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บทสรุปผู้บริหาร
(Executive Summary)
อุตสาหกรรมการบินเป็นกิจการที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจในระดับมหภาคของประเทศ ซึ่งนอกจาก
จะเป็นการแสดงถึงความสามารถในด้านโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ คือ ระบบการคมนาคม ขนส่งแล้ว ยังมีส่วน
อย่างมากในการสร้างรายได้เข้าประเทศในด้านการท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ รวมถึงการ
กระตุ้นระบบเศรษฐกิจภายในประเทศจากการจ้างงาน ปัจจุบันตลาดแรงงานด้านการบินยังเป็นข้อจากัดใน
ประเทศ เนื่องจากระบบการศึกษาของประเทศไทยยังไม่ได้มีการวางรากฐานองค์ความรู้ด้านการบินที่เป็น
มาตรฐานเมื่อเทียบกับประเทศที่มีการพัฒนาด้านกิจการบินมายาวนาน เช่น สหรัฐอเมริกา หรือสหภาพยุ โรป
ดังนั้น ข้อจากัดของหน่วยงานการบินในประเทศไทยส่วนใหญ่ คือ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในจานวน
ที่เพียงพอต่อการดาเนินกิจการ รวมถึงความพร้อมด้านทักษะ ขีดความสามารถเพื่อสร้างคุณค่าให้กับกิจการ
บินในประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยในการดาเนินกิจการให้บริการจราจรทาง
อากาศในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR) ได้กาหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาองค์กรที่มี
ความชัดเจนภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการการเดินอากาศสู่การเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนา
ของอาเซียนอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรมืออาชีพ และจากวิกฤติ การขาดบุคลากรด้านการ
ให้บริการจราจรทางอากาศที่มีอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะที่ผ่านมา บวท . จึงจาเป็นที่จะต้องพัฒนาแผน
ทรัพยากรบุคคลระยะยาวเพื่อใช้เป็นกรอบในการสร้างทรัพยากรบุคคลด้านการบินที่มีศักยภาพ และสามารถ
สร้างคุณค่าในกิจการบินในประเทศ
การจัดทาแผนอัตรากาลัง ๑๐ ปี ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘
ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบสาหรับรองรับการเติบโตของปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคตของ
ประเทศไทย และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมด้านการจัดการทรัพยา กรบุคคลของ บริษัท
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
โดยเป็นการคาดการณ์ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบด้านบุคลากรจาก
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยอ้างอิงข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตามแผนวิสาหกิจ ปี พ .ศ.
๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากกระบวนการจัดทาแผนวิสาหกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีความใกล้เคียงกับสภาพการณ์ที่แท้จริงมากที่สุด
แผนทรัพยากรบุคคลระยะยาว
ฉบับนี้ ได้ศึกษารูปแบบการกาหนดสถานการณ์ต่าง ๆ (Scenarios) ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการกาลังคน
ใน ๓ รูปแบบ ได้แก่
๑) สถานการณ์แบบที่ ๑ (Scenario I) : การบริหารจัดการภายใต้บริบทปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในช่วงการ
เปลี่ยนถ่ายสู่เทคโนโลยีใหม่ตามที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยจะเริ่มนาเข้าใช้งานปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) สถานการณ์แบบที่ ๒ (Scenario II) : การบริหารจัดการภายใต้รูปแบบการนาเทคโนโลยี ระบบ
อุปกรณ์ที่ดีที่สุด วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และบุคลากรที่มีความสามารถเต็มศักยภาพ ภายใต้นโยบายการจากัด
จานวนบุคลากรหรือลดจานวนบุคลากรในอนาคต เพื่อการบริหารค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
๓) สถานการณ์แบบที่ ๓ (Scenario III) : การบริหารจัดการภายใต้นโยบายการมุ่งเน้นความยั่งยืนให้
องค์กรและการสร้างคุณค่าในกิจการบินทั้งในและต่างประเทศ ตามแนวคิดในการจัดตั้ง ATM Professional
Centre ในภูมิภาคเอเชีย
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โดยจาแนกกลุ่มบุคลากรตามลักษณะภารกิจที่รับผิดชอบออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มงานปฏิบัติการ
(Operations) ๒) กลุ่มวิศวกรรม (Engineers) ๓) กลุ่มงานสนับสนุน (Support / Administration) และ
๔) กลุ่มฝ่ายจัดการ (Management)
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมของ บวท . ปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทาง
องค์กรตามแผนวิสาหกิจ ปี พ .ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ บวท. จึงขอนาเสนอแผนอัตรากาลัง ๑๐ ภายใต้บริบท
ปัจจุบัน (Scenario I) โดยสรุปได้ ดังนี้
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ตารางแสดงจานวนบุคลากรที่ได้จากการคาดการณ์ความจาเป็นของ บวท. Scenario I : การบริหารจัดการในภายใต้บริบทปัจจุบัน
อัตรากาลัง ณ ๓๐ กันยายน
ปริมาณเที่ยวบิน (ล้านเที่ยวบิน/ปี)
Operation
คิดเป็นอัตราร้อยละ
Engineer
คิดเป็นอัตราร้อยละ
Support
คิดเป็นอัตราร้อยละ
Management
คิดเป็นอัตราร้อยละ
total
คิดเป็นอัตราร้อยละ
ความสามารถในการสร้างบริการ
จราจรทางอากาศของพนักงาน ๑ คน
(เที่ยวบิน/ปี)

2016
2559
๐.๘๘
1,225
3.38
1,029
3.31
825
-0.36
117
6.36
3,196
2.47

2017
2560
๐.๙๕
1,293
5.55
1,048
1.85
819
-0.73
108
-7.69
3,268
2.25

2018
2561
๑.๐๒
1,293
1,058
0.95
805
-1.71
115
6.48
3,271
0.09

2019
2562
๑.๐๙
1,298
0.39
1,061
0.28
797
-0.99
116
0.87
3,272
0.03

2020
2563
๑.๑๗
1,300
0.15
1,058
-0.28
788
-1.13
114
-1.72
3,260
-0.37

2021
2564
๑.๒๕
1,298
-0.15
1,057
-0.09
780
-1.02
107
-6.14
3,242
-0.55

2022
2565
๑.๓๓
1,303
0.39
1,043
-1.32
768
-1.54
104
-2.80
3,218
-0.74

2023
2566
๑.๔๒
1,291
-0.92
1,043
752
-2.08
111
6.73
3,197
-0.65

2024
2567
๑.๕๒
1,293
0.15
1,026
-1.63
724
-3.72
104
-6.31
3,147
-1.56

2025
2568
๑.๖๒
1,304
0.85
1,070
4.29
715
-1.24
110
5.77
3,199
1.65

275

291

312

333

359

386

413

444

483

506
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กราฟแสดงอัตรากาลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน Scenario I : ภายใต้บริบทองค์กรปัจจุบัน

 จากกราฟอัตรากาลัง ณ สิ้นสุดเดือนกันยายนตั้งแต่ ปี พ .ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘ ซึ่งได้มาจากการ
คาดการณ์ความจาเป็นด้านบุคลากรของ บวท .
ภายใต้บริบทองค์กรปัจจุบัน และทิศทางหรือ
ยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ปี พ .ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ปรากฏว่า บวท . มีความจาเป็นต้องเพิ่ม
บุคลากรโดยรวมคิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๐๙
โดยเพิ่มจาก ๓,๑๙๖ คน (ปี พ.ศ. ๒๕๕๙) เป็น
๓,๑๙๙ คน (ปี พ.ศ. ๒๕๖๙)
 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มบุคลากรที่ได้จาแนกไว้ในตารางหน้าที่ ๓ จะเห็นว่า อัตราความจาเป็นที่เพิ่มมาก
ที่สุดคือบุคลากรในกลุ่มงานปฏิบัติการ โดยมีอัตราการเพิ่มคิดเป็นร้อยละ ๖.๔๕ รองลงมาคือกลุ่มงาน
วิศวกรรมมีความจาเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๙๘ สาหรับกลุ่มงานสนับสนุนภายใต้นโยบายการไม่รับ
บุคลากรทดแทนผู้เกษียณอายุทาให้การคาดการณ์อัตรากาลังลดลงคิดเป็ นร้อยละ ๑๓.๓๓ แต่เมื่อ
พิจารณาในด้านผลิตภาพของบุคลากร (Productivity) หรือความสามารถในการสร้างบริการจราจร
ทางอากาศของพนักงาน ๑ คน จะเห็นได้ว่า ในปี ๒๕๕๙ อยู่ที่ ๒๗๕ เที่ยวบิน/คน ซึ่งหมายถึง
พนักงาน ๑ คนสามารถสร้างบริการจราจรทางอากาศคิดเป็น ๒๗๕ เที่ยวบินต่อปี และแม้ว่าในปี
๒๕๖๘ จานวนบุคลากรโดยรวมจะมีอัตราที่เพิ่มขึ้นแต่ปริมาณจราจรทางอากาศที่มีการเติบโตอย่าง
มากทาให้ความสามารถในการสร้างบริการจราจรทางอากาศของพนักงานเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า คือ
๕๐๖ เที่ยวบินต่อปี
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บทที่ ๑
บทนา
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการดาเนินงานของธุรกิจ
มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ทั้งด้านกลยุทธ์การจัดการ กลยุทธ์การแข่งขัน
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดการเตรียม
บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน ขององค์กรนับว่ามีความสาคัญ และมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่
จะต้องมีการวางแผนในการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ มีการวิเคราะห์งาน (JA : Job Analysis) ใน
องค์กร รวมถึงรายละเอียดของงาน (JD : Job Description) และทักษะของบุคลากรที่มีความสามารถตรงตาม
ความต้องการ (JS : Job Specification) เพื่อที่จะนามาเป็นข้อมูลในการวางแผนกาลังคน ว่าในแต่ละงาน
จะต้องเพิ่มหรือลดจานวนลงเท่าไร งานใดต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ มีทักษะอย่างไร มีอายุและมีประสบการณ์ใน
การทางานมาอย่างไร จึงจะทาให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์สูงสุด จากทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่และบุคลากรที่
ต้องจัดหาเพิ่มเติม ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งมี
สาเหตุมาจากหลายประการ เช่น การขยายตัว/ถดถอยทางเศรษฐกิจทั้งระดับภูมิภาค และระดับโลก การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
คุณภาพของบุคลากรที่มีอยู่ในองค์กร การ
เปลี่ยนแปลงด้านประชากรอัตราการเกษียณอายุ/การเลื่อนตาแหน่ง/การโยกย้าย ดังนั้น องค์กรต่าง ๆ จึง
จาเป็นต้องมีกระบวนการเพื่อกาหนดว่าองค์กรจะมีจานวนบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ซึ่งกระบวนการนั้นเรียกว่า การวางแผนทรัพยากรบุคคล หรือการวางแผนกาลังคน
การวางแผนกาลังคนเป็นกระบวนการในการพยากรณ์จานวนคน การพัฒนาคนในองค์กร การใช้คน และการ
ควบคุมคน โดยที่องค์กรจะต้องมั่นใจว่าองค์กรมีปริมาณคน มีคนที่มี คุณสมบัติ คุณภาพและคุณลักษณะตามที่
ต้องการในหน่วยงานต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม และในเวลาที่ต้องการ รวมทั้ง ต้องมีวิธีการใช้คนเหล่านั้นให้
มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร (จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, ๒๕๔๑ : ๓, ๑๕ – ๑๖)
วัตถุประสงค์การวางแผนทรัพยากรบุคคล
๑. เพื่อเป็นกรอบในการวางแผนเพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ บวท. ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และช่วยให้กิจกรรมต่าง ๆ ในระบบทรัพยากรบุ คคลมีความต่อเนื่อง รวมทั้งสอดคล้องกับ
เป้าหมายองค์กรทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
๒. เพื่อให้ บวท. มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทั้งจานวนและทักษะและสามารถปรับตัว
ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตาแหน่งที่มีความสาคัญ (Key Position) หรือ
งานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialist)
๓. เพื่อสร้างบุคลากรด้านการบริการจราจรทางอากาศที่มีศักยภาพ มีความเป็นมืออาชีพ และพร้อม
ที่จะนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศ
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เงื่อนไขและข้อจากัดในการวางแผนทรัพยากรบุคคลระยะยาว
การวางแผนทรัพยากรบุคคลระยะ ๑๐ ปีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จากัด เป็นการคาดการณ์ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบด้านบุคลากรทั้งจากสภาพแวดล้ อมภายนอก ได้แก่ การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินโดยเฉพาะในเอเชียแปซิฟิค การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
อาเซียน ฯลฯ ตลอดจนสภาพแวดล้อมหรือการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เช่น การเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยี การ
ให้บริการการเดินอากาศระบบใหม่ หรือแผนการพัฒนาการเดินอากาศ โลกซึ่ง บวท . จาเป็นต้องเตรียมความ
พร้อมทั้งระบบ เทคโนโลยี วิธีปฏิบัติ ตลอดจนความสามารถในการให้บริการของบุคลากร ดังนั้น การ
คาดการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลในครั้งนี้ จึงอ้างอิงข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตามแผนวิสาหกิจ ปี พ .ศ.
๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากกระบวนการจัดทาแผนวิสาหกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีความใกล้เคียงกับสภาพการณ์ที่แท้จริงมากที่สุด แต่เนื่องจาก บวท . เป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ดังนั้น จึงมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนนโยบายของประเทศ หรือของ
กระทรวง เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งบางโครงการที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างช่วงปี
ดังนั้น จึงเป็นข้อจากัดที่ บวท . ยังไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม หากการดาเนินการตาม
นโยบายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล บวท . จาเป็นต้องมีกระบวนการเพื่อ
ทบทวนข้อมูลให้มีความถูกต้องและทันสมัยตามแต่ละช่วงเวลา
ขอบเขตการวางแผนทรัพยากรบุคคลระยะยาว
การวางแผนทรัพยากรบุคคลระยะ ๑๐ ปีจะครอบคลุมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘ โดยได้กาหนด
สถานการณ์ต่าง ๆ (Scenarios) ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการกาลังคนใน ๓ รูปแบบ ได้แก่
๑) สถานการณ์แบบที่ ๑ (Scenario I) : การบริหารจัดการภายใต้บริบทปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในช่วง
การเปลี่ยนถ่ายสู่เทคโนโลยีใหม่ตามที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยจะเริ่มนาเข้าใช้งานปี พ .ศ.
๒๕๖๐
๒) สถานการณ์แบบที่ ๒ (Scenario II) : การบริหารจัดการภายใต้รูปแบบการนาเทคโนโลยี
ระบบ อุปกรณ์ที่ดีที่สุด วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และบุคลากรที่มีความสามารถเต็มศักยภาพ ภายใต้นโยบายการ
จากัดจานวนบุคลากรหรือลดจานวนบุคลากรในอนาคต
เพื่อการบริหารค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
๓) สถานการณ์แบบที่ ๓ (Scenario III) : การบริหารจัดการภายใต้นโยบายการมุ่งเน้นความยั่งยืนให้
องค์กรและการสร้างคุณค่าในกิจการบินทั้งในและต่างประเทศ ตามแนวคิดในการจัดตั้ง ATM Professional
Centre ในภูมิภาคเอเชีย
สาหรับการคาดการณ์ความจาเป็นด้านทรัพยากรบุคคลโดยรวมของ บวท . ซึ่งจาแนกบุคลากรตาม
ลักษณะภารกิจที่รับผิดชอบออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ
๑) กลุ่มงานปฏิบัติการ (Operations) ได้แก่ กลุ่มควบคุมจราจรทางอากาศและกลุ่มสนับสนุน
ควบคุมจราจรทางอากาศทั้งหมด กลุ่มออกแบบและพัฒนาห้วงอากาศ กลุ่มบริหารสารสนเทศการบิน กลุ่ม
บริหารเครือข่ายจราจรทางอากาศ กลุ่มมาตรฐานการบริการ กลุ่มระบบบริหารความปลอดภัย กลุ่มมาต รฐาน
ความปลอดภัย กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านปฏิบัติการ
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๒) กลุ่มวิศวกรรม (Engineers) ได้แก่ กลุ่มงานวิศวกรรม ได้แก่ กลุ่มวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
กลุ่มวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มมาตรฐาน เครื่องวัด กลุ่มมาตรฐานการ
บริการ กลุ่มระบบบริหารความปลอดภัย กลุ่มควบคุมอากาศยาน กลุ่มวิศวกรรมอากาศยาน กลุ่มวิศวกรรม
การบินทดสอบ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านวิศวกรรม กลุ่มวิศวกรรมศูนย์ประกอบการ กลุ่มวิศวกรรม
งานรักษาความปลอดภัย กลุ่มวิศวกรรมแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง และกลุ่มสถาปนิก
๓) กลุ่มฝ่ายจัดการ (Management) ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้บริหารประจาสานัก
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ทั้งหมด
๔) กลุ่มงานสนับสนุน (Support / Administration) ได้แก่ กลุ่มนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มทรัพยากรบุคคล กลุ่มการเงินและบัญชี กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มวิสาหกิจสัมพันธ์ กลุ่มสื่อสารองค์กร
กลุ่มกฎหมาย กลุ่มพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มวิศวกรรม (ธุรกิจ) กลุ่ม
ส่งเสริมธุรกิจ กลุ่มบริการสื่อสารข้อมูลการบิน
และการคาดการณ์ด้านกาลังคนจะครอบคลุ มสถานที่ปฏิบัติงานทั่วประเทศ โดยจาแนกตามศูนย์
ควบคุมการบินภูมิภาค ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศภูมิภาค
และสถานที่ตั้งของ บวท.
ได้แก่ สานักงานใหญ่ (ทุ่งมหาเมฆ) ดอนเมือง สุวรรณภูมิ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ พิษณุโลก อุบลราชธานี
อุดรธานี นครราชสีมา หาดใหญ่ ภูเก็ต หัวหินและสุราษฎร์ธานี
ขั้นตอนการวางแผนทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนการวิเคราะห์ความจาเป็นด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะยาวของ
องค์กร
๑. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในและยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อพิจารณาความจาเป็น
และการเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางองค์กร
ขั้นตอนการวิเคราะห์อุปทานด้านทรัพยากรบุคคล (Supply Analysis)
๒. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน
ในอนาคต
๓. คาดการณ์จานวนและความสามารถของบุคลากรในองค์กรทั้งปัจจุบันและแนวโน้มในระยะ ๑๐ ปี
ข้างหน้า เช่น อัตราการเกษียณอายุ สัดส่วนและระดับตาแหน่งของบุคลากร ทักษะและความสามารถของ
บุคลากรในองค์กร เป็นต้น
ขั้นตอนการวิเคราะห์อุปสงค์ด้านทรัพยากรบุคคล (Demand Analysis)
๔. กาหนดกรอบ/แนวทางการวิเคราะห์ความต้องการด้านอัตรากาลังทั้งจานวนและความสามารถ
หลักที่สอดคล้องกับบริบท บวท. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๕. เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการด้านอัตรากาลัง โดยสะท้อนทั้งจานวนและความสามารถที่
ต้องการเพื่อรองรับการดาเนินการในระยะ ๑๐ ปี
ขั้นตอนการประเมินอุปสงค์และอุปทานด้านทรัพยากรบุคคล (Gap Analysis)
๖. ประเมินความแตกต่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อกาหนดเป็นจานวน
อัตรากาลัง และทักษะของบุคลากรที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานขององค์กร
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ขั้นตอนการวางแผนอัตรากาลังระยะยาว (Strategic Development Plan)
๗. กาหนดแผนสาหรับการดาเนินการในการให้ได้มาซึ่งจานวนและทักษะของบุคลากรที่องค์กร
ต้องการตามผลการประเมิน เช่น แผนการสรรหาบุคลากร แผนการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. บวท. มีการวางแผนทรัพยากรบุคคลระยะยาวที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์ที่
กาหนดไว้
๒. การวางแผนทรัพยากรบุคคลที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่าย เนื่องจาก การ
วางแผนเป็นการกาหนดสิ่งที่ควรปฏิบัติ วิธีปฏิบัติตลอดจนการใช้ทรัพยากรของ องค์กรไว้ล่วงหน้า การ
วางแผนจึงเป็นเครื่องช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการประหยัด
ทั้งกาลังเงิน กาลังคน และเวลา ช่วยลดต้นทุนในการปฏิบัติงาน
๓. การวางแผนอัตรากาลังจะช่วยให้การบริหารจัดการควบคุมง่ายขึ้น เพราะการวางแผนเป็นการ
กาหนดวัตถุประสงค์ และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การ
วางแผนที่ดีเป็นการมองคาดการณ์ถึงอนาคตเพื่อเตรียมรับภาวการณ์หรือภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา การวางแผนเป็นการระดมความคิด การศึกษาหาข้อมูลรอบด้านมาประกอบการตัดสินใจเลือก
วิถีทางที่ดีที่สุดไว้ใช้ให้เหมาะสม ดังเช่นภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีผลต่อหลาย ๆ ธุรกิจ
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บทที่ ๒
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๑๐ ปีสาหรับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
การจัดทาแผนอัตรากาลัง ๑๐ ปีของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด เป็น กระบวนการ
สารวจความจาเป็นด้านบุคลากรในระยะยาว (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘) เพื่อให้ได้จานวนและทักษะของ
บุคลากรตามที่ต้องการ และสามารถจัดหาได้เมื่อจาเป็นต้องใช้ โดยการพยากรณ์ความต้องการและการ
คาดการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงกาหนดวิธีการปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรักษาสมดุลของทรัพยากร
บุคคลในองค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยคานึงถึงความสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ ในอนาคต
กระบวนการวางแผนทรัพยากรบุคคล
๑) การพยากรณ์กาลังคนที่ต้องการในอนาคต เป็นการพยากรณ์อุปสงค์ (Demand) กับอุปทาน
(Supply) ซึ่งเป็นปริมาณทรัพยากรในตลาดแรงงาน โดยวิเคราะห์ว่าทรัพยากรบุคคลที่ต้องการในอนาคตของ
องค์กรมีจานวนเท่าใด และมีคุณสมบัติหรือความสามารถอย่างไร สาหรับวิธีการ พยากรณ์กาลังคนในการ
วางแผนทรัพยากรบุคคลในครั้งนี้จะใช้วิธีการผสมผสานระหว่างวิธีทางสถิติ (Statistical Method) การใช้
ดุลยพินิจ (Judgement) และประสบการณ์ (Experience) จากผู้บริหารระดับสูง พิจารณาจากแผนภาพที่ ๑
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แผนภาพที่ ๑ แสดงการจาแนกกลุ่มบุคลากรสาหรับการวางแผนทรัพยากรบุคคลระยะยาวของ บวท.
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จากแผนภาพที่ ๑ บวท. จาแนกกลุ่มบุคลากรสาหรับการพยากรณ์กาลังคน เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของในอนาคต โดยพิจารณาจากภารกิจของแต่ละกลุ่มบุคลากรที่มีลักษณะ
แตกต่างกันและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ คือ
(๑) กลุ่มงานปฏิบัติการ (Operations) ได้แก่ กลุ่มควบคุมจราจรทางอากาศและกลุ่ม
สนับสนุนควบคุมจราจรทางอากาศทั้งหมด กลุ่มออกแบบและพัฒนาห้วงอากาศ กลุ่ม
บริหารสารสนเทศการบิน กลุ่มบริหารเครือข่ายจราจรทางอากาศ กลุ่มมาตรฐานการ
บริการ กลุ่ มระบบบริหารความปลอดภัย กลุ่ม มาตรฐานความปลอดภัย กลุ่มพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้านปฏิบัติการ
(๒) กลุ่มวิศวกรรม (Engineers) ได้แก่ กลุ่มงานวิศวกรรม ได้แก่ กลุ่มวิศวกรรมจราจรทาง
อากาศ กลุ่มวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มมาตรฐาน
เครื่องวัด กลุ่มม าตรฐานการบริการ กลุ่มระบบบริหารความปลอดภัย กลุ่มควบคุม
อากาศยาน กลุ่มวิศวกรรมอากาศยาน กลุ่มวิศวกรรมการบินทดสอบ กลุ่มพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้านวิศวกรรม กลุ่มวิศวกรรมศูนย์ประกอบการ กลุ่มวิศวกรรมงาน
รักษาความปลอดภัย กลุ่มวิศวกรรมแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง และกลุ่
ม
สถาปนิก
(๓) กลุ่มฝ่ายจัดการ (Management)
(๔) กลุ่มงานสนับสนุน (Support / Administration) ได้แก่ กลุ่มนโยบายและบริหาร
ยุทธศาสตร์ กลุ่มทรัพยากรบุคคล กลุ่มการเงินและบัญชี กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มวิสาหกิจสัมพันธ์ กลุ่มสื่อสารองค์กร กลุ่มกฎหมาย กลุ่มพัสดุ กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มวิศวกรรม (ธุรกิจ) กลุ่มส่งเสริมธุรกิจ กลุ่ม
บริการสื่อสารข้อมูลการบิน
แต่ละกลุ่มบุคลากรจะมีขั้นตอนการคาดการณ์อัตรากาลังเช่นเดียวกัน แต่มีความแตกต่างกันใน
รายละเอียดการวิเคราะห์ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในบทต่ อไป
๒) การสารวจกาลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณาทั้งจานวนบุคลากรและคุณสมบัติ (ความรู้
ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะ ) และคาดการณ์ถึงความจาเป็นทั้งการเพิ่มขึ้นและลดลงของปริมาณ
บุคลากรในอนาคตขององค์กร พิจารณาจากแผนภาพที่ ๒
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แผนภาพที่ ๒ แสดงการคาดการณ์ความจาเป็นด้านบุคลากรของ บวท. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระยะ ๑๐ ปี
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จากแผนภาพที่ ๒
การดาเนินการเพื่อคาดการณ์ความจาเป็นด้านทรัพยากรบุคคลในระยะ ๑๐ ปี เป็นการเปลี่ยนแปลง
เชิงนโยบายองค์กร ดังนั้น บวท . จึงใช้รูปแบบการให้ผู้บริหารระดับสูงในทุกสายงานได้มีส่วนร่วมในการ
พิจารณา โดยกาหนดกรอบการพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน ๓ มิติ คือ
 มิติระดับองค์กร โดยเริ่มจากการทบทวนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึง่ อ้างอิงมา
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนวิสาหกิจของ บวท. ๒) แผนงานเชิงบูรณาการ
ตามกลยุทธ์ในส่วนของ ASBUs และ APAC Seamless ATM Plan
๓) แผนการเปลี่ยนถ่ายการจัด
หน่วยบริการไปสู่รูปแบบในอนาคต ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ นี้จะส่งผลกระทบใน ๓ องค์ประกอบในการให้บริการ
จราจรทางอากาศ ได้แก่ (๑) ระบบ อุปกรณ์และเทคโนโลยี (๒) วิธีปฏิบัติในการให้บริการ และ (๓) ความรู้
ทักษะ และคุณสมบัติของบุคลากร อันจะนาไปสู่การคาดการณ์การเพิ่ม / ลดของบุคลากรในอนาคต
 มิติระดับสายงาน เมื่อคาดการณ์ความจาเป็นด้านทรัพยากรบุคคลที่มาจากการ
เปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรแล้ว ผู้บริหาร
แต่ละสายงานได้ร่วมกันให้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในระดับ
สายงานเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับองค์กร โดยในการพิจารณามิติระดับสายงานอาจมีป ระเด็น
ที่ซ้าซ้อนกับการเปลี่ยนแปลงระดับองค์กร จะไม่นามาใช้สาหรับการคาดการณ์ความจาเป็นของทรัพยากร
บุคคล แต่จะพิจารณาในมิติสายงานที่ไม่ได้อยู่ในระดับองค์กร เพื่อให้ข้อมูลการคาดการณ์มีความถูกต้องและ
ครบถ้วน
 การเกษียณอายุของพนักงาน นอกจากความจาเป็นของบุคลากรที่ ส่งผลจากการ
เปลี่ยนแปลงแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงความจาเป็นในการทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุในระยะ
๑๐ ปี
โดยเฉพาะในสายงานที่มีลักษณะความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือตาแหน่งที่มีความสาคัญ เช่น กลุ่มงานปฏิบัติการ
กลุ่มงานวิศวกรรม และกลุ่มผู้บริหารในบางตาแหน่ง และในการวางแ
ผนเพื่อทดแทนบุคลากรในกลุ่มนี้
บวท. อาจจาเป็นต้องสรรหาบุคลากรในอัตราที่เกินกว่าความจาเป็นในบางช่วงระยะเวลาเนื่องจากต้องพัฒนา
บุคลากรเพื่อให้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญเพื่อทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุไป
เมื่อรวบรวมข้อมูลการคาดการณ์ความจาเป็นด้านบุคลากรของ บวท. ซึ่งได้มาจากการพิจารณา
ร่วมกันของผู้บริหารระดับสูงในสายงานต่าง ๆ แล้ว จึงนามาสรุปเป็นข้อมูลการคาดการณ์ความจาเป็นโดย
จาแนกตามกลุ่มบุคลากรตามกรอบการวางแผนทรัพยากรบุคคลระยะยาว คือ (๑) กลุ่มงานปฏิบัติการ (๒)
กลุ่มวิศวกรรม (๓) กลุ่มฝ่ายจัดการ และ (๔) กลุม่ งานสนับสนุน
๓) การเปรียบเทียบกาลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันกับความต้องการในอนาคต เพื่อนาไปกาหนดแผนงาน
หรือกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคลากร เช่น แผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หรือแผนสืบทอดตาแหน่ง
แผนการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดในบทที่ ๕ ต่อไป
๔) กรอบการจัดทาแผนทรัพยากรบุคคลระยะยาว บวท. กาหนดแนวทางสาหรับการคาดการณ์ความ
จาเป็นด้านบุคลากรภายใต้นโยบายการบริหารจัดการกาลังคน๓ รูปแบบ ได้แก่
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 สถานการณ์แบบที่ ๑ (Scenario I) : การบริหารจัดการภายใต้บริบทปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในช่วง
การเปลี่ยนถ่ายสู่เทคโนโลยีใหม่ตามที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยจะเริ่มนาเข้า
ใช้งานปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 สถานการณ์แบบที่ ๒ (Scenario II) : การบริหารจัดการภายใต้รูปแบบการนาเทคโนโลยี
ระบบ อุปกรณ์ที่ดีที่สุด วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และบุคลากรที่มีความสามารถเต็มศักยภาพ
ภายใต้นโยบายการจากัดจานวนบุคลากรหรือลดจานวนบุคลากรในอนาคต เพื่อการบริหาร
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 สถานการณ์แบบที่ ๓ (Scenario III) : การบริหารจัดการภายใต้นโยบายการมุ่งเน้นความ
ยั่งยืนให้องค์กรและการสร้างคุณค่าในกิจการบินทั้งในและต่างประเทศ ตามแนวคิ ดในการ
จัดตั้ง ATM Professional Centre ในภูมิภาคเอเชีย
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บทที่ ๓
บทวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานและความจาเป็นด้านบุคลากร
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด ในระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๘)
บทวิเคราะห์ฉบับนี้ เป็นการสรุปแนวโน้ มและการคาดการณ์ผลกระทบต่อตลาดแรงงานทั้งในประเทศ
และระดับภูมิภาค รวมถึงความจาเป็นในด้านบุคลากรของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด (บวท.)
โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ PESTEL และสภาพแวดล้อมภายใน
ด้วยเครื่องมือ 7S ที่เกี่ยวข้องในระยะเวลา ๑๐ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ ดังนี้
สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป (General Environment)
๑. ปัจจัยทางการเมือง การปกครอง (Political Factor)
 ปัญหาภัยคุกคามของผู้ก่อการร้ายสากล รวมทั้งแนวโน้มความขัดแย้งทางการเมือง การ
ปกครองทั้งระดับประเทศและระดับสากลมีแนวโน้มที่จะก่อความรุนแรงมากขึ้น ทาให้มี
ปัจจัยเสี่ยงต่อความต่อเนื่องในการให้บริการการเดินอากาศ ดังนั้น หน่วยงานที่ให้บริการ
ด้านความปลอดภัย จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานเพื่อสามารถบริหารความต่อเนื่อง
ในการให้บริการได้ ส่งผลให้ความจาเป็นด้านทักษะของผู้ ปฏิบัติงานด้านบริการจราจรทาง
อากาศจะมุ่งเน้นทักษะการวางแผนล่วงหน้า การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 ประเด็นความขัดแย้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนระดับภูมิภาคโดยรอบ ทา
ให้ประเทศไทยต้องเตรียมแผนการป้องกันประเทศในระดั บต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาภัยคุกคาม
ของผู้ก่อการร้ายสากล และปัญหาความรุนแรงในจังหวัดภาคใต้ ตลอดจนความขัดแย้งทาง
การเมืองในประเทศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ บวท. ต้องมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งในสถานการณ์การเต รียมความ
พร้อมทุกระดับทาให้เกิดความเครียดมากกว่าสถานการณ์ปกติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ควบคุมจราจรทางอากาศ ดังนั้น บุคลิกภาพ (Personality) ของบุคลากรในอนาคตจาเป็นต้อง
เป็นผู้ที่มีบุคลิกที่มั่นคงและสามารถบริหารจัดการงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 ความแตกต่างทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศเริ่มมี
ระดับความรุนแรงและเข้ามาสู่หน่วยสังคมขนาดเล็กมากขึ้น มีการแสดงออกทางความคิด
ในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การแสดงความคิดเห็นผ่าน Social Network , การแต่งกาย
ในเชิงสัญลักษณ์ , การแสดงความคิดเห็นระดับบุคคลในที่สาธารณะ เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ ที่ได้
กล่าวมานี้อาจส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งภายในกลุ่มบุคลากรทุกระดับ ซึ่งอาจทาให้เกิด
ปัญหาในการบริหารจัดการองค์กร ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรจาเป็นต้อง
คานึงถึงทักษะด้านการควบคุมตนเอง (Self – Control) มากขึ้น
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๒. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factor)
 จากนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่า และอัตราแรกจ้างของบุคลากรระดับปริญญาตรี ส่งผลให้ต้นทุน
ด้านแรงงานปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่องค์กรต่าง ๆ ยังไม่ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากร ดังนั้น เมื่อพิจารณาในเชิงเศ รษฐศาสตร์หรือทุนมนุษย์ จะพบว่าผลิตภาพแรงงาน
(Labor Productivity) ภายในประเทศโดยรวมมีแนวโน้มลดต่าลง
ซึ่งอาจส่งผลให้องค์กร
จาเป็นต้องทบทวนนโยบายการรับบุคลากรในระดับปริญญา โดยต้องวิเคราะห์ความจาเป็น
ทางด้านทักษะสาหรับแต่ละงาน นอกจากนั้น องค์กรอาจพิจารณานโยบาย การจ้างแรงงานใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนแรงงาน หรือเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยรวมขององค์กรให้สูงขึ้น
 แนวโน้มของการแข่งขันทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนจากระดับประเทศไปเป็นระดับภูมิภาค หรือ
Economic Block ซึ่งจะเห็นได้จากการรวมกลุ่มของประเทศต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค เช่น การ
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นต้น ซึ่งการรวมกลุ่มดังกล่าว นอกจากประเด็น
หลักคือความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มอานาจการต่อรองแล้ว ยังมีอิทธิพลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ มิติ ซึ่งในมิติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบุคลากร ได้แก่
o ความแตกต่างและความหลากหลายของบุคลากร โดยจะมีการผสมผสานระหว่างคน
หลายเชื้อชาติ หลายวัฒนธรรม หลายภาษา หลายความเชื่อ ซึ่งแต่ละองค์กรจาเป็นต้อง
เตรียมการรองรับความหลากหลายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น กฎระเบียบ ข้อบังคับ
โครงสร้างค่าตอบแทน ระบบจูงใจและการให้รางวัล ตลอดจนการจัดส วัสดิการที่มีความ
หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้ระบบการจัดการมีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
รวดเร็ว แต่ยังคงมีความเป็นธรรม ความเสมอภาคและการให้คุณภาพชีวิตที่ดีโดยไม่
คานึงถึงความแตกต่างของกลุ่มบุคลากร
o การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรจะเน้นมุมมองในเชิงกว้างมากขึ้นเพื่อให้บุคลากรมี
ความสามารถที่หลากหลาย (Multitasking) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถเชิง
วัฒนธรรม ภาษา และการสื่อสารระหว่างบุคคล
๓. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social Factor)
 อัตราการลดลงของประชากรที่เกิดใหม่ และอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงวัยอาจส่งผลต่อการ
ขาดแคลนแรงงาน ในขณะเดียวกันอาจส่งผลต่อต้นทุนด้านสวัสดิการที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต
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ข้อมูลพื้นฐานด้านประชากรของประเทศ
อัตราการเติบโตของประชากร
ส่วนนี้จะสรุปข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของประชากรระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และทั่วโลก
ตารางที่ 1 แสดงแนวโน้มการเติบโตของประชากรในประเทศ ระดับภูมิภาค และทั่วโลก
Region/Country

