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การวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2555 ตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรูแ ตล ะดานของคุณวุ ฒิร ะดั บปริ ญญาตรี 5 ด าน ไดแ ก ด านคุณธรรม จริ ยธรรม ด านความรู ด านทักษะทางปญ ญา
ดานทักษะความสัม พั นธร ะหว างบุค คลและความรับ ผิ ด ชอบ ดานทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ งตั วเลข การสื่ อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2) เพื่อทราบถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน
โดยประชากรที่ใชในการวิจัยคือ ผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาทํางานอยู และ
ใชวิธีการวิจัยเชิงผสมโดยการนําการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพมาใชเก็บขอมูลรวมกัน ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณสรุปไดดังนี้ ผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
ของต อบั ณฑิ ตฯ ในภาพรวม ทั้ง 5 ด านมี คาเฉลี่ย อยู ใ นระดั บมากที่ สุด โดยมีด านคุ ณธรรมจริ ยธรรม มีค าเฉลี่ย มากที่ สุ ด
รองลงมาตามลําดับดังนี้ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มากที่สุด ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ดานความรู มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมากที่สุด และดานทักษะทางปญญามีคาเฉลี่ยนอยที่สุดอยูในระดับมากที่สุด
2. ผลการวิจัยขอมูลเชิงคุณภาพสรุปไดดังนี้
2.1 บัณฑิตฯ มีคุ ณภาพการปฏิบัติ งานอยูใ นระดับสู ง โดยเฉพาะในสายงานดานอุ ตสาหกรรมการบิ น แตใ น
ปจจุ บันมี สถาบันการศึ กษาหลายแห ง ได ผ ลิ ตบุ ค ลากรด านอุ ต สาหกรรมการบินออกมาสูต ลาดแรงงานเพิ่ มมากขึ้ น ทํ าให
ตลาดแรงงานของอุตสาหกรรมการบินมีการแขงขันกันสูงขึ้น และจุดออนที่พบคือ บัณฑิตฯ มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการ
ทํางานอยูในระดับที่นอยกวาความคาดหวังของหนวยงาน
2.2 ผู บัง คับ บัญชา/นายจ าง/ผูป ระกอบการ/ผูใ ชบั ณฑิ ตเห็นว าบั ณฑิ ตฯ 1) เปนผูที่ มีค วามรับ ผิด ชอบตั้ งใจ
ทํางานเปนอยางดี 2) เปนผูที่สามารถนําความรูทางเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาชวยในการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 3) เปนผู
ที่ใชเหตุมีผลในการทํางาน 4) สามารถปรับตั วเขากับวัฒนธรรมการทํางานไดเปนอยางดี และ 5) เปนผูที่ มีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, สถาบันการบินพลเรือน
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Abstract
The objectives of this research were to study the satisfaction of supervisors, employers, and
entrepreneurs on qualities of graduates from the Bachelor of Technology in Aviation Program and the
Bachelor of Science in Electronics Program, Class of 2012 at the Civil Aviation Training Center, based on
five domains of learning outcomes: ethics and morals, knowledge, cognitive skills, interpersonal skills and
responsibility, and numerical, communication and information technology skills; and to investigate
graduates’ performance qualities from the Civil Aviation Training Center. The research was conducted on
a mixed methodology by relying on a combination of qualitative and quantitative research. Samples
consisted of supervisors, employers, and entrepreneurs in which the graduates were employed. The
findings of the study revealed as follows.
1. Results from quantitative study were summarized as follows. Supervisors, employers, and
entrepreneurs were satisfied with overall qualities of graduates in five domains at the highest level; the
domain of ethics and morals was in the highest mean. The next lower rankings in a hierarchical ordering
were numerical, communication and information technology skills at the highest mean. A mean at high
rank levels included interpersonal skills and responsibility, and cognitive skills were at a high mean. Also,
knowledge domain was rated the highest.
2. Results from quality study were summarized as follows.
2.1 Samples agreed that graduates exhibited high working performance, especially in the
aviation industry. However, many institutions produce graduates in aviation, resulting a lot of workforce
in this field for the workplaces. It is inevitably highly competitive among graduates. The weak point
appeared as lower-than-expected communicative English of the graduates.
2.2 Supervisors, employers, and entrepreneurs pointed out that 1) the graduates possessed
high working accountability; 2) the graduates had working competency in working with new technology;
3) the graduates relied on reasonableness for work ; 4) the graduates expressed good self-adjustment in
organizational culture; and, 5) the graduates were able to employ an IT expertise for the assignments
effectively.
