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กรมท่าอากาศยาน 
  

 เราคือใคร ?  
 “ท่าอากาศยานมาตรฐานสากล ส่งเสริมโครงข่ายคมนาคมของ
ประเทศ” เป็นหัวใจส าคัญของกรมท่าอากาศยาน ภายใต้สังกัดกระทรวง
คมนาคมที่จะมุ่งน าพาองค์กรก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการท่าอากาศยาน  
28 แห่ง และอีก 1 แห่งที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเพ่ือการขนส่งทางอากาศที่มี
มาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล นอกจากนี้กรมท่าอากาศยาน 
เป็น Big Data ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ (Characteristic) และกิจการ 
ที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละท่าอากาศยานรวมถึงมีความหลากหลาย 
ในสายอาชีพ กรมท่าอากาศยานจึงได้ให้ความส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์  
โดยมุ่งเน้นในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้
สามารถตอบสนองต่อภารกิจของกรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และ 
การอ านวยความสะดวกที่เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)  
 กรมท่าอากาศยาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้



 
 

ความสามารถ การพัฒนาทักษะ สมรรถนะให้ตรงตามต าแหน่งการรักษา
บุคลากรไว้ให้คงอยู่กับองค์กร และใช้ประโยชน์จากบุคลากรอย่าง 
เต็มประสิทธิภาพด้วยกรมท่าอากาศยานเห็นว่า “ทุนมนุษย์” เป็นส่วนส าคัญ 
ที่จะผลักดันการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ รองรับการก้าวทะยานสู่ 
การเป็นผู้ให้บริการระดับสากล เพราะการให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศ 
ไม่เพียงแต่เป็นการให้บริการแก่ประชาชนในประเทศเท่านั้น แต่หมายความ 
รวมถึงการให้บริการแก่ประชาชนทั้งโลก เพ่ือให้ทันต่อการเติบโตด้านธุรกิจ
การบินของประเทศและของโลกนั้น กรมท่าอากาศยานจึงต้องเตรียมความ
พร้อมก าลังคนเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนภารกิจและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของธุรกิจการบินที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 
 โอกาส + ประสบการณ์ = ก าไร 
 ทุกครั้งที่เราได้รับโอกาสที่ดี จะคิดเสมอว่ามันคือการได้แสวงหา
ประสบการณ์ และนั่นก็คือ ก าไรในชีวิต ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้า
ได้รับโอกาสที่ดียิ่ง ที่ได้รับทุนรัฐบาล จากส านักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นทุน
ฝึกอบรมส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ในภาครัฐ (HR Unit) ประจ าปีงบประมาณ 2561 เราได้เดินทางไปศึกษา 
ดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปลายเดือน กรกฎาคม 2561 ได้ศึกษา 
การบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศ
ญี่ปุ่นหลายแห่ง ซึ่ งหน่วยงานที่มีศักยภาพและโดดเด่นในแนวทาง 
การบริหารทรัพยากรบุคคล อาทเิช่น  
 1.  บริษัท AEON บริหารงานด้วยความเชื่อมั่นว่าทรัพยากรบุคคล
เป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร และ สวัสดิการที่ดีที่สุด คือ 



 
 

การศึกษา การฝึกอบรม รวมถึงการให้ความส าคัญในการสร้างกลไก 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร  
 2.  บริษัท GROOVES มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบในการสรรหา 
คัดเลือกให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถตรงตามต าแหน่งที่ต้องการและ
ทันตอ่ความต้องการขององค์กร 
 3.  มหาวิทยาลัย CHIBA มุ่งเน้นการสร้าง Support Star โดยมี
ขั้นตอนการพัฒนา และมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือสร้ างความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  ให้มีความพร้อม 
ในการขับเคลื่อนและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภารกิจหลัก  
 4.  บริษัท MYNAVI ให้ความส าคัญในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
ระหว่างหน่วยงาน (Mobility) ในรูปแบบ Exchange Program เพ่ือสร้าง
บุคลากรให้มีความสามารถและประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย เป็นต้น 
 มุมมอง แนวคิด 
 ก าไรที่เกิดจากประสบการณ์จึงท าให้เกิดมุมมองใหม่ และท าให้เกิด
ความคิดขึ้นว่า หากเราจะน าความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
การบริหารทรัพยากรบุคล ในฐานะที่นักทรัพยากรบุคคลจะเรียกตัวเองว่า 
“Support Star” เ พ่ือสร้ า งความเข้มแข็ งการบริหารงานบุคคล  
โดยจะต้องวิเคราะห์ว่าส่วนราชการมีปัญหาการบริหารงานบุคคลส่วนใด 
ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนภารกิจของกรม 
 ปัจจุบัน กรมท่าอากาศยานมีการขับเคลื่อนภารกิจการให้บริการ 
การขนส่งทางอากาศ ซึ่งมีทั้งคุณภาพและปริมาณงานที่ เพ่ิมขึ้นตาม 
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการบิน ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น แม้จะมี



 
 

ข้อจ ากัดในเรื่องอัตราก าลังของข้าราชการ แต่กรมท่าอากาศยานไม่เคย
หยุดนิ่งในการก าหนดวิธีการเพ่ือเพ่ิมอัตราก าลังให้ครอบคลุมกับภารกิจ
ของกรมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้โอกาสจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ 
(กองทุนนหมุนเวียน) เพ่ือลดภาระด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ ซึ่งได้ก าหนดประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่มีสัญญาจ้างไม่เกิน
ปีงบประมาณ เพ่ือทดแทนอัตราก าลังของข้าราชการในเบื้องต้น แต่กระนั้น
ท าให้เกิดปัญหาการลาออกจากงานบ่อยครั้ง (Turn Over) ท าให้การปฏิบัติงาน
บางส่วนเกิดความไม่ต่อเนื่อง โดยปัญหาที่เกิดขึ้นจึงน ามาเป็นบทสรุป 
ที่ต้องให้ความส าคัญเป็นการเร่งด่วนในการแก้ไข ไม่ให้เกิดผลกระทบ 
กับการปฏิบัติงานในภาพรวม 
 แนวคิดที่ได้จากการศึกษาดูงานในประเทศญี่ปุ่น จึงเป็นสิ่งที่จะ
น ามาต่อยอดในการสร้างความเข้มแข็งการบริหารงานบุคคล โดยน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้และ
หรือประสบการณ์ ให้ทันต่อความต้องการของก าลังคน โดยเปิดมุมมองใหม่
ในกระบวนการสรรหาบุคคลที่ไม่ติดกับกรอบ ขั้นตอน กระบวนการเดิม 
ที่ถูกก าหนดไว้ ประสบการณ์การศึกษาดูงานจากบริษัท GROOVES ที่ได้มี
การใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบในการสรรหา คัดเลือกให้ได้คนที่มีความรู้
ความสามารถตรงตามต าแหน่งที่ต้องการและทันต่อความต้องการของ
องค์กร จะตรงกับความต้องการในการสร้างความเข้มแข็งในด้านการบริหาร 
งานบุคคลของกรมท่าอากาศยานมากที่สุด ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการจัดท า
โครงการ สรรหา คัดเลือกบุคลากรด้วยการใช้โปรแกรม AI (Artificial Intelligent)  
โดยน าเสนอเป็นโครงการน าร่องในสรรหาบุคล ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะถูก



 
 

ตั้งค่าให้มีการจัดเก็บข้อมูลของผู้สมัครและสามารถ Access ข้อมูลดังกล่าว
ที่มีการตั้งค่าการคัดกรองคุณสมบัติของบุคคลให้ตรงตามความต้องการ 
ของส่วนราชการ พร้อมทั้งสามารถ Access ข้อมูลรายละเอียดประวัติ 
เอกสารส าคัญของบุคคล และสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอด 24 ชม.  
ก่อนเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ที่ถูกตั้งค่าขึ้น จนถึง
กระบวนการเชื่อมต่อข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของ
บุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน เนื่องจากกรมท่าอากาศยานเป็นหน่วยงาน 
ให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยสูงสุด จึงจะต้องมีการตรวจสอบประวัติ
ของบุคลากรทุกคนก่อนปฏิบัติการ เพ่ือป้องกันการเกิดเหตุแทรกแซง 
ด้านการบินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเกิดภัยก่อการร้ายในท่าอากาศยาน
ที่เกิดจากบุคลากรเอง  
 แนวคิดการน าเทคโนโลยีมาใช้ดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสรรหา 
คัดเลือก ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือลดขั้นตอน กระบวนการ ความยุ่งยาก
ซับซ้อน ลดการใช้ทรัพยากรบุคคลเพ่ือด าเนินการสรรหา ลดการสิ้นเปลือง
กระดาษ และท าให้เกิดความรวดเร็วได้ก าลังคนทันต่อความต้องการของ
กรมท่าอากาศยาน นอกจากนี้ การน า AI มาใช้ในการบริหารงานบุคคล 
ในส่วนอ่ืน ๆ ก็สามารถท าได้ เช่น การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การฝึกอบรม  
การพัฒนา ที่ไม่ต้องถูกจ ากัดอยู่ในห้องประชุม ไม่ต้องมีเงื่อนไขของ
ระยะเวลาเป็นตัวก าหนด โดยที่บุคลากรของกรมท่าอากาศยานสามารถ
เรียนรู้ได้ไม่มีข้อจ ากัด และสามารถน า AI ไปก าหนดสู่การฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการได้ ซึ่งจะต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมในกระบวนการจัดท าหรือ
ตั้งค่าระบบดังกล่าว 



 
 

 บทสรุปจากสิ่งท่ีได้รับ 
 การที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้และหาประสบการณ์อยู่เสมอ จึงเป็นสิ่งดี
ที่ท าให้เราได้เปิดมุมมองใหม่ ๆ เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น ก้าวทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ไม่ยึดติดกับกรอบแนวคิดเดิม สามารถ
จัดการระบบความคิด จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีความเหมาะสม 
และเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือน าพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิ  
โดยนักทรัพยากรบุคคลในฐานะ Support Star จะเป็น “เข็มทิศ”  
ที่พร้อมก าหนดทิศทางให้กับองค์กร ผ่านการบริหารงานบุคคลที่เข้มแข็ง
เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรที่สอดคล้องกับภารกิจตามกฎหมาย 
ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ต่อไป   
 