Population
in 2012

Average
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Millions

World

1991-2000

2001-2010

2012-2022

6,913

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.4

1.2

1.0

North America

349

0.7

0.7

0.7

0.7

0.8

0.8

1.2

0.9

0.8

Latin America

602

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.0

1.6

1.3

1.0

Europe

548

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

0.2

Former Soviet

282

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

-0.1

0.1

3,781

1.0

1.0

1.0

0.9

0.9

0.9

1.4

1.1

0.9

East Asia

1,554

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.3

0.9

0.5

0.3

China

1,343

0.5

0.5

0.5

0.5

0.4

0.4

1.0

0.5

0.4

553

1.2

1.2

1.2

1.1

1.1

1.1

1.8

1.4

1.1

Burma

55

1.1

1.1

1.1

1.0

1.0

1.0

1.6

1.2

1.0

Cambodia

15

1.7

1.7

1.7

1.7

1.6

1.6

2.8

1.6

1.5

Indonesia

249

1.1

1.0

1.0

1.0

0.9

0.9

1.7

1.3

0.9

Malaysia

29

1.6

1.6

1.5

1.5

1.5

1.4

2.6

2.0

1.4

Philippines

104

1.9

1.9

1.9

1.8

1.8

1.8

2.2

2.1

1.7

Thailand

67

0.6

0.6

0.5

0.5

0.5

0.5

1.2

0.7

0.4

Vietnam

92

1.1

1.1

1.0

1.0

1.0

1.0

1.6

1.2

0.9

South Asia

1.639

1.4

1.4

1.4

1.4

1.3

1.3

2.0

1.6

1.3

36

1.3

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.4

1.4

1.1

Union
Asia and Oceania

Southeast Asia

Oceania
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Region/Country

Population
in 2012

Average
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Millions
1991-2000

2001-2010

2012-2022

Middle East

298

1.6

1.4

1.4

1.5

1.5

1.5

2.2

1.9

1.4

Africa

1,052

2.3

2.4

2.4

2.3

2.3

2.3

2.5

2.4

2.3

ที่มา : U.S Department of Commerce , U.S. Census Bureau. The population assumptions were completed in July 2012 based on the
June 2012 update from the U.S. Census Bureau.

สรุปข้อมูลจากตาราง ๑ ได้ดังนี้
1. จานวนประชากรทั่วโลกในปี 2012 อยู่ประมาณ 6,913 ล้านคน โดยมีอัตราการเติบโตที่ร้อย
ละ 1.1 และคาดการณ์อัตราการเติบโตของประชากรในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2012 – 2022 (ปี
พ.ศ. 2555 – 2565) ในอัตราร้อยละ 1.1 ต่อปี โดยภูมิภาคแอฟริกามีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ ร้อยละ 2.3 ต่อปีในช่วงเวลาเดียวกัน
2. ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีจานวนประชากรในปี 2012 อยู่ประมาณ 3,781 ล้านคนหรือคิดเป็น
ร้อยละ 54.70 ซึ่งถือเป็นสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก โดยส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาค
เอเชียใต้ประมาณ 1,639 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 43.35 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และอัตรา
การเติบโตของประชากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2012 – 2022 (ปี พ.ศ.
2555 – 2565) มีแนวโน้มโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 0.9 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ของอัตราการเติบโตของประชากรโลก
3. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจานวนประชากรในปี 2012 ประมาณ 553 ล้านคน โดยส่วน
ใหญ่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียคิดเป็นร้อยละ 45.03 ของประชากรในภูมิภาคนี้ แนวโน้มอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยในภูมิภาคระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2565 ประมาณร้อยละ 1.1 ต่อปี สาหรับ
ประเทศไทยมีประชากรในปีเ ดียวกันอยู่ประมาณ 67 ล้านคน และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ
0.4 ต่อปีในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่น้อยกว่าอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของภูมิภาค
สาหรับประเทศที่มีอัตราการเติบโตของประชากรโดยเฉลี่ยสูงที่สุดในภูมิภาค ได้แก่ ประเทศ
ฟิลิปปินส์โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.7 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยของประชากรโลก
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คาดการณ์แนวโน้มประชากรไทย
แผนภาพที่ ๓ แสดงแผนภาพพีระมิดประชากรประเทศไทยระหว่างปี 2505 - 2568

ที่มา : Thailand Health Profile 2005-2007

จากแผนภาพที่ ๓ แสดงให้เห็นถึงการคาดการณ์แนวโน้มประชากรและสังคมไทยในปี พ.ศ.
2563 ซึ่งประเทศไทยจะมีจานวนประชากรในวัยแรงงานเริ่มใกล้เคียงกับประชากรในวัยเกษียณ และในปี
พ.ศ. 2568 ประชากรที่เข้าสู่วัยแรงงานจะมีอัตราเติบโตที่ลดลงกว่ากลุ่มประชากรวัยเกษียณ ซึ่งจะนาไปสู่
สังคมผู้สูงอายุ
ลักษณะประชากรในช่วง Generation Y
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (PwC Consulting) ประเทศไทย กล่าวถึงผล
สารวจ NextGen: A global generational study 2013 ว่า คน Gen Y คือผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523
– พ.ศ. 2538 โดยคนกลุ่มนี้เติบโตมาในยุคดิจิตัล ที่ เต็มไปด้วยการสื่อสารผ่านอีเมล เทคโนโลยีบนมือถือ
อินเทอร์เน็ต และ สื่อออนไลน์ (Facebook, Skypes, Facetime, Twitter และอื่นๆอีกมาก) มีความเชื่อมั่นใน
ความคิดเห็นของตนเองสูง มีสไตล์การใช้ชีวิตอย่างสมดุล (Work/life balance) โดยผลการศึกษาระบุว่าในอีก
3 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2559) จานวนคนวัยทางานยุค Generation Y หรือ Millennials จะมีสัดส่วนถึง 80
เปอร์เซ็นต์ของแรงงานทั้งหมด โดยจะครองสัดส่วนการเป็นผู้บริหารแทนคนยุค Baby Boomers ภาคธุรกิจ
ต้องเร่งปรับกลยุทธ์การทางานแบบเก่า หรือ ‘Top-down approach’ เพื่อลดช่องว่างความแตกต่าง รวมทั้ง
รักษาคนรุ่นใหม่ที่เป็น Talent ให้อยู่กับองค์กร หรือไม่ให้สมองไหลออกไปยังต่างประเทศ (ที่มา : PwC’s
NextGen: A global generational study Millennial Workers Want Greater Flexibility,
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Work/Life Balance, Global Opportunities http://www.pwc.com/gx/en/hr-managementservices/publications/nextgen-study.html. 11 มีนาคม 2557.) โดยมีประเด็นสาคัญดังนี้
 Gen Y จะเป็นตัวแปรสาคัญที่ผลักดันให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร มีส่วนร่วมในการ
กาหนดทิศทางบริษัทแทนคนรุ่นเก่า
 Gen Y ร้อยละ 70 มองเรื่อง การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัว มากกว่า
ค่าตอบแทน
 Gen Y กว่าร้อยละ 60 ต้องการความยืดหยุ่นในการทางานแบบ Anytime, Anywhere, Any
Device ชอบเทคโนโลยี
และจากผลสารวจของบริษัท จ๊อบสกรีน (ประเทศไทย) จากัด พบว่า สิ่งที่บัณฑิตใหม่คาดหวังว่าจะ
ได้รับจากองค์กรสาหรับงานแรกนั้น 3 อันดับแรกคือ ประสบการณ์, ความก้าวหน้าในอาชีพ และค่าตอบแทน
ที่ดี ในขณะเดียวกันสิ่งที่บัณฑิตจบใหม่คาดหวังว่าจะสามารถให้คืนกลั บไปยังองค์กรแรกของเขาได้ 3 อันดับ
แรก คือ ความรับผิดชอบในการทางาน , ความทุ่มเท และความซื่อตรงต่อหน้าที่ และจากผลสารวจดังกล่าวทา
ให้ได้ทราบถึงแนวโน้มตลาดแรงงานได้อย่างหนึ่งว่า เด็กรุ่นใหม่ให้ความสนใจในการทางานกับองค์กรที่มีความ
มั่นคง จึงทาให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิ จ และหน่วยงานราชการเป็นหน่วยงานแรก ๆ ที่บัณฑิตใหม่ต้องการ
ร่วมงานด้วย นอกจากนั้น ผลสารวจพบว่า องค์กรที่บัณฑิตใหม่ต้องการทางานด้วยมากที่สุด คือ องค์กรที่มี
ความมั่นคง รองลงมาคือองค์กรที่มีฐานเงินเดือนสูง และเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR)
ตามลาดับ
แผนภาพที่ ๔ แสดงผลสารวจองค์กรในฝันของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ.26 มี.ค. 2555.

