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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรค
ของการบริหารงานบุคลากรด้านการบินของสถาบันการบินพลเรือน 2) เพ่ือศึกษาการบูรณาการ
ทฤษฎีการบริหารและหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมส าหรับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคลากรด้านการบินของสถาบันการบินพลเรือน  และ 3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรด้านการบินของสถาบันการบินพลเรือน  
 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารองค์กรที่เกี่ยวข้องกับด้านการบินต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และ
พระภิกษุที่เชี่ยวชาญทางด้านพุทธศาสนา จ านวน 26 รูป/คน ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง 
โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 181 คน จาก ผู้บริหาร ครู/อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถาบัน
การบินพลเรือน ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. สภาพทั่วไปและปัญหาของการบริหารบุคลากรด้านการบิน ทั้งภาควิชาการและภาค
อากาศ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตร ยังไม่สอดคล้องเวลาและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน การปฏิบัติงานขาดความยืดหยุ่น สถาบันการบินพลเรือน ด าเนินการมาเป็นระยะ
เวลานานเป็นองค์กรขนาดเล็ก สังกัดกระทรวงคมนาคม ที่มีเป้าหมายงานทางด้านการขนส่งทาง
อากาศเท่านั้น 1) ด้านการวางแผน การบริหารบุคลากรด้านการบินขาดการวางแผนในระยะยาว 
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เนื่องจากบุคลากรต้องเป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะทางวิชาชีพ ต้องว่าจ้างบุคคลจากภายนอกที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดมีคุณวุฒิ ทักษะทางวิชาชีพมาด าเนินการฝึกสอน  2) ด้านการสรร
หา บุคลากรแต่ละระดับมีเกณฑ์การคัดเลือกต่างกัน  
ระบบการสรรหาบุคคลยึดแนวทางตามวัตถุประสงค์ความต้องการ สถาบันการบินพลเรือน มี
ข้อจ ากัด มีผู้มาสมัครน้อย โดยเฉพาะต าแหน่งครูอาจารย์ เนื่องจากขาดแรงจูงใจในหลายทางจึงได้
บุคลากรที่ตรงคุณสมบัติ แต่ขาดประสบการณ์หรือไม่ได้คนเก่งมาท างาน 3) ด้านการพัฒนา การ
ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินต้องอิงกับงบประมาณ โครงสร้างอัตราก าลัง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ต้องตรงกับข้อก าหนดที่ได้ระบุไว้ จัดให้มีการฝึกอบรมทางสายวิชาการหรือสายบริหาร และสอดรับ
กับความต้องการของสังคมนานาชาติด้านการบิน 4) ด้านการธ ารงรักษา การคัดเลือกคนใหม่ 
พัฒนาคนเก่าเลือกใช้คนเก่ง รักษาไว้ทั้งคนเก่าคนเก่ง 

1. การบูรณาการทฤษฎีการบริหารและหลักพุทธธรรม พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นว่า
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรด้านการบินด้วยหลักอิทธิบาท 4 โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง (  = 3.24) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ดังนี้ ด้าน
ฉันทะ (ความพอใจ,   = 3.26)  โดยองค์กรก าหนดแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนา เพ่ือบริหาร
และขับเคลื่อนองค์กร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์  ด้านวิริยะ (ความ
พยายาม,   = 3.23) โดยจัดระบบประเมินผล ติดตาม ก ากับดูแลการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพขององค์กรให้มีมาตรฐานสากลสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ ด้านจิตตะ (การ
เอาใจใส่,   = 3.25) โดยการก ากับติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร ให้เป็นไปตาม
แผนงานสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีมาตรฐาน และ ด้านวิมังสา (การไตร่ตรอง
ด้วยเหตุผล,   = 3.22) ทบทวนและวิเคราะห์ จัดสรรงบประมาณอ านวยความสะดวกต่อการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ตามล าดับ 

2. รูปแบบการบริหารงานบุคลากรด้านการบินของสถาบันการบินพลเรือนด้วยหลัก  
อิทธิบาท 4 คือ “PRDMCVCVC MODEL” มีดังนี้  

ด้านการวางแผน บูรณาการเชิงพุทธโดยการวางแผนการคัดเลือกบุคลากร ตามภารกิจ
แต่ละหน้าที่นโยบาย วัตถุประสงค์ โครงสร้างบุคลากร  

ด้านการสรรหา บูรณาการเชิงพุทธโดยการคัดเลือกบุคลากรตามนโยบายหน่วยงาน  
ที่ต้องการคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน มีลักษณะตั้งใจมุ่งมัน่ มีความใฝ่รู้ในอาชีพ  

ด้านการพัฒนา บูรณาการเชิงพุทธโดยการใส่ใจและส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการ
อบรม เพ่ิมความรู้ในวิชาชีพ มีธรรมะในการปฏิบัติงาน  

ด้านการธ ารงรักษา บูรณาการเชิงพุทธโดยการปลูกฝังความรับผิดชอบในหน้าที่ ใส่ใจ
การท างาน คิดสร้างสรรค์ ท าให้เกิดการเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์ต่อหน้าที่และองค์กร พัฒนาคนใหม่
รักษาคนเก่า สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน เพ่ิมแรงจูงใจ ให้รางวัลเป็นการตอบแทน  

การบูรณาการการบริหารงานบุคคลกับหลักพุทธธรรม “อิทธิบาท 4” ที่มีความ
เหมาะสมและมีความสอดคล้องเป็นรูปแบบ ““PRDMCVCV MODEL” ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
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ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรด้านการบินของสถาบันการบินพลเรือน ได้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรตามที่ก าหนดไว้ 

 

ค าส าคัญ: การเสริมสร้างประสิทธิภาพ, การบริหารงานบุคลากรด้านการบิน, หลักพุทธธรรมของ
 สถาบันการบินพลเรือน  

 
 

ABSTRACT 

 Objectives of this study were to; 1. Study the general problems and 
management problems of aviation personnel of civil aviation Institute, 2. Study the 
integration of management theory and Buddhist principles that were suitable for 
enhancement of aviation personnel management of the Civil Aviation Training Center 
and 3. Propose a model of aviation personnel management efficiency of the Civil 
Aviation Training Center. 
 Methodology was the mixed research methods. The qualitative research 
method collected data from 26 key informants who were experts, organization 
administrators who involved with civil aviation and monks who were experts in 
Buddhism with structured in-depth-interview form by in-depth-interviewing and 
analyzed data by descriptive interpretation. The quantitative research method 
collected data with questionnaires from samples of 181 people who were 
administrators, teachers/faculty, staff officers of Civil Aviation Training Center in 
Bangkok and Prachuebkirikhan Province and analyzed data with descriptive 
statistics; frequency, percentile, mean and standard deviation. Findings were as 
follows: 

