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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาตัวแบบวัดสมรรถนะนักบินของธุรกิจการบินพาณิชย์
โดยใช้เทคนิคเดลฟายในการศึกษารวบรวมความคิดเห็นทีส่ อดคล้องกันของผูเ้ ชีย่ วชาญ ประชากรส�ำหรับงานวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการบินพาณิชย์ประกอบด้วย ผู้บริหารด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สายนักบินพาณิชย์
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ผูบ้ ริหารด้านการพัฒนาและฝึกอบรมของสายการบินพาณิชย์ ผูบ้ ริหารสถาบันฝึกอบรมด้าน
การบินพาณิชย์ ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมการบินพลเรือน สถาบันฝึกอบรมการบินกองทัพอากาศ สถาบันฝึกอบรมการบินเอกชน สถาบัน
อุดมศึกษาทีเ่ ปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ครูฝกึ การบิน บุคลากรต�ำแหน่งนักบินอาวุโส คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 12 คน ซึง่ ผลการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะนักบินพาณิชย์ในประเทศไทย พบว่า ตัวแบบสมรรถนะเฉพาะงาน
ของนักบินพาณิชย์ มี 4 ตัวแบบ คือ ตัวแบบด้านอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะ มี 6 รายการ ได้แก่ (1) การรักษาวินัย (2) การปฏิบัติตน
(3) มนุษย์สมั พันธ์ (4) ความร่วมมือและการท�ำงานเป็นทีม (5) การตรงต่อเวลา และ (6) ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ตัวแบบทีส่ อง ด้านความรู้
ความสามารถ มี 3 รายการ ได้แก่ (1) ภาวะผูน้ ำ� (2) การพัฒนาตนเอง และ (3) ทักษะการสือ่ สาร ตัวแบบทีส่ าม ด้านพฤติกรรมการท�ำงาน
มี 7 รายการ ได้แก่ (1) ความรับผิดชอบ (2) ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน (3) ความอุตสาหะและความกระตือรือร้น (4) การประสาน
งาน (5) ความคิดริเริ่ม (6) การตัดสินใจ และ (7) การวางแผน ตัวแบบสุดท้าย ด้านผลการปฏิบัติงาน มี 5 รายการ ได้แก่ (1) ปริมาณ
ผลงาน (2) คุณภาพของผลงาน (3) ความทันเวลา (4) ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร และ (5) ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ ซึ่งจาก
ผลการวิจยั ในครัง้ นีไ้ ด้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพือ่ พัฒนาตัวแบบวัดสมรรถนะนักบินของธุรกิจการบินพาณิชย์ในประเทศไทย
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาตัวแบบสมรรถนะ นักบินพาณิชย์

ABSTRACT

This research is descriptive research for competency development model of commercial pilot by using
delphi techniques in education and gathering viewpoint conform by the professional of population for this
research related to the professional of the human resource management in the commercial aviation consist of
the human resource development in the commercial pilot line, Department of Civil Aviation, Ministry of Transport.
The developing and training management of the commercial airline and the management of Commercial
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Aviation Training Center i.e, Civil Aviation Training Center , the Aviation Training Center of Royal Thai Air Force,
the Private Aviation Training Center, the Institution of education which take course of the Commercial Pilot
License, the Instructor Pilot, and the senior Pilot select some sample group followed by Purposive Sampling
totally 12 persons that the Educational Measurement of the competency development model of commercial
pilot in Thailand find out the functional competency models of commercial pilot consisted of 4 models i.e.,
the model of character and personality. There are 6 items i.e., (1) discipline, (2) the behavior, (3) the human
relations, (4) the cooperation and teamwork, (5) the punctuality and (6) the honesty. The second model is the
capability consisted of 3 items i.e., (1) the leadership, (2) the self-development, and (3) the communication
skills. The third model is the working behavior consisted of 7 items i.e., (1) the responsibility, (2) the capability
performance, (3) the effort and the enthusiasm, (4) the coordination, (5) the creativity, (6) the making decision
and (7) the planning. The last one is the performance model consist of 5 items i.e., (1) the productive quantity,
(2) the productive quality, (3) In time, (4) the worthiness in using resource and (5) the practicable achievement.
This research result has accomplished of the competency development model of commercial pilot in Thailand.
KEYWORDS : Competency Development Model, Commercial Pilot