๔. ปัจจัยด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Technology)
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเดินอากาศ หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ทาให้
บวท. มีความจาเป็นด้านทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากร และพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
 นอกจากนั้น เทคโนโลยีที่ทันสมัยจะช่วยลดขั้นตอนการทางาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอนาคตจะอยู่ในระดับที่ลดลงใน
มิติด้านปริมาณ (จานวน) แต่มุ่งเน้นทักษะ และขีดความสามารถที่มีความหลากหลายของ
บุคลากร (Multitasking) มากยิ่งขึ้น
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๕. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม( Environment Factor)
 การดาเนินภารกิจขององค์กร และการอยู่ร่วมกันของบุคลากรในองค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ
จาเป็นต้องคานึงถึงการบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนของ
สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับหน่วยงาน สถานที่ปฏิบัติงาน แ ละระดับองค์กร โดยเฉพาะการ
ดาเนินการตามแผนแม่บทการกากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยเฉพาะในธุรกิจปัจจุบัน ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเป็นอันดับต้น ๆ
ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งนอกจากการจัดกิจกรรมขององค์กรแล้ว การนาเรื่ องการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อมเข้าไปบูรณาการในการบริหารทรัพยากร
บุคคลก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องดังกล่าว
ได้
๖. ปัจจัยด้านกฎหมาย (Law Factor)
 ปัจจุบันหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยรวมทั้ง บวท . ไม่สามารถรับบุคลากรที่ไม่ใช่
สัญชาติไทย เนื่องจากข้อจากัดด้านกฎหมาย
(พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ) แต่ในอนาคตจะมีแนวโน้มในการเปิดเสรีด้านแรงงานมากยิ่งขึ้นทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน
 ภายหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทาให้มีการไหลเข้า-ออกของ
แรงงานต่างด้าวจานวนมากและมีความหลากหลาย ดังนั้น องค์กรธุรกิจจึงจาเป็นต้องมีการ
ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและมีความยืดหยุ่นแต่มีความ
เป็นธรรม
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การคาดการณ์การเติบโตของปริมาณจราจรทางอากาศ
กราฟที่ ๑ แสดงสถิติและการคาดการณ์จานวนเที่ยวบินที่เป็นรายได้ของบริษัทฯ

กราฟที่ ๒ แสดงสถิติและการคาดการณ์จานวนเที่ยวบินทั้งหมด

ที่มา :

รายงานผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรทางอากาศภายใน Bangkok FIR สาหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ณ สิ้นสุด

เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ (ฉบับย่อ ปรับปรุงข้อมูลรอบครึ่งปีงบประมาณ). สานักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ .๒๕๕๘.
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จากกราฟที่ ๑ และ ๒ จะเห็นว่า ในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าปริมาณจราจรทางอากาศใน Bangkok FIR
จะเติบโตเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๘๓.๙๕ หรือเพิ่มขึ้นเกือบ ๒ เท่าเมื่อเทียบกับปัจจุบัน และหากพิจารณา
เฉพาะเที่ยวบินที่เป็นรายได้ของ บวท. จะมีอัตราเติบโตที่ใกล้เคียงกัน
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ตารางที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อทรัพยากรบุคคล (ทั้งมิติของอัตรากาลังและขีดความสามารถ หรือทักษะของบุคลากร)
ปี (พ.ศ. /
สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
ค.ศ.)
ATM
Engineering
Safety and Standard
General
ปัจจุบัน

Area Control Service
-ห้วงอากาศตายตัว ไม่มีการจัดแบ่ง
ระดับชั้นตามความสูง
-Bangkok ACC ณ ATMC
รับผิดชอบ Area Control Service
ภายใน BKK FIR ทั้งหมด
- การให้บริการควบคุมจราจรทาง
อากาศตามเส้นทางบินทั่วประเทศ
จากศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ
ตามเส้นทางบิน (Bangkok Area
Control Centre) ที่ส่วนกลาง โดย
แบ่งพื้นที่รับผิดชอบตามเส้นทางบิน
(Area Sector) และแบ่งการบริหาร
จัดการสาหรับภาคเหนือและใต้ของ
ประเทศ โดยมี ATC ประจาอยู่ที่
ศูนย์ ดังนี้
๑. ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ
เส้นทางบินกรุงเทพ (Area Control
Centre ) รับผิดชอบ พื้นที่ทางตอน
ใต้ของไทย ประกอบด้วย:

Area Control Service
- จัดระบบบริหารความปลอดภัยใน
ปัจจุบัน Area Control Service มี ส่วนปฏิบัติการจราจรทางอากาศ
ระบบวิศวกรรม สนับสนุน
ประกอบด้วยระบบหลักๆ ที่ติดตั้งอยู่ - TEM/NOSS เฉพาะบางพื้นที่
ณ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศตาม
เส้นทางบิน ดังนี้
๑. ระบบวิทยุสื่อสาร ประกอบด้วย
VHF/UHF (Air/Ground Voice
Communication System; VCCS
(Voice Communication and
Control System); RCAG
(Remote Control Air/Ground)
(ส่วนที่เชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน); ATS
DSC (Air Traffic Service Direct
Speed)
๒. ระบบติดตามอากาศยาน
ประกอบด้วย Radar Data
Processor; Radar Head
Processor; Controller Working
Position; อุปกรณ์แสดงผลสัญญาณ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
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สัดส่วนจานวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
งานในปัจจุบัน

ผู้บริหาร : กลุ่มปฏิบัติการฯ และ
วิศวกรรม = ๑ : ๑๖
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ปี (พ.ศ. /
ค.ศ.)

สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
ATM

Engineering

- Sector 1 บริเวณทางใต้ตอนบน
ของไทย
- Sector 3 บริเวณทางตะวันออก
เฉียงใต้ของไทย
- Sector 5 บริเวณทางใต้ตอนล่างฝั่ง
ตะวันตกของไทย
- Sector 6 บริเวณทางใต้ตอนล่างฝั่ง
ตะวันออกของไทยและพื้นที่ทางตอน
เหนือของไทย ประกอบด้วย:
- Sector 2 บริเวณทางตะวันออก
และทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างของไทย
- Sector 4 บริเวณทางตะวันตกและ
ทางเหนือตอนล่างของไทย
- Sector 7 บริเวณทางเหนือตอนบน
ของไทย
- Sector 8 บริเวณทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทย
อนึ่ง ปัจจุบันมีการแบ่งย่อยพื้นที่
Sector ในบางส่วน เช่น 1/1, 4/1,
5/1 ในบางช่วงเวลา ซึ่งบางส่วน

เรดาร์
๓. ข่ายสื่อสาร Frame Delay;
DDN (Digital Data Network);
ข่ายสื่อสารดาวเทียม
(ทั้งหมด
หมายถึงส่วนที่เชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน)
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ปี (พ.ศ. /
ค.ศ.)

สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
ATM

Engineering

นามาใช้งานแล้ว และบางส่วนอยู่
ระหว่างดาเนินการ
Approach Control Service
-APP Control Unit แบ่งเป็น ๒
แบบ:
(๑) แบบกระจายอยู่ตามศูนย์ควบคุม
การบินภูมิภาค
(๒) แบบรวมศูนย์ควบคุมจาก
ระยะไกลสาหรับบาง TMA ซึ่งจะ
ย้ายเข้า ATMC ปฏิบัติงานในห้อง
เดียวกันกับ ACC
-รับ/ส่งจราจรทางอากาศ กับส่วน
งานArea และ Aerodrome
- การให้บริการควบคุมจราจรทาง
อากาศในเขตประชิดสนามบินแก่
กลุ่มสนามบินที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งมีทั้ง
ประเภทที่ประจาอยู่และเป็นส่วน
หนึ่งของศูนย์ควบคุมจราจรทาง
อากาศ หรือ ศูนย์ควบคุมการบิน
นั้นๆ และประเภทที่มีการควบคุม
จราจรทางอากาศระยะไกลจาก

Approach Control Service
ปัจจุบัน ระบบวิศวกรรม สาหรับ
Approach Control Unit ที่ติดตั้ง
อยู่ ณ ศูนย์ควบคุมการบินฯ และ
สาหรับ Approach Control
Centre ที่ติดตั้งอยู่ ณ ส่วนกลาง มี
ดังนี้
๑. ระบบวิทยุสื่อสาร ประกอบด้วย
VHF/UHF (Air/Ground Voice
Communication System; VCCS
(Voice Communication and
Control System); ATS DSC (Air
Traffic Service Direct Speed)
๒. ระบบติดตามอากาศยาน ซึ่งติดตั้ง
ที่เชียงใหม่, หาดใหญ่, ภูเก็ต,
พิษณุโลก, หัวหิน, ทสภ. และ
ส่วนกลาง ประกอบด้วย Radar
Data Processor; Radar Head
Processor; Controller Working
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
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ปี (พ.ศ. /
ค.ศ.)

สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
ATM

Engineering

ส่วนกลาง โดยมี ATC ประจาอยู่ที่
หน่วยปฏิบัติงานนั้น ๆ
ปัจจุบัน จัดแบ่งการให้บริการ
ครอบคลุมเขตประชิดสนามบิน
ทั้งหมด ดังนี้
๑. ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ
Approach Control Centre ตั้งอยู่
ส่วนกลาง แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ
ออกเป็น ๔ เขต ดังนี้
- Samui Sector ควบคุมเขต
ประชิดสนามบิน ๔ สนามบิน
- Chiang Rai Sector ควบคุมเขต
ประชิดสนามบิน ๔ สนามบิน
- Khon Kaen Sector ควบคุมเขต
ประชิดสนามบิน ๔ สนามบิน
- Ubon Ratchathani Sector
ควบคุมเขตประชิดสนามบิน ๓
สนามบิน
๒. ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ
ส่วนภูมิภาค ประจาอยู่สนามบิน
หลักๆ ได้แก่

Position; อุปกรณ์แสดงผลสัญญาณ
เรดาร์
๓. ข่ายสื่อสาร Frame Delay;
DDN (Digital Data Network);
ข่ายสื่อสารดาวเทียม
(ทั้งหมด
หมายถึงส่วนที่เชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน)

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
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- ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
รับผิดชอบ Chiang Mai Sector
ครอบคลุม ๔ สนามบิน
- ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่
รับผิดชอบ Hat Yai Sector
ครอบคลุม ๔ สนามบิน
- ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต
รับผิดชอบ Phuket Sector
ครอบคลุม ๓ สนามบิน
- ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
รับผิดชอบ Phitsanulok Sector
ครอบคลุม ๓ สนามบิน
- ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน
รับผิดชอบ Hua Hin Sector
ครอบคลุม ๑ สนามบิน
๓. ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ
กรุงเทพรับผิดชอบ
Bangkok
Approach Control ครอบคลุม
สนามบินสุวรรณภูมิ และดอนเมือง
Aerodrome Control Service
- Local Tower ทุกสนามบิน

Aerodrome Control Service
- ปัจจุบัน Aerodrome Control
Tower มีระบบวิศวกรรม ที่ติดตั้งอยู่
ณ ศูนย์ควบคุมการบินฯ ดังนี้
๑. ระบบวิทยุสื่อสาร Local Radio
UHF/VHF ออกอากาศภายในพื้นที่
สนามบิน
๒. ระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ
ประจาอยู่ที่สนามบิน
๓. ระบบติดตามอากาศยานภาคพื้น
(ติดตั้งเฉพาะบางสนามบิน เช่น
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
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- ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ
เขตสนามบินแก่อากาศยานที่บินขึ้นลงจากสนามบิน หรือเคลื่อนที่อยู่ใน
เขตสนามบิน โดยรับ- ส่งเที่ยวบิน
ระหว่างพื้นที่รับผิดชอบของ
Aerodrome กับ Approach
ครอบคลุมรัศมี 5 NM โดยรอบพื้นที่
สนามบินถึงความสูง ๒,๐๐๐ ฟุต
ทาหน้าที่ Ground Control และ
Tower Control บริเวณสนามบิน
- การให้บริการควบคุมจราจรทาง
อากาศเขตสนามบินทุกพื้นที่บริการ
ประจา ณ สนามบิน โดยส่วนใหญ่
จัดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ควบคุม
จราจรทางอากาศ หรือศูนย์ควบคุม
การบิน ประจาท่าอากาศยานหลักๆ
ซึง่ แต่ละแห่งจะมีสนามบินลูกข่ายทีม่ ี
หอบังคับการบินประจาอยู่ด้วย โดย
มีการจัดอัตรากาลัง ATC เข้า
ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ATC ประจาอยู่ ณ ศูนย์ควบคุมการ

A-SMGCS ที่ ทสภ.)
๔. ข่ายสื่อสารการบิน เชื่อมต่อ
ระหว่างหอบังคับการบินกับหน่วย/
ระบบให้บริการฯ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ระบบข้อมูลการบิน UA
Terminal
(ติดตั้งเฉพาะบาง
สนามบิน)

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
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บินหรือหอบังคับการบินตลอดเวลา
- ATC หมุนเวียนจากศูนย์ควบคุม
การบินต่างๆ ไปปฏิบัติงานที่
หอบังคับการบินลูกข่าย
- ATC เดินทางเข้าปฏิบัติงานที่
หอบังคับการบิน เมื่อมีความต้องการ
ใช้บริการ (On Call)
ปัจจุบัน มีศูนย์ควบคุมจราจรทาง
อากาศและ/หรือศูนย์ควบคุมการบิน
จานวน ๑๐ หน่วย ครอบคลุมการ
ให้บริการฯ แก่ท่าอากา ศยานทั้ง ๓๕
แห่ง (หมายเหตุ: ไม่รวมสนามบิน
ปัตตานี)
- เปิดใช้งานNetwork Management
Centre (NMC)
Area Control Service
- หลังเปิดใช้งาน ATMC การ
ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ
ตามเส้นทางบินทั่วประเทศจากศูนย์
ควบคุมจราจรทางอากาศตาม
เส้นทางบิน (Bangkok Area

Area Control Service
- หลังเปิดใช้งาน ATMC
องค์ประกอบระบบวิศวกรรมคง
รูปแบบ/ลักษณะระบบอุปกรณ์
ตามเดิม (ตามข้อ ๑.๓ ข้างต้น)
ทั้งนี้ เทคโนโลยีระบบควบคุมจราจร
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
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Control Centre) ที่ส่วนกลาง โดย
แบ่งพื้นที่รับผิดชอบตามเส้นทางบิน
(Area Sector) และแบ่งการบริหาร
จัดการสาหรับภาคเหนือและใต้ของ
ประเทศ โดยมี ATC ประจาอยู่ที่
ศูนย์ฯ
ยกเว้น การปรับโครงสร้างพื้นที่
ปฏิบัติงานในรูปแบบ Upper/Lower
Partitioning จะมีผลต่อการปรับ
เพดานบินในบางพื้นที่/เส้นทางบิน
ปัจจุบัน Area Control Service มี
ระบบวิศวกรรม สนับสนุน
ประกอบด้วยระบบหลักๆ ที่ติดตั้งอยู่
ณ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศตาม
เส้นทางบิน ดังนี้
๑. ระบบวิทยุสื่อสาร ประกอบด้วย
VHF/UHF (Air/Ground Voice
Communication System; VCCS
(Voice Communication and
Control System); RCAG
(Remote Control Air/Ground)

ทางอากาศตามเส้นทางบินจะเริ่ม
เปลี่ยนไปสู่ระบบ ATM ในระยะแรก
ด้วยการจัดตั้งศูนย์บริหารจราจรทาง
อากาศ (ATMC) และระบบอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง อันเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ
นอกจากนี้ จะมีสถาปัตยกรรมด้าน
วิศวกรรมที่มีพื้นฐานเดียวกันระหว่าง
Area Control Centre และ
Approach Control Centre ที่
ส่วนกลาง และรองรับการขยายตัว /
จานวนในอนาคตได้ ซึ่งเอื้อให้
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
หน่วยปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในส่วน
ของการปฏิบัติงานแบบ Flexible
Sector Management ทั้งในแนว
ระนาบ (Merged/Split Sector)
และในแนวดิ่ง
(Merged/Split
Partition)

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
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(ส่วนที่เชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน); ATS
DSC (Air Traffic Service Direct
Speed)
๒. ระบบติดตามอากาศยาน
ประกอบด้วย Radar Data
Processor; Radar Head
Processor; Controller Working
Position; อุปกรณ์แสดงผลสัญญาณ
เรดาร์
๓. ข่ายสื่อสาร Frame Delay;
DDN (Digital Data Network);
ข่ายสื่อสารดาวเทียม (ทั้งหมด
หมายถึงส่วนที่เชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน)
Approach Control Service
- การให้บริการควบคุมจราจรทาง
อากาศในเขตประชิดสนามบินแก่
กลุ่มสนามบินที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งมีทั้ง
ประเภทที่ประจาอยู่และเป็นส่วน
หนึ่งของศูนย์ควบคุมจราจรทาง
อากาศ หรือ ศูนย์ควบคุมการบิน
นั้นๆ และประเภทที่ควบคุมจราจรฯ

Approach Control Service
ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศสุวรรณ
ภูมิจะได้มีการปรับปรุงระบบ
วิศวกรรมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ ซึ่งกรณี
ทสภ./ทดม. เป็นกรณีที่ประเมินได้ว่า
จะเป็นต้องคงการจัดหน่วยแบบ
ประจาพื้นที่อยู่แล้ว
ในขณะที่ สาหรับศูนย์ควบคุมการบิน
ภูมิภาค (เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต
พิษณุโลก) และศูนย์ควบคุมจราจร
ทางอากาศในเขตประชิดสนามบินที่
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
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จากระยะไกลจากส่วนกลาง โดยมี
ATC ประจาอยู่ที่หน่วยปฏิบัติงาน
นั้นๆ
ยกเว้น ในระยะแรก สาหรับกรณี
Approach หัวหินฯ จะเริ่ม
กระบวนการย้ายเข้าสู่ส่วนกลาง รวม
เป็นส่วนหนึ่งของ Approach
Control Centre ที่ ATMC โดย
จะต้องมีการปรับแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ
(Sector) ใหม่ ภายใน Approach
Control Centre
สาหรับระยะกลางและระยะยาว จะ
ทยอยเคลื่อนย้าย Approach
Control Unit เข้าสู่ส่วนกลาง ซึ่งจะ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร
ระยะยาวต่อไป
สาหรับสนามบินหลักในพื้นที่
ท่องเที่ยวสาคัญ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต
และโดยเฉพาะสาหรับ ทสภ./ทดม.
อาจเป็นพื้นที่สุดท้ายที่จะดาเนินการ
หรือคงการจัดหน่วยในรูปแบบ

ส่วนกลาง ก็จะมีการปรับปรุงระบบ
อุปกรณ์เช่นเดียวกัน (โดยปรับปรุง
จาก RDP เป็น SDPS (Surveillance
Data Processing System) และ
FDP เป็น FDPS (Flight Data
Processing System) พร้อมด้วย
ระบบ Safety, Info-System,
AMAN (Arrival Manager))
ทั้งนี้ ระบบอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถ
เคลื่อนย้ายได้ (ผ่านการวางแผนที่
รอบคอบ) และถูกออกแบบให้มี
โครงสร้างสถาปัตยกรรมเดียวกันกับ
ส่วนกลางอยู่แล้ว ประกอบกับใน
บางพื้นที่ (เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่
ภูเก็ต) จะอยู่ในกลุ่มที่มีแนวโน้มจะมี
การเคลื่อนย้ายไปสู่การรวมศูนย์ฯ ใน
ลาดับท้ายๆ หรือในบางกรณีจะ
เกิดขึ้นในการปรับปรุงเทคโนโลยีใน
รอบถัดไป
ยกเว้น กรณีหัวหินฯ จะนาเข้ามา
ติดตั้งที่ ATMC ร่วมกับ Approach
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
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ปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณา
วางแผนระยะยาวต่อไป

Control Centre เลย แล้วจึง
ดาเนินการตามแผนเคลื่อนย้ายหน่วย
ปฏิบัติงานภายหลังจาก ATMC เปิด
ใช้งานแล้วระยะหนึ่ง สาหรับกรณี
ระบบอุปกรณ์ที่ติดตั้งในสนามบิน
หลักอื่นๆ ตามโครงการฯ จะกาหนด
แผนเคลื่อนย้ายตามลาดับความ
เหมาะสมต่อไป
Aerodrome Control Service
Aerodrome Control Service
- การให้บริการควบคุมจราจรทาง
- กรณี Local TWR:
อากาศเขตสนามบินทุกพื้นที่บริการ โครงสร้างระบบวิศวกรรมคงลักษณะ
ประจา ณ สนามบิน โดยส่วนใหญ่ เดิม (ตามข้อ ๑.๑ ข้างต้น)
จัดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ควบคุม - กรณี Remote TWR
จราจรทางอากาศ หรือศูนย์ควบคุม ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาสภาพแวดล้อม
การบิน ประจาท่าอากาศยานหลักๆ และรูปแบบตัวอย่างของต่างประเทศ
ซึง่ แต่ละแห่งจะมีสนามบินลูกข่ายที่มี การดาเนินโครงการนาร่อง และความ
หอบังคับการบินประจาอยู่ด้วย โดย ต้องการใช้งานระบบสนับสนุน เพื่อ
มีการจัดอัตรากาลัง ATC เข้า
การตรวจติดตามอากาศยาน ทั้งนี้
ปฏิบัติงาน
ในเบื้องต้นจะประเมินได้ ดังนี้
ทั้งนี้ ระบบอุปกรณ์ที่อาจมีการร
สาหรับ Remote Aerodrome
ปรับปรุงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Control Centre
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
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พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ ก็ล้วนเป็น
หอบังคับการบินประจาสนามบิน
หลักที่มีแนวโน้มจะต้องมีการ
ให้บริการฯ ประจาสนามบิน หรือมี
การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา/ลาดับ
สุดท้าย
กรณี Remote TWR
ในบางพื้นที่จะเริ่มทยอยนา
เทคโนโลยี/วิธีปฏิบัติของระบบ
Remotely Operated Aerodrome
ตาม ASBUs Block 1 มาใช้ โดยใน
แผนวิสาหกิจฉบับปัจจุบันจะมี
โครงการนาร่องสาหรับบางสนามบิน
ที่มีเที่ยวบินน้อย โดยอาจมีลาดับ
การเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการจัดหน่วย
ดังนี้
- ระยะแรก: เริ่มทดลองติดตั้งระบบ
Remote Aerodrome ในสนามบิน
นั้นๆ เพื่อทดลองใช้งานคู่ขนานกับ
การมี ATC ปฏิบัติงานที่หอบังคับการ
บิน ก่อนเคลื่อนย้ายไปทดลอง

๑. ระบบแสดงภาพ/สถานะการบิน/
การขับเคลื่อนอากาศยานในสนามบิน
๒. ระบบติดตามอากาศยาน
(ตรวจจับการเคลื่อนไหวภายใน
สนามบินที่เป็นศูนย์ Remote
Centre)
๓. ระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ
(ประจาสนามบินที่เป็นศูนย์
Remote Centre)
๔. ระบบวิทยุสื่อสาร Local Radio
UHF/VHF (ออกอากาศภายใน
สนามบินที่เป็นศูนย์ Remote
Centre) กับระบบวิทยุสื่อสาร
Remote Radio UHF/VHF (ไป
ออกอากาศ ณ สนามบินที่เป็นหอ
Remote Tower)
๕. ข่ายสื่อสาร Frame Delay;
DDN (Digital Data Network)
(เชื่อมต่อระหว่างศูนย์ Remote
Centre กับ Remote Tower และ
กับหน่วย/ระบบให้บริการฯ ที่
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ปี (พ.ศ. /
ค.ศ.)

สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
ATM

Engineering

ควบคุมระยะไกลจากศูนย์ควบคุม
การบินหรือหอบังคับการบินอื่น
- ระยะกลาง: เมื่อมีความพร้อมใน
รูปแบบการจัดหน่วยในอนาคต
(ATSU 2030) จึงอาจจัดให้มีศูนย์
ควบคุมจราจรทางอากาศเขต
สนามบินจากระยะไกล (Remote
Aerodrome Control Centre) เป็น
ศูนย์นาร่อง พร้อมด้วยกลุ่ม
หอบังคับการบินลูกข่ายที่มีการติดตั้ง
ระบบ Remote Tower เรียบร้อย
แล้ว
- ระยะไกล (ค.ศ. ๒๐๓๐): มีศูนย์
พร้อมหอลูกข่าย Remote
Centre/Tower ประจาอยู่ตามพื้นที่
ต่างๆ ที่เหมาะสมตามรูปแบบ ATSU
2030
กรณี Uncontrolled TWR
ในบางพื้นที่ อาจเริ่มมีการปรับระดับ
การให้บริการฯ ไปเป็น
Uncontrolled TWR โดยมีเพียง

เกี่ยวข้อง)
สาหรับ Remote Aerodrome
Control Tower
๑. ระบบกล้องถ่ายภาพวงจรปิด
Camera and Display
Technologies
๒. ระบบติดตามอากาศยาน
(ตรวจจับการเคลื่อนไหวภายใน
สนามบินลูกข่ายที่เป็นหอ Remote
Tower เพื่อนามาแสดงยังศูนย์
Remote Centre)
๓. ระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ
(ประจาสนามบินลูกข่ายที่เป็นหอ
Remote Tower)
๔. ระบบวิทยุสื่อสาร RCAG (ส่วนที่
ออกอากาศ ณ สนามบินลูกข่ายที่
เป็นหอ Remote Tower)
๕. ข่ายสื่อสาร Frame Delay;
DDN (Digital Data Network)
(เชื่อมต่อระหว่างศูนย์ Remote
Centre กับ Remote Tower และ
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ปี (พ.ศ. /
ค.ศ.)

สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
ATM
บริการ FIS เท่านั้น ซึ่งจะเป็น
สนามบินที่มี Impact ต่า (คือ มี
เที่ยวบินน้อยมากอยู่แล้ว)

Engineering

Safety and Standard

กับหน่วย/ระบบให้บริการฯ ที่
เกี่ยวข้อง)
เป็นต้น
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความจาเป็นใช้
งานสาหรับสนามบินนั้นๆ ว่าจะใช้
MLAT, Surface Movement
Radar, Visual Surveillance
System, หรือไม่มีเลย
- กรณี Uncontrolled TWR
(ไม่มี)
- Implement Safety Oversight
System over 60%
- Fully Implement the ICAO
SSP Framework
- RASGs incorporate regional
monitoring
and
safety
management programmes

2560 /
2017
2565/2022
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การวิเคราะห์บริบทองค์กรและความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์องค์กรกับความจาเป็นด้านทรัพยากรบุคคล
ของ บวท.
ข้อมูลพื้นฐาน
(1) ลักษณะองค์กร
เป็นข้อมูลที่อธิบายบริบทองค์กรในปัจจุบันและทิศทาง หรือยุทธศาสตร์
องค์กรในระยะ 5 ปี (ปี 255๙-256๓)
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Strategy Map แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓

ที่มา : แผนวิสาหกิจ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด ปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
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สรุปประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานและความจาเป็นด้าน
บุคลากรของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด ในระยะ ๑๐ ปี
จากข้อมูลสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกองค์กรที่กระทบต่อการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของ บวท. สามารถสรุปประเด็นสาคัญ ดังนี้
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอก
 ความขัดแย้งทางความคิดทั้งในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้น
ตลอดจนมีการกระจายความเสี่ยงในทุกพื้นที่ ดังนั้น การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาในองค์กรจาเป็นต้อง
พิจารณาคุณลักษณะ (Attribute) ในเชิงลึกที่แตกต่างจากเดิม เช่น
- มุ่งเน้นคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน (ATC , วิศวกรรม) ที่เป็นการวางแผน การวิเคราะห์ปัญหาและ
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการให้บริการภายใต้ภาวะคับขัน
- การคัดเลือกผู้ที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมตนเอง (Self-control) และสามารถ
บริหารจัดการงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้
 การกาหนดนโยบายการจ้างงานที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การจ้างเหมา (Outsourcing) การ
จ้างเป็นชิ้นงานหรือโครงการ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวแบบมีกาหนดระยะเวลา โดยมุ่งเน้นการบริหาร
ต้นทุนและการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
 การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ (Economic Block) ทาให้องค์กรต้องมีความพร้อมในการปรับตัว
โดยเฉพาะนโยบายการจัดการบุคลากรและระเบียบข้อบังคับที่จาเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและการ
เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มบุคลากรที่มีความหลากหลายมากขึ้น
ในอนาคต
 คุณลักษณะของบุคลากรในอนาคตจาเป็นต้องมีความสามารถในการทางานที่หลากหลาย
(Multitasking) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถเชิงวัฒนธรรม ภาษา การสื่อสารระหว่างบุคคล และ
การเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะกลยุทธ์ ASBUs (Aviation System Block Ubgrades) ทา
ให้ บวท. จาเป็นต้องเตรียมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เช่น กลุ่มงานวิศวกรรมของ บวท. จาเป็นต้องสร้างความเชี่ยวชาญในด้าน
Communication , Navigation ,Surveillance ,Computer ,Network หรือกลุ่มงานปฏิบัติการ
จาเป็นต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องการจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management), การ
จัดการการบิน (Aviation Management) ,มาตรฐานและความปลอดภัยการบิน (Aviation Safety
and Standard) สาหรับการนาไปใช้ในงานวิจัยและพัฒนาการเดินอากาศของประเทศไทย
(Development and Research for Air Navigation Service) ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบในการเป็น
ผู้นาด้านการบินในภูมิภาคต่อไป ซึ่งองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวที่ยกตัวอย่างมายังมีขอบเขตจากัดใน
ระบบการศึกษาของประเทศ ดังนั้น การสร้างองค์ความรู้ และความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางให้กับ
บุคลากร บวท. จาเป็นต้องมีนโยบายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เฉพาะทางทั้งในรูปแบบการฝึกอบรม
(Training) หรือให้การศึกษาในระบบ (Education)
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ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของ บวท.
ในอนาคตการให้บริการการเดินอากาศจะมุ่งไปสู่การตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
นอกเหนือจากความปลอดภัย เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ การเพิ่มความจุของห้วงอากาศ
การลดเวลาความล่าช้า เป็นต้น ซึ่งแนวทางที่สามารถนาไปสู่ผลลัพธ์ดังกล่าว คือ รูปแบบการให้บริการการ
เดินอากาศแบบน่านฟ้าเดียว (Seamless Sky) ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการเดินอากาศแล้ว
ยังช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งจากการเผาไหม้เชื้อเพลิ ง และการผลิตคาร์บอนในชั้นบรรยากาศ แต่
การจะไปสู่ Seamless Sky จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือทั้งระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับ
หน่วยงาน และระดับบุคลากร นอกจากนั้น บวท. จาเป็นต้องเตรียมความพร้อมในเชิง ความรู้ (Knowledge)
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ (Skill) และคุณลักษณะของบุคลากร (Attribute) ที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้
 มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริ หารจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic
Management : ATM) การบริหารห้วงอากาศ (Airspace Management : ASM) การบริหาร
เครือข่ายการเดินอากาศ (ATM Network Management) แทนการสร้างความรู้ และทักษะเฉพาะ
สาหรับผู้ปฏิบัติงานให้บริการจราจรทางอากาศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (Area / Approach /
Aerodrome Air Traffic Service) เนื่องจากพื้นฐานความเข้าใจในภาพใหญ่ จะนาไปสู่การสร้าง
ระบบความคิดแบบที่เป็นองค์รวม และเมื่อบุคลากรสั่งสมประสบการณ์ในการทางานเพิ่มขึ้นก็จะ
นาไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางความคิดอันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
องค์กรในระยะยาว
 มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในภารกิจองค์กรโดยรวมให้กับบุคลากรทุกสายงาน เนื่องจากรูปแบบการ
ทางานในอนาคตจะทาให้ทุกกระบวนการมีความเกี่ยวโยงกันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีและวิธีปฏิบัติ ดังนั้น การเรียนรู้ในระดับปฏิบัติการจาลอง (Simulation) และการฝึก
ปฏิบัติจริง (On The Job Training) ควรมีการออกแบบหลักสูตรร่วมกันทั้งวิศวกรรมและปฏิบัติการ
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ (Situation Awareness : SA) ความสัมพันธ์ของงาน รวมทั้งผลกระทบของ
แต่ละภารกิจ อันจะนาไปสู่การสร้างสัมพัน ธ์และการเอื้อประโยชน์ในการทางานในอนาคต
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ความจาเป็นด้านบุคลากรที่สอดคล้องกับบริบท เป้าหมายและยุทธศาสตร์ บวท.
เป้าหมายระยะยาวปี
เป้าหมายระยะ ๕ ปี
ประเด็นยุทธศาสตร์
๒๐๓๐
เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ เป็นองค์กรที่ให้บริการด้วย การให้บริการการ
การให้บริการ โดดเด่น ระดับความปลอดภัยที่เป็น เดินอากาศที่ปลอดภัย
ระดับแนวหน้า
มาตรฐานสากล
และมีประสิทธิภาพ
เป็นองค์กรมืออาชีพ

เป็นองค์กรที่บุคลากรมี
ความเป็นมืออาชีพ

การพัฒนาบุคลากรสู่
ความเป็นมืออาชีพ
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ความจาเป็นด้าน
บุคลากร
มีบุคลากรที่สามารถ
สร้างรูปแบบการบริการ
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บทที่ ๔
การประเมินอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ด้านทรัพยากรบุคคลในระยะยาว
ในบทนี้จะเป็นการสรุปข้อมูลการคาดการณ์ความจาเป็นด้านบุคลากร (อุปสงค์ ) ซึ่งได้มาจากการ
พิจารณาร่วมกันของผู้ บริหารระดับสูงในแต่ละสายงาน โดยกาหนดสถานการณ์ต่าง ๆ ภายใต้นโยบายการ
บริหารกาลังคนใน ๓ รูปแบบ (Scenario) ดังที่กล่าวไว้/ในบทที่แล้ว และจาแนกกลุ่มบุคลากรออกเป็น ๔ กลุ่ม
แล้วจึงประเมินความสามารถขององค์กรในการจัดหาบุคลากร (อุปทาน) เพื่อตอบสนองความจาเป็น ในอนาคต
โดยจะพิจารณาจาแนกตามกลุ่มบุคลากรเนื่องจากคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละกลุ่มจะอยู่ในตลาดแรงงานที่
แตกต่างกัน
การประเมินอุปสงค์ด้านทรัพยากรบุคคลในระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘)
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงระยะยาวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นามาสู่การ
คาดการณ์ความจาเป็นด้านทรัพยากรบุคคลทั้งจานวนและขีดความสามารถเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว โดยขอนาเสนอจานวนบุคลากรทั้งในภาพรวม
(ไม่รวมผู้บริหาร ) ซึ่งเป็นการคาดการณ์ภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีนโยบายการบริหารจัดการบุคลากรแตกต่างกัน และนาเสนอโดย จาแนกตามกลุ่ม งานที่
ได้กาหนดไว้ในการศึกษาครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ ๓ แสดงการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อความจาเป็นด้านบุคลากรในระยะ ๑๐ ปี ภายใต้สถานการณ์แบบที่ ๑ (Scenario I)
: การบริหารจัดการภายใต้บริบทปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายสู่เทคโนโลยีใหม่ตามที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์องค์กร
โดยจะเริ่มนาเข้าใช้งานปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ปี ค.ศ.
2016
ปี พ.ศ.
๒๕๕๙
Operations
การเปลี่ยนแปลงที่  การเตรียม
ส่งผลกระทบต่อ
บุคลากรรองรับ
การเพิ่ม
ATMC TMCS
อัตรากาลัง
และ NMC
(+)
(+๔๘ รับตัง้ แต่
ปี ๒๕๕๘)
 รับโอนงาน AIS
Provider
(+๓๒)

 Parallel
Runway
Operations
(+๖)

2017
๒๕๖๐
 ATM
upgrade
(ดอนเมือง)
(+๑๒)
 เพิ่มงาน
ด้านประเมิน
มาตรฐานและ
ความ
ปลอดภัย
ระบบบริการ
จราจรทาง
อากาศ
(+๒)

2018
๒๕๖๑

2019
๒๕๖๒

2020
๒๕๖๓

 เพิ่ม sector ของ ศจ.
จาก 12 sectors เป็น
16 sectors และเพิ่ม
Multi – Planner

2021
๒๕๖๔

2022
๒๕๖๕

2024
๒๕๖๗

2025
๒๕๖๘

 เพิ่ม sector ของ ศจ. จาก 16 sectors เป็น 20 sectors และ
เพิ่ม Multi-Planner

 New
SIDs/STARs
 3 Runway
Operations
 Airport
CDM (+๒๐)
New TMA
Design (+๕)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
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ปี ค.ศ.
ปี พ.ศ.

จานวนบุคลากรที่
ต้องการเพิ่ม
แผนพัฒนาทักษะ
บุคลากร

2016
2017
๒๕๕๙
๒๕๖๐
 HuaHin Combined
(+ ๑๒)

+ ๕๐
 HMI – TMCS

2018
๒๕๖๑
 เพิ่ม
Sector
ของ ศบ.
จาก 6
sectors
เป็น 10
sectors
(+๘)

2019
๒๕๖๒

2020
๒๕๖๓

2021
๒๕๖๔

2022
๒๕๖๕

2023
๒๕๖๖

2024
๒๕๖๗

2025
๒๕๖๘

+ ๑๔

+ ๓๓

-

-

-

-

-

-

 Network
Management
for ATM
 AIS
Provider
 Reproceduring
for Hua Hin
Approach
 TRACON
procedure
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ปี ค.ศ.
ปี พ.ศ.
Engineer
การเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลกระทบต่อ
การเพิ่มอัตรา
กาลัง(+)

2016
๒๕๕๙

2017
๒๕๖๐

2018
๒๕๖๑

2019
๒๕๖๒

 Independent
Backup System
(IBS)
 Multilateration
(MLAT)
ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง
(+๘)
 งานวิจัย พัฒนา
ระบบ CNS
 เปิดใช้ข้อมูลข่าว
อากาศ WXXM
(+๒)
 ATMC
Networks
Supporting
System IT
Security
(+ ๓)

 GNSS
Receiver
 GBAS
 DME
Backup
 PBN รื้อ
ถอน/ติดตั้ง
(+๙)

 Wide Area
Multilaterati
on) (WAM)
ภาคเหนือและ
ตะวันออกเฉียง
เหนือ
(+๓)

 จัดทาใบลา
อิเล็กทรอนิกส์
/ ESS
(+๒)

2020
๒๕๖๓
 Document
Flow /
E-signature/
E-office
(+๑)

2021
๒๕๖๔

2022
๒๕๖๕

2024
๒๕๖๗

 สนับสนุนงานบารุงรักษา ปรับปรุงแก้ไข ระบบงาน (+๑)
 ASBUs

 ASBUs
 Wide Area Block I
Multilaterati upgrade
on) (WAM) (+๒)
 I-report /
ภาคใต้
Safety
(+๒)
Intelligence
 HRMIS /
BICC /Time (+๑)
Attendance
support
(+๒)
 SAP/Inter
net/Online
/Administrat
ion Network
(+๔)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
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ปี ค.ศ.
2016
2017
ปี พ.ศ.
๒๕๕๙
๒๕๖๐
จานวนบุคลากรที่
+๑๓
+๘
ต้องการเพิ่ม
การเปลี่ยนแปลงที่
ไม่รับทดแทน
ส่งผลกระทบต่อ
บุคลากรในด้าน
การลดอัตรากาลัง
เทคนิค
(-)
(-๓)
จานวนบุคลากรที่
-๓
ต้องการลด
แผนพัฒนาทักษะ Programming skill Programming
บุคลากร
skill
Database Design
Hardware/Platform Database
Design
knowledge
Sap
Information
Integration
Management
Information
Management
Support
การเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลกระทบต่อ
การเพิ่มภารกิจด้านอานวยการเพื่อ
การเพิ่มอัตรากาลัง รองรับ ATMC / TMCs / NMC
(+)
จานวนบุคลากรที่
+๖
ต้องการเพิ่ม
การเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลกระทบต่อ

2018
๒๕๖๑

2019
๒๕๖๒

2020
๒๕๖๓

2021
๒๕๖๔

2022
๒๕๖๕

2023
๒๕๖๖

2024
๒๕๖๗

2025
๒๕๖๘

+๖

+๒

-

+๑

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programming
skill
Database
Design
ATC
Operation
Information
Management

Programming
skill
Database
Design
Sap
Integration
Information
Management

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Programming skill
 Database Design
 Office Automation
 Information Management

ไม่รับทดแทนอัตราอานวยการที่เกษียณอายุ
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ปี ค.ศ.
ปี พ.ศ.
การลดอัตรากาลัง
(-)
จานวนบุคลากรที่
ต้องการลด
แผนพัฒนาทักษะ
บุคลากร

2016
๒๕๕๙

2017
๒๕๖๐

2018
๒๕๖๑

2019
๒๕๖๒

2020
๒๕๖๓

2021
๒๕๖๔

2022
๒๕๖๕

2023
๒๕๖๖

2024
๒๕๖๗

2025
๒๕๖๘

-๙

-๖

-๑๔

-๘

-๙

-๘

-๑๒

-๑๖

-๒๘

-๙

 แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน (Functional Competency)
 แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะในการทางานที่มีความหลากหลาย (Multitasking skill)

Management
 การเปลี่ยนแปลงอัตราระดับฝ่ายจัดการ และทักษะ ความสามารถให้เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรของ บวท.
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ตารางที่ ๔
แสดงจานวนบุคลากรที่ได้จากการคาดการณ์ความจาเป็นของ บวท. Scenario I : การบริหารจัดการภายใต้บริบทปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในช่วง
การเปลี่ยนถ่ายสู่เทคโนโลยีใหม่ตามที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยจะเริ่มนาเข้าใช้งานปี พ.ศ. ๒๕๖๐
อัตรากาลัง ณ ๓๐ กันยายน
ปริมาณเที่ยวบิน (ล้านเที่ยวบิน/ปี)
Operation
คิดเป็นอัตราร้อยละ
Engineer
คิดเป็นอัตราร้อยละ
Support
คิดเป็นอัตราร้อยละ
Management
คิดเป็นอัตราร้อยละ
total
คิดเป็นอัตราร้อยละ
ความสามารถในการสร้างบริการ
จราจรทางอากาศของพนักงาน ๑ คน
(เที่ยวบิน/ปี)

2016
2559
๐.๘๘
1,225
3.38
1,029
3.31
825
-0.36
117

2017
2560
๐.๙๕
1,293
5.55
1,048
1.85
819
-0.73
108

2018
2561
๑.๐๒
1,293
1,058
0.95
805
-1.71
115

2019
2562
๑.๐๙
1,298
0.39
1,061
0.28
797
-0.99
116

2020
2563
๑.๑๗
1,300
0.15
1,058
-0.28
788
-1.13
114

2021
2564
๑.๒๕
1,298
-0.15
1,057
-0.09
780
-1.02
107

2022
2565
๑.๓๓
1,303
0.39
1,043
-1.32
768
-1.54
104

2023
2566
๑.๔๒
1,291
-0.92
1,043
752
-2.08
111

2024
2567
๑.๕๒
1,293
0.15
1,026
-1.63
724
-3.72
104

2025
2568
๑.๖๒
1,304
0.85
1,070
4.29
715
-1.24
110

6.36
3,196
2.47

-7.69
3,268
2.25

6.48
3,271
0.09

0.87
3,272
0.03

-1.72
3,260
-0.37

-6.14
3,242
-0.55

-2.80
3,218
-0.74

6.73
3,197
-0.65

-6.31
3,147
-1.56

5.77
3,199
1.65

275

291

312

333

359

386

413

444

483

506
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กราฟที่ ๓ แสดงอัตรากาลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน Scenario I : การบริหารจัดการภายใต้บริบทปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายสู่เทคโนโลยีใหม่ตามที่
กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยจะเริ่มนาเข้าใช้งานปี พ.ศ. ๒๕๖๐