1. General state and problems of personnel management by academic, air time 
training, learning and teaching management and actual training were not responsive 
to time and labor market. The operation was not flexible. The Civil Aviation Training 
Center is a small unit under the Ministry of Transportation with only one objective for 
air transport. 1) Planning; personnel management lacked long term planning. The 
institute lacked qualified and expertise so that the Institute had to hire outsiders with 
expertise and qualifications to teach, 2) Recruitment; there were different methods 
of personnel recruitment at different levels which abided by the objectives of the 
institute. The Civil Aviation Training Center had limitation, very few people showed 
interest, especially the instructors position, due to attractive incentives. The Institute 
got personnel with direct qualification without experiences. The institute did not have 
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the experts to work for, 3) Development; personnel were attached to the budget, 
staffing structure, specific positions must be in line with specified rules. There was 
training for academic or profession needs that was responsive to the needs of 
international aviation. 4) Maintenance; recruiting the new, maintaining and developing 
the old, using the competent persons, keeping both the persons.         

2. The integration of management theories and Buddhadhamma were 
found that Personnel’s opinions towards the enhancement of aviation 
personnel efficiency management with Iddhipada 4 by overall were at the 
mean of 3.24 and by aspects were as follows; Chanda: Intention at the mean 
of 3.26, the institute had development plan to drive the organization to meet 
the vision, mission and objectives, Viriya: effort with the mean of 3.23, 
evaluation system setting, monitoring and supervising the operation for the 
organization potential to meet the international standard to be able to 
compete in the markets. Citta: thoughts with the mean of 3.25; the 
organization had monitoring and supervising the operation of the organization 
to be in line with standards of laws, rules, regulations. Vimamsa: investigation 
with the mean of 3.22. The organization reviewed and analyzed the budget 
allocation in order for the learning and teaching and operation would be 
beneficent in line with the strategic plan of the organization.        

3.  The model for the Civil Aviation Training Center by the integration of  Iddhipada 
4 :  “PRDMCVCV MODEL”:  
 Planning, Iddhipada 4 integration with personnel recruitment plan according to 
job classification, policy, objectives and staffing structure.  
  Recruitment; Iddhipada 4 integration with staff recruitment according to the 
policy to have the qualified personnel, knowledge and specific skill with good intension 
to learn more in the profession.  
  Development; Iddhipada 4 integration with attention to promote personnel to 
be trained in occupation and have Dhamma in the daily work. 
  Maintenance; Iddhipada 4 integration with cultivating responsibility, 
performance minded, creative that helped learning, duty and organization, 
developing the new personnel and keep the old, working morale creation and 
incentive promotion and rewarded in return. 
 The personnel management integrated with Buddhadhamma “Iddhipada 
4” could be coined as “PRDMCVCV MODEL”. This model would make “The 
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Enhancement of The Aviation Personnel Management Efficiency of Civil 
Aviation Training” to achieve organizational objectives as defined. 
Keywords: The Enhancement, The Aviation Personnel Management Efficiency   

    Civil Aviation Training, Center  With Buddhadhamma 
 

1. บทน า 
 การขนส่งทางอากาศ เป็นการขนส่งที่มีบทบาทและได้รับความนิยมสูง ทั้งนี้เนื่องจาก
ลักษณะของการขนส่งทางอากาศที่มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ ด้วยบทบาทความส าคัญของด้านการขนส่งทางอากาศดังกล่าวนี้ ท าให้กิจการ
ด้านการบินพลเรือน ซึ่งหมายความรวมถึงสถาบันผลิตบุคลากรด้านการบินในประเทศไทย จึงมีการ
แข่งขันกันสูงมาก กิจการการบินของแต่ละองค์กร จึงได้ขยายตัวและพัฒนาให้เจริญรุดหน้าไปอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา  

สถาบันการบินพลเรือน ในฐานะหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านการขนส่งทางอากาศ จึงถือเป็นสถาบันที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนากิจการด้านการบินของ
ประเทศไทยให้เป็นไปตามตามเป้าหมายและนโยบายของรัฐ  สถาบันการบินพลเรือนเดิมเรียกว่า
ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2504 โดยความร่วมมือ
ระหว่างกองทุนพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และรัฐบาลไทยมี
วัตถุประสงค์เพ่ืออบรมนักศึกษาไทยและนักศึกษาจากประเทศในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ในวิชาชีพแขนงต่าง ๆ ของกิจการบินพลเรือนให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานสากลที่ก าหนด
ขึ้น จนกระทั่งในปี พ.ศ.2509 รัฐบาลไทยจึงได้รับโอนมาด าเนินการเอง (สถาบันการบินพลเรือน, 
2556)  และปี พ.ศ.2535 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “สถาบันการบินพลเรือน” มีสถานภาพเป็น
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2535  โดยมีอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1) ฝึกอบรมด้านกิจการบินพลเรือนระหว่างประเทศให้ได้มาตรฐาน
ตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO) ได้ระบุไว้และรับผิดชอบการฝึกอบรม
ภายในประเทศ 2) ผลิตบุคลากรด้านการบินพลเรือนให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ  
3) บริการช่างอากาศ บริการอากาศยาน และกิจการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับกิจการการบิน  
 จากการที่ได้แปรรูปเป็นระบบบริหารแบบรัฐวิสาหกิจ เพ่ือปรับปรุงขอบเขตอ านาจหน้า
ที่มาจนกระทั่งปัจจุบัน ท าให้สถาบันการบินพลเรือนต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการ
ปฏิรูประบบบริหารเป็น “รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่” ที่ปฏิรูปทั้งในด้านโครงสร้าง 
กระบวนการและวัฒนธรรมการบริหารจัดการของภาครัฐ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของหน่วย
ราชการให้สามารถก้าวทันและสามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์และสังคม
ในยุคเศรษฐกิจใหม่ และเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานของระบบราชการให้หมดไปอย่างเร่งด่วน สถาบัน
การบินพลเรือนเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงคมนาคม มีบทบาทหน้าที่ในการผลิต
บุคลากรด้านการบินพลเรือนให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนบทบาทการผลิต
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และพัฒนาบุคลากรด้านการบินพลเรือนของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เจริญก้าวหน้า ทัน
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐและองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศได้บัญญัติไว้  