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศนับเป็นอุตสาหกรรม
หนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลก
มาอย่างต่อเนื่อง วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการบินที่ท�ำให้
การขนส่งทางอากาศมีความสะดวกรวดเร็วมากขึน้ สนองความ
ต้องการด้านปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะทีต่ น้ ทุนด�ำเนินการลดต�ำ่ ลง
ท�ำให้การเคลื่อนย้ายคน วัตถุและสินค้า มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จนอุตสาหกรรมนีก้ ลายมาเป็นปัจจัยหลักของระบบเศรษฐกิจโลก
รวมทั้ ง ท� ำ ให้ สั ง คมกลายเป็ น สั ง คมโลกได้ โ ดยสมบู ร ณ์
ประเทศไทยตัง้ อยูใ่ นต�ำแหน่งทางกลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญยิง่ ในการเป็น
ประตูเชื่อมสังคมโลก ไม่ว่าจะเป็นโลกตะวันตกและตะวันออก
ไกลในอดีต หรือโลกซีกเหนือและซีกใต้ ตามการจัดระเบียบ
โลกใหม่ในปัจจุบนั รวมทัง้ เป็นประตูสำ� คัญทีเ่ ปิดเข้าสูอ่ นุภมู ภิ าค
สุวรรณภูมิ โดยเป็นทางผ่านเข้าสูป่ ระเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ทั้ ง หมด จึ ง สามารถกล่ า วได้ ว ่ า ประเทศไทยท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น
ศูนย์กลางการบินที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของโลก และอาจจัดได้ว่า
ส�ำคัญทีส่ ดุ ในอนุภมู ภิ าคเอเซียอาคเนย์ ประเทศไทยจึงก�ำหนด
วิ สั ย ทั ศ น์ ไ ว้ อ ย่ า งชั ด เจนที่ จ ะพั ฒ นาเป็ น ศู น ย์ ก ลางของ