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

สิงหาคม ๒๕๕๘

หน้า 52

จากกราฟที่ ๓ แสดงอัตรากาลัง ณ สิ้นสุดเดือนกันยายนตั้งแต่ ปี พ .ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘ ซึ่งได้มาจาก
การคาดการณ์ความจาเป็นด้านบุคลากรของ บวท . ภายใต้บริบทองค์กรปัจจุบัน และทิศทางหรือยุทธศาสตร์
ตามแผนวิสาหกิจ ปี พ .ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ปรากฏว่า บวท. มีความจาเป็นต้องเพิ่มบุคลากรโดยรวมคิดเป็น
อัตราร้อยละ ๐.๐๙ โดยเพิ่มจาก ๓,๑๙๖ คน (ปี พ .ศ. ๒๕๕๙) เป็น ๓,๑๙๙ คน (ปี พ .ศ. ๒๕๖๘) เมื่อ
พิจารณาตามกลุ่มบุคลากรที่ได้จาแนกไว้ในตารางที่ ๔ จะเห็นว่า อัตราความจาเป็นที่เพิ่มมากที่สุดคือบุคลากร
ในกลุ่มงานปฏิบัติการ โดยมีอัตราการเพิ่มคิดเป็นร้อยละ ๖.๔๕ รองลงมาคือกลุ่มงานวิศวกรรมมีความจาเป็น
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๙๘ สาหรับกลุ่มงานสนับสนุนภายใต้นโยบายการไม่รับบุคลากรทดแทนผู้เกษียณอายุทาให้
การคาดการณ์อัตรากาลังลดลงคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓
แต่เมื่อพิจารณาในด้านผลิตภาพของบุคลากร
(Productivity) หรือความสามารถในการสร้างบริการจราจรทางอากาศของพนักงาน ๑ คน จะเห็นได้ว่า ในปี
๒๕๕๙ อยู่ที่ ๒๗๕ เที่ยวบิน/คน ซึ่งหมายถึงพนักงาน ๑ คนสามารถสร้างบริการจราจรทางอากาศคิดเป็น
๒๗๕ เทีย่ วบินต่อปี และแม้ว่าในปี ๒๕๖๘ จานวนบุคลากรโดยรวมจะมีอัตราที่เพิ่มขึ้นแต่ปริมาณจราจรทาง
อากาศที่มีการเติบโตอย่างมากทาให้ความสามารถในการสร้างบริการจราจรทางอากาศของพนักงานเพิ่มขึ้น
เกือบสองเท่า คือ ๕๐๖ เที่ยวบินต่อปี
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ตารางที่ ๕ แสดงการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อความจาเป็นด้านบุคลากรในระยะ ๑๐ ปี ภายใต้สถานการณ์แบบที่ ๒ (Scenario II)
: การบริหารจัดการในภายใต้นโยบายการบริหารค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ปี ค.ศ.
2016
ปี พ.ศ.
๒๕๕๙
Operations
การเปลี่ยนแปลง  การเตรียม
ที่ส่งผลกระทบต่อ
บุคลากรรองรับ
การเพิ่มอัตรา
ATMC TMCS
กาลัง (+)
และ NMC
(+๔๘) – รับ
บุคลากรในปี
๒๕๕๘
 รับโอนงาน AIS
Provider
(+๓๒)

2017
๒๕๖๐

 ปรับกะ
จาก 2 shift
เป็น 3 shift
(+๔๐)
 ATM
upgrade
(ดอนเมือง)
(+๑๒)
 เพิ่มงาน
ด้านประเมิน
มาตรฐานและ
ความ
ปลอดภัย
ระบบบริการ
จราจรทาง
อากาศ
(+๒)
 Parallel Runway
Operations
(+๖)
 HuaHin Combined
(+ ๑๒)

2018
๒๕๖๑

2019
๒๕๖๒

 เพิ่ม sector ของ ศจ. จาก 12 sectors
เป็น 16 sectors และเพิ่ม Multi –
Planner
 Fully ATFM
 เปิดท่าอากาศยาน อู่ตะเภา
 ปรับโครงสร้างเส้นทางบินใหม่
(+ ๔๘)

2020
๒๕๖๓

2021
๒๕๖๔

 Fully Information Support
 Integration New TMA Design
TRACON 1

 New SIDs/STARs
 3 Runway Operations
 Airport CDM
(+๒๐)
 New TMA Design
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

สิงหาคม ๒๕๕๘

2022
๒๕๖๕

2023
๒๕๖๖

2024
๒๕๖๗

2025
๒๕๖๘

 Data link capability
 เพิ่ม sector ของ ศจ. จาก 16
sectors เป็น 20 sectors และเพิ่ม
Multi-Planner
 3D/4D Operation
 Advanced FUA
 Free Route Operation
 TRACON 2
 Taxi Guidance
 4 TRACON concept
(+ ๕๗)
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ปี ค.ศ.
ปี พ.ศ.

2016
๒๕๕๙

2017
๒๕๖๐

2018
๒๕๖๑
(+๕)

2019
๒๕๖๒

2020
๒๕๖๓

2021
๒๕๖๔

2022
๒๕๖๕

-

-

+ ๕๗

2023
๒๕๖๖

2024
๒๕๖๗

2025
๒๕๖๘

 เพิ่ม Sector ของ
ศบ. จาก 6 sectors
เป็น 10 sectors
(+๘)
จานวนบุคลากรที่
ต้องการเพิ่ม
การเปลี่ยนแปลง
ที่ส่งผลกระทบต่อ
การลดอัตรากาลัง
(-)

+ ๕๐

+ ๕๔

 ATFM Transition (- ๗๒)

การนา
เทคโนโลยีใหม่
มาทดแทน
บุคลากร
การเตรียมบุคลากร บางส่วน
รองรับApproach
(เกษียณอายุ)
Control Service โดยไม่รับ
(จัดตั้ง TRACON)
ทดแทนเพิ่มใน
ส่วนงาน
สนับสนุน
ปฏิบัติการ
(-๒๐)

+ ๘๑

-

 New TMA Design (- ๒)

การนาเทคโนโลยีใหม่
มาทดแทนบุคลากร
บางส่วน(เกษียณอายุ)
โดยไม่รับทดแทนเพิ่ม
ในส่วนงานสนับสนุน
ปฏิบัติการ
(-๑)

 Fully new
TMA Design
 Remote
Control
Tower (- ๙)

การนาเทคโนโลยีใหม่มา
ทดแทนบุคลากรบางส่วน
(เกษียณอายุ) โดยไม่รับ
ทดแทนเพิ่มในส่วนงาน
สนับสนุนปฏิบัติการ
(-๑๑)

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

สิงหาคม ๒๕๕๘

-

-

-
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ปี ค.ศ.
2016
ปี พ.ศ.
๒๕๕๙
จานวนบุคลากรที่
ต้องการลด
แผนพัฒนาทักษะ  HMI – TMCS
บุคลากร

Engineer
การเปลี่ยนแปลง
ที่ส่งผลกระทบต่อ
การเพิ่ม
อัตรากาลัง
(+)

 Independent
Backup System
(IBS)
 Multilateration
(MLAT) ท่าอากาศ
ยานดอนเมือง
(+๘)
 งานวิจัย พัฒนา
ระบบ CNS
 เปิดใช้ข้อมูลข่าว
อากาศ WXXM
(+๒)

2017
๒๕๖๐

2018
๒๕๖๑

2019
๒๕๖๒

2020
๒๕๖๓

2021
๒๕๖๔

2022
๒๕๖๕

2023
๒๕๖๖

2024
๒๕๖๗

2025
๒๕๖๘

- ๙๒

-๑

- ๑๑

-

-๙

-

-

-

-

 Wide Area
Multilateration)
(WAM) ภาคเหนือ
และตะวันออกเฉียง
เหนือ
(+๓)

 จัดทาใบลา
อิเล็กทรอนิกส์ / ESS
(+๒)

 Network
Management
for ATM
 AIS Provider
 Reproceduring for
Hua Hin
Approach
 TRACON
procedure
 GNSS
Receiver
 GBAS
 DME
Backup
 PBN รื้อ
ถอน/ติดตั้ง
(+๙)
 Wide Area
Multilateratio
n) (WAM)
ภาคใต้

 Document Flow / E-signature/
E-office
(+๑)

 ASBUs Block I
upgrade
(+๒)
 I-report / Safety
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

สิงหาคม ๒๕๕๘

 สนับสนุนงานบารุงรักษา
ปรับปรุงแก้ไข ระบบงาน (+
๑)
 ASBUs
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ปี ค.ศ.
ปี พ.ศ.

จานวนบุคลากรที่
ต้องการเพิ่ม
การเปลี่ยนแปลง
ที่ส่งผลกระทบต่อ
การลดอัตรากาลัง
(-)

2016
2017
2018
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(+๒)
Intelligence
 ATMC Networks
(+๑)
Supporting System  HRMIS /
IT Security
BICC /Time
(+ ๓)
Attendance
support
(+๒)
 SAP/Intern
et/Online
/Administrati
on Network
(+๔)
+๘
ไม่รับทดแทน
บุคลากรในด้าน
เทคนิค
(-๓)

+๖

2019
๒๕๖๒

+๒

-

2020
๒๕๖๓

2021
๒๕๖๔

+๑

-

2022
๒๕๖๕

-

ไม่รับบุคลากรเพิ่มตามจานวนที่ต้องการโดยใช้วิธีการพัฒนาบุคลากรมาปฏิบัติงานแทน

 ใช้ระบบจ้างเหมา (Outsource) บางส่วน
- สารสนเทศการบริหาร
- ระบบสาธารณูปโภค
(- ๕๐)

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

 การปรับ
วิธีการบริหาร
จัดการช่าง
เวร
(Monitoring)
เช่น
Outsource
หรือจัดเป็น

สิงหาคม ๒๕๕๘

2023
๒๕๖๖

2024
๒๕๖๗

2025
๒๕๖๘

-

-

-
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ปี ค.ศ.
ปี พ.ศ.

2016
๒๕๕๙

จานวนบุคลากรที่
-๓
ต้องการลด
แผนพัฒนาทักษะ  Tranmission
บุคลากร
Line
 Data COM
 Computer
Network
 Internet
 Hardware
Computer
Database และ
อุปกรณ์เครือข่าย
 การบริหารจัดการ
เครื่องแม่ข่ายและ
Network
 Programming
skill
 Database Design
 Hardware/Platf

2017
๒๕๖๐

-๑๘
 Programming
skill
 Database
Design
 Hardware/
Platform
knowledge
 Information
Management

2018
๒๕๖๑

-๕๙

2019
๒๕๖๒

-๔

 Programming skill
 Database Design
 Sap Integration
 Information
Management

 Programming skill
 Database Design
 ATC Operation
 Information Management

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

2020
2021
๒๕๖๓
๒๕๖๔
Monitoring
Center (รวม
ศูนย์เฝ้าระวัง
โดยใช้ช่างเวร
ประจาศูนย์
เท่านั้น)
-๑

-

 Programming skill
 Database Design
 Sap Integration
 Information Management

สิงหาคม ๒๕๕๘

2022
๒๕๖๕

2023
๒๕๖๖

2024
๒๕๖๗

2025
๒๕๖๘

-๓

-

-

-

 Programming skill
 Database Design
 Office Automation
 Information
Management
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ปี ค.ศ.
ปี พ.ศ.
Support
การเปลี่ยนแปลง
ที่ส่งผลกระทบต่อ
การเพิ่ม
อัตรากาลัง
(+)
จานวนบุคลากรที่
ต้องการเพิ่ม
การเปลี่ยนแปลง
ที่ส่งผลกระทบต่อ
การลดอัตรากาลัง
(-)

จานวนบุคลากรที่
ต้องการลด

2016
๒๕๕๙
orm knowledge

2017
๒๕๖๐

2018
๒๕๖๑

2019
๒๕๖๒

2020
๒๕๖๓

2021
๒๕๖๔

2022
๒๕๖๕

2023
๒๕๖๖

2024
๒๕๖๗

2025
๒๕๖๘

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-๑๒

-๑๖

-๒๘

-๙

การเพิ่มภารกิจด้านอานวยการเพื่อ
รองรับ ATMC / TMCs / NMC
+๖

-

ไม่รับทดแทนอัตราอานวยการที่เกษียณอายุ

-

-

-๙

-๖

 Outsource
บางส่วน เช่น
- งานสรรหาบุคลากร
- ระบบ Payroll
- งานตรวจจ่ายใบเบิก
- ระบบบริหารคลังพัสดุ
- ระบบสารองตั๋ว
เครื่องบินและที่พัก
 จัดระบบ
Administrative
Center (-๗๖)
-๙๐

-๘

ปรับปรุงระบบงานพัฒนาธุรกิจ
ในรูปแบบ Business Center
(-๕)

-๑๔

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

-๘

สิงหาคม ๒๕๕๘
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ปี ค.ศ.
ปี พ.ศ.
แผนพัฒนาทักษะ
บุคลากร

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
 แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน (Functional Competency)
 แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะในการทางานที่มีความหลากหลาย (Multitasking skill)
 ในปีที่องค์กรจาเป็นต้องลดบุคลากรจานวนมากในเวลาจากัด อาจพิจารณานโยบายการลาออกก่อนครบเกษียณอายุ หรือ Early Retirement โดยพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป

Management
 การเปลี่ยนแปลงอัตราระดับฝ่ายจัดการ และทักษะ ความสามารถให้เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรของ บวท.

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

สิงหาคม ๒๕๕๘
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ตารางที่ ๖ แสดงจานวนบุคลากรที่ได้จากการคาดการณ์ความจาเป็นของ บวท.
Scenario II : การบริหารจัดการภายใต้นโยบายการบริหารค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
อัตรากาลัง ณ ๓๐ กันยายน
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
ปริมาณเที่ยวบิน
๐.๘๘
๐.๙๕
๑.๐๒
๑.๐๙
๑.๑๗
๑.๒๕
๑.๓๓
๑.๔๒
๑.๕๒
(ล้านเที่ยวบิน/ปี)
Operation
1,225 1,273 1,272 1,266 1,268 1,266 1,271 1,259 1,261
คิดเป็นร้อยละ
3.38
3.92
-0.08
-0.47
0.16
-0.16
0.39
-0.94
0.16
Engineer
1,029 1,026
971
969
963
957
938
929
896
คิดเป็นร้อยละ
3.31
-0.29
-5.36
-0.21
-0.62
-0.62
-1.99
-0.96
-3.55
support
825
819
729
716
707
699
687
671
643
คิดเป็นร้อยละ
-0.36
-0.73 -10.99 -1.78
-1.26
-1.13
-1.72
-2.33
-4.17
management
117
108
115
116
114
107
104
111
104
คิดเป็นร้อยละ
6.36
-7.69
6.48
0.87
-1.72
-6.14
-2.80
6.73
-6.31
Total
3,196 3,226 3,087 3,067 3,052 3,029 3,000 2,970 2,904
คิดเป็นร้อยละ
2.47
0.94
-4.31
-0.65
-0.49
-0.75
-0.96
-1.00
-2.22
ความสามารถในการสร้าง
บริการจราจรทางอากาศของ
275
294
330
355
383
413
443
478
523
พนักงาน ๑ คน (เที่ยวบิน/
คน)

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

สิงหาคม ๒๕๕๘

202๕
256๘

ร้อยละ

๑.๖๒
1,272
0.87
920
2.68
634
-1.40
110
5.77
2,936
-1.10
552

3.84
-10.59
-23.15
-5.98
-8.14
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กราฟที่ ๔ แสดงอัตรากาลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน Scenario II : การบริหารจัดการในภายใต้นโยบายการบริหารค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

สิงหาคม ๒๕๕๘
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จากกราฟที่ ๔ แสดงอัตรากาลัง ณ สิ้นสุดเดือนกันยายนตั้งแต่ ปี พ .ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘ ซึ่งได้มาจาก
การคาดการณ์ความจาเป็นด้านบุคลากรของ บวท . ภายใต้นโยบายการบริหารบุคลากรแบบจากัดเพื่อลด
ต้นทุนด้านบุคลากรและมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) มากขึ้น โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ใน
การปรับปรุงกระบวนการทางาน การนาเทคโนโลยีทันสมัยมารับภาระงานแทนหรือการปรับรูปแบบการว่าจ้าง
เป็นต้น ปรากฏว่าการคาดการณ์ความจาเป็นตามนโยบายแบบจากัด
ทาให้ บวท . สามารถลดจานวน
บุคลากรโดยรวมคิดเป็นอัตราร้อยละ ๘.๑๔ โดยลดจาก ๓,๑๙๖ คน (ปี พ.ศ. ๒๕๕๙) เป็น ๒,๙๓๖ คน (ปี
พ.ศ. ๒๕๖๘) เมื่อพิจารณาตามกลุ่มบุคลากรที่ได้จาแนกไว้ในตารางที่ ๖ จะเห็นว่า อัตราความจาเป็น ของ
บุคลากรในกลุ่มงานปฏิบัติการยังเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นโดยมีอัตราการเพิ่มคิดเป็นร้อยละ ๓.๘๔ แต่สาหรับ
บุคลากรกลุ่มอื่น ๆ มีอัตราที่ลดลง กล่าวคือ กลุ่มงานวิศวกรรมมีความจาเป็นลดลงคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๙
สาหรับกลุ่มงานสนับสนุนภายใต้นโยบายจากัด ซึ่งนอกจาก ไม่รับบุคลากรทดแทนผู้เกษียณอายุ และยังเพิ่มเติม
แนวทางการนานโยบายการลาออกก่อนครบเกษียณอายุหรือ Early Retirement มาใช้ด้วย ซึ่ง ทาให้การ
คาดการณ์อัตรากาลังลดลงคิดเป็นร้อยละ
๒๓.๑๕
และเมื่อพิจารณาในด้านผลิตภาพของบุคลากร
(Productivity) หรือความสามารถในการสร้างบริการจราจรทางอากาศของพนักงาน ๑ คน จะเห็นได้ว่า ในปี
๒๕๕๙ อยู่ที่ ๒๗๕ เที่ยวบิน/คน ซึ่งหมายถึงพนักงาน ๑ คนสามารถสร้างบริการจราจรทางอากาศคิดเป็น
๒๗๕ เที่ยวบินต่อปี และแม้ว่าในปี ๒๕๖๘ จานวนบุคลากรในกลุ่มงานปฏิบัติการจะมีอัตราที่เพิ่มขึ้นแต่
ปริมาณจราจรทางอากาศที่มีการเติบโตอย่างมากทาให้ความสามารถในการสร้างบริการจราจรทางอากาศของ
พนักงานเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน คือ ๕๕๒ เที่ยวบินต่อปี

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

สิงหาคม ๒๕๕๘
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ตารางที่ ๗ แสดงการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อความจาเป็นด้ านบุคลากรในระยะ ๑๐ ปี ภายใต้สถานการณ์แบบที่ ๓ (Scenario III)
: การบริหารจัดการภายใต้นโยบายการมุ่งเน้นความยั่งยืนให้องค์กรและการสร้างคุณค่าในกิจการบินทั้งในและต่างประเทศตามแนวคิด
ในการจัดตั้ง ATM Professional Centre ในภูมิภาคเอเชีย
ปี ค.ศ.
ปี พ.ศ.
Operations

2016
๒๕๕๙

2017
๒๕๖๐

2018
๒๕๖๑

2019
๒๕๖๒

2020
๒๕๖๓

 ปรับกะ
 เพิ่ม sector ของ ศจ. จาก
จาก 2 shift
12 sectors เป็น 16
เป็น 3 shift
sectors และเพิ่ม Multi –
(+๔๐)
Planner
 ATM
 Fully ATFM
upgrade
 เปิดท่าอากาศยาน
(ดอนเมือง)
อู่ตะเภา
(+๑๒)
 ปรับโครงสร้างเส้นทางบิน
 เพิ่มงาน
ใหม่
ด้านประเมิน
(+ ๔๘)
มาตรฐานและ
ความ
ปลอดภัย
ระบบบริการ
จราจรทาง
อากาศ
(+๒)
 HuaHin Combined
 New
(+ ๑๒)
SIDs/STARs
 3 Runway
Operations

2021
๒๕๖๔

2022
๒๕๖๕

2023
๒๕๖๖

2024
๒๕๖๗

2025
๒๕๖๘

 การเตรียม
บุคลากรรองรับ
ATMC TMCS
และ NMC
(+๔๘) รับ
บุคลากรในปี
๒๕๕๘
การเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลกระทบต่อ  รับโอนงาน AIS
Provider
การเพิ่ม
(+๓๒)
อัตรากาลัง (+)

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

Overstaff
นโยบายรับคนเกินกว่าอัตราที่จาเป็น โดยเพิ่มในอัตราร้อยละ ๕ ซึ่ง
เป็นอัตราต่าที่สุดซึ่งอ้างอิงจาก
๑) อัตรา Turnover ของตาแหน่งที่มีความสาคัญในองค์กรภาครัฐ
สิงหาคม ๒๕๕๘
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ปี ค.ศ.
ปี พ.ศ.

