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การวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2555 ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา                  
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2) เพื่อทราบถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน  
โดยประชากรที่ใชในการวิจัยคือ ผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาทํางานอยู และ              
ใชวิธีการวิจัยเชิงผสมโดยการนําการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพมาใชเก็บขอมูลรวมกัน ผลการวิจัยพบวา  

1. ผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณสรุปไดดังน้ี ผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
ของตอบัณฑิตฯ ในภาพรวม ทั้ง 5 ดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด โดยมีดานคุณธรรมจริยธรรม มีคาเฉล่ียมากที่สุด 
รองลงมาตามลําดับดังน้ี ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มากที่สุด ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด ดานความรู มีคาเฉล่ียอยู
ในระดับมากที่สุด และดานทักษะทางปญญามีคาเฉล่ียนอยที่สุดอยูในระดับมากที่สุด 

2. ผลการวิจัยขอมูลเชิงคุณภาพสรุปไดดังน้ี  
2.1 บัณฑิตฯ มีคุณภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง โดยเฉพาะในสายงานดานอุตสาหกรรมการบิน แตใน

ปจจุบันมีสถาบันการศึกษาหลายแหงไดผลิตบุคลากรดานอุตสาหกรรมการบินออกมาสูตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น ทําให
ตลาดแรงงานของอุตสาหกรรมการบินมีการแขงขันกันสูงขึ้น และจุดออนที่พบคือ บัณฑิตฯ มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการ
ทํางานอยูในระดับที่นอยกวาความคาดหวังของหนวยงาน 

2.2 ผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตเห็นวาบัณฑิตฯ 1) เปนผูที่มีความรับผิดชอบตั้งใจ
ทํางานเปนอยางดี 2) เปนผูที่สามารถนําความรูทางเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาชวยในการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 3) เปนผู
ที่ใชเหตุมีผลในการทํางาน 4) สามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมการทํางานไดเปนอยางดี และ 5) เปนผูที่มีทักษะในการใช
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 
 

จากการขยายตัวอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมการบินที่มีการพัฒนาระบบการใหบริการ  การเดินอากาศที่
ทันสมัยโดยใชระบบดาวเทียมมาชวยในการนํารองของอากาศยาน การเพิ่มขีดความสามารถทางการบินของอากาศยานที่มี
ขนาดใหญเพื่อรองรับจํานวนผูโดยสารจํานวนมาก และสามารถทําการบินไดไกลมากยิ่งขึ้น การพัฒนาระบบการขนสงสินคา
ทางอากาศ รวมถึงการขยายตัวของทาอากาศยานที่มีขนาดใหญ และทันสมัยเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน 
และความตองการเปนศูนยกลางการบินของภูมิภาคในหลายประเทศ ไดสงผลทําใหสถานประกอบการ  ในอุตสาหกรรมการบิน
ตาง ๆ ตองเรงปรับตัวและพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการ และเรงพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใน
องคกร จึงมีความเก่ียวเน่ืองกับสถาบันการศึกษาที่ตองปรับตัวใหสอดคลองกับทิศทางการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมการบิน
ดังกลาว โดยตองเรงผลิต และพัฒนาบุคลากรดานการบิน ใหมีความรู ทักษะ และความชํานาญที่ทันสมัย และเปนไปตาม
มาตรฐานสากลอยางเพียงพอตอความตองการของอุตสาหกรรมการบินของประเทศ และภูมิภาค  

สถาบันการบินพลเรือน เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีภารกิจที่สําคัญในการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของกับการบิน และดําเนินกิจการเก่ียวกับบริการชางอากาศยานและกิจการอ่ืนเก่ียวกับการบิน เพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศ โดยมีวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไววา “สถาบันการบินพลเรือนเปนศูนยกลางแหงความเปน
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เลิศดานวิชาชีพการบิน (Center of Excellence) ของภูมิภาค โดยเปนองคกรเรียนรูที่ มีบุคลากรคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล” ทําใหเห็นถึงความมุงม่ันที่จะผลิตบุคลากรดานการบินพลเรือนใหมีศักยภาพในระดับสูง และมีจํานวนเพียงพอ
ตอความตองการของอุตสาหกรรมการบินของประเทศ เพื่อใหเปนไปตามแผนพัฒนาบุคลากรดานการบินของประเทศไทย โดย
สถาบันการบินพลเรือนไดดําเนินการฝกอบรมดานกิจการบินพลเรือนระหวางประเทศใหเปนไปตามมาตรฐานที่องคการการบิน
พลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ไดระบุไวในอนุสัญญาการบินระหวาง
ประเทศ และสอดคลองกับกฎหมายเก่ียวกับการเดินอากาศภายในประเทศอีกดวย เพื่อผลิตบุคลากรดานการบินใหมีความรู 
ทักษะ และความชํานาญการ รวมถึงมีศักยภาพเปนไปตามมาตรฐานสากลขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ อันเปน
ที่ตองการของทุกภาคสวนในอุตสาหกรรมการบินของประเทศ และของภูมิภาค  

