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บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับของสมรรถนะการปฏิบัติงานในยุคประเทศไทย 4.0
และการบริหารทรัพยากรมนุษยของบุคลากรสนับสนุนการบิน 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริหารทรัพยากร
มนุษยของบุคลากรสนับสนุนการบินที่มีตอสมรรถนะการปฏิบัติงานในยุคประเทศไทย 4.0 การวิจัยนี้ใชวิธีการ
วิจัยแบบผสานวิธีระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการวิจัยเชิงปริมาณ มีกลุมตัวอยางคือ
พนักงานประจำที่ปฏิบัติงานในฝายบริการภาคพื้น ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 360 คน
ขนาดของกลุมตัวอยางกำหนดโดยใชเกณฑ 20 เทาของตัวแปรสังเกต ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม และวิเคราะหดวยแบบจำลองสมการโครงสราง สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
ขอมูลโดยการสัมภาษณ เชิงลึกกับผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน 15 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และวิเคราะห
ขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจั ยพบวา 1) สมรรถนะการปฏิบั ติงานในยุคประเทศไทย 4.0 อยูในระดั บมาก การบริห าร
ทรัพยากรมนุษยของบุคลากรสนับสนุนการบิน ดานการวางแผนทรัพยากรมนุษย อยูในระดับมากที่สุด ดาน
การสรรหาและการคัดเลือก ดานการฝกอบรมและการพัฒนา ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยูในระดับ
มาก ขณะที่ดานการบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ อยูในระดับปานกลาง 2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีอิทธิพลโดยรวมตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานประจำที่ปฏิบัติงานในฝายบริการภาคพื้นของบริษัท
การบินไทย จำกัด (มหาชน) มากที่สุด รองลงมา คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย การฝกอบรมและพัฒนา
การบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ และการสรรหาและการคัดเลือก ตามลำดับ
คำสำคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย; บุคลากรสนับสนุนการบิน; สมรรถนะการปฏิบัติงาน
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Abstract
The objectives of this research were 1) To study the level of work competency in
Thailand 4.0 era the human resource management of aviation support personnel. 2) To study
the influences of the human resource management of aviation support personnel that
affects the work competency in Thailand 4.0 era. Mixed methods research was designed. For
the qualitative research was using the sampling group consisted of 360 full-time employees
working in the ground service department of Thai Airways International Public Co.,Ltd. The
sample size was determined using a criterion of 20 times the observed variable using a multistep sampling method. Data were collected by a questionnaire and analyzed with a
structural equation model. The qualitative research, data were collected through in-depth
interviews with 15 key informants, selected individually and analyze through content
analysis.
The Result indicated that 1) For the human resource management of aviation support
personnel in Thailand 4.0 era; the human resource planning aspect is at the highest level,
other than that the recruitment and selection, training and development and work
assessment aspects are at high level. While the management of compensation and benefits
is at moderate level. 2) Work performance evaluation has the most influence on the
permanent employees who work in the ground service department of Thai Airways
International Public Co.,Ltd., and followed by human resource planning. Training and
Development Compensation and Benefits Management and recruiting and selection
respectively.