จานวนบุคลากรที่
ต้องการเพิ่ม
แผนพัฒนาทักษะ
บุคลากร

2016
๒๕๕๙

2017
๒๕๖๐

2018
๒๕๖๑
 Airport
CDM
(+๒๐)
 New TMA
Design
(+๕)
 เพิ่ม Sector
ของ ศบ. จาก
6 sectors เป็น
10 sectors
(+๘)

2019
๒๕๖๒

2020
๒๕๖๓

2021
๒๕๖๔

+ ๕๐

+ ๕๔

+ ๘๑

-

-

-

 HMI – TMCS

 Network
Managemen
t for ATM
 AIS
Provider
 Reproceduring
for Hua Hin
Approach
 TRACON
procedure

2022
2023
2024
2025
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
ประมาณร้อยละ ๕ – ๘ (อ้างอิงจากรายงานการสารวจอัตรา
ค่าจ้างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ . สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย) และ
๒) อัตราการสูญเสีย (Loss) จากแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประมาณร้อยละ ๕ – ๑๐ (อ้างอิงจากบทความวิชาการ.
www.hmrit.tu.th)
(ร้อยละ ๕ ของจานวนบุคลากรในกลุ่มงานปฏิบัติการหรือคิดเป็น
๖๕คน) โดยแบ่งการรับเป็น ๓ ปี

+ ๒๐

+ ๒๐

+ ๒๕

-

 ATM
 ATM
 ATM
 ATM
Pofessional Pofessional Pofessional Pofessional
for
for
for
for
Operations Operations Operations Operations

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
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ปี ค.ศ.
ปี พ.ศ.
Engineer
การเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลกระทบต่อ
การเพิ่ม
อัตรากาลัง
(+)

2016
๒๕๕๙

2017
๒๕๖๐

2018
๒๕๖๑

2019
๒๕๖๒

2020
๒๕๖๓

 Independent
Backup System
(IBS)
 Multilateratio
n (MLAT) ท่า
อากาศยานดอน
เมือง
(+๘)
 งานวิจัย พัฒนา
ระบบ CNS

 GNSS
 Wide Area  จัดทาใบลา
 Documen
Receiver
Multilatera
อิเล็กทรอนิกส์
t Flow /
tion)
/ ESS
E GBAS
(WAM)
(+๒)
signature
 DME
ภาคเหนือ
/ E-office
Backup
และ
(+๑)
 PBN รื้อ
ตะวันออกเฉี
ถอน/ติดตั้ง
ยงเหนือ
(+๙)
(+๓)
 Wide Area
Multilateration)  ASBUs
Block I
(WAM) ภาคใต้
upgrade
 เปิดใช้ข้อมูลข่าว (+๒)
(+๒)
อากาศ WXXM
 HRMIS /
(+๒)
BICC /Time  I-report /
Safety
 ATMC
Attendance
Intelligence
Networks
support
(+๑)
Supporting
(+๒)
System IT
 SAP/
Security
Internet/
(+ ๓)
Online

2021
๒๕๖๔

2022
๒๕๖๕

2024
๒๕๖๗

 สนับสนุนงานบารุงรักษา ปรับปรุงแก้ไข ระบบงาน (+๑)
 ASBUs

/Administrat
ion Network
(+๔)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
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ปี ค.ศ.
ปี พ.ศ.

2016
๒๕๕๙

2017
๒๕๖๐

2018
๒๕๖๑

2019
๒๕๖๒

2020
๒๕๖๓

2021
๒๕๖๔

2022
๒๕๖๕

2023
๒๕๖๖

2024
๒๕๖๗

2025
๒๕๖๘

Overstaff
นโยบายรับคนเกินกว่าอัตราที่จาเป็น โดยเพิ่มในอัตราร้อยละ ๕ ซึ่ง
เป็นอัตราต่าที่สุดซึ่งอ้างอิงจาก
๑) อัตรา Turnover ของตาแหน่งที่มีความสาคัญในองค์กร
ภาครัฐประมาณร้อยละ ๕ – ๘ (อ้างอิงจากรายงานการ
สารวจอัตราค่าจ้างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ . สมาคมการ
จัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย) และ
๒) อัตราการสูญเสีย (Loss) จากแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประมาณร้อยละ ๕ – ๑๐ (อ้างอิงจากบทความวิชาการ.
www.hmrit.tu.th)
(ร้อยละ ๕ ของจานวนบุคลากรในกลุ่มงานวิศวกรรมหรือคิดเป็น ๕๓
คน) โดยแบ่งการรับเป็น ๓ ปี
จานวนบุคลากรที่
ต้องการเพิ่ม
แผนพัฒนาทักษะ
บุคลากร

+๑๓

+๘

+๖

+๒

-

 Transmission
Line
 Data COM
 Computer
Network
 Internet
 Hardware
Computer
Database และ
อุปกรณ์เครือข่าย

 Programming
skill
 Database
Design
 Hardware/
Platform
knowledge
 Information
Management

 Programming
skill
 Database
Design
 Sap
Integration
 Information
Management

 Programming
skill
 Database
Design
 ATC Operation
 Information
Management

 Programmi
ng skill
 Database
Design
 Sap
Integration
 Information
Management

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

+๑

+๒๓

+๑๕

 Programming skill
 Database Design
 Office Automation
 Information Management
 ATM Pofessional for Engineer
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ปี ค.ศ.
ปี พ.ศ.

2016
๒๕๕๙
 การบริหาร
จัดการเครื่องแม่
ข่ายและ
Network
 Programming
skill
 Database
Design
 Hardware/
Platform
knowledge

2017
๒๕๖๐

2018
๒๕๖๑

2019
๒๕๖๒

2020
๒๕๖๓

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

2021
๒๕๖๔

2022
๒๕๖๕
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ตารางที่ ๘ แสดงจานวนบุคลากรที่ได้จากการคาดการณ์ความจาเป็นของ บวท. Scenario III : การบริหารจัดการภายใต้นโยบายการมุ่งเน้นความยั่งยืนให้
องค์กรและการสร้างคุณค่าในกิจการบินทั้งในและต่างประเทศ ตามแนวคิดในการจัดตั้ง ATM Professional Centre ในภูมิภาคเอเชีย
อัตรากาลัง ณ ๓๐ กันยายน
ร้อยละ
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
256๘
ปริมาณเที่ยวบิน
(ล้านเที่ยวบิน/ปี)
๐.๘๘
๐.๙๕
๑.๐๒
๑.๐๙
๑.๑๗
๑.๒๕
๑.๓๓
๑.๔๒
๑.๕๒
๑.๖๒
Operation
1,225 1,293 1,293 1,298 1,320 1,338 1,388 1,396 1,423 1,434
คิดเป็นร้อยละ
3.38
5.55
0.39
1.69
1.36
3.74
0.58
1.93
0.77 16.16
Engineer
1,029 1,048 1,058 1,061 1,080 1,094 1,115 1,115 1,113 1,157
คิดเป็นร้อยละ
3.31
1.85
0.95
0.28
1.79
1.30
1.92
-0.18
3.95
8.16
Support
825
819
811
817
816
817
813
809
797
816
คิดเป็นร้อยละ
-0.36
-0.73
-0.98
-0.74
-0.12
0.12
-0.49
-0.49
-1.48
2.38
-3.39
Management
117
108
115
116
114
107
104
111
104
110
คิดเป็นร้อยละ
6.36
-7.69
6.48
0.87
-1.72
-6.14
-2.80
6.73
-6.31
5.77 -11.11
Total
3,196 3,268 3,277 3,292 3,330 3,356 3,420 3,431 3,437 3,517
คิดเป็นร้อยละ
2.47
2.25
0.28
0.46
1.15
0.78
1.91
0.32
0.17
2.33
7.54
ความสามารถในการสร้าง
บริการจราจรทางอากาศของ
พนักงาน ๑ คน (เที่ยวบิน/
คน)
275
291
311
331
351
372
389
414
442
461

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
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กราฟที่ ๕ แสดงอัตรากาลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน Scenario III : การบริหารจัดการภายใต้นโยบายการมุ่งเน้นความยั่งยืนให้
องค์กรและการสร้างคุณค่าในกิจการบินทั้งในและต่างประเทศ ตามแนวคิดในการจัดตั้ง ATM Professional Centre ในภูมิภาคเอเชีย

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
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จากกราฟที่ ๕ แสดงอัตรากาลัง ณ สิ้นสุดเดือนกันยายนตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘ ซึ่งได้มาจาก
การคาดการณ์ความจาเป็นด้านบุคลากรของ บวท. ภายใต้นโยบายการบริหารบุคคลแบบขยายเพื่อรองรับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมการบิน และระดับความรุนแรงของการแข่งขันในตลาดแรงงานด้านการบินที่จะสูงขึ้น
มากในอนาคตทั้งระดับประเทศ และระดับโ ลก โดยพิจารณาขยายการรับบุคลากรที่เกินกว่าความจาเป็นของ
องค์กรสาหรับกลุ่มงานด้านปฏิบัติการ และด้านวิศวกรรม และมุ่งเน้นการสร้างความเชี่ยวชาญหรือความเป็น
มืออาชีพในด้านการบริหารจราจรทางอากาศหรือ ATM Professional / Expertise ซึ่งภายใต้นโยบาย
ดังกล่าว ปรากฏว่า บว ท. มีความจาเป็นต้องเพิ่มบุคลากรโดยรวมคิดเป็นอัตราร้อยละ ๗.๕๔ โดยเพิ่มจาก
๓,๑๙๖ คน (ปี พ.ศ. ๒๕๕๙) เป็น ๓,๕๑๗ คน (ปี พ.ศ. ๒๕๖๘) เมื่อพิจารณาตามกลุ่มบุคลากรที่ได้จาแนกไว้
ในตารางที่ ๘ จะเห็นว่า อัตราความจาเป็นที่เพิ่มมากที่สุดคือบุคลากรในกลุ่มงานปฏิบัติการ โ ดยมีอัตราการ
เพิ่มคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๖ รองลงมาคือกลุ่มงานวิศวกรรมมีความจาเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๑๖ สาหรับกลุ่ม
งานสนับสนุนจะยังคงนโยบายการไม่รับทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุ ซึ่งภายใต้สถานการณ์แบบที่ ๓ เมื่อ
พิจารณาในด้านผลิตภาพของบุคลากร (Productivity) หรือความสามารถในการสร้างบริการจราจรทางอากาศ
ของพนักงาน ๑ คน จะเห็นได้ว่า ในปี ๒๕๕๙ อยู่ที่ ๒๗๕ เที่ยวบิน/คน ซึ่งหมายถึงพนักงาน ๑ คนสามารถ
สร้างบริการจราจรทางอากาศคิดเป็น ๒๗๕ เที่ยวบินต่อปี และแม้ว่าในปี ๒๕๖๘ จานวนบุคลากรโดยรวมจะมี
อัตราที่เพิ่มขึ้นแต่ปริมาณจราจรทางอากาศที่มีการเติบโตอย่างมากทาให้ความสามารถในการสร้างบริการ
จราจรทางอากาศของพนักงานยังคงเพิ่มขึ้น คือ ๔๖๑ เที่ยวบินต่อปี
จากการวิเคราะห์ความจาเป็นด้านบุคลากรภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ สามารถสรุปปัจจัยสาคัญได้
ดังนี้
ปัจจัยที่ส่งผลให้อัตราความจาเป็นด้านบุคลากรของกลุ่ มงานปฏิบัติการเพิ่มขึ้น ได้แก่
 ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เป็นช่วงการเปลี่ยนถ่ายระบบการให้บริการการเดินอากาศไปสู่เทคโนโลยีใหม่
โดย บวท. จะเริ่มเปิดศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Center , ATMC) ใน
ปี ๒๕๖๐ โดยช่วงแรกจาเป็นต้องสารองบุคลากรจานวนหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจร
ทางอากาศเส้นทางบินกรุงเทพ และเขตประชิดสนามบินภูมิภาคสาหรับเตรียมความพร้อมในการ
ให้บริการต่อเนื่อง จนกระทั่งระบบ /อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติใหม่เริ่มมีความเสถียรภาพซึ่งเป็นขั้นตอนที่
มีความจาเป็นเพื่อประกันความปลอดภัยในการให้บริการ (Safety Assurance)
 ปี ๒๕๖๐ เมื่อเริ่มมีการให้บริการการเดินอากาศด้วยเทคโนโลยีระบบใหม่ ทั้งการเปิดศูนย์บริหาร
จราจรทางอากาศ (ATMC) และศูนย์บริหารเครือข่ายการปฏิบัติการ (Network Management
Center , NMC) ทาให้วิธีปฏิบัติและกระบวนการทางานมีการปรับเปลี่ยนไป ดั งนั้น ภารกิจต่อเนื่องที่
มีความสาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนางานมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการจราจรทาง
อากาศที่สอดคล้องกับระบบ/อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติใหม่ นอกจากนั้น บวท. จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพ
สาหรับงานมาตรฐานความปลอดภัยสาหรับระบบวิศวกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้วย
ดังนั้น ในปี ๒๕๖๐ ที่จาเป็นต้องมีอัตราบุคลากรในกลุ่มงานปฏิบัติการและวิศวกรรมไว้เกิน (Over
Staffing) จะเริ่มมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น เช่น งานมาตรฐาน
และงานความปลอดภัย รวมทั้งงานพัฒนาบุคลากรในสายหลัก เป็นต้น
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 ปี ๒๕๖๕ พัฒนาระบบการให้บริการการเดินอากาศตาม Aviation System Block I Upgrades
(ASBUs)
ปัจจัยที่ส่งผลให้อัตราความจาเป็นด้านบุคลากรของกลุ่มงานปฏิบัติการลดลง ได้แก่
 ปี ๒๕๖๐ เมื่อเริ่มเปิดให้บริการ ATMC และ NMC จะเริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถเข้ามารับภาระ
งานแทนบุคลากรได้บางส่วน ดังนั้น หลังจากระบบใหม่เริ่มเสถียรภาพแล้วจะส่งผลให้ความจาเป็น
ด้านบุคลากรในกลุ่มงานปฏิบัติการลดลง แต่เนื่องจากบวท. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ดังนั้น หากพิจารณาในตารางที่ ๑ จะเห็นว่าการลด
อัตราบุคลากรของบวท. จะใช้วิธีการรับพนักงานเพื่อทดแทนให้น้อยกว่าจานวนบุคลากรที่พนักงานที่
เกษียณอายุหลังจากปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
 ปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ บวท. เริ่มปรับหน่วยให้บริการสาหรับ Approach Control Service และ
Aerodrome Control Service โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเข้ามาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการจาก ๑ สนามบิน : ๑ หน่วยให้บริการ เป็น หลายสนามบิน : ๑ หน่วยให้บริการ เช่น
TRACON หรือ Remote Control Tower เป็นต้น ทาให้การคาดการณ์ความจาเป็นด้านเจ้าหน้าที่
ควบคุมจราจรทางอากาศลดลงในระยะยาว
ปัจจัยที่ส่งผลให้อัตราความจาเป็นด้านบุคลากรของกลุ่มงานวิศวกรรมเพิ่มขึ้น ได้แก่
 ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เป็นช่วงการเตรียมพร้อมทางด้านระบบวิศวกรรมสาหรับการเปลี่ยนถ่ายระบบ
การให้บริการการเดินอากาศไปสู่เทคโนโลยีใหม่ โดย บวท . จะเริ่มเปิดศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ
(Air Traffic Management Center , ATMC) ในปี ๒๕๖๐ จะเห็นได้ว่า ความจาเป็นด้านบุคลากร
สาหรับกลุ่มงานวิศวกรรมจะมาก่อนเทคโนโลยีในช่วง ๒ – ๓ ปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มจาก
การศึกษาเทคโนโลยีและระบบใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับระบบงานโดยรวมของบวท . ดังนั้น ก ารเพิ่ม
บุคลากรในกลุ่มงานวิศวกรรมจึงเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ สาหรับปี ๒๕๖๐ ซึ่งเริ่มเปิดใช้งาน
ATMC ช่วงแรกจาเป็นต้องสารองบุคลากรจานวนหนึ่งสาหรับเฝ้าระวังและซ่อมบารุงทั้งระบบเดิม
และระบบใหม่ควบคู่กันไป จนกระทั่งระบบ /อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติใหม่เริ่มมีความเสถียรภาพซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่มีความจาเป็นเพื่อประกันความปลอดภัยในการให้บริการ (Safety Assurance)
 ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ เป็นอีกช่วงระยะเวลาที่บวท. จาเป็นต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีการให้บริการ
เพื่อเป็นไปตาม Aviation System Block II Upgrades (ASBUs) ดังนั้น จึงคาดการณ์ ว่าในปี
๒๕๖๒ จะมีความจาเป็นต้องมีอัตราบุคลากรในกลุ่มงานวิศวกรรมไว้เกิน (Over Staffing) และ
หลังจากระบบใหม่เริ่มมีเสถียรภาพ บุคลากรในกลุ่มนี้จะเริ่มเข้าสู่แผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น เช่น งานมาตรฐานและงานความปลอดภัย รวมทั้งงานพั ฒนา
บุคลากรในสายหลัก เป็นต้น
ปัจจัยที่ส่งผลให้อัตราความจาเป็นด้านบุคลากรของกลุ่มงานวิศวกรรมลดลง ได้แก่
 ปี ๒๕๖๐ เมื่อเริ่มเปิดให้บริการ ATMC และ NMC จะเริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถเข้ามารับภาระ
งานแทนบุคลากรได้บางส่วน ดังนั้น หลังจากระบบใหม่เริ่มเสถียรภาพแ ล้วจะส่งผลให้ความจาเป็น
ด้านบุคลากรในกลุ่มงานวิศวกรรมลดลง แต่เนื่องจากบวท . เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ดังนั้น จะเห็นว่าการลดอัตราบุคลากรของบวท . จะใช้
วิธีการรับพนักงานเพื่อทดแทนให้น้อยกว่าจานวนบุคลากรที่พนักงานที่เกษียณอายุหลังจากปี ๒๕๖๐
เป็นต้นจะเริ่มใช้วิธีการบริหารจัดการบุคลากรโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการ
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พัฒนาในรูปแบบดิจิตอลมากขึ้นทั้งสาหรับระบบสื่อสารการเดินอากาศ . ระบบติดตามอากาศยาน
และระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ ทาให้การบริหารจัดการเป็
นไปด้วยความคล่องตัวมากกว่า
ปัจจุบัน
 ปี ๒๕๖๒ บวท. เมื่อเริ่มใช้งานระบบเทคโนโลยีใหม่ตาม Block II Upgrade ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบ / อุปกรณ์ในการสนับสนุนงานบริหารจราจรทางอากาศจากเดิมจะมีการ
ติดตั้ง ๑ ระบบ/อุปกรณ์ : ๑ หน่วยให้บริการ เป็น ๑ ระบบ/อุปกรณ์ : หลายหน่วยให้บริการ ทาให้
คาดการณ์ความจาเป็นด้านบุคลากรสาหรับการเฝ้าระวัง (Monitoring) และการซ่อมบารุง
(Maintenance) ลดลงในระยะยาว
ปัจจัยที่ส่งผลให้อัตราความจาเป็นด้านบุคลากรของกลุ่มงานสนับสนุนเพิ่มขึ้น ได้แก่
 ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เป็นช่วงการเตรียมพร้อมทางด้านระบบวิศวกรรมสาหรับการเปลี่ยนถ่ายระบบ
การให้บริการการเดินอากาศไปสู่เทคโนโลยีใหม่ โดย บวท . จะเริ่มเปิดศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ
(Air Traffic Management Center , ATMC) ดังนั้น จะเห็นว่าในช่วงปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา จะมีการ
ปรับปรุงโครงสร้างบวท. เพื่อรองรับภารกิจใหม่ที่มาพร้อมระบบอุปกรณ์และรูปแบบการให้บริการ
จราจรทางอากาศแบบใหม่ เช่น งานเครือข่ายปฏิบัติการจราจรทางอากาศ . งานบริหารสภาพคล่อง
การจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management) , งานบริหารห้วงอากาศ (Airspace
Management) เป็นต้น สาหรับส่วนงานสนับสนุนซึ่งจะมีบท บาทหน้าที่ในการอานวยการและ
ประสานงานต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานก็จาเป็นต้องเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับส่วนงานหลัก
ปัจจัยที่ส่งผลให้อัตราความจาเป็นด้านบุคลากรของกลุ่มงานสนับสนุนลดลง ได้แก่
 ปี ๒๕๖๐ บวท. จะเริ่มนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านการบริหารเข้ามาใช้งาน ดังนั้ น เมื่อการใช้งาน
ระบบใหม่เริ่มมีความคล่องตัวและเกิดการเรียนรู้มากขึ้นจะส่งผลให้ความจาเป็นด้านบุคลากรในระยะ
ยาวสาหรับกลุ่มงานสนับสนุนมีอัตราที่ลดลง แต่เนื่องจากบวท. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ดังนั้น สามารถใช้วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ภายในกลุ่มงานสนับสนุนโดยไม่รับบุคลากรทดแทนผู้ที่เกษียณอายุซึ่งจะไม่กระทบต่อการปรับปรุง
สภาพการจ้างพนักงาน
หากพิจารณาเฉพาะในกลุ่มผู้บริหาร ตาแหน่งที่มีความสาคัญต่อองค์กรที่จาเป็นต้องพัฒนาบุคลากร
เพื่อเตรียมทดแทนในตาแหน่งดังกล่าว สรุปดังนี้
 ปี ๒๕๖๐ มีผู้บริหารในกลุ่มงานปฏิบัติการเกษียณจานวน ๖ ตาแหน่ง และผู้บริหารในกลุ่มงาน
วิศวกรรมจานวน ๑ อัตรา ซึ่งตาแหน่งที่เกษียณจะเป็นตาแหน่งที่ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการ
ดาเนินงานด้านภารกิจหลักขององค์กร ดังนั้น บวท . จึงจาเป็นต้องกาหนดแผนสืบทอดสาหรับพัฒนา
บุคลากรเข้าสู่ดังกล่าวภายในระยะเวลา ๒ – ๓ ปี
 ปี ๒๕๖๑ มีผู้บริหารระดับสูงในสายการเงิน (กลุ่มงานสนับสนุน) เกษียณอายุ ซึ่งถือเป็นตาแหน่งที่มี
ความสาคัญในด้านการหาแหล่งเงินทุน การบริหารงบประมาณ การวางแผนการเงินอันเป็นความ
ยั่งยืนขององค์กร จึงจาเป็นต้องเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนตาแหน่งดังกล่าว
 ปี ๒๕๖๔ มีผู้บริหารเกษียณอายุรวม ๑๑ คน แต่ในจานวนนี้มี ๑ ตาแหน่งที่เป็นผู้บริหารระดับสูงใน
กลุ่มงานวิศวกรรม รวมทั้งมีตาแหน่งระดับผู้อานวยการกอง/ศูนย์ ในกลุ่มงานปฏิบัติการและกลุ่มงาน
วิศวกรรมอีก ๖ ตาแหน่งซึ่งเป็นตาแหน่งที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินภารกิจหลักขององค์กรดังนั้น
บวท. จึงจาเป็นต้องมีแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสืบทอดตาแหน่งดังกล่าวก่อนปี ๒๕๖๑
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 ปี ๒๕๖๕ เป็นปีทีมีผู้บริหารเกษียณอายุจานวนมากที่สุด คือ ๑๔ คน โดยในจานวนนี้มีผู้บริหารกลุ่ม
งานปฏิบัติการ ๔ ตาแหน่ง และผู้บริหา รในกลุ่มงานวิศวกรรมอีก ๓ ตาแหน่ง (โดยรวมผู้บริหาร
ระดับสูง ๑ อัตราด้วย) ดังนั้น บวท . จาเป็นต้องกาหนดแผนสืบทอดสาหรับตาแหน่งดังกล่าวไว้
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ ปี
การประเมินอุปทานแรงงานสาหรับ บวท. ในระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘)
อุปทานแรงงาน (Labor of Supply) หมายถึง จานวนแรงงานที่ประสงค์และเสนอที่จะทางานให้
นายจ้างตามระดับอัตราค่าจ้างในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งขนาดหรือจานวนของอุปทานแรงานนในเศรษฐกิจของ
ประเทศหนึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดและส่วนประกอบของประชากร อัตราส่วนของประชากรที่ต้อง
ทางาน จานวนวัน เวลาที่ทางานไ ด้ ระดับรายได้และเป้าหมาของรายได้ที่ต้องการ ตลอดจนระดับการศึกษา
ของคนงาน ปัจจัยเหล่านี้จะแสดงถึงขนาดของอุปทานแรงงาน (จานงค์ สมประสงค์ และประดิษฐ์ ชาสมบัติ .
๒๕๑๙: ๑๐) สาหรับอุปทานแรงงานในตลาดแรงงานมีหลายประเภท โดยผู้ศึกษาได้เลือกรูปแบบที่สอดคล้อง
กับบริบทของบวท. คือ อุปทานแรงงานซึ่งพิจารณาจากกาลังแรงงาน (Supply of Labor : The Labor
Force Approach) โดยในที่นี้จะพิจารณาจาแนกบุคลากรตามกลุ่มงาน ซึ่งมีลักษณะความคุณสมบัติที่แตกต่าง
กันเพื่อเพิ่มความแม่นยาในการประเมินอุปทานแรงงานสาหรับแต่ละกลุ่ม ก่อนที่จะประเมินอุปท
านใน
ตลาดแรงงานที่รองรับความต้องการ (อุปสงค์) ของบวท. จะต้องกาหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของ
บุคลากรที่สอดคล้องกับบริบทองค์กร โดยจะนาเสนอปัจจัยดังนี้
 ด้านอายุ
บวท. จะสรรหาและคัดเลือกบุคลากรแรกเข้าตั้งแต่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และ
กาหนดการเกษียณอายุพนักงานที่ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ดังนั้น หากพิจารณากาลังแรงงานของ บวท. ตามอายุจะอยู่
ระหว่าง ๒๔ – ๖๐ ปี
 ด้านการศึกษา
กาลังแรงงานของบวท. จะเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตามนโยบายการรับ
บุคลากรแรกเข้าของบวท.
 ด้านโครงสร้างค่าตอบแทน
การกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของบวท. ภายหลังวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จะกาหนดไว้
ในระดับเปอร์เซ็นไทล์ ๕๐ (P50) ของตลาดแรงงาน ดังนั้น ความสามารถในการจูงใจแรงงานเข้ามาทางานใน
องค์กรเมื่อเทียบตลาดจะอยู่ที่ร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ อัตราแรกบรรจุสาหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขอ
งบวท. กาหนดไว้ที่ ๑๙,๒๕๐ บาท
 วัน เวลา และชั่วโมงทางาน
บวท. กาหนดวัน เวลา และชั่วโมงการทางาน ดังนี้
- โดยปกติพนักงานจะปฏิบัติงานสัปดาห์ละ ๔ วัน ๆ ละ ๘ ชั่วโมง รวม ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- พนักงานไม่เข้ากะ เวลาทางานปกติ เป็นดังนี้
-- ทางานสัปดาห์ละ ๕ วัน ๆ ละ ๘ ชั่วโมง รวม ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
-- เวลาทางานปกติ ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. พักกลางวัน ๑ ชั่วโมง
-- กาหนดสัปดาห์จาก ๐๐.๐๐ น. วันจันทร์ ถึง ๒๔.๐๐ น. วันอาทิตย์ต่อไป
-- ให้มีวันหยุดประจาสัปดาห์ สัปดาห์ละ ๒ วัน โดยปกติเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์
- พนักงานเข้ากะ เวลาทางานปกติ เป็นดังนี้
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-- เวลาเข้ากะของพนักงานส่วนกลาง
กะกลางวัน ๑๒ ชั่วโมง เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. หรือเวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐ง๐๐ น.
กะบ่าย ๑๒ ชั่วโมง
เวลา ๐๙.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.
กะกลางคืน ๑๒ ชั่วโมง เวลา ๑๘.๓๐ – ๐๖.๓๐ น. หรือเวลา ๒๐.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
-- เวลาเข้ากะของพนักงานส่วนภูมิภาค
กะกลางวัน ๑๒ ชั่วโมง เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. หรือเวลา ๐๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.
หรือเวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
กะบ่าย ๑๒ ชั่วโมง
เวลา ๐๙.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.
กะกลางคืน ๑๒ ชั่วโมง เวลา ๑๘.๓๐ – ๐๖.๓๐ น. หรือเวลา ๒๐.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
-- ให้พนักงานปฏิบัติงาน ๒ กะ แล้วหยุด ๒ วันสลับกันไป โดยไม่คานึงถึงวันเสาร์ วันอาทิตย์
หรือวันหยุดตามประเพณี
 ด้านคุณลักษณะเฉพาะสาหรับแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงานปฏิบัติการ
มีวุฒิการศึกษาขั้นต่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
-- มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจสาหรับการปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศ
มีความสามารถในการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
-- มีความรู้ ทักษะในการควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control) การบริหารสภาพ
คล่องจราจรทางอากาศ (Flow Management) การบริหารห้วงอากาศ (Airspace
Managment) การบริหารเครือข่ายการปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (Network
Management) การบริหารสารสนเทศการบิน (Aeronautical Information
Management) ที่เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดไว้
กลุ่มงานวิศวกรรม
-- มีวุฒิการศึกษาขั้นต่าระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-- มีความสามารถ และทักษะในการทางานเป็นไปตามมาตรฐานกาหนด (ATSEP Training)
-- มีความเข้าใจในการทางานของระบบสื่อสารการเดินอากาศ ระบบติดตามอากาศยาน และ
ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ
กลุ่มงานอานวยการ
-- มีวุฒิการศึกษาขั้นต่าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานนั้น ๆ