Keywords: satisfaction, civil aviation training center
1. บทนํา
จากการขยายตัวอย างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการบินที่มีการพั ฒนาระบบการใหบริ การ การเดินอากาศที่
ทันสมัยโดยใช ระบบดาวเทีย มมาชวยในการนํารองของอากาศยาน การเพิ่มขีดความสามารถทางการบินของอากาศยานที่ มี
ขนาดใหญเพื่อรองรับจํานวนผูโดยสารจํานวนมาก และสามารถทําการบินไดไกลมากยิ่งขึ้น การพัฒนาระบบการขนสงสินคา
ทางอากาศ รวมถึงการขยายตัวของทาอากาศยานที่มีขนาดใหญ และทันสมัยเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน
และความตองการเปนศูนยกลางการบินของภูมิภาคในหลายประเทศ ไดสงผลทําใหสถานประกอบการ ในอุตสาหกรรมการบิน
ตาง ๆ ตองเรงปรับตัวและพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการ และเรงพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใน
องคกร จึงมีความเกี่ยวเนื่องกับสถาบันการศึกษาที่ตองปรับตัวใหสอดคลองกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการบิน
ดังกลาว โดยตองเรงผลิต และพัฒ นาบุค ลากรดานการบิน ใหมี ความรู ทักษะ และความชํานาญที่ ทันสมั ย และเปนไปตาม
มาตรฐานสากลอยางเพียงพอตอความตองการของอุตสาหกรรมการบินของประเทศ และภูมิภาค
สถาบันการบินพลเรือน เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีภารกิจที่สําคัญในการผลิตและ
พัฒนาบุ คลากรที่เกี่ย วของกับการบิน และดําเนินกิจการเกี่ ยวกับ บริการชางอากาศยานและกิจการอื่นเกี่ยวกับ การบิ น เพื่ อ
พัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศ โดยมีวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไววา “สถาบันการบินพลเรือนเปนศูนยกลางแหงความเปน
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เลิ ศ ด านวิ ช าชี พ การบิ น (Center of Excellence) ของภู มิ ภ าค โดยเป นองค กรเรี ย นรู ที่ มี บุ ค ลากรคุ ณภาพระดั บ
มาตรฐานสากล” ทําใหเห็นถึงความมุงมั่นที่จะผลิตบุคลากรดานการบินพลเรือนใหมีศักยภาพในระดับสูง และมีจํานวนเพียงพอ
ตอความตองการของอุตสาหกรรมการบินของประเทศ เพื่อใหเปนไปตามแผนพัฒนาบุคลากรดานการบินของประเทศไทย โดย
สถาบันการบินพลเรือนไดดําเนินการฝกอบรมดานกิจการบินพลเรือนระหวางประเทศใหเปนไปตามมาตรฐานที่องคการการบิน
พลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ไดระบุไวในอนุสัญญาการบินระหวาง
ประเทศ และสอดคลองกับกฎหมายเกี่ยวกับการเดินอากาศภายในประเทศอีกดวย เพื่อผลิตบุคลากรดานการบินใหมีความรู
ทักษะ และความชํานาญการ รวมถึงมีศักยภาพเปนไปตามมาตรฐานสากลขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ อันเปน
ที่ตองการของทุกภาคสวนในอุตสาหกรรมการบินของประเทศ และของภูมิภาค
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตเปนหลักสูตรเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรูดานการจัดการจราจรทางอากาศ การ
จัดการทาอากาศยาน และการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ รูจักประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการบริหาร การจัดการ
และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ การจัดการทาอากาศยาน รวมถึงการรองรับความตองการ
ของอุตสาหกรรมขนสงสินคาทางอากาศทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่ขยายตัวอยางรวดเร็วและตอเนื่อง และสําหรับ
หลั กสู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณฑิ ต เป นหลั กสู ต รเน นผลิ ต บั ณฑิ ต ให มี ค วามรู ทั กษะ ในการควบคุ ม งานการซ อมบํ ารุ ง อุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกสการบิน หลักสูตรจึงมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหเปนผูรูจริงและปฏิบัติงานไดจริงตามความตองการของอุตสาหกรรม
การบิน การจัดโครงสรางหลักสูตร จึงกําหนดใหมีการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหคิดเปน แกปญหาเปน มี
มนุษยสัมพันธ และกําหนดใหมีวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ
ดั ง นั้ น สถาบั น การบิ น พลเรื อ นจึ ง เห็ น ควรให มี ก ารสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู บั ง คั บ บั ญ ชา/นายจ า ง/
ผูประกอบการ/ผูใช บัณฑิ ตที่ มีตอผูสําเร็ จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี การบินบัณฑิ ตและหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต ป
การศึ กษา 2555 เพื่ อให ไ ด ข อมู ล ที่ ช ว ยให ส ถาบั นการบิ นพลเรื อนทราบถึ ง ความพึ ง พอใจของผู บั ง คั บ บั ญ ชา/นายจ าง/
ผูประกอบการ/ผูใ ชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา ซึ่ งจะชวยสะทอนใหเห็นคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาในการทํางานใน
หนวยงาน ทั้งนี้ ผลการวิจัยดังกลาวจะนํามาเปนตัวบงชี้สําคัญในการกําหนดแนวทางเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนใหมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต
2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบังคับบั ญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตที่ มีตอผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูต รเทคโนโลยีการบินบัณฑิ ตและหลั กสู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต ป การศึ กษา 2555 จากสถาบันการบิ นพลเรือน ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะ
ทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 เพื่อทราบถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 6 ไดกําหนด
จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาไววา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต รวมถึงสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข กระบวนการเรียนรู
ตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รูจัก
รักษาและสงเสริมสิทธิหนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจใน
ความเปนคนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา
ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ภู มิ ป ญ ญาไทย และความรู อั น เป น สากล ตลอดจนอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม มี
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ความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549 หนา 7)
ดังนั้นเพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวขางตน ในหมวด 6 ซึ่งวาดวยมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ไดกําหนดแนวทางเพื่อรองรับการดําเนินงาน ดังนี้
มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกั นคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกั น
คุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการ
จัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวข องและเปดเผยต อสาธารณชน เพื่ อนําไปสู การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทํา
หนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึ กษา โดยคํ านึ ง ถึ ง ความมุ ง หมายและหลั กการ และแนวการจั ด การศึ กษาในแต ล ะระดั บ ตามที่ กํ าหนดไว ใ น
พระราชบัญญัตินี้ ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาปนับตั้งแตการประเมิน
ครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
มาตรา 50 ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัด เตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกั บ
สถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูปกครองและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาให
ขอมู ลเพิ่มเติม ในสวนที่พิ จารณาเห็ นวาเกี่ ยวข องกับ การปฏิ บัติภ ารกิจของสถานศึ กษา ตามคํารองขอของสํานักงานรับ รอง
มาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาหรื อบุ คคลหรือ หน วยงานภายนอกที่ สํานั กงานดัง กล าวรับ รองที่ทํ าการประเมิ น
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น
มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐานที่กําหนด ใหสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษา
ปรับ ปรุง แก ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิได ดําเนินการดั งกล าวใหสํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพ
การศึกษารายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อใหมีการปรับปรุงแกไข
3.1.1 คุณสมบัติของบัณฑิต
1) คณะกรรมการอุดมศึกษา (2552, หนา 6-8) ไดกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ โดยแบงเปน 6 ระดับดังนี้
ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ป)
ระดับที่ 2 ปริญญาตรี
ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ 4 ปริญญาโท
ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ 6 ปริญญาเอก
ซึ่ ง กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ กษาแห ง ชาติ ทั้ ง 6 ระดั บ จะช วยให บั ณฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ
การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งสามารถเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับหลักเกณฑการเขาศึกษาตอของแตละ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจขึ้นอยูกับคะแนนเฉลี่ยสะสม หรือเงื่อนไขอื่นเพื่อใหมั่นใจวาผูสมัครเขาศึกษาตอจะมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นและซับซอนยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการอุ ดมศึกษา (2552, หนา 8-9) ได กําหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู สําหรั บ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับที่ 2 ปริญญาตรี ในแตละดานไวดังนี้
1.1) คุณธรรม จริ ยธรรม หมายถึง สามารถจั ดการปญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรม และวิชาชี พ
โดยใชดุ ลยพิ นิจทางคานิ ยม ความรูสึ กของผู อื่น คานิ ยมพื้ นฐาน และจรรยาบรรณวิช าชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดาน
คุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี เขาใจผูอื่น และเขาใจโลก เปนตน
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1.2) ความรู หมายถึง มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ ตระหนัก รูหลักการ
และทฤษฎีในองคความรูที่เ กี่ยวข อง สําหรับหลักสูตรวิชาชี พ มีความเข าใจเกี่ ยวกับ ความก าวหน าของความรู เฉพาะดานใน
สาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู สวนหลักสูตรวิชาชีพที่
เนนการปฏิบัติ จะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติกฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ
1.3) ทักษะทางปญญา หมายถึง สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถประเมิน
ขอมูลแนวคิดและหลักฐานใหม ๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอื่น ๆ ดวยตนเอง
สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี
ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใชทักษะและความเขาใจอันถองแทในเนื้อหาสาระทาง
วิชาการและวิชาชีพ สํ าหรับ หลักสู ตรวิช าชีพ นักศึ กษาสามารถใชวิธีการปฏิบัติ งานประจํ าและหาแนวทางใหมใ นการแกไ ข
ปญหาไดอยางเหมาะสม
1.4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึง มีสวนชวยและเอื้อตอการ
แกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือสมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่ไม
ชัดเจนและตองใชนวัตกรรมใหม ๆ ในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเองและของกลุม รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ
1.5) ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข การสื่ อสาร และการใช เ ทคโนโลยี สารสนเทศ หมายถึ ง
สามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ
อยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล
ประมวลผลแปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด
การเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได
2) การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจากประสบการณ
ที่ไดรับระหวางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมีอยางนอย
5 ดาน ดังนี้
2.1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติ
อยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยง
ทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม
2.2) ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด และการนําเสนอ
ขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตาง ๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได
2.3) ด านทั กษะทางป ญ ญา (Cognitive Skills) หมายถึ ง ความสามารถในการวิ เ คราะห
สถานการณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตาง ๆ ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา
เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหม ๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน
2.4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึง ภาวะผูนํา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง
2.5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical
Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตร และสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นอกจากผลการเรี ยนรู ทั้ ง 5 ดานนี้ บางสาขาวิ ช าต องการทั กษะทางกายภาพสูง เชน การเตนรํ า
ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย จึงตองเพิ่มการเรียนรูทางดานทักษะพิสัย
(Domain of Psychomotor Skill)
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3.2 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
สมฤดี เพชรนาค (2550, หนา 7) ไดใหความหมายความพึงพอใจวา เปนความรูสึกของบุคคลในทางที่ดีตอ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน บุคคล กลุมคน หรือสถานการณ เมื่อสิ่งเหลานั้นตอบสนองความตองการพื้นฐานทั้งทางดานรางกาย และ
จิตใจของบุคคลนั้น ความพึงพอใจเปนเกณฑอยางหนึ่ง ที่ใชสําหรับวัดคุณภาพของการใหบริการของบุคคล หนวยงาน หรือ
องคการตาง ๆ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2553, หนา 7) ความพึงพอใจหมายถึง การแสดงออกถึงความรูสึกที่ดีตอสิ่ง
หนึ่ ง สิ่ง ใด หรือการที่ บุ คคลแสดงทัศ นคติ ต าง ๆ หรื อเป นผลการประเมินเปรีย บเที ย บสิ่ ง ที่ ได เ ห็นจริง กั บ สิ่ง ที่ คาดหวั ง ว า
สอดคลองกันหรือมีระดับความคาดหวังมากนอยเพียงใด
Kotler (1997, หนา 40) ไดกลาววาความพึงพอใจ คือ ระดับความรูสึกของบุคคลอันเปนผลมาจากการ
เปรียบเทียบระหวางผลงานที่ไดรับจากสินคาหรือบริการกับความคาดหวังของบุคคลกอนไดรับจากสินคาหรือบริการ ดังนั้น
ความพึงพอใจจึงมีความสัมพันธกับความแตกตางที่เกิดขึ้นระหวางผลงานที่ไดรับกับความคาดหวัง
Shelly (1975) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกของมนุษย คือ
ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่เมื่อเกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนั้น
เป นความรู สึกที่แ ตกตางจากความรูสึ กทางบวก
อื่น ๆ กลาวคื อ เป นความรู สึกที่มี ระบบยอนกลับ และความสุข นี้
สามารถทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก ดังนั้น จะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและ
ความสุขนี้จะมีผลตอบุคคลมากกวาความสุขทางบวกอื่น ๆ
Powell (1983, หนา 17-18) ไดกลาวถึง ความพึงพอใจ ไววา ความพึงพอใจ คือ ความสุข จะเกิดขึ้นหาก
ความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนองจนเกิดความสมดุล เมื่อบุคคลสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมไดดี ดังนั้ น
ความพึงพอใจ คือ สภาพอารมณ ความรูสึกดานบวกของบุคคล
กลาวโดยสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้ง
ในทางบวกและในทางลบ โดยความรูสึกทางบวกเมื่อเกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข และเกิดทัศนคติที่ดีตอสิ่งนั้น โดยจะ
สามารถสังเกตกิริยาทาทางของบุคคลที่มีความพึงพอใจไดจากสายตา คําพูด และทาทางการแสดงออก
3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดทางวิชาการขางตนทําใหไดกรอบแนวคิดเพื่อหาคําตอบตามวัตถุประสงคในการวิจัย
ดังนี้

ตัวแปรอิสระ
ขอมูลทั่วไป
- ประเภทของหนวยงาน
- ลักษณะงานทีแ่ ผนก ฝายงานรับผิดชอบ/
- องคประกอบสําคัญในการพิจารณา
รับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางานในหนวยงาน

ตัวแปรตาม
ระดับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูใชบัณฑิต
ที่มีตอผู สําเร็จ การศึก ษาหลัก สูตรเทคโนโลยีการบิ น บัณฑิ ต
และหลั กสู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต ป การศึก ษา จาก 2555
สถาบันการบินพลเรือน

ดานคุณธรรม จริยธรรม
ดานความรู
ดานทักษะทางปญญา
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง บุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.