Keywords: Human Resource Management; Aviation Support Personnel; Competencies in
Work

บทนำ
อุตสาหกรรมการบินของโลกและประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเปนผลจากนโยบายการสงเสริมการ
ทองเที่ยวของประเทศตาง ๆ ทำใหการเดินทางทางอากาศกลายเปนตัวเลือกอันดับแรกในการเดินทางที่สะดวก
ประหยั ด เวลา และรัฐ บาลยั งมี น โยบายส งเสริมทางดานการคมนาคมขนส งทางอากาศอยางตอเนื่ องผาน
นโยบายการพัฒนาประเทศในระยะยาว สงผลใหอุตสาหกรรมการบินมีการขยายตัว แตบุคลากรในสายอาชีพที่
เกี่ยวของกลับเขาสูสภาวะขาดแคลนอยางมากโดยเฉพาะบุคลากรที่เปนสัญชาติไทย ซึ่งป พ.ศ. 2560 กรมทา
อากาศยาน ทำการเก็บขอมูลสถิติเที่ยวบินพาณิชยในประเทศไทย พบวา มีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจาก 40,000
เที่ยวบิน ในป พ.ศ. 2553 เปน 140,000 เที่ยวบิน นอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยได

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร ปที่ 9 ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน 2564) 808

คาดการณความตองการบุคลากรดานการบินและสนับสนุนการบิน บุคลากรดานการควบคุมการจราจรทาง
อากาศ และ ชางอากาศยานในภูมิภาคเอเชีย จะมีมากถึง 40,000 คน (Suwandee, 2019)
จากการเติ บ โตของอุ ต สาหกรรมการบิ น และการสงเสริม โครงการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิจ พิ เศษ
ตะวั น ออก หรื อ EEC ส งผลให มี การขยายเสน ทางการบิ น เพิ่ มมากขึ้น ในอนาคต และมี ความตองการด าน
ทรัพยากรมนุษยในสาขาอุตสาหกรรมการบิน เพิ่มขึ้น จึงเปนเหตุใหในอนาคตของประเทศไทยจะประสบปญหา
ขาดแคลนบุคลากรทางการบินที่ มีประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานสูงสุด ทำใหเกิดสถานการณ การแขงขันที่
รุนแรงของธุรกิจสายการบิน โดยเกิดการแยงบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทางที่มีศักยภาพ ซึ่งปญหาขาดแคลน
บุคลากรที่มีศักยภาพและมีสมรรถนะการทำงานที่ดี ไมไดรับการแกไขก็จะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการบิน
อั น เป น อุ ป สรรคสำคั ญ ต อการก าวสู ศูน ย กลางการบิ น ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นตอ ไปได ในความสำคั ญ ของการ
ใหบ ริการผูโดยสารคือคุณภาพการให บริการที่ดี โดยเปนสิ่งที่เกิดจากการที่บริษัทสายการบินมีบุคลากรที่ มี
ความรูตรงตามสายงาน มีทักษะการคิดวิเคราะหที่ไดจากการสั่งสมประสบการณ และความกลาหาญในการ
ตัดสินใจเชิงบวกเพื่อการใหบริการผูโดยสารจำนวนเพิ่มมากขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพและมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานที่ดี
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปนบริษัทที่ใหบริการการบินระหวางประเทศหลักของประเทศ
ไทย มีอายุงานกว า 58 ป และมีฝ ายรองรับ ภารกิจการให บ ริการผูโดยสารคื อฝายปฏิ บัติ การภาคพื้น จาก
ความสำคัญอันเปนสายการบินแหงชาติ ประกอบกับ ภารกิจหนาที่สำคัญดานการใหบริการผูโดยสารอันเปน
หนาที่ของพนักงานฝายปฏิบัติการภาคพื้นที่จำเปนตองปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตอง แมนยำ ทั้งการใหบริการ
ผูโดยสารและลูกเรือ อยางมีประสิทธิภาพและมีสมรรถนะที่ดีในการปฏิบัติหนาที่ ในกรณีที่มีจำนวนผูโดยสาร
และลู ก เรื อ จำนวนมากเข ารั บ บริ ก ารในช ว งเวลารี บ เรง อย างมี ส มรรถนะ ความเสี่ ย งด า นสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย คือ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคกร โดยปจจัยดาน
การบริห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ กอ ให เกิ ดความมี ส มรรถนะสำหรับ ภาคธุร กิ จ การบิ น คือ การมีบุ คลากรที่ มี
ประสิทธิภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ดี มีการบริหารทรัพยากรมนุษยที่เขมงวดและสอดคลองกับการ
เติบโตของการพัฒนายุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เกี่ยวกับ
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย สู ก ารเป น ประเทศไทย 4.0 ที่ เติ บ โตคู ข นานกั บ ภาคการเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมการบิน อยางคูเคียงกันไป