อุตสาหกรรมการบินแห่งหนึ่งของโลก (กรมการบินพลเรือน,
2556)
จากสถิติการขนส่งทางอากาศของสมาคมการขนส่ง
ทางอากาศระหว่างประเทศ ระบุวา่ ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
ในปี พ.ศ. 2558 มีจำ� นวน 15,482,934 คน ซึง่ มีปริมาณผูโ้ ดยสาร
เดินทางเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 เป็นจ�ำนวน 4,617,958 คน
หรือร้อยละ 51.09 (กรมการบินพลเรือน, 2558) บริษัท
เครื่องบินพาณิชย์โบอิงได้คาดการณ์แนวโน้มการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ใน 20 ปีขา้ งหน้าไว้วา่ ประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคนีจ้ ะมีการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจสูงมาก และท�ำให้มปี ริมาณผูเ้ ดินทางทางอากาศ
มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อย่างเป็นทางการในปี 2558 ทั้งนี้ (สถาบันการบินพลเรือน,
2556) จากการขยายตัวของธุรกิจสายการบินพาณิชย์ โดยเฉพาะ
การรับมอบเครื่องบินใหม่เข้าประจ�ำฝูงบิน รวมถึงการขยาย
เส้นทางบินและความถีข่ องเทีย่ วบิน ท�ำให้หลายฝ่ายต่างวิตกถึง
เรื่องการขาดแคลนนักบินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้
(ปุญณัฐส์ น�ำพา, 2557) แม้มีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับอาชีพ
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
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นักบินซึ่งบ่งบอกได้ถึงคุณภาพของงานวิจัยทุกระดับเกี่ยวกับ
นักบินในประเทศไทยทีย่ งั ไม่ดพี อ และสะท้อนความเข้าใจอย่าง
แท้จริงต่อค�ำถามทีเ่ กีย่ วกับการขาดแคลนนักบิน อย่างไรก็ตาม
จากการท�ำงานร่วมกันของ องค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO, 2013) และสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่าง
ประเทศ (IATA) ด้วยความร่วมมือของบริษทั ผลิตเครือ่ งบินโบอิง้
ได้บันทึกข้อมูลการพยากรณ์เกี่ยวกับความต้องการนักบินใน
อนาคตอีกยี่สิบปีข้างหน้า (จากปี ค.ศ. 2010-2029 หรือเมื่อ
ถึงปี พ.ศ. 2572) ไว้วา่ ทัว่ โลกจะต้องการนักบินทัง้ สิน้ 466,650
คน (ICAO, 2013) จากสาเหตุดังนี้ คือ นักบินเกษียณอายุ
ความต้ อ งการประกอบอาชี พ นั ก บิ น พาณิ ช ย์ ล ดลง และ
กระบวนการผลิตนักบินของโลกให้พร้อมใช้งานใช้ระยะเวลา
นานเกินไป
ปัจจุบนั ประเทศไทยขาดแคลนนักบินทีถ่ อื ใบอนุญาต
นักบินพาณิชย์ตรี ที่ผ่านมาในอดีตทั้งสายการบินและบริษัท
การบินทั่วไปรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์การบินพาณิชย์
มาก่อนเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัท แล้วส่งไปฝึกอบรมที่
โรงเรียนการบินต่างๆ ที่จะฝึกพนักงานของตนให้เป็นนักบิน
ระดับพื้นฐานที่มีชื่อทั้งไทยและต่างประเทศ อันไม่สอดคล้อง
กับสมรรถนะของผลผลิตนักบินพาณิชย์ตรี อีกเหตุผลหนึ่งของ
ความขาดแคลนที่เป็นผลมาจากประเด็นแรก คือ หลักสูตร
การฝึกอบรมที่ไม่สนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม
นักบิน เพราะปัจจุบันรูปแบบการบินเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ไปอย่างมาก จ�ำนวนเครื่องบินมีปริมาณมากขึ้นหลายสิบเท่า
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสร้างเครื่องบิน สร้างอุปกรณ์การเดิน
อากาศก้าวล�ำ้ อีกทัง้ กฎ กติกา มารยาททีเ่ กีย่ วกับกรรมวิธกี ารบิน
ก็เปลีย่ นแปลง จึงสรุปได้วา่ ต้องมีการเปลีย่ นแปลงกระบวนการ
ผลิตนักบินด้วยหลักสูตรใหม่ และอีกเหตุผลหนึง่ คือ การเคลือ่ น
ย้ายประชากรนักบินจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศเป็น
จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะสายการบินในประเทศตะวันออกกลาง
และยั ง มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง สถานการณ์ ข าดแคลน
นักบินไทยในอาเซียนเริ่มรุนแรงขึ้น เนื่องจากการเคลื่อนย้าย
แรงงานประเภทนี้มีตัวแปรอีกมาก ฉะนั้นอุตสาหกรรมการบิน
ของไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับการขยายตัวดังกล่าว
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนการพัฒนา
บุคลากรด้านการบินให้มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล
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จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วผู ้ วิ จั ย จึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ และสนใจใน
การพัฒนาตัวแบบสมรรถนะนักบินพาณิชย์ในประเทศไทย
เพื่อรองรองรับและก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่ อ พั ฒ นาตั ว แบบวั ด สมรรถนะนั ก บิ น ของธุ ร กิ จ
การบินพาณิชย์ในประเทศไทย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงบรรยายทีม่ วี ตั ถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาตัวแบบวัดสมรรถนะนักบินของธุรกิจการบินพาณิชย์
ในประเทศไทย ซึ่งมีวิธีด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรส�ำหรับงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการบินพาณิชย์ ประกอบด้วย
ผู้บริหารด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สายนักบินพาณิชย์
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ผูบ้ ริหารด้านการพัฒนา
และฝึกอบรมของสายการบินพาณิชย์ ผูบ้ ริหารสถาบันฝึกอบรม
ด้านการบินพาณิชย์ ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมการบินพลเรือน
สถาบันฝึกอบรมการบินกองทัพอากาศ สถาบันฝึกอบรมการบิน
เอกชน สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี
ครูฝกึ การบิน บุคลากรต�ำแหน่งนักบินอาวุโส คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
จากผู้เชี่ยวชาญตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยรวมด้วยเทคนิค
เดลฟายทั้งสิ้น จ�ำนวน 12 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยใช้
เทคนิคเดลฟายในการศึกษารวบรวมความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยรวมทั้งสิ้น
จ�ำนวน 12 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น แบบสอบถามที่ ผู ้ วิ จั ย
สร้างขึ้นตามระเบียบวิธีวิจัยแบบเดลฟาย จ�ำนวน 3 รอบ ดังนี้
แบบสอบถามรอบที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง
ประกอบด้วยค�ำถามเพื่อสัมภาษณ์ จ�ำนวน 8 ข้อ ผ่านการ
ตรวจสอบความชัดเจน ความถูกต้องและความเหมาะสมของ
เครื่องมือก่อนน�ำไปสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน

แบบสอบถามรอบที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่ได้จาก
การวิเคราะห์เนื้อหาของแบบสอบถามรอบที่ 1 โดยน�ำมาสร้าง
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย ตัวแบบ
สมรรถนะของนักบินพาณิชย์ทพี่ งึ ประสงค์ 4 ด้าน จ�ำนวน 65 ข้อ
เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำ
การปรับแก้ แล้วจึงวิเคราะห์เครื่องมือเพื่อหาค่ามัธยฐาน
และส่วนเบี่ยงเบนระหว่างควอไทล์
แบบสอบถามรอบที่ 3 เป็ น ข้ อ ความเดี ย วกั น กั บ
แบบสอบถามรอบที่ 2 แต่ได้ท�ำการปรับข้อความเพื่อให้มี
ความชัดเจน มีการเพิ่มค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
ที่วิเคราะห์ได้จากค�ำตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 12 คน เพื่อเป็น
การยืนยันค�ำตอบความคิดเห็นที่ผ่านการถามย�้ำ จึงเป็นการหา
ค่ า ความเที่ ย งตรงและความคิ ด เห็ น ของผู ้ เ ชี่ ย วชาญที่ ไ ด้
ให้ไว้ โดยแบบสอบถามนี้ ประกอบด้วย ตัวแบบสมรรถนะ
ที่พึงประสงค์ของนักบินพาณิชย์ 4 ด้าน จ�ำนวน 65 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ส�ำหรับข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามรอบที่ 3 ท�ำการ
วิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ โดยพิจารณา
ตัวแบบสมรรถนะทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน คือ
ค่ามัธยฐานไม่ต�่ำกว่า 3.50 ค่าควอไทล์ไม่เกิน 1.50 แล้วน�ำมา
สรุปเป็นตัวแบบสมรรถนะนักบินพาณิยไ์ ทยทีพ่ งึ ประสงค์ตอ่ ไป
การศึกษาตัวแบบสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักบิน
พาณิชย์ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย ผู้วิจัยจะได้น�ำข้อมูลที่รวบรวม
ได้มาท�ำการวิเคราะห์โดยพิจารณาจากค่ามัธยฐาน ค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ โดยหาค่ามัธยฐาน มีค่าตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน 1.50 แสดงว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ข้อความทีค่ า่ มัธยฐาน ตัง้ แต่ 3.504.49 ผู้วิจัยถือว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้อง
กันว่าข้อความนัน้ มีความจ�ำเป็นมาก และข้อความทีม่ คี า่ มัธยฐาน
ตั้งแต่ 4.50-5.00 ผู้วิจัยถือว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่าข้อความนั้นมีความจ�ำเป็นมากที่สุด

