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การบริหารจัดการสมรรถนะของท่าอากาศยาน

(Airport Performance Management)

ภวิmmล หริสพรรถI
บทนำ
กรมท่าอากาศยานมีภารกิจเกีย่ วกับการส่งเสริมพัฒนาโครงข่ายและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน
และ
ท่าอากาศยาน ให้มคี วามปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
โดยศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นและความเป็นไปไดใน
การมีท่าอากาศยานแห่งใหม่เพื่อประโยขนํในการพัฒนาเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกแก่ประขาชน
และจัดให้มีท่าอากาศยานตามผลการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว
รวมทัง้ ดำเนินกิจการท่าอากาศยานทีอ่ ยูใ่ น
ความรับผิดขอบให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักเศรษฐกิจ
และเพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ และให้ได้มาตรฐานสากล
การทำให้ภารกิจดังกล่าวสำเร็จได้ตอ้ งใช้ทรัพยากรจำนวนมาก
ทั้งบุคลากร เงินทุน และปิจจัยเสริมอืน่
ๆ
ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ
อันจะส่งผลให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
ทั้งในเชิงการอำนวยความสะดวกต่อสาธารณะและ
เชิงความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ
การบริหารจัดการท่าอากาศยานด้วยมาตรการเชิงสมรรถนะน่าจะเป็นกลไกหนึง่
ที่จะข่วยผลักดันให้กรมท่าอากาศยานบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสมรรถนะเกีย่ วช้องกับการดำเนินกิจกรรมเพือ่ ทำให้มน่ั ใจว่าองค์กรจะบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ท่าอากาศยานมีการใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการดำเนินการ
ในแต่ละวัน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านัน้ อย่างเต็มทีจ่ งึ มีความสำคัญ
อันจะส่งผลดีแก่อุตสาหกรรม
การบินในภาพรวม
ซึ่งนโยบายขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแนะนำว่ารัฐจะต้องทำให้มั่นใจว่า
ผู้ประกอบการท่าอากาศยานได้พัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการสมรรถนะอย่างเหมาะสม
ไม่วา่ ท่าอากาศยานนัน้ จะเป็นของรัฐหรือเอกขนก็ตาม
การดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ งจะทำให้มี
การพัฒนาท่าอากาศยานตลอดเวลา ดังนั้น ระบบการบริหารจัดการสมรรถนะจึงควรเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึง่
ของแผนการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีขน้ ั ตอน ดังนี้
๑) บ่งขี้สมรรถนะหลักแต่ละด้าน (Key Performance Areas - KPAs)
๒) กำหนดวัตถุประสงค์ของสมรรถนะ โดยพิจารณาถึงความต้องการของสายการบิน' ผู้ใช้ และผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ร่วมด้วย
๓) เลือกตัวขีว้ ดั สมรรถนะ
๔) กำหนดเป้าหมายของสมรรถนะ โดยพิจารณาถึงความต้องการของสายการบิน ผู้ใช้
ส่วนเสียอื่น ๆ ร่วมด้วย
๕) วางแผนเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของสมรรถนะ
๖) พิจารณากำหนดสิ่งจูงใจ ตามความเหมาะสม
๗) ประเมินผลของสมรรถนะเป็นระยะ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามความเหมาะสม
๘) รายงานผลการประเมินสมรรถนะ

และผูม้ สี ว่ นได้

/องค์การ.