บทความนี้ ได ค น พบองค ค วามรู คื อ สมรรถนะการปฏิ บั ติ งานยุ ค ประเทศไทย 4.0 ของบุ ค ลากร
สนั บสนุน การบิ นสามารถนำไปเปน ส วนหนึ่ งในการตัด สิน ใจของ การบริหารทรัพยากรมนุ ษย ของบุ คลากร
สนับสนุนการบิน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาระดับ ของสมรรถนะการปฏิ บั ติ งานในยุ คประเทศไทย 4.0 และการบริห ารทรัพยากร
มนุษยของบุคลากรสนับสนุนการบิน
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2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริหารทรัพยากรมนุษยของบุคลากรสนับสนุนการบินที่มีตอสมรรถนะ
การปฏิบัติงานยุคประเทศไทย 4.0

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนแบบผสมผสาน โดยเลือกแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณเปนหลักในการศึกษา รวมกับ
การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหไดเนื้อหาสาระในเชิงลึก และครบถวน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม
และ แบบสัมภาษณ การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ พนักงานประจำที่ปฏิบัติงาน ในฝายบริการภาคพื้น
ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,921 คน (บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), 2560) ใชการ
วิเคราะห แ บบจำลองสมการโครงสร าง ซึ่ งขนาดกลุม ตัว อย างที่ เหมาะสมกับ เทคนิ ควิธีนี้ ควรมี ขนาดใหญ
เนื่ องจากจะมี โอกาสให ตัว แปรมี การแจกแจงแบบปกติมากกวากลุมตัว อยางที่มีขนาดเล็กกวา โดย ไคลน
(Kline, 2005) เสนอวา ขนาดกลุมตัวอยางควรมีประมาณ 20 เทาของตัวแปรสังเกต และเนื่องจากการวิจัยครั้ง
นี้มีตัวแปรสังเกตทั้งสิ้น 18 ตัวแปร ดังนั้นมีกลุมตัวอยางรวมทั้งสิ้น 360 ตัวอยาง จากการกำหนดขนาดกลุม
ตัวอยางดวยหลักการของไคลน (Kline, 2005) ไดจำนวนกลุมตัวอยาง จำนวน 360 คน และเพื่อปองกันปญหา
ความสูญหาย หรือขอมูลไมครบ ระหวางการเก็บขอมูล ผูวิจัยจึงกำหนดขนาดกลุมตัวอยางเปนจำนวน 400 คน
โดยกระจายตามสัดสวนของฝายบริการลูกคาภาคพื้น ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) การวิจัยเชิง
คุณภาพ ผูใหขอมูลสำคัญเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยคัดเลือกผูเขารวมการวิจัยจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
ฝายปฏิบัติงานภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 15 คน ประกอบดวย ผูบริหาร จำนวน 5
คน ระดับปฏิบตั ิงาน จำนวน 5 คน และนักวิชาการ จำนวน 5 คน
การวิเคราะหขอมูล การวิจัยเชิงปริมาณใชการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics)
วิเคราะหห าคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ ออธิบายคุณ สมบั ติของพนักงานประจำที่
ปฏิบัติงาน ในฝายบริการภาคพื้น ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และอธิบายระดับสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน ยุคประเทศไทย 4.0 และการบริหารทรัพยากรมนุษยดานบุคลากรสนับสนุนการบิน สถิติเชิงอนุมาน
(inferential statistics) ใช ก ารวิ เคราะห แ บบจำลองสมการโครงสร าง (structural equation modeling:
SEM) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกต และความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรตาม โดยใชโปรแกรมแบบจำลองสมการโครงสราง การวิจัยเชิงคุณภาพ นำขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
มาถอดเสียงและบันทึกเปนขอความ นำขอความจากการสัมภาษณและการจดบันทึกมาจำแนกเปนประเด็น
และเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการวิจัย วิเคราะหคำใหสัมภาษณของผูใหขอมูลสำคัญ
ตามวัตถุป ระสงคการวิจัย โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้ อหา (Content Analysis Technique) สังเคราะห
ขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยและนำเสนอตอไป

ผลการวิจัย
1. ระดับของสมรรถนะการปฏิบัติงานในยุคประเทศไทย 4.0 และการบริหารทรัพยากรมนุษยของ