ผลการวิจัย

ผลการศึ ก ษาการพั ฒ นาตั ว แบบสมรรถนะนั ก บิ น
พาณิชย์ในประเทศไทย พบว่า ตัวแบบสมรรถนะเฉพาะงาน
ของนักบินพาณิชย์ มี 4 ตัวแบบ คือ อุปนิสยั และบุคลิกลักษณะ
ความรูค้ วามสามารถ พฤติกรรมการท�ำงาน และผลการปฏิบตั งิ าน
โดยแสดงตัวแบบสมรรถนะเฉพาะงานของนักบินพาณิชย์แต่ละ
ด้านดังต่อไปนี้
1. ด้านอุปนิสยั และบุคลิกลักษณะ มี 6 ตัวแบบ ได้แก่
การรักษาวินัย การปฏิบัติตน มนุษย์สัมพันธ์ ความร่วมมือและ
การท�ำงานเป็นทีม การตรงต่อเวลา และความซื่อสัตย์สุจริต
โดยมีตัวชี้วัดแสดงดังตารางที่ 1
2. ด้านความรู้ความสามารถ มี 3 ตัวแบบ ได้แก่
ภาวะผูน้ ำ� การพัฒนาตนเอง และทักษะการสือ่ สาร โดยตัวแบบ
แสดงดังตารางที่ 2
3. ด้านพฤติกรรมการท�ำงาน มี 7 ตัวแบบ ได้แก่
ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน ความอุตสาหะ
และความกระตื อ รื อ ร้ น การประสานงาน ความคิ ด ริ เ ริ่ ม
การตัดสินใจ และการวางแผน โดยมีตวั แบบแสดงดังตารางที่ 3
4. ด้านผลการปฏิบัติงาน มี 5 ตัวแบบ ได้แก่ ปริมาณ
ผลงาน คุณภาพของผลงาน ความทันเวลา ความคุ้มค่าใน
การใช้ทรัพยากร และผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ โดยมี
ตัวชี้วัดแสดงดังตาราง 4

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

57

ตารางที่ 1 ตัวแบบสมรรถนะด้านอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะ
		
ตัวแบบสมรรถนะ			
รายการ
1. การรักษาวินัย		
1.1 มีการประพฤติ ปฏิบัติตนตามแบบธรรมเนียมนักบิน
			
1.2 มีการกระผิดวินัยน้อยมากหรือไม่มีเลย
			
1.3 เชื่อฟังค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด
2. การปฏิบัติตน		
2.1 มีน�้ำใจโอบอ้อม อารี
			
2.2 มีความจงรักภักดี
			
2.3 มีความไม่เห็นแก่ตัว
			
2.4 มีกริยา วาจา สภาพ เรียบร้อย
			
2.5 ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข
3. มนุษยสัมพันธ์		
3.1 มีการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี
			
3.2 มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานทุกระดับ
			
3.3 มีความสามารถโน้มน้าวชักจูงผู้ร่วมงานในการท�ำงาน
4. ความร่วมมือและการท�ำงานเป็นทีม
4.1 มีการอุทิศตน เพื่อช่วยเหลืองานขององค์กรและเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ
			 และเต็มความสามารถ
			
4.2 มีความสามารถท�ำงานร่วมกันเป็นทีม
5. การตรงต่อเวลา		
5.1 มีการตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานขององค์กรและตารางบิน
			
5.2 มีการตรงต่อเวลาในการปฏิบัติอื่นๆ ในสังคมทั่วไป
6. ความซื่อสัตย์สุจริต
6.1 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรงไปตรงมา
			
6.2 รักษาค�ำพูด
			
6.3 ยืนยันเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ
			
6.4 ไม่ใช้เวลาและทรัพยากรขององค์กรแสวงประโยชน์ส่วนตน

ตารางที่ 2 ตัวแบบสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถ
		

ตัวแบบสมรรถนะ			

1. ภาวะผู้น�ำ		
1.1
			
1.2
			
1.3
			
1.4
2. การพัฒนาตนเอง
2.1
			
			
2.2
3. ทักษะการสื่อสาร
3.1
			
3.2
			
3.3
			
3.4

58

รายการ

มีความกล้าหาญทั้งทางร่างกายและจิตใจ
มีความเด็ดขาด ไม่ชักช้าหรืออ้อมค้อม
มีความยุติธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีจนได้การยอมรับนับถือ
มีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ
มีการแสวงหาโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและหน่วยงาน
มีความสนใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม
กล้าแสดงออก และน�ำเสนอได้ดี ทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
สามารถสื่อความหมายได้หลายรูปแบบ
มีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่

ศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตารางที่ 3 ตัวแบบสมรรถนะด้านพฤติกรรมการท�ำงาน
		

ตัวแบบสมรรถนะ			

1. ความรับผิดชอบ		
1.1
			
1.2
			
1.3
			
1.4
2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน
2.1
			
2.2
			
2.3
			
2.4
3. ความอุตสาหะและความกระตือรือร้น
3.1
			
3.2
			
3.3
			
3.4
4. การประสานงาน		
4.1
			
4.2
			
4.3
			
4.4
				
5. ความคิดริเริ่ม		
5.1
			
5.2
			
5.3
6. การตัดสินใจ		
6.1
			
6.2
			
6.3
7. การวางแผน		
7.1
			
7.2
			
7.3
			
7.4

รายการ

มีการปฏิบัติงานให้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยตนเอง
เรียนรู้ถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาโดยตรง
มีการยอมรับค�ำวิจารณ์หรือข้อผิดพลาดที่มีเหตุผล
กล้ารับผิดในการกระท�ำของตน
มีความรู้ ความช�ำนาญงานในหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี
มีการสังเกต และค้นคว้าในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจ
สามารถให้ค�ำแนะน�ำงานในหน้าที่ให้กับผู้อื่นได้
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในต�ำแหน่งที่สูงขึ้น
มีความเข้าใจและศรัทธาในงานนักบินอย่างถ่องแท้
มีความร่าเริงและมองโลกในแง่ดี
มีการเอาความส�ำเร็จขององค์กรหรือบุคคลมาเป็นแบบอย่าง
มุ่งมั่นปฏิบัติงานที่ได้รับมอบให้ส�ำเร็จโดยเร็ว
มีการก�ำหนดแนวทางในการประสานงานระหว่างบุคคลในหน่วยงานอย่างชัดเจน
มีความสามารถในการปรับตัวได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง
มีความสามารถในการประสานเพื่อตกลงหรือแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น
มีความสามารถในการให้บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เข้าใจภารกิจ
และการปฏิบัติอย่างแจ่มชัด
มีความตื่นตัวอยู่เสมอ
มีการฝึกตัวเองให้เข้าหางานที่ควรท�ำ โดยไม่ต้องมีใครบอก และไม่ลังเลใจ
มีความคิดก้าวหน้าเสมอ
มีการประเมินสถานการณ์อยูเ่ สมอ ทัง้ ในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงานและในชีวติ ประจ�ำวัน
การตัดสินใจอย่างรอบคอบ รัดกุมบนพื้นฐานเหตุผล
มีการตัดสินใจที่เฉียบขาดทันเวลา
มีกระบวนการวางแผนที่เป็นระบบ
มีความมุ่งมั่นในเรื่องที่ส�ำคัญ
มีแผนการใช้เวลาที่เหมาะสม
มีการทบทวนแผน เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
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ตารางที่ 4 ตัวแบบสมรรถนะด้านผลการปฏิบัติงาน
		