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตเปนหลักสูตรเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรูดานการจัดการจราจรทางอากาศ การ
จัดการทาอากาศยาน และการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ  รูจักประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการบริหาร การจัดการ 
และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ การจัดการทาอากาศยาน รวมถึงการรองรับความตองการ
ของอุตสาหกรรมขนสงสินคาทางอากาศทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่ขยายตัวอยางรวดเร็วและตอเน่ือง  และสําหรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเปนหลักสูตรเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ ในการควบคุมงานการซอมบํารุงอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสการบิน หลักสูตรจึงมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหเปนผูรูจริงและปฏิบัติงานไดจริงตามความตองการของอุตสาหกรรม
การบิน การจัดโครงสรางหลักสูตร จึงกําหนดใหมีการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหคิดเปน แกปญหาเปน มี
มนุษยสัมพันธ และกําหนดใหมีวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ 

ดังน้ัน สถาบันการบินพลเรือนจึงเห็นควรใหมีการสํารวจความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/นายจาง/
ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ป
การศึกษา 2555 เพื่อใหไดขอมูลที่ชวยใหสถาบันการบินพลเรือนทราบถึงความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/นายจาง/
ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา ซ่ึงจะชวยสะทอนใหเห็นคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาในการทํางานใน
หนวยงาน ทั้งน้ี ผลการวิจัยดังกลาวจะนํามาเปนตัวบงช้ีสําคัญในการกําหนดแนวทางเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนใหมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย  

 
2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2555 จากสถาบันการบินพลเรือน ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะ
ทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.2 เพื่อทราบถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

3.1 แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของกับคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 6 ไดกําหนด

จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาไววา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต รวมถึงสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข กระบวนการเรียนรู
ตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รูจัก
รักษาและสงเสริมสิทธิหนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจใน
ความเปนคนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา 
ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรู อันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มี
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ความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549 หนา 7) 

ดังน้ันเพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวขางตน ในหมวด 6 ซ่ึงวาดวยมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ไดกําหนดแนวทางเพื่อรองรับการดําเนินงาน ดังน้ี  

มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการ
จัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทํา
หนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติน้ี ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหน่ึงครั้งในทุกหาปนับตั้งแตการประเมิน
ครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชน 

มาตรา 50 ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่มีขอมูลเก่ียวของกับ
สถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูปกครองและผูที่มีสวนเก่ียวของกับสถานศึกษาให
ขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวาเก่ียวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคํารองขอของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือ หนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรองที่ทําการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาน้ัน 

มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐานที่กําหนด ใหสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษา
ปรับปรุง แกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษารายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อใหมีการปรับปรุงแกไข 

3.1.1 คุณสมบัติของบัณฑิต 
 1) คณะกรรมการอุดมศึกษา (2552, หนา 6-8) ไดกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ โดยแบงเปน 6 ระดับดังน้ี 
ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ป) 
ระดับที่ 2 ปริญญาตรี 
ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ระดับที่ 4 ปริญญาโท 
ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ระดับที่ 6 ปริญญาเอก 
ซ่ึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 6 ระดับ จะชวยใหบัณฑิตที่ สําเร็จ

การศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงสามารถเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับหลักเกณฑการเขาศึกษาตอของแตละ
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงอาจขึ้นอยูกับคะแนนเฉล่ียสะสม หรือเง่ือนไขอ่ืนเพื่อใหม่ันใจวาผูสมัครเขาศึกษาตอจะมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นและซับซอนยิ่งขึ้น  

ทั้งน้ี คณะกรรมการอุดมศึกษา (2552, หนา 8-9) ไดกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูสําหรับ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับที่ 2 ปริญญาตรี ในแตละดานไวดังน้ี  