-1Bองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแนะน่าให้มุ่งเน้นสมรรถนะหลักอย่างน้อย
๔ ด้าน ได้แก่
ความปลอดภัย คุณภาพของบริการ การเพิม่ ผลผลิต และความคุม้ ทุน
ซึ่งร้ฐอาจกำหนดสมรรถนะหลักด้าน
อื่น ๆ ตามสถานการณ์เฉพาะร่วมด้วยก็ได้ ลักษณะสำค้ญประการหนี่งของการบริหารจดการสมรรถนะ ได้แก่
การนำผลของการประเมินมาปรับ KPAs วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และแผนเพือ่ ให้บรรลุผลสำเร็จเป็นระยะ
ตามทีเ่ หมาะสม
ในการกำหนดเป้าหมาย ท่าอากาศยานควรพิจารณาความต้องการของผู้ใช้ต่าง ๆ รวมถึงผูโ้ ดยสาร
เนือ่ งจากผูเ้ กีย่ วช้องต่างกลุม่ อาจมีความคาดหวัง
ความคิดเห็นและการจัดลำดับความสำคัญทีแ่ ตกต่างกัน
ดังนั้น
จึงต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้เท่าที่เป็นไปได้
นอกจากนี้ ควรจัดลำดับ
ความสำคัญของผูใ้ ช้ในป้จจุบนั และอนาคต
ขั้นตอนการปรึกษาหารือกับผู้ใช้จึงควรรวมอยู่ในขั้นตอนของ
การตรวจสอบผลการประเมินด้วย
ผู้เกี่ยวช้องกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศสายการบิน ผู้ให้บริการภาคพื้น บริษทั
ครัวการบิน ผู้ให้บริการนั้ามันเขื้อเพลิง ศุลกากร ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย มีบทบาทในกิจกรรม
ที่เกี่ยวช้องกับการบิน (aeronautical activities)
และ/หรือกิจกรรมทีไ่ ม่เกีย่ วกับการบินโดยตรง
(non- aeronautical activities) ณ ท่าอากาศยานนั้น ๆ ซึ่งทุกหน่วยงานล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะของ
ท่าอากาศยานในภาพรวม
ผู้ประกอบการท่าอากาศยานจึงควรทำให้มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่านี้ทำหน้าที่อย่าง
เต็มความลามารถเพือ่ ให้บรรลุผลสูงสุด
โดยอาจดำเนินการผ่านการจัดทำข้อตกลงกำหนดระดับของบริการ
และระบบการให้สง่ ิ จูงใจหรือบทลงโทษ
เป็นต้น
ขั้นตอนและวิธีการจัดการสมรรถนะของท่าอากาศยานแตกต่างกันไปตามป้จจัยที่ต่างกันของแต่ละ
ท่าอากาศยาน ทั้งระดับและความซับช้อน ที่ขี้นอยู่กับขนาดของท่าอากาศยาน ประเภทของผูใ้ ช้บริการ ระดับ
การแข่งขันระหว่างท่าอากาศยาน และจุดยืนในตลาดการแข่งขัน
กรอบการจัดการและกฎหมายทีเ่ กีย่ วช้อง
ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงสมรรถนะในภาพรวม โดยเฉพาะในมุมมองของผูใ้ ช้บริการทีเ่ ห็นว่า
ท่าอากาศยานมีคุณภาพของบริการที่ดีขึ้น
โดยไม่บดิ เบือนไปมุง่ เน้นตัวขีว้ ดั เฉพาะตัวใดตัวหนึง่ จนทำให้ธรุ กิจ
สั่นคลอน
การเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะท่าอากาศยานอาจกระทำได้ทง้ั การเปรียบเทียบภายในและ
ภายนอก การเปรียบเทียบภายในเป็นการเปรียบเทียบผลของท่าอากาศยานหนึง่ ในช่วงเวลาทีก่ ำหนด
เข่น
เปรียบเทียบในแต่ละปิ ขณะทีก่ ารเปรียบเทียบภายนอก
คือ
การเปรียบเทียบกับท่าอากาศยานอืน่ ในช่วงเวลา
เดียวกัน
หรือเปรียบเทียบกับมาตรฐานภายนอกทีก่ ำหนดไว้เป็นมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
รายงานการศึกษาฉบับนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่บคุ ลากรของกรมท่าอากาศยาน
ซึ่งจะสามารถ
นำไปใช้เป็นช้อริเริม่ ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมรรถนะของท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน
โดยการประเมินขีดความสามารถของท่าอากาศยานในสังกัด
เพือ่ นำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความคุม้ ค่า
ในการใช้ประโยชน์ การตอบสนองเป้าหมายของภารกิจ และการหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป ทั้งนี้ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการดำเนินการท่าอากาศยานในความรับผิดขอบ
โดยมุง่ ให้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล อันจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไป
/สาระสำคัญ...

-๓สาระสำคัญ
๑. สมรรถนะหลักแต่ละด้าน
ขั้นตอนแรกของการจัดทำกระบวนการบริหารจัดการสมรรถนะที่ประสบความสำเร็จ
คือ
การบ่งชี้
สมรรถนะหลักแต่ละด้าน (Key performance areas - KPAs) สำหร้บสมรรถนะด้านการบริหารจัดการและ
เศรษฐกิจ ควรกำหนด KPAs หลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัย คุณภาพของบริการ ประสิทธิภาพ และ
ความคุม้ ทุน ซึ่งในสมรรถนะหลักแต่ละด้านจะมีตัวชี้วัดที่แตกต่างลัน ขึ้นอยู่กับลักษณะ ปิจจัย และสถานการณ์
ของแต่ละท่าอากาศยาน
โดยอาจมุง่ เน้นในด้านทีม่ คี วามต้องการปรับปรุงเป็นลำดับแรก
๒. วัตถุประสงค์ของสมรรถนะ
เป็นการกำหนดจุดมุง่ หมายทีจ่ ะปรับปรุงสมรรถนะทีเ่ ป็นอยูใ่ ห้ดขี น้ ึ
ในเขิงคุณภาพในแต่ละเรือ่ งที่
มุ่งเน้น เช่น ลดจำนวนการล่าช้าของเทีย่ วบิน เป็นต้น ในแต่ละ KPAs
จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์อย่าง
น้อย ๑ เรือ่ ง ซึ่งควรเลือกวัตถุประสงค์ที่สำคัญและมีความเป็นไปได้ โดยเฉพาะท่าอากาศยานทีม่ ปี ระสบการณ์
น้อย
ควรเริม่ จากวัตถุประสงค์ทม่ ี คี วามเสีย่ งน้อยก่อน
วัตถุประสงค์ของสมรรถนะต่าง ๆ มักมีความเชื่อมโยงกัน และอาจมีการ Trade-offs กัน กล่าวคือ
การทำให้บรรลุวตั ถุประสงค์หนึง่
อาจทำให้อกี วัตถุประสงค์หนึง่ สำเร็จได้ยากขึน้
เข่น การเพิ่มคุณภาพของ
บริการ อาจทำให้การลดต้นทุนเป็นไปได้ยากขึน้
เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องเรียงลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์
เพือ่ หลีกเลีย่ งปิญหาดังกล่าว
ซึ่งวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยมักจะมีความสำคัญลำดับแรก
การจัดลำดับวัตถุประสงค์มคี วามเกีย่ วเนือ่ งกับการบริหารความเสีย่ ง
ซึ่งสามารถช่วยระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
บ่อยหรีอต้องหลีกเลี่ยง
๓. ตัวขึ้วัดสมรรถนะ
ตัวชี้วัดสมรรถนะเป็นเครื่องมือในการวัดสมรรถนะเขิงปริมาณในอดีต ปิจจุบัน และอนาคต เพือ่
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทีจ่ ะทำให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ ี ำหนดไว้
ตัวขึ้วัดซึ่งสะท้อนถึงความรู้ระดับสูงใน
การดำเนินการของท่าอากาศยาน มักเรียกว่าตัวชี้วัดสมรรถนะหลัก (Key Performance Indicators - KPIs)
ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวช้อง สำหรับจำนวนตัวขีว้ ดั
ควรจำกัดจำนวนตัวขึว้ ดั สมรรถนะเพือ่ ลด
ภาระในการควบคุมดูแลและจัดเก็บข้อมูล
แต่ควรมีความเชือ่ มโยงและเพียงพอทีจ่ ะทบทวนสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแนะนำให้มีตัวขึ้วัดอย่างน้อย ๑ ตัวขี้วัดสำหรับสมรรถนะ
หลักแต่ละด้าน ตัวอย่างตัวขี้วัดสำหรับสมรรถนะหลัก ๔ ด้านที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในรัฐต่าง ๆ ซึ่งใช้เป็น
พื้นฐานในการพัฒนาระบบการจัดการสมรรถนะของท่าอากาศยาน ได้แก่ ตัวขึ้วัดสมรรถนะด้านความปลอดภัย
ตัวขึ้วัดสมรรถนะด้านคุณภาพของบริการ ตัวขี้วัดสมรรถนะด้านประสิทธิภาพ ตัวขี้วัดสมรรถนะด้านความคุ้ม
ทุน ซึ่งในกรณีที่ตัวขี้วัดไม่สามารถวัดได้โดยตรง อาจใช้การคำนวณจากข้อมูลทีเ่ กีย่ วช้องอืน่
ๆ
๓.๑ ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านความปลอดภัย
ประเด็นหลักในด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ได้แก่
อุบัติเหตุบนทางวิ่งและอุบัติการณ์ที่
เกี่ยวกับอากาศยาน ยานพาหนะ
บุคคล
หรือวัตถุบนพืน้ ทีก่ อ่ ให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานในการขึน้ หรือ
ลงจอด ซึ่งตัวอย่างของตัวขึ้วัดด้านนี้ได้แก่
/ก) จำนวน.

ก) จำนวนอุบตั เิ หตุบนทางวิง ต่อ ๑ พันเทียวบิน
ข) จำนวนอุบตั เิ หตุรา้ ยแรงบนทางวิง่ ทีม่ กี ารตาย ต่อ
ค) จำนวนอุบตั เิ หตุ ต่อ ๑ พันชั่วโมงการทำงาน

๑ พันเที่ยวบิน

ง) จำนวนอุบตั กิ ารณ์บนทางวิง่ ต่อ ๑ พันเที่ยวบิน
จ) จำนวนอากาศยานขนนก ต่อ ๑ พันชั่วโมงการทำงาน
๓.๒ ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านคุแเภาพของบริทาร
คุณภาพของบริการอาจวัดได้จากมุมมองของผู้ประกอบการท่าอากาศยานและจากผู้ใข้โดยอาจเก็บ
ข้อมูลจากเที่ยวบินโดยตรงหรือจากการสำรวจจากผู้โดยสาร ซึ่งตัวอย่างของตัวขี้วัดด้านนี้ ได้แก่
ก) ความสามารถในการรองรับผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ในแต่ละวันของท่าอากาศยาน
ข)

(จำนวนเทีย่ วบินต่อวัน)

จำนวนการล่าข้าของเทีย่ วบิน

ค) จำนวนการล่าข้าเฉลีย่ ของเทีย่ วบินหนึง่
ๆ
ง) ระยะเวลารอ ณ จุดตรวจการรักษาความปลอดภัย
จ)
ร้อยละของเวลาว่างที่ระบบจัดการสัมภาระขาออกและขาเข้านั้นมีอยู่ระหว่างชั่วโมงการดำเนินการ
ฉ) ความง่ายในการหาทางไปยังจุดต่าง ๆ ของผูโ้ ดยสาร
ข)
ความถูกต้องของข้อมูลบนจอภาพแสดงเทีย่ วบิน
ซ)ความสะอาดของห้องนัา้
ฌ) ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารในภาพรวม
๓.๓ ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านประสิทธิภาพ
ตัวขี้วัดสมรรถนะต้านประสิทธิภาพเปรียบเทียบจากผลผลิตของท่าอากาศยาน
(เช่น จำนวนเทีย่ วบิน
ขึ้นลง จำนวนผูโ้ ดยสาร และสินค้า) กับปิจจัยนำเข้า (เช่น จำนวนพนักงาน
สิ่งอำนวยความสะดวกของ
ท่าอากาศยาน) ซึ่งตัวขึ้วัดที่สามารถกำหนดได้ ได้แก่
ก) จำนวนเทีย่ วบินขึน้ ลง
ต่อจำนวนพนักงาน
ข) จำนวนเทีย่ วบินขึน้ ลง
ต่อจำนวนประตูทางออกขึ้นเครื่อง
ค) จำนวนผูโ้ ดยสาร ต่อจำนวนพนักงาน
ง) นํ้าหนักสินค้าที่ขนส่ง ต่อจำนวนพนักงาน
๓.๔ ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านความคุ้มทุน
ตัวขึ้วัดสมรรถนะด้านความคุ้มทุนวัดจากต้นทุนทางการเงินของปิจจัยนำเข้าที่ต้องใข้ในการ
ประกอบการ (เช่น ต้นทุนท่าอากาศยาน ต้นทุนสิ่งอำนวยความสะดวก และต้นทุนการดำเนินการ)
เทียบกับ
ผลผลิต (เช่น จำนวนเทีย่ วบินขึน้ ลง
จำนวนผูโ้ ดยสาร และสินค้า) ซึ่งตัวขึ้วัดที่สามารถกำหนดได้ ได้แก่
ก) ต้นทุนรวมต่อจำนวนเที่ยวบินขึ้นลง
/ข) ต้นทุน.