บุคลากรสนับสนุนการบิน เมื่อพิจารณาโดยรวมแลวพบวา ตัวชี้วัดการเขาไดดีกับขอมูลทุกตัว พบวา 1) คาไค-
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สแควรสัมพัทธ (Chi-square/df) มีคาเทากับ 1.87 2) ดัชนีรากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสอง
ของการประมาณคา (root mean square error of approximation: RMSEA) มีคาเทากับ 0.047 3) รากที่
สองของคาเฉลี่ยกำลังสองของสวนเหลือมาตรฐาน (root mean square residual: RMR) มีคาเทากับ 0.036
4) ดั ช นี วั ด ความกลมกลื น (goodness of fit index: GFI) มี ค า เท ากั บ 0.94 5) ดั ช นี วั ด ความกลมกลื น ที่
ปรั บ แก ไขแล ว (adjusted goodness of fit index: AGFI) มี ค า เท ากั บ 0.91 6) ดั ช นี วั ด ความสอดคล อ ง
กลมกลื น เชิ ง สั ม พั ท ธ (comparative fit index: CFI) มี ค า เท า กั บ 0.99 7) ดั ช นี ก ารเข า ได ป ระหยั ด
(parsimony goodness-of-fit หรื อ PGFI) มี ค า 0.58 แสดงว า และ 7) ดั ช นี วั ด ขนาดของกลุ ม ตั ว อย า ง
(Critical N: CN) มีคาเทากับ 243.10 แสดงวา ขอมูลเชิงประจักษกับแบบจำลองเขากันไดดี (good fit)
1) สมรรถนะการปฏิบั ติ งาน ขึ้น อยูกับ การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย การสรรหาและการคัด เลือก
การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ
ตัวแปรอิสระ
Beta
S.E.
t
R² = 0.56
PLAN
0.60
0.15
5.39
SELEC
0.13
0.11
1.21
TRADEV
0.30
0.18
1.43
EVAL
0.92
0.49
3.15
COMPWEL
0.27
0.06
2.08
ผลการวิ เคราะห พบว า สมรรถนะการปฏิ บั ติ งาน ขึ้ น อยู กั บ การวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย การ
ประเมิ นผลการปฏิบั ติงาน และการบริหารคาตอบแทนและสวัสดิ การ โดยสามารถอธิบ ายการผัน แปรของ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน ไดรอยละ 56 ขณะที่การสรรหาและการคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา ไมมีผล
ทางตรงตอสมรรถนะการปฏิบัติงาน
2) การบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ ขึ้นอยูกับ การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหาและการ
คัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา และ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตัวแปรอิสระ
Beta
S.E.
t
R² = 0.65
PLAN
0.17
0.20
2.38
SELEC
0.01
0.16
0.19
TRADEV
0.05
0.25
0.35
EVAL
0.85
0.64
4.83
ผลจากการวิเคราะห พบวา การบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ ขึ้นอยูกับ การวางแผนทรัพยากร
มนุษย และ การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยสามารถอธิบายการผันแปรของการบริหารคาตอบแทนและ
สวัสดิการ ไดรอยละ 65 ขณะที่การสรรหาและการคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา ไมมีผลทางตรงตอการ
บริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ
3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ขึ้นอยูกับ การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหาและการคัดเลือก
และ การฝกอบรมและพัฒนา
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ตัวแปรอิสระ
Beta
S.E.
t
R² = 0.70
PLAN
0.24
0.07
2.79
SELEC
0.25
0.06
2.43
TRADEV
0.76
0.07
5.23
ผลการวิเคราะห พบวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ขึ้นอยูกับ การวางแผนทรัพยากรมนุษย การ
สรรหาและการคัดเลือก และ การฝกอบรมและพัฒนา โดยสามารถอธิบายการผันแปรของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ไดรอยละ 70
4) การฝกอบรมและพัฒนา ขึ้นอยูกับ การวางแผนทรัพยากรมนุษย และการสรรหาและการคัดเลือก
ตัวแปรอิสระ
Beta
S.E.
t
R² = 0.29
PLAN
0.15
0.15
1.49
SELEC
0.45
0.13
4.07
ผลการวิเคราะห พบวา การฝกอบรมและพัฒนา ขึ้นอยูกับ การสรรหาและการคัดเลือก โดยสามารถ
อธิบายการผันแปรของการฝกอบรมและพั ฒ นา ไดรอยละ 29 ขณะที่การวางแผนทรัพยากรมนุษย ไมมีผล
ทางตรงตอการฝกอบรมและพัฒนา
5) การสรรหาและการคัดเลือก ขึ้นอยูกับ การวางแผนทรัพยากรมนุษย
ตัวแปรอิสระ
Beta
S.E.