2.
3.
4.

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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4. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการดวยวิธีการวิจัยเชิงผสม (Mixed Methods Research) โดยนําวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เขามาใชรวมกันเพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงค
ผูวิจัย ทํ าการศึ กษาข อมู ล จากผู บั ง คั บ บั ญ ชา/นายจ าง/ผู ป ระกอบการ/ผู ใ ช บั ณฑิต ที่ มี ต อผู สํ าเร็ จการศึ กษา
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2555 จากสถาบันการบินพลเรือน ดังนี้
4.1 ศึกษาเฉพาะบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ป
การศึกษา 2555 จากสถาบันการบินพลเรือน
4.2 ศึกษาเฉพาะผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางานในประเทศไทยเทานั้น
4.3 ศึกษาเฉพาะผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ มาแลวไมนอยกวา 6 เดือน
4.4 ประชากรและกลุมตัวอยาง

การวิจัยเชิงปริมาณมีกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 154 คน สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผูวิจัยไดทําการเลือ กกลุมตัวอยางจากหนวยงานที่พรอ มใหสัม ภาษณ โดยติดตอ หนวยงานที่มีบัณฑิตจาก
สถาบันการบินพลเรือนทํางานอยูมากที่สุดจํานวน 10 แหง เพื่อเปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) สําหรับ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)
4.5 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
4.5.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณคือ แบบสอบถาม
4.5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพคือ แบบสัมภาษณ
5. ผลการศึกษา/การวิจัย
5.1 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
5.1.1 ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน สรุปไดดังนี้ ประเภทของหนวยงานหนวยงานที่รับบัณฑิตฯ เขาทํางาน
เปนหนวยงานเอกชน รอยละ 97.76 โดยบัณฑิตฯ เขาทํางานอยูในแผนก/ฝายงานบริการ/งานบริหารทั่วไปมากที่สุด รอยละ
57.46 สําหรับองคประกอบสําคัญในการพิจารณารับบัณฑิตฯ เขาทํางานในหนวยงานคือ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้น
สูงมากที่สุด รอยละ 62.69
5.1.2 ความพึง พอใจของผู บั งคั บ บั ญ ชา/นายจาง/ผู ประกอบการ/ผู ใช บั ณฑิ ตที่ มี ต อผู สําเร็ จการศึ กษา
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2555 จากสถาบันการบินพลเรือน ในภาพรวม
ทั้ง 5 ดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา ดานคุณธรรมจริยธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ที่สุด โดยมีเรื่องมีการรักษาจรรยาบรรณ ในวิชาชีพอยางเครงครัด เชน การตรวจสอบความปลอดภัย การรายงานขอผิดพลาดที่
พบโดยเรงดวน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาตามลําดับดังนี้ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด โดยมีเรื่องสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมี
คาเฉลี่ยมากที่ สุด ดานทั กษะความสัม พันธร ะหว างบุ คคลและความรับผิ ดชอบ มี คาเฉลี่ยอยูในระดั บมากที่สุด โดยมีเ รื่องมี
ความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ดานความรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด โดยมีเรื่อง
มีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด และดานทักษะทางปญญา มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุดอยูในระดับมาก โดยมีเรื่องสามารถคนหาขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการทํางานไดอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
5.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
5.2.1 ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาหลั กสูตรเทคโนโลยี การบินบั ณฑิตและ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2555 สถาบันการบินพลเรือน โดยผูใหสัมภาษณไดใหความเห็นวา บัณฑิตฯ จาก
สถาบันการบินพลเรือนถือวามีคุณภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง โดยเฉพาะในสายงานดานอุตสาหกรรมการบิน เชน ธุรกิจ
ขนสงทางอากาศ และการซอมบํารุงเครื่องมือ ระบบของอากาศยาน เนื่องจากเปนสถาบันเฉพาะทางที่สอนเฉพาะดานโดยผูมี
ประสบการณสูงในวงการอุตสาหกรรมการบิน และในปจจุบันมีสถาบันการศึกษาหลายแหงไดผลิตบุคลากรดานอุตสาหกรรม
การบิ นออกมาสูต ลาดแรงงานเพิ่ ม มากขึ้น ซึ่ ง ถือเป นคู แข ง ที่ สํ าคั ญ ของสถาบั นการบิ นพลเรื อนที่ทํ าให ต ลาดแรงงานของ