 สถาบันการบินพลเรือน ได้มีการปฏิรูประบบการบริหาร โดยมีภารกิจหลักให้เป็น
องค์กรด้านบริการ มีการบริการความเป็นเลิศ มุ่งเน้นการสร้างความประทับใจลูกค้าเหนือความ
คาดหมาย และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมีการ
ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ถึงแม้สถาบันการบินพลเรือน จะได้ปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นรูปแบบการบริหารจัดการเป็นแบบรัฐวิสาหกิจมาเป็นระยะเวลามากกว่า 24 
ปี หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ นับแต่ ปี พ.ศ.2509 เป็นต้นมา ได้มีความพยายามหาวิธีที่เหมาะสมใน
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถาบันการบินพลเรือนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาร่วม 50 ปีแล้ว และได้
พบว่าในช่วงระยะเวลา 4–5 ปีที่ผ่านมานี้ การบริหารจัดการองค์กรได้มีการปรับปรุงดีขึ้นมาก
พอสมควร แตก่็ยังคงมีปัจจัยอันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบันการบินพลเรือน ในการก้าวเดินสู่
เป้าหมายอันล่าช้า คือ ปัญหาด้านการบริหารจัดการ อันได้แก่ปัญหาทางด้าน นโยบายของรัฐ 
บุคลากร ผู้บริหารองค์การ โครงสร้างองค์การ ปัญหาด้านงบประมาณ การด าเนินการของ โดย
ภาพรวมสถาบันการบินพลเรือน ยังด าเนินไปอย่างทรงตัว ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร
เท่าที่ควร จากการศึกษาสภาพดังกล่าวในข้างต้น ได้พบประเด็นปัญหาหลักอันเป็นจุดอ่อนที่เป็น
อุปสรรคของสถาบันการบินพลเรือน ดังนี้ 1) การปฏิบัติงานอิงระบบราชการ ขาดการยืดหยุ่น
คล่องตัว 2) ขาดการวางแผนด้านอัตราก าลัง 3) บุคลากรทางการสอนไม่เพียงพอ 4) สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอนและการท างานไม่เพียงพอ 5) ขาดแผนการตลาดเชิงรุกที่ชัดเจน 
(ภักดิวรรธน์ วชิรพัลลภ พลอากาศตรี, 2553) 6) การบริหารงานบุคคลยังขาดความเหมาะสม ปัจจัย
เหล่านี้นับเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาสถาบันการบินพลเรือนไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพใน
อุตสาหกรรมการบินระดับภูมิภาค จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิถีทางหรือมาตรการการบริหารให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินกิจการขององค์กร ในด้านการบริหารจัดการองค์กรของสถาบัน
การบินพลเรือนนั้น การบริหารงานบุคลากรเป็นหัวใจหรือส่วนส าคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาให้
ความส าคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์กรโดยตรง
ทางด้าน 1) การวางแผน 2) การสรรหา 3) การพัฒนา 4) การธ ารงรักษา เพ่ือให้บุคลากรมีความ
พร้อม มีศักยภาพ มีความสามารถที่ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิดประสิทธิผล อันบรรลุเป้าหมายองค์กรที่ได้ก าหนดไว้การบริหารงานบุคคลจึงมีบทบาท
ส าคัญในการแก้ปัญหาและช่วยเหลือให้กิจกรรมทั้งหลายในองค์กรได้ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างด ี
 จากปัญหาอุปสรรคการบริหารงานบุคคลดังได้กล่าวในข้อ 6 ข้างต้น นับเป็นปัญหาเรื้อรัง
มาตั้งแต่การแปรรูปเป็นรัฐวิสาหกิจของสถาบันการบินพลเรือน เมื่อปี 2535 ซึ่งประเด็นนี้อาจกล่าว
ได้ว่า นอกจากเป็นข้อบกพร่องของกฎหมายการจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือนแล้ว ประเด็นนี้ยังถือ
เป็นภาระในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่จะต้องวางแผนด้านอัตราก าลัง และมีมาตรการในการจัด
บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งให้บุคลากรนั้น ๆ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่ 
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ดังนั้นการบริหารงานบุคคลจึงเป็นปัญหาอุปสรรคต่อกระบวนการวางแผน สรรหา พัฒนา และธ ารง
รักษา ของสถาบันการบินพลเรือนอย่างยาวนานแต่นั้นมา จากสภาพปัญหาและความเป็นมา
ดังกล่าว จึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการวิจัยเพ่ือน าเสนอการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรด้านการบินด้วยหลักอิทธิบาท 4 อันประกอบด้วย 1) ฉันทะ 2) 
วิริยะ 3) จิตตะ 4) วิมังสา อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรน าไปใช้ในการบริหารจัดการในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

1. ใช้หลักฉันทะ คือ ความพอใจ ในการวางแผน การสรรหา การพัฒนา และการธ ารง
รักษา เพ่ือการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามนโยบายของสถาบัน ที่จะปฏิบัติหน้าที่ ท าการวางแผน
เพ่ือให้ประสบความส าเร็จ เมื่อมีหน้าที่รับผิดชอบก็มีจิตใจรักและมีความพอใจที่จะปฏิบัติในหน้าที่
นั้นอย่างเต็มความสามารถ   

2. ใช้หลักวิริยะ คือ ความพยายาม ขยันหมั่นเพียร ในการวางแผน การสรรหา การ
พัฒนา และการธ ารงรักษา เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามนโยบายของสถาบัน มีความมุ่งมั่น
พยายามที่จะปฏิบัติด้วยความอุตสาหะอดทน ท าอย่างเต็มที่เต็มก าลังและเต็มความสามารถ เพ่ือให้
ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย   

3. ใช้หลักจิตตะ คือ ความตั้งใจ ในการวางแผน การสรรหา การพัฒนา และการธ ารง
รักษา เพ่ือการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามนโยบายของสถาบัน สิ่งที่ท าหมั่นตรวจสอบดูแลในการ
ปฏิบัติหน้าที่อยู่อย่างสม่ าเสมอ ตั้งใจและจดจ่อกับสิ่งที่ตนท าหรือก าลังปฏิบัติอยู่เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ ได้ก าหนดไว้   

