร่ องพร้อมกาหนดเวลาการแก้ไขแก่ผดู ้ าเนินการเดินอากาศเพื่อดาเนิ นการแก้ไขในการนี้ เจ้าหน้าที่
ควรให้คาแนะนาเพื่อให้การแก้ไขเป็ นไปโดยถูกต้องและรวดเร็ ว
5. ทาบันทึกถึงหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบการปฏิบตั ิการบินเพื่อทบทวนและนาเสนอผูอ้ านวยการ
สานักมาตรฐานการบิน เพื่อพิจารณาลงนามในใบรับรองผูด้ าเนินการเดินอากาศ (Air Operator Certificate)
และข้อกาหนดรายละเอียดกาหนดรายละเอียดการปฏิบตั ิการปฏิบตั ิการ(Operations Specifications)

6. เมื่ อ ผู ้อ านวยการส านัก มาตรฐานการบิ น ลงนามในเอกสารดัง กล่ า วแล้ว ให้ เ จ้า หน้า ที่
ผูร้ ั บ ผิดชอบจัดส่ ง ใบรั บ รองผูด้ าเนิ นการเดิ นอากาศและข้อก าหนดรายละเอี ย ดก าหนดรายละเอี ยดการ
ปฏิบตั ิการหรื อแจ้งให้ผดู ้ าเนินการเดินอากาศมารับเอกสารโดยลงนามในการรับเอกสาร
7. การตรวจสอบหลัง ออกใบรั บ รองผู ้ด าเนิ นการเดิ น อากาศ จะดาเนิ น การตรวจสอบการ
ดาเนิ นการ ของผูด้ าเนิ นการเดินอากาศ ตามกาหนดการตรวจสอบการปฏิบตั ิการบิน ประจาปี งบประมาณ
นั้น ๆ ซึ่ ง ประกอบด้วยการตรวจสอบ
7.1 สถานีหลัก (Main Base)
7.2 การปฏิบตั ิการบินตามเส้นทางบิน (En-route Inspection)
7.3 การปฏิบตั ิงานในลานจอด (Ramp Inspections)
7.4 การตรวจสอบความสามารถและความเชี่ ยวชาญของนักบิน (Airmen Proficiency and
Competency Checks)
เพื่ อ ตรวจสอบว่ า ผู ้ด าเนิ น การเดิ น อากาศด าเนิ น งานต่ า งๆเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ แ ละ
มาตรฐาน ตามที่กาหนดไว้ในแต่ละคู่มือการดาเนินงานที่ได้รับรองหรื อเห็นชอบจากกรมการบินพลเรื อน
8. กรณี ที่พบข้อบกพร่ องจากการตรวจสอบ การดาเนินงาน เอกสาร คู่มือ และหลักฐานต่างๆ
ให้ทา หนังสื อแจ้งข้อบกพร่ องพร้ อมกาหนดเวลาการแก้ไขแก่ผูด้ าเนิ นการเดินอากาศ เพื่อดาเนิ นการแก้ไข
ในการนี้ เจ้าหน้าที่ควรให้คาแนะนาเพื่อให้การแก้ไขเป็ นไปโดยถูกต้องและรวดเร็ ว
9. เมื่อผูด้ าเนินการเดินอากาศ รายงานผลการแก้ไขตามกาหนดระยะเวลาที่แจ้ง หรื อเลยกาหนด
แล้วนั้น เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบจะดาเนิ นการตรวจสอบเอกสารการแก้ไขก่อนจัดเก็บรวบรวมกับรายงานผล
การ ตรวจสอบ เพื่อเป็ นบันทึกเก็บรวบรวมเพื่อเป็ นข้อมูลในการตรวจสอบครั้งต่อไป เกณฑ์มาตรฐานการ
ตรวจสอบ ก่อน-หลัง ออกใบรับรองผูด้ าเนิ นการเดิ นอากาศ พร้ อมข้อ กาหนดรายละเอี ยดการปฏิ บตั ิการ
เพื่ อให้เ ป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ใ นข้อบัง คับ คณะกรรมการการบิ นพลเรื อนฉบับที่ 85 ว่า ด้วยใบรั บ รอง
ผูด้ าเนิ นการเดิ นอากาศ และคู่มือการปฏิ บตั ิงานของกลุ่มตรวจสอบการปฏิ บตั ิการบิน (Flight Operations
Inspector Manual: FOIM)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แบบคาร้องขอใบรับรองผูด้ าเนินการเดินอากาศ (AOC Application)
2. แบบฟอร์ มการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบการปฏิบตั ิการบิน (AOC Checklist)
3. ใบรับรองผูด้ าเนินการเดินอากาศ (Air Operator Certificate)
4. ข้อกาหนดรายละเอียดการปฏิบตั ิการ (Operations Specifications)
5. แบบฟอร์ มการตรวจสอบ สถานีหลัก การปฏิบตั ิการบินตามเส้นทางบิน การปฏิบตั ิงานในลาน
จอด
การตรวจสอบความสามารถ และความเชี่ยวชาญของนักบิน (Airmen Proficiency and
Competency Checks)

กระบวนการย่อย การตรวจสอบ
ก่อน-หลัง ออกใบรับรองผูด้ าเนินการเดินอากาศ
สานักมาตรฐานการบิน