t
R² = 0.29
PLAN
0.52
0.12
5.85
ผลการวิเคราะห พบวา การสรรหาและการคัดเลือก ขึ้ น อยูกับ การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย โดย
สามารถอธิบายการผันแปรของการสรรหาและการคัดเลือก ไดรอยละ 27
2. อิ ทธิพลของการบริหารทรัพยากรมนุษย ของบุ คลากรสนับสนุน การบิน ที่มีตอสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน ยุคประเทศไทย 4.0
ผลจากการวิเคราะหแบบจำลอง แสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรแฝง ซึ่งสงผลทางตรง และทางออมตอ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานประจำที่ปฏิบัติงานในฝายบริการภาคพื้นของบริษัท การบินไทย จำกัด
(มหาชน) ดังไดกลาวมาแลว ดังนั้นผูวิจัยจึงนำผลการวิเคราะหสมการโครงสรางมาเสนอคาอิทธิพลทางตรง
และทางออม และผลรวมของตัวแปรแฝงทุกตัว เพื่อแสดงอิทธิพลของปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน ดังตาราง 1
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ตาราง 1 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม ของปจจัยตาง ๆ ที่ศึกษา
ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผล
การบริหารทรัพยากรมนุษย
ทางตรง
ทางออม
ผลรวม
การวางแผนทรัพยากรมนุษย
0.60**
0.17*
0.77**
การสรรหาและการคัดเลือก
0.13
0.27**
0.27*
การฝกอบรมและพัฒนา
0.30
0.53**
0.53*
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
0.92**
0.23
0.92**
การบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ
0.27*
0.27*
จากตาราง 1 พบวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลโดยรวมตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
พนักงานประจำที่ปฏิบัติงานในฝายบริการภาคพื้นของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มากที่สุด รองลงมา
คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย การฝกอบรมและพัฒนา การบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ และการสรร
หาและการคัดเลือก ตามลำดับ แตเมื่อพิจารณาเฉพาะปจจัยที่สงผลทางตรงตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
พนั ก งานประจำที่ ป ฏิ บั ติ งานในฝ ายบริ ก ารภาคพื้ น ของบริ ษั ท การบิ น ไทย จำกั ด (มหาชน) พบว า การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลโดยรวมตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานประจำที่ปฏิบัติงานในฝาย
บริการภาคพื้นของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มากที่สุด รองลงมาคือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย
และ การบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ ขณะที่การฝกอบรมและพัฒนา และการสรรหาและการคัดเลือก
สงผลทางออมตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานประจำที่ปฏิบัติงานในฝายบริการภาคพื้นของบริษัท
การบินไทย จำกัด (มหาชน) เทานั้น

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะหแบบจำลองในรูปแบบคาที (t-value)
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจั ยตามวั ตถุ ประสงคที่ 1 พบวา พนั กงานประจำที่ ป ฏิ บั ติงานในฝายบริการภาคพื้นของ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีสมรรถนะการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งดานพฤติกรรม
การปฏิบั ติงาน ด านความสามารถในการปฏิ บั ติ งาน และ ด านความพยายามในการปฏิ บั ติงาน เนื่องจาก
นโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไดใหความสำคัญกับสมรรถนะหรือ
การนำสมรรถนะมาใชในองคกร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มองวา ทรัพยากรมนุษยเปนสวนสำคัญ
ขององคกร โดยการใชสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย ใหมีประสิทธิภาพ บริษัท การบินไทย จำกัด
(มหาชน) ไดดำเนินการ ดังนี้ (1) การวางแผนความกาวหนาของบุคลากรไดแก การกำหนดเกณฑการเลื่อนขั้น
การโยกยายตำแหนงงาน ตามความสามารถที่ปฏิบัติงานไดอยางเปนผลสำเร็จ กระทำโดยการทดสอบระดับ
ความสามารถที่องคกรกำหนดเปนมาตรฐาน (2) การฝกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ตรงกับหนาที่
เพื่ อให เกิ ด ทั กษะ ความรูและทั ศนคติ ที่ ดี ต อ งานนั้น ๆ (3) การสรรหาและการคัดเลื อก โดยกำหนดความ
ตองการสมรรถนะของบุคคลเพื่อใหเกิดการคัดเลือกบุคคลไดตรงตามความตองการ (4) การบริหารคาตอบแทน
โดยการกำหนดอัตราคาตอบแทนตามระดับการศึกษาและตามความสามารถที่มีเพิ่มขึ้น และ (5) การบริหารผล
การปฏิ บั ติ งาน หมายถึ ง เกณฑ การประเมิ น ผลงานประจำป ของ บริษัท การบิน ไทย จำกั ด (มหาชน) ซึ่ ง
สอดคลองกับหลักการจัดการสมรรถนะใหมีประสิทธิภาพของ (Thepwan, 2012) พนักงานประจำที่ปฏิบัติงาน
ในฝายบริการภาคพื้นของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความสามารถในการปฏิบัติงานมาก เพราะ
พนักงานประจำที่ปฏิบัติงานในฝายบริการภาคพื้นมีความรูในกฎของความปลอดภัยในการทำงาน กฎระเบียบ
การบริการ มีความเชี่ยวชาญในการใหบริการ นอกจากนี้ยังมีความสามารถพิเศษในการแกปญหาหนางาน หาก
กลาวถึงความพยายามในการปฏิบัติงาน พนักงานประจำที่ปฏิบัติงานในฝายบริการภาคพื้นมีความตั้งใจในการ
ให ความช วยเหลื อ แก ไขป ญ หาให ผู โดยสาร ระหวางปฏิ บั ติงาน มุงมั่น ในการแก ปญ หาหนางาน ระหวาง
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ พนักงานประจำที่ปฏิบัติงานในฝายบริการภาคพื้นยังมีความสุภาพในการบริการ และ
ตระหนั กถึ งความถู กต องของข อมู ลผู โดยสารระหวางการให บริการ อดทนตอความเครียดจากการปฏิบั ติงาน
นอกจากการวางแผนการสรรหาแลวยังรวมความไปถึงการพิจารณาไปถึงแหลงที่จะไปทำการสรรหาอีกดวย จึง
ทำใหสมรรถนะการปฏิบัติงาน ยุคประเทศไทย 4.0 ของพนักงานประจำที่ปฏิบัติงานในฝายบริการภาคพื้นของ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีสมรรถนะดี เชนเดียวกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกลุม
บริษัทในเครือซีเมนไทย คือ มุงเนนพัฒนาบุคลากรโดยใชระบบการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม ทำ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานดวยคำชี้แจงและตรงไปตรงมา และสงเสริมใหพนักงานมีความคิด
สร า งสรรค สามารถหาแนวทางในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงาน (Wadiharoen, 2013) เช น เดี ย วกั บ
การศึกษาของ Ishaq, Athar, Manzoor and Ain (2018) ที่ทำการศึกษาเรื่อง Investigating the Impact of
Diversity Oriented HR Practices and Aspirational Leadership towards Thriving at WorkModerating Stance of Fairness Perception พบวา ขั้นตอนการบริหารทรัพยากรมนุษยคือ การวางแผน
ความต อ งการ การสรรหา คั ด เลื อ ก การฝ ก อบรมและการธำรงรั ก ษา เพื่ อ เสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดำเนินงานขององคกร และการศึกษาของ Oaya, Ogbu, Remilekun (2018) ทำการศึกษาเรื่อง Impact of
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Recruitment and Selection Strategy on Employees’ Performance: A Study of Three Selected
Manufacturing Companies in Nigeria พบวา องคป ระกอบสำคัญ ของการจัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย เพื่ อ
ความมีประสิทธิภาพคือ (1) กระบวนการสรรหา คัดเลือกที่ทำใหองคกรสามารถรับสมัครพนักงานที่มีความ
มุงมั่นและมีประสิทธิผลในขณะที่การรับสมัครผานอิทธิพลของชุมชนเจาบานนำไปสูความไรประสิทธิภาพของ
องค กร (2) การยอมรับ ของผู ส มั ครที่ ได รับ การอ างอิงจากพนักงานที่ มีความมุ งมั่น และกระตือรือรน ในการ
ทำงาน (3) การฝกสอนพนักงานดวยระบบการฝกงานภายในองคกร
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 2 พบวา การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหาและการคัดเลือก
การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ มีอิทธิพลตอ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน ยุคประเทศไทย 4.0 ของพนักงานประจำที่ปฏิบัติงานในฝายบริการภาคพื้นของบริษัท
การบินไทย จำกัด (มหาชน) สอดคลองกับสมมติฐานวิจัยที่กำหนดไว โดยการวางแผนทรัพยากรมนุษย การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ สงผลทางตรงตอสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ยุคประเทศไทย 4.0 ของพนั กงานประจำที่ ป ฏิ บัติ งานในฝายบริการภาคพื้น ของบริ ษัท การบิ น ไทย จำกั ด
(มหาชน) ขณะที่การฝกอบรมและพัฒ นา และการสรรหาและการคัดเลือก สงผลทางออมตอสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน ยุคประเทศไทย 4.0 ของพนักงานประจำที่ปฏิบัติงานในฝายบริการภาคพื้นของบริษัท การบินไทย
จำกั ด (มหาชน) เท า นั้ น ซึ่ งสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ Kanjanavanikul, (2013) ที่ ก ล า วว า กระบวนการ
วางแผนเปนกระบวนการพิจารณาความตองการดานทรัพยากรมนุษยขององคกรอยางเปนระบบโดยพิจารณา
จากระดับการศึกษาและจำนวนบุคลากรที่องคกรตองการมารวมงานดวย โดยกระบวนการวางแผนทรัพยากร
มนุษยที่มีประสิทธิภาพ มีองคประกอบสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ (1) การออกแบบลักษณะงาน (2) การวางแผน
ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเขาทำงาน (3) การพัฒนา การฝกอบรม และสงเสริมพนักงานในสายอาชีพ
(4) ระบบการเลื่อนขั้นและเลื่อนตำแหน ง (5) การจายคาตอบแทน และสอดคลองกับการวิจัยของ Qehaja
and Kutlovci (2015) ท ำก ารวิ จั ย เรื่ อ ง The Role of Human Resources in Gaining Competitive
Advantage พบวา ทรัพยากรมนุษยเปนแหลงสำคัญของความไดเปรียบในการแขงขัน สวนกลยุทธมาตรฐาน
สำหรับการพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษย คือ การมี แผนการพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษย และมีห น วยงานหรือแผนก
ทรัพยากรมนุษย ชัดเจน ในองคกร

สรุป
การบริหารทรัพยากรมนุษยของบุคลากรสนับสนุนการบินที่มีผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงาน ยุคประเทศ
ไทย 4.0 พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ งาน ด า นความสามารถในการปฏิ บั ติ งาน และ ด า นความพยายามในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไดใหความสำคัญ
กับสมรรถนะหรือการนำสมรรถนะมาใชในองคกร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มองวา ทรัพยากรมนุษย
เปนสวนสำคัญขององคกร โดยการใชสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย ใหมีประสิทธิภาพ สมรรถนะ
การปฏิบัติงานยุคประเทศไทย 4.0 และการบริหารทรัพยากรมนุษยของบุคลากรสนับสนุนการบิน ทั้ง 5 ดาน
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ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหาและการคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนา การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 จั ด สรรบุ ค ลากรสำหรั บ การฝ ก อบรมในช ว งเวลาที่ เ หมาะสมเพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะ ความรู แ ละ
ความสามารถของพนักงาน
1.2 การคัดเลือกบุคลากร มีหลักเกณฑและยุติธรรม เพื่อใหไดบุคลากร ที่มีความเหมาะสมกับงานที่
องคกร
1.3 กำหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานเดี๋ยวกันเพื่อใหเกิดความเทาเทียมใน
การประเมินผลการทำงาน
2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรมนุษยของของบุคลากรสนับสนุนการบินในสายการ
บินประจำชาติอื่น วามีความแตกตางกันหรือไม
2.2 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา การบริหารทรัพยากรมนุษยของบุคลากรสนับสนุนการบินที่มีผลตอ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน ยุคประเทศไทย 4.0 ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาปญหา อุปสรรค ที่ทำใหบุคลากร
สนับสนุนการบินไมมสี มรรถนะการปฏิบัติงาน เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณชัดเจนยิ่งขึ้น
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