4. ใช้หลักวิมังสา คือ การพิจารณาไตร่ตรองโดยใช้สติปัญญาด้วยเหตุผล ในการวางแผน 
การสรรหา การพัฒนา และการธ ารงรักษา เพ่ือการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามนโยบายของ
สถาบัน ใคร่ครวญว่าสิ่งไหนที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ สิ่งไหนที่ท าแล้วไม่เกิดผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
และคิดหาวิธีแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นตามล าดับ 

การบูรณาการด้วยหลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานบุคคลากรด้านการบินนี้ น่าจะท า
ให้สถาบันการบินพลเรือนสามารถด าเนินการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล ท าการสรรหาคัดเลือก
คนดี มีความรู้ มีความสามารถ มีความเหมาะสม มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เข้ามาท างาน ท าการ
พัฒนาจิตใจ มีการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น ท าการพัฒนาคุณภาพ
ผลการปฏิบัติงาน ท าการปรับปรุงผลงานบุคลากรแต่ละคนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากลตลอดเวลา 
มีวิธีการรักษาบุคลากรที่ดีมีความสามารถท างานอย่างมีความสุขให้เขาได้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุด 
ให้การสนับสนุนส่งเสริม อ านวยความสะดวกการปฏิบัติงาน สร้างแรงจูงใจให้รางวัลแก่คนท าดีมี
คุณภาพ ให้ความเป็นธรรม ตลอดจนปลูกฝังและเสริมสร้างทัศนคติที่ดี มีความรักความสามัคคีใน
องค์กร เป็นผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และองค์กรสามารถบรรลุความส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ในที่สุด 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคของการบริหารงานบุคลากรด้าน

การบินของสถาบันการบินพลเรือน  
2.2 เพ่ือศึกษาการบูรณาการทฤษฎีการบริหารและหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมส าหรับการ

เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรด้านการบินของสถาบันการบินพลเรือน  
2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรด้านการบิน

ของสถาบันการบินพลเรือนด้วยหลักพุทธธรรม 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ด้านเนื้อหาที่จะท าการศึกษา

วิจัยได้แก่ การวางแผน การสรรหา การพัฒนา และการธ ารงรักษา เพ่ือประสิทธิภาพของบุคลากร และ
หลักอิทธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เพ่ือเป็นแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคลากรด้านการบินของสถาบันการบินพลเรือน  

3.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย/ประชากร  
ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานบุคลากรด้านการบินต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และพระสงฆ์ที่เชี่ยวชาญทางด้าน
พุทธศาสนาหรือผู้ปฏิบัติงานด้านองค์กรพระพุทธศาสนา ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวนทั้งสิ้น 26 รูป/คน 

ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู/อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ของ
สถาบันการบินพลเรือน ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวนทั้งสิ้น 330 คน 
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 181 คน (โดยใช้สูตรการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน) 

ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ สถาบันการบินพลเรือน (Civil Aviation Training Center 
or CATC หรือ สบพ.) ตั้งอยู่ที่ 1032 / 355 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
และที่สนามบินบ่อฝ้าย อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
  การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)   
  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด าเนินการด้วยการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) และการสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารองค์กรที่เกี่ยวข้องกับด้านการบินต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และ
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พระสงฆ์ที่เชี่ยวชาญทางด้านพุทธศาสนา เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลน ามาประกอบการสังเคราะห์และ
สร้างแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลต่อไป 
  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการด้วยการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) ฐานข้อมูลระดับความคิดเห็นของบุคลากร โดยสถิติที่ใช้ศึกษาวิจัย คือ 
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เป็นต้น ด าเนินการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แก่บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ท่ีท างานปัจจุบันกับสถาบันการบินพลเรือน  

หลังจากนั้นแล้วจึงน าผลการวิจัยจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก  น ามา
สังเคราะห์และบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมเพ่ือให้ได้รูปแบบการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคลากรด้านการบินของสถาบันการบินพลเรือนต่อไป 

 
5. ผลการวิจัย 
 ผลจากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างการ
บริหารงานบุคลากรด้านการบินของสถาบันการบินพลเรือน ท าให้ทราบองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นแนว
ทางการเสริมสร้างการบริหารบุคคลให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะท าให้ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ของสถาบันการบินพลเรือนได้ให้ความส าคัญและตระหนักในบทบาทหน้าที่มากขึ้น จะเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการ รวมทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้เกิดความส าเร็จโดยน าหลัก
พุทธธรรม คือ อิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา มาบูรณาการร่วมกับการ
บริหารงานบุคลากร เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพให้องค์กรให้แข็งแกร่งดียิ่งขึ้นและเกิด
ภาพลักษณ์ท่ีดีโดยรวม  

รูปแบบการบริหารงานบุคลากรด้านการบินของสถาบันการบินพลเรือนด้วยหลักอิทธิ
บาท 4 คือ “PRDMCVCV MODEL”  มีดังนี้ 1) ด้านการวางแผน เชิงพุทธบูรณาการโดยการวาง
แผนการคัดเลือกบุคลากร ตามภารกิจแต่ละหน้าที่นโยบาย วัตถุประสงค์ โครงสร้างบุคลากร  
2) ด้านการสรรหา เชิงพุทธบูรณาการโดยการคัดเลือกบุคลากรตามนโยบายหน่วยงาน ที่ต้องการ
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน มีลักษณะตั้งใจมุ่งมั่น มีความใฝ่รู้ในอาชีพ 3) ด้านการ
พัฒนา เชิงพุทธบูรณาการบูรณาการโดยการใส่ใจและส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการอบรม เพ่ิม
ความรู้ในวิชาชีพ มีธรรมะในการปฏิบัติงาน 4) ด้านการธ ารงรักษา เชิงพุทธบูรณาการโดยการ
ปลูกฝังความรับผิดชอบในหน้าที่ ใส่ใจการท างาน คิดสร้างสรรค์ ท าให้เกิดการเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์
ต่อหน้าที่และองค์กร พัฒนาคนใหม่รักษาคนเก่า สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน เพ่ิมแรงจูงใจ 
ให้รางวัลเป็นการตอบแทน  
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคลากรด้านการบินด้วยหลักพุทธธรรมของสถาบันการบินพลเรือน สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้  
 ผู้บริหารสถาบันการบินพลเรือน เป็นผู้ด าเนินการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคลากร ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการสรรหา ด้านการพัฒนา ด้านการธ ารงรักษา ก าหนด
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ก าหนดนโยบายและเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ส่งแผนการปฏิบัติผ่าน
ไปยังผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในองค์กรให้ได้รับรู้รับทราบแนวทางการปฏิบัติการ นอกจากนั้น
กระบวนการที่ส าคัญ คือ การวิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลดีและผลเสีย ในการบริหารจัดการ ก าหนดจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค ผู้บริหารต้องก าหนดว่า มีอะไรเป็นเหตุด่วนที่ต้องเร่ง
ด าเนินการ มีอะไรที่ต้องสานงานต่อ และมีอะไรที่เป็นผลสะท้อนกลับ เป็นต้น การบริหารจัดการนั้น
เป็นภาระหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารองค์กร ตลอดจนถึงผู้เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน ผลการ
ศึกษาวิจัยสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่จะบูรณาการใช้หลักอิทธิบาท 
4 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการที่จะท างานให้ประสบผลส าเร็จ เป็นแนวทางการสร้างความสุข ความ
เจริญ ความสามัคคี เป็นแนวทางเสริมสร้างประสิทธิภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงบูรณาการด้วยการ
พิจารณาปัญหาอุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และปัญหาอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางออกที่ดีและ
เหมาะสมกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ให้รูปแบบ
สอดคล้องตามหลักอิทธิบาท 4 ที่ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ดังการอภิปราย
ผลการวิจัยต่อไปนี้ 
 ด้านการวางแผน พบว่า ผู้บริหารจะต้องมองจุดอ่อนของการบริหารงานบุคลากรด้าน
การบินของสถาบันการบินพลเรือนที่ยังขาดการวางแผนเกี่ยวกับบุคลากรในระยะยาว เนื่องจาก
บุคลากรที่ท างานกับ สบพ. ที่คุณสมบัติจ าเป็นจะต้องมีประสบการณ์และทักษะทางวิชาชีพเฉพาะ
ทางเป็นอย่างดี เช่น ครู อาจารย์ ซึ่งขาดแคลนหายาก ผู้บริหารจะต้องก าหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาบุคลากรเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน การวางแผนก าลังคน ควรได้ตระหนักถึงปัญหาการ
ขาดแคลนก าลังคนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ท าการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารก าลังคนเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง  

ด้านการสรรหา บุคลากรแต่ละระดับมีเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกที่ต่างกัน ระบบการสรร
หาบุคคล ซึ่งมีข้อจ ากัด มีผู้มาสมัครน้อย ช่องทางสื่อสารขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและไม่ตรง
ประเด็น การคัดสรรบุคลากรให้ได้ตามวัตถุประสงค์สถาบันการบินพลเรือนนั้นจึงค่อนข้างยาก 
เนื่องจากขาดแรงจูงใจ ขาดการมองเห็นในทางเดินสายอาชีพ จึงได้บุคลากรที่ตรงคุณสมบัติแต่ขาด
ประสบการณ์ หรือไม่ได้คนเก่งมาท างาน    มีขีดจ ากัดเรื่องงบประมาณจึงไม่สามารถจ้างงานได้
เต็มที่ การแก้ไขปัญหาโดยผู้บริหาร สบพ.จะต้องก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ ก าหนดคุณสมบัติใน
การสรรหาบุคลากร อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการ การด าเนินการ
คัดเลือกโดยกลั่นกรองบุคลากร ตามภารกิจหน้าที่และคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในแต่ละ
ต าแหน่ง เพ่ือให้ได้บุคลากรหรือคนดี ที่มีความรู้ ความสามารถ ครบทั้งคุณสมบัติ คุณวุฒิ มีความ
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ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่องานที่ท าเพ่ือประโยชน์ของสถาบันการบินพลเรือน
ผู้บริหารต้องก ากับดูแลและติดตามงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ท าการตรวจสอบและ
ประเมินผลถึงประสิทธิภาพการด าเนินงาน ท าการวิเคราะห์ ทบทวนงาน ถึงอุปสรรคข้อบกพร่อง
และน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ 

ด้านการพัฒนา การพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ต้องอิงกับงบประมาณที่มีจ ากัด 
โครงสร้างอัตราก าลังที่ยังจัดไม่เหมาะสม และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งยังต้องตรงกับข้อก าหนดที่ได้
ระบุไว้ องค์กรจะต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ จัดให้มีการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นทางสาย
วิชาการหรือสายบริหาร พัฒนาบุคลากรโดยการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรและสอดรับกับ
สภาพความตอ้งการของสังคมนานาชาติด้านการบิน การแก้ไขปัญหาโดยผู้บริหารสถาบันการบินพล
เรือน จะต้องก าหนดกฏเกณฑ์ ระเบียบการฝึกอบรม ตลอดจนการจัดการด้านงบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากรทั้งสายปฏิบัติการ สายวิชาการและสายบริหารอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เพ่ือการเป็น
ผู้น าหรือการมีภาวะผู้น าในองค์กร ผู้น าที่มีพฤติกรรมที่มีบทบาทและลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
พนักงานก็จะเกิดการรับรู้ มีความต้องการที่จะลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ดี และผู้น าควรมีคุณสมบัติที่
สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน รวมถึงกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาพนักงานเพ่ือให้
พนักงานได้เรียนรู้พัฒนาที่ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ การฝึกอบรมให้
แต่ละบุคคลเหมาะสมและสอดคล้องกับงานที่ท า การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร ตลอดจน
การเพ่ิมเติมธรรมะเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
และเพ่ือให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามที่
องค์การต้องการ  

ด้านการธ ารงรักษา การคัดเลือกคนใหม่ พัฒนาคนเก่า เลือกใช้คนเก่ง รักษาไว้ทั้งคนเก่า
และคนเก่ง ยังประสบปัญหากับงบประมาณ ขาดแรงจูงใจ สภาพธุรกิจปัจจุบัน มีการแข่งขันสูง เป็น
องค์กรที่ด าเนินการทางการศึกษา แต่มีรูปแบบองค์กรที่แตกต่างจากองค์กรทางการศึกษา มีลักษณะ
เป็นเฉพาะแบบซึ่งสังเกตและพิจารณาได้จากเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่
ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมที่มีเป้าหมายงานทางด้านการขนส่งทางอากาศเท่ านั้น องค์กรจึงมี
ความจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีสมรรถนะ มีความสามารถ เพ่ือลดจุดอ่อนพัฒนาจุดแข็งสร้างโอกาส
ให้กับองค์กรและหลีกเลี่ยงปัญหา แก้ปัญหาโดยผู้บริหาร สบพ.จะต้องท าการปลูกฝังความ
รับผิดชอบมีความพอใจ รักชอบในงานที่ปฏิบัติ มีความพยายามในการแก้ปัญหา สร้างสรรค์ผลงาน 
ท างานอย่างมีชั้นเชิง มีระบบ มีระเบียบ รวมทั้งมีนโยบายยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่
เหมาะสมกับสมรรถนะของบุคลากร สร้างแรงจูงใจในการท างาน สร้างขวัญและก าลังใจ รูปแบบการ
จัดการศึกษา ต้องมีการบูรณาการหลักพุทธธรรมเข้าไปในการจัดการศึกษา โดยน าหลักอิทธิบาท 4 
ซึ่งประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เข้าไปบูรณาการกับหลักการจัดการ ซึ่งประกอบด้วย 
การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคล การอ านวยการ และการควบคุม เป็นต้น โดย
ผู้บริหารควรมีความรู้ความเข้าใจในหลักอธิบาท 4 จัดระเบียบทรัพยากรให้เป็นระบบ มีวิธีการ
ท างานที่ถูกต้องตามขั้นตอน ธ ารงรักษาบุคคลในองค์กรอย่างมีความสุข ตลอดจนการจัดระบบ
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สวัสดิการที่เหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนให้มีความผูกพันต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน ผู้บริหาร
จะต้องพยายามทุกวิถีทางเพ่ือรักษาบุคลากรหรือคนดีไว้ให้อยู่กับองค์กรตราบนานเท่านาน  

การวิเคราะห์ด้วยหลักอิทธิบาทธรรม 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรด้านการบินด้วยหลักพุทธธรรมของ

สถาบันการบินพลเรือน (หลักอิทธิบาท 4) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า สถาบันการ
บินพลเรือน      ได้ก าหนดแผนหลักด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา เพ่ือการด าเนินการบริหาร
บุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลส าเร็จ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ขององค์กร อย่างมีวิสัยทัศน์ในการบริหารคน ทักษะการคิด การตัดสินใจ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพขององค์กรให้มีมาตรฐานสากลสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ เพ่ือให้องค์กรมีความ
พร้อมในด้านบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ และองค์กรสามารถประเมินผลและ
ประสิทธิภาพการด าเนินการของบุคลากรเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้บรรลุตามแผนงานที่ก าหนดไว้  ฝ่าย
บริหารและคณะท างานประเมินผล ได้รับจากโครงการ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางการพัฒนา เพ่ือใช้ในการปรับปรุงในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคขององค์กร ด้วย
วิธีการวิเคราะห์วิจัย ประเมินผล จากแหล่งหน่วยงานหรือองค์กรเป็นที่ปรึกษา เพ่ือให้ปัญหาที่ท าให้
องค์กรสถาบันการบินพลเรือนสามารถพัฒนาและเดินไปสู่เป้าหมาย คือ บุคลากรมีประสิทธิภาพ 
รูปแบบการบริหารจะต้องเป็นองค์กรในแนวราบ สายการบังคับบัญชาสั้น มีการกระจายอ านาจ จึง
จะท าให้สถาบันการบินพลเรือนสามารถเป็นผู้น าด้าน General Aviation ในภูมิภาคเอเชีย  

ด้านฉันทะ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่าสถาบันการบินพลเรือน 
ได้ก าหนดแผนหลักด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา บุคลิกภาพหรือรูปแบบการบริหาร ทักษะการ
บริหารคน และมีแผนการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม สัมมนาและดูงาน ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ บุคลากรผู้บริหาร พนักงานมีความเข้าใจในหลักอิทธิบาทธรรม 
และน ามาประพฤติปฏิบัติในการพัฒนาองค์กร มีการน าเอาหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
บุคลากรควรท างานอย่างมีสติ มีความอดทน อดกลั้นในการท างานร่วมกัน เพ่ือความเจริญมั่นคง
ก้าวหน้าในองค์กร 

ด้านวิริยะ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ฝ่ายบริหารสถาบันการบิน
พลเรือน (สบพ.) ได้ด าเนินการจัดระบบประเมินผล และบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององค์กรให้มี
มาตรฐานสากลสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ เพ่ือให้องค์กรมีความพร้อมในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ และองค์กรสามารถบรรลุผลการด าเนินการตามที่คาดหวัง  และได้
ด าเนินการก ากับ ดูแล ติดตามการท างานและสนับสนุนการสรรหา คัดสรรบุคลากรด้านการศึกษา 
ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น ๆ ในองค์กรให้เพียงพอและสอดคล้องต่อการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม ในการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสถาบันการบิน
พลเรือน ให้มีความรู้ความสามารถ ด้านการวิจัยและสามารถสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ  

ด้านจิตตะ ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ฝ่ายบริหารสถาบันการ
บินพลเรือน จะต้องด าเนินการการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน หน่วยงานพัฒนาบุคลากรสถาบันการ
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บินพลเรือน ต้องใส่ใจและส่งเสริมบุคลากร คอยก ากับติดตามผลการท างาน การฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิม
ความรู้ ให้เป็นไปตามแผนงานสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
การใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานที่มอบหมายให้แก่
หน่วยงานในองค์กร มีการตรวจสอบและประเมินผลความก้าวหน้าของงานในระบบการประเมินผล
และประสิทธิภาพการด าเนินการของบุคลากรเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้บรรลุตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
รวมถึงการจัดให้มีโครงการพ่ีเลี้ยงฝึกฝนงานให้กับพนักงานใหม่เพ่ือให้ทราบถึงสายงานการบังคับบัญชา 
แนวทางการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน การแก้ปัญหาและอุปสรรคในขณะ
ปฏิบัติงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมสัมมนา ส าหรับเจ้าหน้าที่วิชาชีพเพ่ิมความรู้ให้
ทันสมัย และเจ้าหน้าที่สนับสนุนให้เป็นการอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการท างาน รวมถึงเป็น
ตัวอย่างของการเสียสละและให้ความส าคัญในเรื่องความประหยัด ค านึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

ด้านวิมังสา ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ฝ่ายบริหารสถาบันการ
บินพลเรือน (สบพ.) ได้ทบทวนและวิเคราะห์ในการของบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล เพ่ือจัดสรร
ประมาณส าหรับอุปสรรคขององค์กร ด้วยวิธีการวิเคราะห์วิจัย ประเมินผล จากแหล่งหน่วยงานหรือ
องค์กรเป็นที่ปรึกษา และน าข้อมูลเหล่านี้ไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขสถาบันการบินพลเรือนต่อไป 
บุคลากรควรหมั่นตรวจสอบงานที่สถาบันมอบหมาย ควรปฏิบัติงานอย่างมีสติปัญญา อย่างละเอียด
ถี่ถ้วน เพ่ือลดความผิดพลาดหรือปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้นไป ผู้บริหารและบุคลากรต้องรู้หน้าที่ของ
ตนเอง ต้องแก้ไข ทบทวน ตรวจสอบ และวิเคราะห์ประเมิน ปัญหา/งานของตนเอง เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดีขององค์กร  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากวิจัย “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรด้านการบินด้วยหลัก
พุทธธรรมของสถาบันการบินพลเรือน” โดยรูปแบบการวิจัยครั้งนี้ คือ “PRDMCVCV MODEL” ซ่ึง
จะเป็นตัวแบบที่ส าคัญต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรด้านการบินของ
สถาบันการบินพลเรือนได้เป็นอย่างดี 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ด้านฉันทะ : ผู้บริหารก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ สร้างความพอใจเพื่อเป็นแนวทาง
ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรด้านการบิน ดังนี้ 

1. สร้างความรัก ความเป็นครู และการส านึกในหน้าที่ของความเป็นครูที่ดีมีจิตส านึกที่
จะการถ่ายทอดความรู้ด้วยความตั้งใจ และการเป็นครูที่ดี 

2. สร้างความภาคภูมิใจและความพึงพอใจในขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและ
อาชีพที่ได้รับมอหมาย ร่วมถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไป 

3. เสริมสร้างก าลังใจ โดยก าหนดต าแหน่งหน้าที่และก าหนดเป้าหมายของอาชีพอย่าง   
เด่นชัด 
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4. สร้างจิตส านึกการมีใจรักและเสียสละ มองผลประโยชน์ส่วนรวม ต้องรักชาติ ปลูกฝัก
ความรักชาติ รวมถึงแสดงถึงเป้าหมายชัดเจน เพ่ือส่วนรวม   

5. ปลูกฝังความรักในการปฏิบัติงานของตน หรือปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความส าเร็จเมื่อ
งานที่ตนปฏิบัติประสบความส าเร็จงานขององค์การย่อมส าเร็จบรรลุจุดมุ่งหมายและมีประสิทธิภาพ
ด้วยเช่นกัน  

6. ส่งเสริมความพอใจในสิ่งที่ที่เป็นอยู่และพอใจในการพัฒนาให้ทุกสิ่งดีขึ้น ก็จะเกิด
พลังในการขับเคลื่อนองค์กร 

7. ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ส ารวจและปรับปรุงตนเอง
ให้มีความพึงพอใจต่องานหรือการสอนที่ตนกระท าอยู่ ทั้งนี้เมื่อมีความสุขความสนุกการท างานแล้ว 
ผลงานก็มีประสิทธิภาพ 

ด้านวิริยะ : ผู้บริหารก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ สร้างความพยายามเพื่อเป็นแนวทาง
ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรด้านการบิน ดังนี้ 

1. พยายามสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น การส่งไปฝึกงานในสถานประกอบการ
จริงของอาจารย์ที่ได้บรรจุต าแหน่งใหม่ เพ่ือให้ทราบ Process of operation ตามสาขาวิชาชีพ 
นั้น ๆ  

2. พยายามเปิดโอกาสให้อาจารย์ใหม่ได้ใช้ประสบการณ์และทักษะ ในการท างานจาก
สถานประกอบการให้มากที่สุด เพ่ือจะได้น าความรู้ ทักษะ ที่ได้มานั้นมาเป็นข้อมูลทางด้านการสอน
ต่อไป 

3. พยายามมอบหมายงานที่มีความส าคัญและมีความถนัดเพ่ือให้พนักงานได้แสดง
ศักยภาพของตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กรต่อไป 

4. พยายามให้รางวัลตอบแทนคุณความดีแก่พนักงานมีความขยันหมั่นเพียรและ
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ด้านจิตตะ : ผู้บริหารก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ สร้างการเอาใจใส่เพื่อเป็นแนวทาง
ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรด้านการบิน ดังนี้ 

1. เอาใจใส่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเป็นประจ าเพ่ือให้เกิดความ
ช านาญในหน้าที่ 

2. เอาใจใส่จัดท าโครงการพี่เลี้ยงให้กับครู อาจารย์ที่เพ่ิงบรรจุใหม่เพ่ือเป็นสร้างแนวทาง 
สร้างรากฐานที่มั่นคง และสร้างความมั่นใจในการเริ่มสอนครั้งแรก 

3. ผู้บริหารมีความเอาใจใส่ต่อพนักงาน ให้มีความรักในหน่วยงาน รักองค์กร มีความ
ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

4. เอาใจใส่จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับครู อาจารย์ใหม่ก่อนท าการสอนจริง เช่น 
หลักสูตร International Technique เพ่ือให้ครูใหม่มีความมั่นใจในตัวเองมากข้ึน 

5. เอาใจใส่สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายงานใหม่เมื่อมีโอกาส 
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6. เอาใจใส่จัดให้มีการแข่งขันต่าง ๆ ขึ้นในภายในองค์กรเพ่ือเป็นการพัฒนาระบบงาน
ภายในองค์กร ซึ่งน าไปสู่การแข่งขันภายนอกต่อไป  

7. เอาใจใส่ให้รางวัลแก่พนักงานผู้ปฏิบัติการดีเด่น เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ 
8. เอาใจใส่ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรครู อาจารย์ ต้นแบบ เช่น ครู 

อาจารย์ ในทุกสาขาวิชาให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมทางกาย วาจา และใจ เพ่ือเป็นตัวอย่างให้
เกิดการปฏิบัติตาม รวมถึงท าความร่วมมือข้อตกลงกับกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ หรือ
ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการจัดฝึกอบรมจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

ด้านวิมังสา: ผู้บริหารก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ สร้างความไตร่ตรองด้วยเหตุผลเพื่อ
เป็นแนวทางส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรด้านการบิน ดังนี้ 

1. ไตร่ตรอง ทบทวนการประเมินการสอนของครูผู้สอนในทุกช่วงเวลา 
2. ไตร่ตรอง ทบทวนการก ากับดูแลการเรียนการสอนของคณาจารย์ 
3. ไตร่ตรอง ทบทวนโดยการการสร้างทีมงานพ่ีเลี้ยงคอยให้ก าลังใจ และน าเทคนิคการ

สอนต่างๆ รวมทั้งการประเมินผล 
4. ไตร่ตรอง ทบทวนการตรวจสอบผลงานในทุกระดับงาน 
5. ไตร่ตรอง ทบทวนข้อบกพร่องจากงานเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
6. ไตร่ตรอง ทบทวนการตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อบังคับตามมาตรฐานการศึกษา 
7. ทบทวนการสนับสนุนเกี่ยวกับการประเมิน ตรวจสอบระบบ 
8. ทบทวนกระบวนการประเมิน ตรวจสอบ ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ  
9. พินิจพิเคราะห์ ทบทวนงานในแต่ละชิ้นงานหรือแผนงาน อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพ่ือลด

ความผิดพลาดหรือปรับปรุงผลงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ทบทวนท าการสร้างความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ 
และแสวงหาวิธีการในการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดที่สอดคล้องกับหน่วยงาน    
   7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

ด้านการวางแผน : สถาบันการบินพลเรือน 
1. จะต้องทบทวนก าหนดแผนการวางอัตราก าลังขององค์กรและของแต่ละหน่วยงานให้

มีความเหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการตามปริมาณภารกิจของหน่วยงานโดยเร็วที่สุด 
2. จะต้องวางแผนการจัดการด้านงบประมาณประจ าปีและงบประมาณพิเศษ เพ่ือใช้ใน

การขับเคล่ือนการบริหารงานด้านบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บรรลุตาม
เป้าประสงค์ขององค์กรโดยเร็วที่สุด 

ด้านการสรรหา : สถาบันการบินพลเรือน 
1. จะต้องพยายามทุกวิถีทางในการสรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะตามความต้องการ

เข้าสู่ต าแหน่งให้ได้ พร้อมกับสร้ างความมั่นใจและความมั่งคงในหน้าที่การงาน ตลอดจน
ค่าตอบแทนที่ได้รับ  

2. จะต้องด าเนินการจัดหาแหล่งข้อมูลเพ่ือการด าเนินการสรรหาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ โดยการว่าจ้างหน่วยงานหรือองค์กรวิจัยจากภายนอกโดยเร็วที่สุด 
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3. จะต้องประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท การท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการบิน เพ่ือขอการสนับสนุน
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในสายงานต่าง ๆ มาช่วยด าเนินงานและจัดวางแนวทางการ
ด าเนินการให้กับสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ให้เกิดความชัดเจนและสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ตรงทิศทางโดยเร็วที่สุด 

ด้านการพัฒนา : สถาบันการบินพลเรือน 
1. จะต้องสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจโดยเฉพาะ ทั้งจาก

ภายในหรือภายนอก เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนด าเนินแผนพัฒนาบุคลากรในทางปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเร็วที่สุด 

2. จะต้องด าเนินแผนด้านการพัฒนาบุคลากรต่อเนื่องจากนโยบายและกลยุทธ์ที่ได้
ก าหนดไว้โดยเร็วที่สุด 

3. จะต้องติดตามงาน ก ากับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด 
4. ควรจะต้องจัดให้มีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการเพ่ือน ามาเป็นแนวทางใน

การก าหนดนโยบายการด าเนินงานขององค์กร การก าหนดสมรรถนะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
ผู้ใช้บริการหรือผู้ประกอบการด้านการบิน ตลอดจนใช้เป็นตัวชี้วัด (KPI) แก่ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
และผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ  

5. จะต้องหมั่นพิจารณาไตร่ตรอง ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการตลอดเวลา 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าแผนพัฒนาได้ด าเนินไปอย่างถูกต้อง ถูกทิศถูกทางและบรรลุผลส าเร็จตามแผนที่ได้
ก าหนดไว้ 

ด้านการธ ารงรักษา : สถาบันการบินพลเรือน 
1. จะต้องให้การเอาใจใส่พิเศษในด้านการธ ารงรักษานี้เนื่องด้วยบุคลากรด้านปฏิบัติงาน

และด้านบริหาร เป็นบุคลากรเฉพาะด้านซึ่งสรรหาได้ยากยิ่งจากการสรรหาในระบบปกติทั่วไป 
2. จะต้องพยายามสร้างคน สร้างระบบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ให้ครบอย่างเป็น

วงจร ตลอดจนการเกลี่ยบุคลากรให้เข้ากับงานตามความสามารถ ตามความถนัด ตามความชอบ 
และผู้บริหารจะต้องดูแลเอาใจใส่ สร้างความผูกพันกับพนักงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด  ให้
ความส าคัญกับเขาเสมอ ให้เขามีความรักในองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน  

3. จะต้องก าหนดนโยบายอย่างชัดเจน เพ่ือการสร้างขวัญก าลังใจ แรงจูงใจ ค่านิยม 
และสิทธิประโยชน์ต่อบุคคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 
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7.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการวิจัย เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรด้านการบินของ
สถาบันการบินพลเรือน” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงวิชาการดังนี้ 

1. ควรวิจัยเกี่ยวกับ“รูปแบบพัฒนาการบริหารการศึกษาด้านการบินด้วยหลักพุทธธรรม” 
2. ควรวิจัยเกี่ยวกับ“รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักสูตรของสถาบันการบินพล

เรือน” 
3. ควรวิจัยเกี่ยวกับ“รูปแบบโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการของสถาบันการ

บินพลเรือนในอนาคต” 
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