องค์กร(การดาเนินงาน ปฏิบตั ิงานและคู่มือ
สานักมาตรฐานการบิน
สานักมาตรฐานการบิน

การดาเนินการตรวจสอบตามแผนฯหรื อ
การตรวจสอบเพื่อออกหรื อต่ออายุ AOC
สานักมาตรฐานการบิน

รายงานผลการตรวจสอบฯ
พิจารณาแก้ไขปรับปรุ ง/การกระทาผิด
กฎเกณฑ์ มาตรฐาน

เสนอผูบ้ ริ หารเพื่อพักใช้/
เพิกถอน

ส่ งให้สานักกฎหมายเพื่อดาเนินการ
พิจารณาทางกฎหมาย

จัดทาแผนและขออนุมตั ิแผนการ
ตรวจสอบเพื่อออกหรื อต่ออายุ
AOC
รายงานผลการตรวจสอบ
ผูบ้ ริ หารฯ พิจารณาฯ

พิจาณาผลการตรวจสอบ
กากับดูแลและควบคุมฯ

กระบวนการจัดทากฎเกณฑ์/
ทบทวนมาตรบานด้านการบิน

เก็บรวม
รวมเข้าแฟ้ม

ผูด้ าเนินการฯ

แก้ไขปรับปรุ ง

4.3 การวิเคราะห์ ปัญหาและการแก้ไขปัญหา
เราก็ใช้หลักการของ 4M
 Man
 Money
 Materials
 Management
ซึ่ ง เราสมารถใช้หลัก การนี้ เพื่ อหาสาเหตุ ข องปั ญหาเลยก็ ไ ด้อย่า งแรกคื อ Man ในส่ วนนี้ อาจจะ
หมายถึงคนหรื อบุคลากรในองค์/หน่วยงานซึ่ งเราจะมาดูในเรื่ องความรู ้ความสามารถขีดจากัดในการทางาน
ต่างๆว่าบุคลากรมีความรู ้ ความสมารถมากน้อยเพียงใดหรื อบุ คลากรในองค์กรนั้นๆไม่เพียงพอต่องานที่
ได้รับมอบหมายหรื อการทางานที่เรี ยกว่างานเยอะคนน้อยนั้นเอง
Money ในส่ ว นนี้ อาจจะหมายถึ ง การบริ เ งิ น ภายในองค์ว่า ในส่ ว นนี้ ใช้จ่ า ยสิ่ ง ใดไปบ้า งและมี
ประโยชน์ต่อองค์กรมากน้อยเพียงใดหรื ออาจจะแปลอีกอย่างก็คือการมีหน่วยงานหรื อองค์กรมาสนับสนุ น
เพื่อให้ระบบมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ องซึ่ งเงินจะเป็ นปั จจัยหลักๆในการทาธุ รกิจในก้าวหน้าหรื อล้มเลว
ซึ่ งจะขึ้นอยูก่ บั คนที่จะมาร่ วมทุนหากมีคนมาร่ วมลงทุนเยอะๆก็จะทาให้องค์กรมีความก้าวหน้าเร็ วขึ้น
Materials ในส่ วนนี้ ก็คือวัตถุ ดิบเปรี ยบเทียบภายในองค์กรก็เหมือนเป็ นเครื่ องมือที่จะทาให้องค์กร
นั้นเจริ ญเติบโตตามยุคตามสมัยหากมีเครื่ องที่ดีต่อการทางานก็จะสามารถทางานให้เร็ วและสะดวกยิง่ ขึ้น
Management ในส่ วนนี้ อาจจะหมายถึ งการบริ หารจัดการหรื อการวางงานในแต่ละตาแหน่ งที่ ไม่
ถูกต้อง
ปั ญหาที่เกิดขึ้นเราสามารถนาปั ญหานี้ไปวิเคราะห์ปัญหาอีกที
Man บุคลากรของกรมการบินมีไม่เพียงพอต่องาน
Money เงินขาดองค์กรสนับสนุน
Materials ขาดเครื่ องมือที่ทนั สมัยในการทางาน
Management ขาดการจัดสรรงานที่เป็ นระบบหรื อการทางานที่ขา้ มขั้นตอน
4.4การประเมินผล
ในการท างานของทุ ก หน่ วยงาน/องค์ก รมัก จะมี ก ารจัด การเข้า มาเกี่ ย วอยู่เสมอเพื่ อให้อ งค์ก ร/
หน่วยงานมีทิศทางการทางานหรื อเป้ าหมายไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้องค์กร/หน่ วยงานมีประสิ ทธิ ภาพ
อย่างสู งสุ ดในการทางานก็จะมีคู่มือการทางานหรื อที่เรี ยกว่า manual ในกระบวนทางานต่างๆจะถูกเขียนลง
ไปในคู่มือการทางานในส่ วนนั้นก็จะมีระบบการจัดการและระบบคุ ณภาพต่างที่เข้ามาจัดการในส่ วนต่างๆ
ในการทางานของหน่ วยงานสานักมาตรฐานการบินจะมีการนากระบวนการ Quality Management เข้ามา
จัดการภายในองค์กร เพื่อให้แต่ละส่ วนรู ้ วา่ ตัวเองจะทาอะไร เพื่อไม่ให้การทางานที่มีความวุ่นวายหรื อไม่รู้

ว่าตัวเองควรจะอยูส่ ่ วนไหนและควรทาอะไรและในการทางานก็เปรี ยบเสมือนการทางานในอุตสาหกรรม
ต้องมีการใช้ระบบประกันคุณภาพเข้ามาใช้ในการทางานว่างานที่ทาออกมามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด