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อุตสาหกรรมการบินมีการแขงขันกันสูงขึ้น สําหรับจุดออนที่สําคัญคือ ทักษะการใชภาษาอังกฤษในการทํางาน ซึ่งบัณฑิตตอง
ไดรับการพัฒนาเพื่อชวยใหทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.2.2 ความพึง พอใจของผู บั งคั บ บั ญ ชา/นายจาง/ผู ประกอบการ/ผู ใช บั ณฑิ ตที่ มี ต อผู สําเร็ จการศึ กษา
หลักสูต รเทคโนโลยีการบินบัณฑิ ตและหลั กสู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต ป การศึ กษา 2555 จากสถาบันการบิ นพลเรือน ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะ
ทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ พบว า บั ณฑิ ต ฯ (1) เป นผู ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตั้ ง ใจทํ างานเป นอย างดี โดยพยายามรั กษา
จรรยาบรรณในวิชาชีพอยางเครงครัด (2) เปนผูที่มีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาที่ตนจบ
มา รวมถึงสามารถนําความรูทางเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาชวยในการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (3) เปนคนรุนใหมที่นิยมใช
ความมีเหตุมีผลในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมการบินที่ตองการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และ
ตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของ ไดอยางมีประสิทธิภาพ (4) สามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมการทํางานไดเปนอยางดี และเปนผูที่มี
ความกระตือรือรนในการทํางานที่ตนไดรับมอบหมาย และ (5) เปนผูที่มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
5.2.3 ผูใหสัมภาษณไดใหความเห็นวา สถาบันการบินพลเรือนตอง (1) เพิ่มกิจกรรมการพัฒนาทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษชั้นสูง (2) พัฒนาความรูในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหทันสมัย และเพิ่มกิจกรรมการฝกทักษะการใชเทคโนโลยี
ใหม ๆ จากสายการบิน (3) ใหศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จเขาไปชวยปรับปรุงหลักสูตร และ (4) เพิ่มกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะความเปนผูนําทีมในการทํางาน และทักษะการสื่อสาร
6. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
6.1 ผลการศึกษาพบวา ผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจของตอบัณฑิตฯ ใน
ดานคุณธรรม จริยธรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด โดยมีเรื่องมีการรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพอยางเครงครัด เชน การ
ตรวจสอบความปลอดภัย การรายงานขอผิดพลาดที่พบโดยเรงดวน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวา บัณฑิตฯ
เปนผูที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ในระดับสูง มีอุดมการณในการทํางานตามมาตรฐานวิชาชีพไดเปนอยางดี จนเปนที่ชื่นชม
และไววางใจของผูบังคับบัญชา โดยผลวิจัยดังกลาวสอดคลองกับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่ผูบังคับบัญชาไดใหความเห็นวา บัณฑิตฯ
เป นผู ที่ มี เ ป นผู ที่ มี ค วามรับ ผิ ด ชอบตั้ ง ใจทํ างานเปนอย างดี โดยพยายามรั กษาจรรยาบรรณในวิ ชาชี พ อย างเคร ง ครั ด ซึ่ ง
สอดคลองกับแนวคิดของละเมียด ลิมอักษร (2517, หนา 8) ที่กลาวไววา ความรับผิดชอบเปนการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ
และขยันขันแข็ง เพื่อชวยใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายในการปฏิบัติงาน และยังสอดคลองกับที่วุฒิ ดานกิตติกุล (2545 หนา
11-12) ไดกลาวไววา บัณฑิตฯ ตองเปนผูที่ยึดมั่นวินัยและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยตองมีการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ
และผลวิจัยดานคุณธรรมจริยธรรมยังสอดคลองกับงานวิจัยของนเรศ สุรสิทธิ์ และคณะ (2554) ที่ไดศึกษาวิจัยตามโครงการ
สํารวจความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตและ
หลั กสู ต รวิท ยาศาสตรบั ณฑิ ต รุ นป การศึ กษา 2552 จากสถาบั นการบิ นพลเรื อน โดยผลการศึ กษาพบว าผู บั งคั บ บั ญ ชา/
นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตสวนใหญเห็นวาองคประกอบสําคัญในการพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางาน ในหนวยงานคือ
ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพมากที่สุด รวมถึงผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการมีความพึงพอใจตอ
คุณสมบัติของบัณฑิตในดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพมากที่สุด
6.2 ผลการศึกษาพบวา ผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจของตอบัณฑิตฯ ใน
ดานความรูมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด โดยมีเรื่องมีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชา มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวา บัณฑิตฯ ไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาวาเปนผูที่มีความรูความเขาใจในการ
เปลี่ยนแปลงของความรูที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับ
ผลวิจัยเชิงคุณภาพที่ผูบังคับบัญชาไดใหความเห็นวา บัณฑิตฯ เปนผูที่มีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะ
ดานในสาขาวิชาที่ตนจบมา และสามารถนําความรูทางเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาชวยในการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง
ตรงนี้ถือเปนจุดแข็งที่สอดคลองกับความต องการของหนวยงานทุกแหง ซึ่งผลวิจัย ดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของจําเนีย ร
จวงตระกูล (2540 หนา 80-85) ที่ไดกลาววา บัณฑิตที่พึงประสงคตองมีความรูความเขาใจในงานเปนอยางดี และสอดคลองกับ
แนวคิดของวุฒิ ดานกิตติกุล (2545 หนา 11-12) ไดกลาวไววา บัณฑิตฯ ตองมีความรอบรูในเนื้อหาวิชาของตนเองและภาระ
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งานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับที่จิรวัฒน วีรังกร (2549) ไดกลาวไววา บัณฑิตจําเปนตองสามารถประยุกตความรู
เขากับสถานการณจริง โดยสามารถบูรณาการความรูจากแนวคิดทางวิชาการที่หลากหลายเพื่อแกปญหาที่ซับซอน
6.3 ผลการศึกษาพบวา ผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจของตอบัณฑิตฯ ใน
ดานทักษะทางปญญามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยมีเรื่องสามารถคนหาขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการทํางานไดอยางเหมาะสม
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวา บัณฑิตฯ เปนผูที่มีศักยภาพสูงในการหาขอมูลที่ถูกตองจากแหลงตาง ๆ เพื่อ
ชวยให การปฏิ บัติ ง านประสบผลสํ าเร็ จตามเป าหมายของภารกิ จ ซึ่ ง สอดคล องกั บ ผลวิ จัย เชิ ง คุ ณภาพที่ผู บั ง คั บ บั ญ ชาให
ความเห็นวา บัณฑิตฯ เปนคนรุนใหมที่นิยมใชความมีเหตุมีผลในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรม
การบินที่ตองการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลวิจัยดังกลาวเปนไปตาม
หลักการตัดสินใจที่เหมาะสมกับภารกิจที่สมทรัพย อติชาติบุตร (2541, หนา 19) ไดกลาวไววา การลงมือปฏิบัติงานจําเปนตอง
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อนําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ และยังสอดคลองกับแนวคิดของเกรียง
ศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546 หนา 25) ที่ไดกลาววา การคิดวิเคราะหเปนความสามารถในการสืบคนขอเท็จจริงเพื่อตอบคําถาม
เกี่ยวกับบางสิ่งบางอยางโดยการตีความ การจําแนกแยกแยะ และการทําความเขาใจกับองคประกอบที่สัมพันธกัน เพื่อทําใหได
ขอเท็จจริงในการตัดสินใจแกปญหาในเรื่องตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
6.4 ผลการศึกษาพบวา ผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจของตอบัณฑิตฯ ใน
ดานทั กษะความสั มพั นธ ระหว างบุ ค คลและความรับ ผิ ด ชอบ มีค าเฉลี่ ย อยูใ นระดั บ มาก โดยมี เ รื่ องมี ค วามคิ ดริ เ ริ่ มในการ
วิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวา บัณฑิตฯ เปนคนรุนใหมที่กลาคิด
ในสิ่งที่แตกตางโดยเฉพาะในงานที่ตนไดรับมอบหมาย ซึ่งสะทอนใหเห็นความคิดริเริ่มในการทํางาน และนับเปนสิ่งที่ดีที่ชวย
พัฒนาการทํางานใหมีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งผลวิจัยเชิงคุณภาพที่ไดชี้ใหเห็นวา บัณฑิตฯ เปนผูที่มีปฏิสัมพันธอันดีกับบุคคลอื่นรอบ
ขาง โดยสามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมการทํางานไดเปนอยางดี และเปนผูที่มีความกระตือรือรนในการทํางานที่ตนไดรับ
มอบหมาย ซึ่งผลวิจัยดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของคณะกรรมการอุดมศึกษา (2552, หนา 6-8) ที่ไดกลาวถึงดานทักษะ
ความสัม พั นธร ะหวางบุ ค คลและความรั บ ผิ ดชอบตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บ อุด มศึ กษาของประเทศไทยไว วา เป น
ความสามารถในการความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง ซึ่งผลวิจัยดังกลาวสอดคลอง
กับแนวคิดของจําเนียร จวงตระกูล (2540 หนา 80-85) ที่ไดกลาวไววา การมีความคิดริเริ่มดีโดยพยายามที่จะสรางสรรค คิด
คนหาวิธีการทํางานที่ดีขึ้น และการมีมนุษยสัมพันธที่ดีโดยเขากันไดกับบุคคลอื่นทั้งกับเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และบุคคล
อื่น ๆ ถือเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคที่หนวยงานตองการ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับที่ทัศนา แสวงศักดิ์ (2531 หนา 84-86)
ไดกลาวถึงทักษะในการแกปญหาและการตัดสินใจของพนักงานวาควรประกอบดวยเรื่องการมีความยื ดหยุน การมีความคิ ด
สรางสรรคและมีแนวทางแปลกใหม รวมถึงความสามารถในการปรับตัวใหเขากับความตองการของงานที่เปลี่ยนแปลงได
6.5 ผลการศึกษาพบวา ผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจของตอบัณฑิตฯ ใน
ดานทักษะการวิเ คราะห เชิ งตั วเลขการสื่อสารและการใชเ ทคโนโลยี สารสนเทศ มีค าเฉลี่ย อยู ในระดับมากที่สุ ด โดยมีเ รื่อง
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งผลการวิจัยไดชี้ใหเห็น
วา บัณฑิตฯ ไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาในเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ซึ่ ง ถื อเป นจุ ด เด นของคนรุ น ใหม ที่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของหน ว ยงาน และยั ง สอดคล องกั บ ผลวิ จั ย เชิ ง คุ ณภาพที่
ผูบังคับบัญชาไดใหความเห็นวา บัณฑิตฯ เปนผูที่มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ซึ่งผลวิจัยดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2553 หนา 7) และวิทยาลัยชุมชน (2555,
หนา 2-3) ที่ไดมีความเห็นในประเด็นนี้ในทิศทางเดียวกันวา บัณฑิตควรมีทักษะในการใชเครื่องคอมพิวเตอร โดยสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและการทํางานได ทั้งนี้ หวน พินธุพันธ (2549, หนา 41) ไดกลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับแนวคิดของพสุ เดชะรินทร (2547, หนา 2) ที่ได
กลาวไววา ในการทํางานนั้นตองมีการพัฒนาและประยุกตใชความสามารถทางดานเทคโนโลยีเพื่อที่จะชวยใหการดําเนินงาน
สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวได
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7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
7.1.1 จั ด ทํ าสื่ อ ความรู สํ าเร็ จรู ป เกี่ ย วกั บ ทั กษะด า นการใช ภ าษาอั ง กฤษ รวมถึ ง เทคนิ ค การทํ างานใน
อุตสาหกรรมการบิน โดยเผยแพร ทางชองทางสื่อสารของสถาบัน และแหลง อื่นตามความเหมาะสม เพื่อใหนักศึกษา และ
บัณฑิตฯ สามารถเขาไปศึกษาและทบทวนความรูเพิ่มเติมโดยงาย
7.1.2 จั ดใหมีการทบทวนเพื่อกําหนดมาตรฐานวิธีการวั ด ประเมิ นผลที่สอดคลองกับ ความตองการของ
ตลาดแรงงาน รวมถึงทุกฝายที่เกี่ยวของตองมีการประเมินผลอยางจริงจังและเขมขน เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาผานเกณฑการ
ประเมินผลไดอยางมีคุณภาพ
7.1.3 ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาความรูใหทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมการ
บิน เชน ความรูในเชิงธุรกิจบริการ และการเขียนหนังสือตอบโตระหวางหนวยงาน รวมถึงจัดใหมีกิจกรรมอบรมเพื่อสรางความ
เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการทํางานในอุตสาหกรรมการบิน
7.1.4 เพิ่มกิจกรรมการพัฒนาทักษะและเสริมสรางความเปนผูนําทีมในการทํางาน รวมถึงทักษะการสื่อสาร
เพื่อนําเสนอในที่ประชุม ซึ่งเปนคุณลักษณะสําคัญของผูที่จะเปนผูนําในอนาคต
7.1.5 จัด ทําหลักสูต รประกาศนียบัต รชั้นพิ เศษ เพื่ออบรมดานความรูในเชิงธุ รกิจบริการ และการเขีย น
หนังสือตอบโตระหวางหนวยงานใหกับผูที่จะสําเร็จการศึกษา และศิษยเกาที่ประสงคจะเขารวมอบรม
7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
7.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความตองการในตลาดแรงงานของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต เพื่อ
นํามาพัฒนาหลักสูตรที่ชวยใหบัณฑิตฯ มีจุดแข็งในการทํางาน และเปนที่ตองการในตลาดแรงงานของอุตสาหกรรมการบิน
7.2.2 ควรมี การศึ กษาเปรี ยบเที ย บการจัด ทําหลั กสู ตรของมหาวิท ยาลั ยอื่ น ๆ ที่ไ ดรั บการยอมรั บจาก
ผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตเพื่อนํามาสูการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตอไป
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