การประเมินอุปทานด้านทรัพยากรบุคคลโดยพิจารณากาลังแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
บวท. สรุปได้ ดังนี้
กลุ่มบุคลากรโดยรวม
 เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของประชากร (บทที่ ๔ หน้า ๕๕) ปรากฏว่า อัตราการเติบโต
ระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๕ ของประเทศไทยประมาณการณ์ไว้ที่ร้อยละ ๐.๔ ซึ่งทาให้การ
คาดการณ์กาลังแรงงานโดยรวมที่เข้าสู่ตลาดประเทศไทยในอนาคตจะมีจานวนเพิ่มขึ้นซึ่งเป็น
ปัจจัยเชิงบวก ( + )
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 ตามแผนภาพพีระมิดประชากรประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๐๕ – ๒๕๖๘ (บทที่ ๔ หน้า ๕๗)
แสดงให้เห็นถึงการคาดการณ์แนวโน้มประชากรและสังคมไทยในปี พ .ศ. ๒๕๖๓ ประเทศ
ไทยจะเริ่มมีจานวนประชากรในวัยแรงงานใกล้เคียงกับประชากรในวัยเกษียณ และในปี
๒๕๖๘ ประชากรที่เข้าสู่วัยแรงงานจะมีอัตราเติบโตที่ลดลงกว่ากลุ่มประชากรวัยเกษียณ ซึ่ง
จะนาไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งทาให้กาลังแรงงานโดยรวมที่อัตราที่ลดลงเช่นเดียวกัน อย่างไรก็
ตาม หากเปรียบเทียบกับจานวนกาลังแรงงานในปัจจุบันก็ยังมีการเพิ่มขึ้นของแรงงานในช่วง
อายุ ๑๕ – ๖๔ ปี ซึ่งสอดคล้องกับความจาเป็นของบวท. จึงถือเป็นปัจจัยเชิงบวก (+)
 จากผลสารวจองค์กรในฝันของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อปี
๒๕๕๔
ปรากฏว่า คุณลักษณะขององค์กรที่บัณฑิตจบใหม่อย่างเข้าทางานใน ๓ อันดับแรก ได้แก่
องค์กรที่มีความมั่นคงร้อยละ ๓๑ องค์กรที่มีเงินเดือนสูงร้อยละ ๒๐ และองค์กรที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ ๑๔ (ที่มา : บริษัท จ๊อบสกรีน (ประเทศไทย) จากัด. หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ. ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕.) ซึ่งบวท. ถือได้ว่ามีคุณลักษณะขององค์กรดังกล่าว
จึงถือเป็นความได้เปรียบในการเป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ ของบัณฑิตจบใหม่จึงเป็นปัจจัยเชิง
บวก (+)
 ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นไปจานวนคนวัยทางานยุค Generation Y จะมีสัดส่วนถึงร้อยละ ๘๐
ของแรงงานทั้งหมด (แหล่งข้อมูลอ้างอิง : ผลสารวจ NextGen: A Global generational
study 2013) โดยมีประเด็นสาคัญ คือ Gen Y ร้อยละ 70 มองเรื่องการสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัวมากกว่าค่าตอบแทน และร้อยละ ๖๐ ต้องการความ
ยืดหยุ่นในการทางานแบบ Anytime , Anywhere , AnyDevice และชอบเทคโนโลยี ดังนั้น
หากพิจารณาถึงคุณสมบัติของบุคลากรที่จาเป็นสาหรับบวท. จะเห็นว่าลักษณะของ Gen Y
เป็นได้ทั้งปัจจัยเชิงบวก (+) คือ ความชอบในเทคโนโลยีจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่ได้รวดเร็วขึ้น แต่บางลักษณะอาจจเป็นปัจจัยเชิงลบ ( - ) เช่น ความยืดหยุ่น
ในการทางานซึ่งภายใต้ระเบียบข้อบังคับการทางานของบวท. ปัจจุบัน ยังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม บวท . มีการกาหนดเวลาทางานในหลาย
รูปแบบซึ่งอาจสามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่ม Gen Y ได้มากขึ้น
 ทักษะ ความสามารถเฉพาะทางสาหรับบุคลากรโดยเฉพาะในกลุ่มงานปฏิบัติการและกลุ่ม
งานวิศวกรรมยังไม่มีในระบบการศึกษาของประเทศไทย ดังนั้น บวท . จึงยังคงต้องเป็น
หน่วยงานพัฒนาหลัก (ATM Unit Training) ซึ่งจะทาให้บวท. ต้องรับความเสี่ยงในการ
พัฒนาบุคลากรให้ได้ตามเป้าหมาย และยังเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์สาหรับ
บุคลากรในสายอาชีพนี้สาหรับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ข้อจากัดดังกล่าวทาให้กาลัง
แรงงานที่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรมีจานวนมากขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยเชิงบวก (+)
เนื่องจากไม่มีการจากัดสาขาวิชาที่ศึกษา ยกเว้นกลุ่มงานวิศวกรรม
 สาหรับกลุ่มงานวิศวกรรม ซึ่งบวท. จะต้องทาหน้าที่เป็นหน่วยงานพัฒนาหลัก (ATSEP Unit
Training) เช่นเดียวกัน แต่จาเป็นต้องจากัดสาขาความรู้สาหรับการรับบุคลากรเข้ามา
ปฏิบัติงานเฉพาะสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นฐานเชิงวิศวกรรมสาหรับแต่ละระบบ/
อุปกรณ์ ประกอบกับ อาชีพวิศวกรเป็น ๑ ใน ๗ กลุ่มอาชีพที่มีการจัดทาข้อตกลงยอมรับ
ร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAS) ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) กล่าวคือ กาลังแรงงานในกลุ่มนี้จะ
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สามารถไหลเข้า – ออกไปทางานในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างเสรี ซึ่งตลาดที่อาจทาให้เกิด
การไหลออกของกลุ่มอาชีพวิศวกร ได้แก่ ประเทศที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า เช่น สิงคโปร์
ฮ่องกง และบรูไน เป็นต้น ในขณะที่การไหลเข้ามาของกลุ่มวิศวกรในประเทศไทย จะเป็น
กาลังแรงงานที่เคลื่อนย้ายจากประเทศที่ มีค่าตอบแทนต่ากว่า เช่น ประเทศในแถบอินโดจีน
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ซึ่งหากพิจารณาถึงระบบการศึกษาของประเทศดังกล่าวอาจถือเป็น
ปัจจัยทางลบ ( - ) สาหรับกาลังแรงงานในกลุ่มงานวิศวกรรม
 การเปิดกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จะเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่าง
กลุ่มอาเซียนมากขึ้น ซึ่งนอกจาก๗ กลุ่มอาชีพภายใต้ข้อตกลงMRA แล้ว อาชีพด้านการบินก็เป็น
อาชีพประเภทที่มีการกาหนดมาตรฐานอาชีพที่เป็นสากลภายใต้
ICAO เช่นเดียวกัน ดังนั้น แนวโน้ม
การเคลื่อนย้ายแรงงานสาหรับกลุ่มอาชีพด้านการบินจะมีมากขึ้นในอนาคต ซึ่งประเทศไทยจ
นต้อาเป็
ง
คานึงถึงความสามารถในการดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพเมื่อเทียบกับตลาดของประเทศที่มีค่าตอบแทน
ที่สูงกว่ารวมทั้งมีเทคโนโลยีในการให้บริการที่ทันสมัย เช่น สิงคโปร์ และฮ่องกง เป็นต้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศที่ได้ถือครองใบอนุญาต ซึ่งนอกจากจะมี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน(Productivity) แล้ว ยังมีองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ขององค์กรอีกด้วย ซึ่งถือเป็นปัจจัยในเชิงลบ
(-)
 จากบทความเรื่อง การขาดแคลนแรงงานไทย ของคณะกรรมาธิการแรงงาน
. อุทุมพร พลางกูร.
๒๕๕๒. ได้ระบุว่าหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจสาคัญในระหว่างปี ๒๕๔๐ ถึง ๒๕๕๑ พบว่า
แรงงานไทยบางส่วนไม่ต้องการทางานในการจ้างงานในระบบเพราะมีความไม่แน่นอนจึง
ออกมาประกอบอาชีพอิสระในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ โดยปัจจุบันตลาดแรงงานไทยมี
ผู้ประกอบอาชีพอิสระประมาณ ๒ ใน ๓ ของผู้มีงานทาทั้งหมด ประกอบกับความก้าวหน้าที่
เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร และการทาธุรกรรมและธุรกิจผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทาให้กลุ่มวัยทางานหันมาประกอบอาชีพอิสระมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยในเชิงลบ ( - )
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บทที่ ๕
บทสรุป ข้อเสนอแนะ และแผนทรัพยากรบุคคลระยะ ๑๐ ปีสาหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ในบทนี้จะเป็นการสรุปผลการศึกษาและการประเมินอุปสงค์และอุปทานด้านทรัพยากรบุคคลสาหรับ
บวท. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว พร้อมทั้งข้อเสนอแนะสาหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการ
จัดการทรัพยากรบุคคล (Strategic Human Resource Management : SHRM) ที่สอดคล้องกับบริบทของ
บวท.
ตารางที่ ๙
สรุปการประเมินอุปสงค์และอุปทานด้านทรัพยากรบุคคล
อุปสงค์ด้านทรัพยากรบุคคลของ บวท.
(Demand of Labor)

อุปทานด้านทรัพยากรบุคคลในตลาดแรงงาน
(Supply of Labor)

สถานการณ์แบบที่ ๑ (Scenario I) :
การบริหารจัดการภายใต้บริบทปัจจุบัน ซึ่ งอยู่ในช่วง
การเปลี่ยนถ่ายสู่เทคโนโลยีใหม่ตามที่กาหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์องค์กร
บุคลากรโดยรวม
 ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปี เริ่มจากปี ๒๕๕๙ –
๒๕๖๘ การคาดการณ์ความจาเป็นด้านบุคลากร
โดยรวมจะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๐.๐๙
 โดยปีที่มีอัตราความจาเป็นที่เพิ่มมากที่สุดอยู่
ระหว่างปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ คิดเป็นอัตราการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๔๗ และ ๒.๒๕ ตามลาดับ
 ปีที่มีอัตราความจาเป็นลดลงมากที่สุดอยู่ระหว่าง
ปี ๒๕๖๗ โดยลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ ๑.๕๖
(-๑.๕๖) เนื่องมาจากการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามารับภาระงานแทนการรับบุคลากรเพื่อ
ทดแทนผู้เกษียณอายุ
กลุ่มงานปฏิบัติการ
 การคาดการณ์ความจาเป็นด้านบุคลากรกลุ่มงาน
ปฏิบัติการในระยะ ๑๐ ปี จะเพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ ๖.๔๕
 ปีที่มีอัตราความจาเป็นที่เพิ่มมากที่สุดอยู่ระหว่าง
ปี ๒๕๖๐ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
๕.๕๕
 ปีที่มีอัตราความจาเป็นลดลงมากที่สุดอยู่ระหว่าง
ปี ๒๕๖๖ ลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๙๒
(-๐.๙๒) เนื่องมาจากการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่

ปัจจัยเชิงบวก (+)
 อัตราการเติบโตระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๕
ของประเทศไทยประมาณการณ์ไว้ที่ร้อยละ ๐.๔
ซึ่งทาให้การคาดการณ์กาลังแรงงานโดยรวมที่
เข้าสู่ตลาดประเทศไทยในอนาคตจะมีจานวน
เพิ่มขึ้น
 ในปี ๒๕๖๘ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของแรงงาน
ในช่วงอายุ ๑๕ – ๖๔ ปี ซึ่งสอดคล้องกับคว าม
จาเป็นของบวท.
 บวท. ถือได้ว่ามีคุณลักษณะขององค์กรดังกล่าว
จึงถือเป็นความได้เปรียบในการเป็นทางเลือก
อันดับต้น ๆ ของบัณฑิตจบใหม่ ได้แก่ องค์กรที่มี
ความมั่นคง องค์กรที่มีเงินเดือนสูงและเป็น
องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นไปจานวนคนวัยทางาน
ยุค Generation Y จะมีสัดส่วนถึงร้อยละ ๘๐
ของแรงงานทั้งหมด โดยคุณลักษณะประการ
หนึ่งของ Gen Y คือ ความชอบในเทคโนโลยีซึ่ง
สอดคล้องกับคุณลักษณะที่ บวท . ต้องการใน
อนาคต
 เนื่องจากทักษะที่จาเป็นของบุคลากรในด้าน
ปฏิบัติการ จะต้องมาพัฒนาโดย บวท . ดังนั้น
การรับบุคลากรเข้ามาใหม่จึงไม่มีการจากัด
สาขาวิชาทาให้กาลังแรงงานที่สามารถเข้ามา
ทางานมีจานวนมากขึ้น
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อุปสงค์ด้านทรัพยากรบุคคลของ บวท.
(Demand of Labor)

อุปทานด้านทรัพยากรบุคคลในตลาดแรงงาน
(Supply of Labor)

เข้ามารับภาระงานแทนคน รวมทั้งการปรับปรุง
หน่วยการให้บริการและวิธีปฏิบัติใหม่ ๆ ที่
สามารถลดอัตรากาลังได้ในระยะยาว
 คุณลักษณะที่จาเป็นสาหรับบุคลากรในกลุ่มงาน
ปฏิบัติการ ได้แก่
-- มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจสาหรับ
การปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศ
-- มีความสามารถในการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
สมัยใหม่
-- มีความรู้ ทักษะในการควบคุมจราจรทาง
อากาศ (Air Traffic Control) การบริหารสภาพ
คล่องจราจรทางอากาศ (Flow Management)
การบริหารห้วงอากาศ (Airspace
Managment) การบริหารเครือข่ายการ
ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (Network
Management) การบริหารสารสนเทศการบิน
(Aeronautical Information Management)
ที่เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดไว้
กลุ่มงานวิศวกรรม
 การคาดการณ์ความจาเป็นด้านบุคลากรกลุ่มงาน
วิศวกรรมในระยะ ๑๐ ปี เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ
๓.๙๘
 ปีที่มีอัตราความจาเป็นที่เพิ่มมากที่สุดอยู่ ระหว่าง
ปี ๒๕๖๘ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
๔.๒๙
 ปีที่มีอัตราความจาเป็นลดลงมากที่สุดอยู่ระหว่าง
ปี ๒๕๖๗ คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑.๖๓ (-๑.๖๓)
เนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้
จานวนอุปกรณ์ที่จะนาเข้ามาใช้ลดลงโดยที่ยังคง
ประสิทธิภาพการทางานเช่นเดิมหรือที่ดีขึ้น
 คุณลักษณะที่จาเป็นสาหรับบุคลากรในกลุ่มงาน
วิศวกรรม ได้แก่
-- มีความสามารถ และทักษะในการทางาน
เป็นไปตามมาตรฐานกาหนด (ATSEP Training)
-- มีความเข้าใจในการทางานของระบบสื่อสาร

ปัจจัยเชิงลบ (-)
 อาชีพวิศวกรเป็น ๑ ใน ๗ กลุ่มอาชีพที่มีการ
จัดทาข้อตกลงยอมรับร่วมกัน
(Mutual
Recognition Arrangements : MRAS) ในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN
Economic Community : AEC) กล่าวคือ
กาลังแรงงานในกลุ่มนี้จะสามารถไหลเข้า
–
ออกไปทางานในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่าง
เสรี ซึ่งตลาดที่อาจทาให้เกิดการไหลออกของ
กลุ่มอาชีพวิศวกร ได้แก่ ประเทศที่มีค่าตอบแทน
สูงกว่า
 บางคุณลักษณะของ Gen Y เช่น ชอบความ
ยืดหยุ่นในการทางานซึ่งเป็นข้อจากัดของ บวท .
ภายใต้ระเบียบข้อบังคับการทางานที่ยังไม่
สามารถตอบสนองความต้องการในเรื่องนี้
 อาชีพด้านการบินก็เป็นอาชีพประเภทที่มีการ
กาหนดมาตรฐานอาชีพที่เป็นสากล ดังนั้น
แนวโน้มการเคลื่อนย้ายแรงงานสาหรับกลุ่ม
อาชีพด้านการบินจะมีมากขึ้นในอนาคต ซึ่ง
ประเทศไทยจาเป็นต้องคานึงถึงความสามารถใน
การดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพเมื่อเทียบกับ
ตลาดของประเทศที่มีค่าตอบแทนที่สูงกว่า
รวมทั้งมีเทคโนโลยีในการให้บริการที่ทันสมัย
 ปัจจุบันตลาดแรงงานไทยมีผู้ประกอบอาชีพ
อิสระประมาณ ๒ ใน ๓ ของผู้มีงานทาทั้งหมด
ประกอบกับความก้าวหน้าที่เทคโนโลยีการ
ติดต่อสื่อสาร และการทาธุรกรรมและธุรกิจผ่าน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้กลุ่มวัยทางานหัน
มาประกอบอาชีพอิสระมากยิ่งขึ้น
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อุปสงค์ด้านทรัพยากรบุคคลของ บวท.
(Demand of Labor)

อุปทานด้านทรัพยากรบุคคลในตลาดแรงงาน
(Supply of Labor)

การเดินอากาศ ระบบติดตามอากาศยาน และ
ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ
กลุ่มงานสนับสนุน
 การคาดการณ์ความจาเป็นด้านบุคลากรกลุ่มงาน
สนับสนุนในระยะ ๑๐ ปี
จะลดลงในอัตรา
ร้อยละ ๑๓.๓๓ (-๑๓.๓๓) ภายใต้นโยบายจากัด
การรับเพิ่มบุคลากรในงานสนับสนุนตั้งแต่ปี
๒๕๖๐
 ปีที่มีอัตราความจาเป็นลดลงมากที่สุดคือปี
๒๕๖๗ คิดเป็นอัตราร้อยละ ๓.๗๒ (-๓.๗๒)
เนื่องมาจากการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
รับภาระงานแทนคน รวมทั้ งการปรับปรุงหน่วย
การให้บริการและวิธีปฏิบัติใหม่ ๆ ที่สามารถลด
อัตรากาลังได้ในระยะยาว
 การคาดการณ์ความจาเป็นด้านบุคลากรกลุ่ม
ผู้บริหารในระยะ ๑๐ ปี
จะลดลงในอัตรา
ร้อยละ ๕.๙๘ (-๕.๙๘)
 ปีที่มีอัตราการลดลงมากที่สุดคือปี ๒๕๖๐ หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙ (-๗.๖๙)
สถานการณ์แบบที่ ๒ (Scenario II) :
การบริหารจัดการภายใต้นโยบายการบริหารค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บุคลากรโดยรวม
 ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปี เริ่มจากปี ๒๕๕๙ –
๒๕๖๘ การคาดการณ์ความจาเป็นด้านบุคลากร
โดยรวมจะลดลงในอัตราร้อยละ ๘.๑๔ (-๘.๑๔)
 ปีที่มีอัตราความจาเป็นลดลงมากที่สุด คือ ปี
๒๕๖๑ โดยลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ ๔.๓๑
(-๔.๓๑)
กลุ่มงานปฏิบัติการ
 การคาดการณ์ความจาเป็นด้านบุคลากรกลุ่มงาน
ปฏิบัติการในระยะ ๑๐ ปี จะเพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ ๓.๘๔
 ปีที่มีอัตราความจาเป็นที่เพิ่มมากที่สุดอยู่ระหว่าง
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อุปสงค์ด้านทรัพยากรบุคคลของ บวท.
(Demand of Labor)

อุปทานด้านทรัพยากรบุคคลในตลาดแรงงาน
(Supply of Labor)

ปี ๒๕๖๐ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
๓. ๙๒
 ปีที่มีอัตราความจาเป็นลดลงมากที่สุด
คือ
ปี ๒๕๖๒ ลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๔๗
(-๐.๔๗)
 คุณลักษณะที่จาเป็นสาหรับบุคลากรในกลุ่มงาน
ปฏิบัติการ ได้แก่
-- มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจสาหรับ
การปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศ
-- มีความสามารถในการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
สมัยใหม่
-- มีความรู้ ทักษะในการควบคุมจราจรทาง
อากาศ (Air Traffic Control) การบริหารสภาพ
คล่องจราจรทางอากาศ (Flow Management)
การบริหารห้วงอากาศ (Airspace
Managment) การบริหารเครือข่ายการ
ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (Network
Management) การบริหารสารสนเทศการบิน
(Aeronautical Information Management)
ที่เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดไว้
-- มีความรู้เกี่ยวกับ Approach Control
Service (TRACON procedure) และ
Aerodrome Control Service (Remote
Control Tower , Uncontrol Tower)
กลุ่มงานวิศวกรรม
 การคาดการณ์ความจาเป็นด้านบุคลากรกลุ่มงาน
วิศวกรรมในระยะ ๑๐ ปี ลดลงในอัตราร้อยละ
๑๐.๕๙ (-๑๐.๕๙)
 ปีที่มีอัตราความจาเป็นที่เพิ่มมากที่สุดอยู่ระหว่าง
ปี ๒๕๕๙ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
๓.๓๑
 ปีที่มีอัตราความจาเป็นลดลงมากที่สุดอยู่ระหว่าง
ปี ๒๕๖๗ คิดเป็นอัตราร้อยละ ๓.๕๕ (-๓.๕๕)
 คุณลักษณะที่จาเป็นสาหรับบุคลากรในกลุ่มงาน
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อุปสงค์ด้านทรัพยากรบุคคลของ บวท.
(Demand of Labor)

อุปทานด้านทรัพยากรบุคคลในตลาดแรงงาน
(Supply of Labor)

วิศวกรรม ได้แก่
-- มีความสามารถ และทักษะในการทางาน
เป็นไปตามมาตรฐานกาหนด (ATSEP Training)
-- มีความเข้าใจในการทางานของระบบสื่อสาร
การเดินอากาศ ระบบติดตามอากาศยาน และ
ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ
-- สามารถพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เครือข่ายได้ (Computer Network)
กลุ่มงานสนับสนุน
 การคาดการณ์ความจาเป็นด้านบุคลากรกลุ่มงาน
สนับสนุนในระยะ ๑๐ ปี จะลดลงในอัตรา
ร้อยละ ๒๓.๑๕ (-๒๓.๑๕)
 ปีที่มีอัตราความจาเป็นลดลงมากที่สุดคือปี
๒๕๖๗ คิดเป็นอัตราร้อยละ ๔.๑๗ (-๔.๑๗)
สถานการณ์แบบที่ ๓ (Scenario III) :
การบริหารจัดการภายใต้นโยบายการมุ่งเน้นความ
ยั่งยืนให้องค์กรและการสร้างคุณค่าในกิจการบินทั้งใน
และต่างประเทศตามแนวคิดในการจัดตั้ง
ATM
Professional Centre ในภูมิภาคเอเชีย
บุคลากรโดยรวม
 ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปี เริ่มจากปี ๒๕๕๙ –
๒๕๖๘ การคาดการณ์ความจาเป็นด้านบุคลากร
โดยรวมจะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๗.๕๔
 โดยปีที่มีอัตราความจาเป็นที่เพิ่มมากที่สุดอยู่ ในปี
๒๕๕๙ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๔๗
กลุ่มงานปฏิบัติการ
 การคาดการณ์ความจาเป็นด้านบุคลากรกลุ่มงาน
ปฏิบัติการในระยะ ๑๐ ปี จะเพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ ๑๖.๑๖
 ปีที่มีอัตราความจาเป็นที่เพิ่มมากที่สุดอยู่ระหว่าง
ปี ๒๕๖๐ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
๕.๕๕
 คุณลักษณะที่จาเป็นสาหรับบุคลากรในกลุ่มงาน
ปฏิบัติการ ได้แก่
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อุปสงค์ด้านทรัพยากรบุคคลของ บวท.
(Demand of Labor)

อุปทานด้านทรัพยากรบุคคลในตลาดแรงงาน
(Supply of Labor)

-- มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจสาหรับ
การปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศ
-- มีความสามารถในการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
สมัยใหม่
-- มีความรู้ ทักษะในการควบคุมจราจรทาง
อากาศ (Air Traffic Control) การบริหารสภาพ
คล่องจราจรทางอากาศ (Flow Management)
การบริหารห้วงอากาศ (Airspace
Managment) การบริหารเครือข่ายการ
ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (Network
Management) การบริหารสารสนเทศการบิน
(Aeronautical Information Management)
ที่เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดไว้
กลุ่มงานวิศวกรรม
 การคาดการณ์ความจาเป็นด้านบุคลากรกลุ่มงาน
วิศวกรรมในระยะ ๑๐ ปี เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ
๘.๑๖
 ปีที่มีอัตราความจาเป็นที่เพิ่มมากที่สุดอยู่ระหว่าง
ปี ๒๕๖๘ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
๒.๓๘
 ปีที่มีอัตราความจาเป็นลดลงมากที่สุดอยู่ระหว่าง
ปี ๒๕๖๗ คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑.๔๘ (-๑.๔๘)
 คุณลักษณะที่จาเป็นสาหรับบุคลากรในกลุ่มงาน
วิศวกรรม ได้แก่
-- มีความสามารถ และทักษะในการทางาน
เป็นไปตามมาตรฐานกาหนด (ATSEP Training)
-- มีความเข้าใจในการทางานของระบบสื่อสาร
การเดินอากาศ ระบบติดตามอากาศยาน และ
ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ
กลุ่มงานสนับสนุน
 การคาดการณ์ความจาเป็นด้านบุคลากรกลุ่มงาน
สนับสนุนในระยะ ๑๐ ปี จะลดลงในอัตรา
ร้อยละ ๓.๓๙ (-๓.๓๙)
 ปีที่มีอัตราความจาเป็นลดลงมากที่สุดคือปี
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อุปสงค์ด้านทรัพยากรบุคคลของ บวท.
(Demand of Labor)

อุปทานด้านทรัพยากรบุคคลในตลาดแรงงาน
(Supply of Labor)

๒๕๖๑ คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๙๘ (-๐.๙๘)
จากผลการศึกษาและการประเมินอุปสงค์และอุปทานด้านทรัพยากรบุคคลสาหรับ บวท . เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในระยะ ๑๐ ปี (ปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๘) บวท. นอกจากจะได้มาซึ่งแผนอัตรากาลังระยะยาว
ของ บวท. แล้ว ความจาเป็นด้านทักษะ ขีดความสามารถยังนามาพัฒนาแผนด้านทรัพยากรบุคคล ดังนี้

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

สิงหาคม ๒๕๕๘

หน้า 84

แผนสรรหาบุคลากร (Recruitment Plan)
ตารางที่ ๑๐ แสดงจานวนบุคลากรที่จาเป็นต้องสรรหาในระยะ ๑๐ ปี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจาแนกตามกลุ่มงาน
กลุ่มงาน
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๔๖
๗๔
๗
๑๘
๑๓
๑๑
๑๓
๘
๒๐
ปฏิบัติการ

๒๕๖๘
๑๘

วิศวกรรม

๔๓

๒๘

๑๘

๑๒

๑๐

๑๓

๑๗

๓๑

๓๑

๔๘

สนับสนุน

๖

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

รวม

๙๕

๑๐๒

๒๕

๓๐

๒๓

๒๔

๓๐

๓๙

๕๑

๖๖

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

สิงหาคม ๒๕๕๘

หน้า 85

จากตารางที่ ๑๐ แสดงจานวนบุคลากรที่ บวท. ต้องสรรหาเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในระยะ ๑๐ ปี โดย
ปี ๒๕๕๙ และ ปี ๒๕๖๐ เป็นปีที่จาเป็นต้องสรรหาบุคลากรจานวนมากเข้ามาปฏิบัติงาน คือ ๙๕ คน และ
๑๐๒ คน ตามลาดับ โดยกลุ่มงานที่มีความจาเป็นสาหรับการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน ได้แก่ กลุ่มงาน
ปฏิบัติการ และกลุ่มงานวิศวกรรม และจากกระบวนการสรรหาและ คัดเลือกบุคลากรที่ บวท. ได้ดาเนินการใน
อดีต ปรากฏว่า ผู้สนใจสมัครงานในกลุ่มงานปฏิบัติการแม้จะมีวุฒิการศึกษาจากหลากหลายสาขา แต่ก็มี
ผู้สมัครจานวนมากที่มีวุฒิการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จึงเป็นผู้สมัครในกลุ่มเป้าหมายเดียวกับกลุ่มงาน
วิศวกรรม ดังนั้น บวท . จึงจาเป็นปรับเปลี่ยนนโยบายการรับบุคลากรภายในเพื่อป้องกันการไหลออกของ
บุคลากรในกลุ่มงานวิศวกรรมไปสู่กลุ่มงานปฏิบัติการ อันจะส่งผลกระทบต่อการขาดอัตรากาลังในกลุ่มงาน
วิศวกรรม รวมทั้งภาระต้นทุนในการพัฒนาบุคลากรในสายวิศวกรรมที่ บวท . ได้ลงทุนไปด้วย นอกจากนั้ น
ภายหลังการเปิด AEC อาชีพวิศวกรจะเป็นอาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีซึ่งจะมีทั้งการไหล
เข้า และไหลออกของกลุ่มอาชีพดังกล่าว แต่ขณะเดียวกัน ปัจจุบัน พระราชบัญญัติคุณสมบัติม
าตรฐาน
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ .ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังกาห นดให้พนักงานรัฐวิสาหกิจต้องมี
สัญชาติไทย ซึ่งจะเป็นข้อจากัดในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพที่ไหลเข้ามาในประเทศไทย
บวท. จึงจาเป็นต้องพิจารณาถึงวิธีการสรรหา หรือช่องทางการสรร หาใหม่ ๆ เพื่ อดึงดูดบุคลากรที่มีพฤติกรรม
สอดคล้องกับวิถีการทางานและวัฒนธรรมองค์กร ในขณะเดียวกันจาเป็นต้องมุ่งเน้นวิธีการรักษาบุคลากรที่มี
ศักยภาพให้อยู่กับองค์กรได้นานที่สุด
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อัตราทดแทน (ผู้บริหาร)
ตารางที่ ๑๑
แสดงจานวนผู้บริหาร (ไม่รวมนักวิชาการและผู้อานวยการประจาสานักกรรมการผู้อานวยใหญ่ ) ที่จาเป็นต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อสืบทอด
ตาแหน่งในระยะ ๑๐ ปี จาแนกตามกลุ่มงาน
ระดับตาแหน่ง

กลุ่มงาน
รวม

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

-

-

-

-

-

๑

-

-

-

๒

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑

-

-

-

-

-

๑

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑

รวม

-

-

๑

๑

-

๓

-

๑

๒

ปฏิบัติการ

-

-

-

-

-

๒

-

-

๑

ปฏิบัติการ
รองกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่

วิศวกรรม

สนับสนุน

ผู้อานวยการใหญ่

-
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ระดับตาแหน่ง

ผู้อานวยการฝ่าย/
สานักงาน

ผู้อานวยการกอง/
ศูนย์

กลุ่มงาน
วิศวกรรม

๒๕๕๙
-

๒๕๖๐
-

๒๕๖๑
-

๒๕๖๒
-

๒๕๖๓
๑

๒๕๖๔
-

๒๕๖๕
-

๒๕๖๖
-

๒๕๖๗
-

๒๕๖๘
-

สนับสนุน

-

-

๑

-

-

-

๑

-

๑

๑

รวม

๑

๔

-

-

๒

๑

๑

๕

๔

-

ปฏิบัติการ

๑

๒

-

-

๑

-

๑

๒

๑

-

วิศวกรรม

-

๑

-

-

-

-

-

๑

๑

-

สนับสนุน

-

๑

-

-

๑

๑

-

๒

๒

-

รวม

-

๔

๑

๑

-

๙

๙

-

๕

๒
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ระดับตาแหน่ง

กลุ่มงาน
ปฏิบัติการ

๒๕๕๙
-

๒๕๖๐
๔

๒๕๖๑
๑

๒๕๖๒
-

๒๕๖๓
-

๒๕๖๔
๓

๒๕๖๕
๔

๒๕๖๖
-

๒๕๖๗
-

๒๕๖๘
๑

วิศวกรรม

-

-

-

๑

-

๓

๒

-

๑

๑

สนับสนุน

-

-

-

-

-

๓

๓

-

๔

-
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จากตารางที่ ๑๑ แสดงจานวนตาแหน่งผู้บริหารที่จาเป็นต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อทดแทนผู้ที่จะ
เกษียณอายุในระยะ ๑๐ ปี จาแนกตามกลุ่มงาน ปรากฏว่า ปี ๒๕๖๐ , ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ เป็นปีที่มี
ตาแหน่งสาคัญ ๆ ที่ บวท. จาเป็นพัฒนาบุคลากรขึ้นมาสืบทอดตาแหน่งดังกล่าว โดยแบ่งเป็น ๓ ช่วง ดังนี้
 ปี ๒๕๖๐ แม้ว่าในปีนี้จะไม่มีผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ แต่มีตาแหน่งระดับผู้ บริหารกอง/ศูนย์ใน
กลุ่มงานปฏิบัติการเกษียณพร้อมกัน ๔ ตาแหน่ง ซึ่งตาแหน่งดังกล่าวถือเป็นตาแหน่งที่มีความสาคัญ
ในการดาเนินภารกิจหลักของ บวท. อีกทั้งเป็นช่วงที่เพิ่มเริ่มต้นการเปลี่ยนถ่ายระบบเทคโนโลยีในการ
ให้บริการจราจรทางอากาศไปสู่ระบบใหม่ ดังนั้น บวท . จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องเตรียมแผนการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมทดแทนตาแหน่งดังกล่าว
 ปี ๒๕๖๔ ในปีนี้จะมีตาแหน่งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ในกลุ่มงานวิศวกรรม
เกษียณอายุ ซึ่งตาแหน่งดังกล่าวถือเป็นตาแหน่งที่มีความสาคัญอย่างมาก โดยเฉพาะทิศทางองค์กร
ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายตามแผน ASBUs Block I นอกจากนั้น ยังมีตาแหน่งระดับผู้อานวยการกอง /
ศูนย์ในกลุ่มงานปฏิบัติการ ๓ ตาแหน่งและกลุ่มงานวิศวกรรมเกษียณอายุอีก ๓ ตาแหน่ง บวท . จึง
จาเป็นต้องเริ่มมีการเตรียมการเพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อทดแทนตาแหน่งดังกล่าว
 ปี ๒๕๖๕ จะมีตาแหน่งผู้อานวยการใหญ่ในกลุ่มงานปฏิบัติการเกษียณอายุจานวน ๒ ตาแหน่ง และ
ตาแหน่งระดับผู้อานวยการกอง/ศูนย์ในกลุ่มงานปฏิบัติการ ๔ ตาแหน่ง และกลุ่มงานวิศวกรรม ๔
ตาแหน่งเกษียณอายุ อีกทั้งยังเป็นช่วงการเริ่มต้นการให้การเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีตาม ASBU Block I
ดังนั้น จึงเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ บวท . จาเป็นต้องมีแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมทดแทนตาแหน่ง
ดังกล่าว
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แนวทางการพัฒนาความสามารถบุคลากร
จากแผนอัตรากาลังระยะ ๑๐ ปี บวท. จาเป็นต้องวางแผนการพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่
สอดคล้องกับทักษะที่มีความจาเป็นต่อองค์กรในแต่ละช่วงเวลา โดยขอสรุปเฉพาะแผนการพัฒนาที่มี
ความสาคัญระดับองค์กร ไว้ดังนี้
ตารางที่ ๑๒ แสดงแนวทางการพัฒนาความสามารถบุคลากรในระยะ ๑๐ ปีจาแนกตามกลุ่มงาน
ปี (พ.ศ.)
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

แนวทางพัฒนาความสามารถบุคลากรจาแนกตามกลุ่มงาน
ผู้บริหาร
ปฏิบัติการ
วิศวกรรม
สนันสนุน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
บุคลากรเพื่อ
บุคลากรเพื่อ
เตรียมทดแทน
เตรียมพร้อม
เตรียมพร้อม
ตาแหน่งที่จะ
สาหรับการ
สาหรับการ
เกษียณอายุในปี ให้บริการจราจร ให้บริการจราจร
๒๕๖๐ โดย ทางอากาศ
ทางอากาศ
มุ่งเน้นตาแหน่ง
ระบบใหม่
ระบบใหม่
ระดับผู้บริหาร
กอง/ศูนย์ใน
กลุ่มงาน
ปฏิบัติการ
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
บุคลากรด้าน
บุคลากรด้าน
บุคลากรด้าน
เตรียมทดแทน
มาตรฐานความ
มาตรฐานความ
ระบบ
ตาแหน่งที่จะ
ปลอดภัยในการ ปลอดภัยในการ สารสนเทศด้าน
เกษียณอายุในปี เดินอากาศ
เดินอากาศ
ทรัพยากร
๒๕๖๑ โดย (เน้นบุคลากร
(เน้นระบบ/
บุคคล (HRMIS)
มุ่งเน้นตาแหน่ง
และวิธีปฏิบัต)ิ
อุปกรณ์และ
ระดับผู้บริหาร
การวางแผน
กอง/ศูนย์ใน
ซ่อมบารุง)
สายการเงินและ
Chief
of
Finance
(CFO)
 แผนพัฒนา
ผู้บริหารในการ
ใช้งานระบบ
สารสนเทศด้าน
ทรัพยากร
บุคคล (HRMIS)
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
บุคลากรโดย
บุคลากรโดย
บุคลากรโดย
เตรียมทดแทน
มุ่งเน้นการสร้าง มุ่งเน้นการสร้าง มุ่งเน้นการสร้าง
ตาแหน่งที่จะ
ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ
เกษียณอายุในปี พิเศษ
พิเศษ
พิเศษ
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ปี (พ.ศ.)

๒๕๖๔ - ๒๕๖๘

แนวทางพัฒนาความสามารถบุคลากรจาแนกตามกลุ่มงาน
ปฏิบัติการ
วิศวกรรม
สนันสนุน

ผู้บริหาร
๒๕๖๒ ๒๕๖๕ โดย
มุ่งเน้นตาแหน่ง
ระดับผู้บริหาร
กอง/ศูนย์ใน
กลุ่มงาน
ปฏิบัติการและ
กลุ่มงาน
วิศวกรรม
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
บุคลากรเพื่อ
บุคลากรเพื่อ
เตรียมทดแทน
เตรียมพร้อม
เตรียมพร้อม
ตาแหน่งที่จะ
สาหรับการ
สาหรับการ
เกษียณอายุในปี ให้บริการจราจร ให้บริการจราจร
๒๕๖๖ ทางอากาศ
ทางอากาศ
๒๕๖๙
ระบบใหม่
ระบบใหม่
ตาม ASBUs ตาม ASBUs
Block I
Block I
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