ตัวแบบสมรรถนะ			

1. ปริมาณผลงาน		
1.1
			
			
2.2
			
			
3.3
2. คุณภาพของผลงาน
2.1
		
			
2.2
3. ความทันเวลา		
3.1
			
3.2
4. ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
4.1
			
5. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้
5.1
			
5.2

การปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบค�ำสั่ง คู่มือ หรือหลักฐาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษให้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดีเสมอ
ความสอดคล้องของผลผลิตของงานที่ได้กับผลผลิตของงานที่ตั้งเป้าหมายไว้
การมีผลงานถูกต้องตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบ ค�ำสั่งคู่มือ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น กฎนิรภัยด้านการบิน
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อผลผลิตของงานที่ได้จากการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานได้ส�ำเร็จตามเวลาที่ก�ำหนด
มีการจัดล�ำดับความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพในการสร้างผลงานตามภารกิจ โดยให้มีการสิ้นเปลืองทรัพยากรที่
น้อยที่สุด
การมีผลงานตรงตามเป้าหมาย
ผลงานสอดคล้องกับภารกิจ

อภิปรายผล

ผลการวิจัยในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาตัวแบบสมรรถนะเฉพาะงานของนักบินพาณิชย์ใน
ประเทศไทย ซึง่ ผลจากการวิจยั ในส่วนนีส้ ามารถน�ำไปพัฒนาต่อ
เพื่อพยากรณ์ความต้องการนักบินของธุรกิจการบินพาณิชย์
และพัฒนาฐานข้อมูลการวางแผนก�ำลังบุคลากรทางด้านการบิน
ของประเทศไทยต่อไป ซึ่งในการศึกษาในครั้งนี้มีข้อจ�ำกัดใน
การวิจัย ด้านกรอบระยะเวลาในการศึกษาอยู่ระหว่าง ปี พ.ศ.
2556-2558 เท่านัน้ ขณะทีส่ ภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมการบิน
มีพัฒนาการในภาพรวมทุกมิติที่ค่อนข้างรวดเร็วตามทิศทาง
การแข่งขันระดับโลก ส่วนบุคลากรและพนักงานในองค์กรที่
ศึกษาที่ผู้วิจัยเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลอาจจะเข้าใจ ไม่แจ่มชัด
ในข้อค�ำถามในขณะอ่านแบบสอบถามบางครั้งผู้วิจัยจ�ำเป็น
ต้องอธิบายเพิ่มเติม ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการส�ำรวจเป็น
ผู้บริหารด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายนักบินพาณิชย์
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ผูบ้ ริหารด้านการพัฒนา
และฝึกอบรมของสายการบินพาณิชย์ ผูบ้ ริหารสถาบันฝึกอบรม
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ศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้านการบินพาณิชย์ ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมการบินพลเรือน
สถาบันฝึกอบรมการบินกองทัพอากาศ สถาบันฝึกอบรมการบิน
เอกชน สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี
ครูฝึกการบิน บุคลากรต�ำแหน่งนักบินอาวุโส และท้ายสุด
ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล อยู่ในช่วงเวลาช่วงหนึ่ง
ซึ่งผลการตอบแบบสอบถามจะใช้ได้ดีที่สุดในเวลานั้น

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
การศึกษาเรือ่ งการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะเฉพาะงาน
ของนักบินพาณิชย์ในประเทศไทย ในครั้งนี้นั้นจะน�ำไปใช้
เพื่อการศึกษาเพิ่มเติมต่อยอดการวิจัย และเพิ่มจ�ำนวน และ
ความหลากหลายของประชากรกลุ่มเป้าหมายนั้นอาจ ท�ำให้
เกิดความครอบคลุมและประโยชน์ส�ำหรับงานของสายการบิน
พาณิชย์ได้ในอนาคต

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 การศึกษาเรือ่ งการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะ
เฉพาะงานของนักบินพาณิชย์ในประเทศไทย ควรมีศึกษา
เพิ่มเติมโดยในระดับนานาชาติและกับหลายสภาพแวดล้อม
ของอุตสาหกรรมการบิน ที่มีพัฒนาการในภาพรวมทุกมิติ
และมีทิศทางการแข่งขันระดับโลก
		 2.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจยั ในการต่อ
ยอดครั้งต่อไปให้เป็นไปตามช่วงเวลาที่เหมาะสมย่อมจะท�ำให้
เกิดการตอบแบบสอบถามตอบโจทย์ได้ครบถ้วนสมบูรณ์และ
แม่นย�ำยิ่งขึ้น
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