1.1) คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ 
โดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอ่ืน คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางดาน
คุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี เขาใจผูอ่ืน และเขาใจโลก เปนตน 
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1.2) ความรู หมายถึง มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ ตระหนัก รูหลักการ 
และทฤษฎีในองคความรูที่เก่ียวของ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเขาใจเก่ียวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะดานใน
สาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เก่ียวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู สวนหลักสูตรวิชาชีพที่
เนนการปฏิบัติ จะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติกฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เปล่ียนแปลงตามสถานการณ 

1.3) ทักษะทางปญญา หมายถึง สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถประเมิน
ขอมูลแนวคิดและหลักฐานใหม ๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอ่ืน ๆ ดวยตนเอง 
สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี 
ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใชทักษะและความเขาใจอันถองแทในเน้ือหาสาระทาง
วิชาการและวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใชวิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหมในการแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม 

1.4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึง มีสวนชวยและเอ้ือตอการ
แกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือสมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในสถานการณที่ไม
ชัดเจนและตองใชนวัตกรรมใหม ๆ ในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเองและของกลุม รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเน่ือง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 

1.5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง 
สามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เก่ียวของ
อยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ประมวลผลแปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ สามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด 
การเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได 

2) การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  
การเรียนรู หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจากประสบการณ

ที่ไดรับระหวางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมีอยางนอย 
5 ดาน ดังน้ี  

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) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห
สถานการณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตาง ๆ ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา 
เม่ือตองเผชิญกับสถานการณใหม ๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน  

2.4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึง ภาวะผูนํา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง 

2.5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 
Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตร และสถิติ ความสามารถในการส่ือสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

นอกจากผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานน้ี บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน การเตนรํา 
ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย จึงตองเพิ่มการเรียนรูทางดานทักษะพิสัย 
(Domain of Psychomotor Skill)  
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3.2 แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของกับความพึงพอใจ 
สมฤดี เพชรนาค (2550, หนา 7) ไดใหความหมายความพึงพอใจวา เปนความรูสึกของบุคคลในทางที่ดีตอ

ส่ิงใดส่ิงหน่ึง เชน บุคคล กลุมคน หรือสถานการณ เม่ือส่ิงเหลาน้ันตอบสนองความตองการพื้นฐานทั้งทางดานรางกาย และ
จิตใจของบุคคลน้ัน ความพึงพอใจเปนเกณฑอยางหน่ึง ที่ใชสําหรับวัดคุณภาพของการใหบริการของบุคคล หนวยงาน หรือ
องคการตาง ๆ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2553, หนา 7) ความพึงพอใจหมายถึง การแสดงออกถึงความรูสึกที่ดีตอส่ิง
หน่ึงส่ิงใด หรือการที่บุคคลแสดงทัศนคติตาง ๆ หรือเปนผลการประเมินเปรียบเทียบส่ิงที่ไดเห็นจริงกับส่ิงที่คาดหวังวา
สอดคลองกันหรือมีระดับความคาดหวังมากนอยเพียงใด 

Kotler (1997, หนา 40) ไดกลาววาความพึงพอใจ คือ ระดับความรูสึกของบุคคลอันเปนผลมาจากการ
เปรียบเทียบระหวางผลงานที่ไดรับจากสินคาหรือบริการกับความคาดหวังของบุคคลกอนไดรับจากสินคาหรือบริการ ดังน้ัน 
ความพึงพอใจจึงมีความสัมพันธกับความแตกตางที่เกิดขึ้นระหวางผลงานที่ไดรับกับความคาดหวัง  

Shelly (1975) ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ สรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกของมนุษย คือ 
ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่เม่ือเกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขน้ัน
เปนความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึกทางบวก         อ่ืน ๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับ และความสุขน้ี
สามารถทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก ดังน้ัน จะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและ
ความสุขน้ีจะมีผลตอบุคคลมากกวาความสุขทางบวกอ่ืน ๆ 

Powell (1983, หนา 17-18) ไดกลาวถึง ความพึงพอใจ ไววา ความพึงพอใจ คือ ความสุข จะเกิดขึ้นหาก
ความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนองจนเกิดความสมดุล เม่ือบุคคลสามารถปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมไดดี ดังน้ัน 
ความพึงพอใจ คือ สภาพอารมณ ความรูสึกดานบวกของบุคคล 

กลาวโดยสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือเรื่องใดเรื่องหน่ึงทั้ง
ในทางบวกและในทางลบ โดยความรูสึกทางบวกเม่ือเกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข และเกิดทัศนคติที่ดีตอส่ิงน้ัน โดยจะ
สามารถสังเกตกิริยาทาทางของบุคคลที่มีความพึงพอใจไดจากสายตา คําพูด และทาทางการแสดงออก 

3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิดทางวิชาการขางตนทําใหไดกรอบแนวคิดเพื่อหาคําตอบตามวัตถุประสงคในการวิจัย 

ดังน้ี 
 

ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 

 

ขอมูลท่ัวไป 
 

-   ประเภทของหนวยงาน  
-   ลักษณะงานท่ีแผนก /ฝายงานรับผิดชอบ  
-   องคประกอบสําคัญในการพิจารณา 

รับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางานในหนวยงาน 

  

 ระดับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา /นายจาง / ผูใชบัณฑิต 
ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2555  จาก
สถาบันการบินพลเรือน 

1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.  ดานความรู 
3.  ดานทักษะทางปญญา 

4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวาง บุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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4. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย  
 
การศึกษาครั้งน้ีดําเนินการดวยวิธีการวิจัยเชิงผสม (Mixed Methods Research) โดยนําวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เขามาใชรวมกันเพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงค  
ผูวิจัยทําการศึกษาขอมูลจากผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2555 จากสถาบันการบินพลเรือน ดังน้ี 
4.1 ศึกษาเฉพาะบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ป

การศึกษา 2555 จากสถาบันการบินพลเรือน 
4.2 ศึกษาเฉพาะผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
4.3 ศึกษาเฉพาะผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางานในสถานประกอบการน้ัน ๆ มาแลวไมนอยกวา 6 เดือน 
4.4 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การวิจัยเชิงปริมาณมีกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 154 คน สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยางจากหนวยงานที่พรอมใหสัมภาษณ โดยติดตอหนวยงานที่มีบัณฑิตจาก
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 สรุปไดดังน้ี ประเภทของหนวยงานหนวยงานที่รับบัณฑิตฯ เขาทํางาน
เปนหนวยงานเอกชน รอยละ 97.76 โดยบัณฑิตฯ เขาทํางานอยูในแผนก/ฝายงานบริการ/งานบริหารทั่วไปมากที่สุด รอยละ 
57.46 สําหรับองคประกอบสําคัญในการพิจารณารับบัณฑิตฯ   เขาทํางานในหนวยงานคือ ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษขั้น
สูงมากที่สุด รอยละ 62.69 

5.1.2 ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2555 จากสถาบันการบินพลเรือน ในภาพรวม
ทั้ง 5 ดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา ดานคุณธรรมจริยธรรม มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก
ที่สุด โดยมีเรื่องมีการรักษาจรรยาบรรณ ในวิชาชีพอยางเครงครัด เชน การตรวจสอบความปลอดภัย การรายงานขอผิดพลาดที่
พบโดยเรงดวน มีคาเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาตามลําดับดังน้ี ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด โดยมีเรื่องสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมี
คาเฉล่ียมากที่สุด ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด โดยมีเรื่องมี
ความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมมีคาเฉล่ียมากที่สุด ดานความรู มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด โดยมีเรื่อง
มีความเขาใจเก่ียวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชา มีคาเฉล่ียมากที่สุด และดานทักษะทางปญญา มีคาเฉล่ีย
นอยที่สุดอยูในระดับมาก โดยมีเรื่องสามารถคนหาขอเท็จจริงที่เก่ียวของกับการทํางานไดอยางเหมาะสม มีคาเฉล่ียมากที่สุด 

5.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ  
5.2.1 ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตและ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2555 สถาบันการบินพลเรือน โดยผูใหสัมภาษณไดใหความเห็นวา บัณฑิตฯ จาก
สถาบันการบินพลเรือนถือวามีคุณภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง โดยเฉพาะในสายงานดานอุตสาหกรรมการบิน เชน ธุรกิจ
ขนสงทางอากาศ และการซอมบํารุงเครื่องมือ ระบบของอากาศยาน เน่ืองจากเปนสถาบันเฉพาะทางที่สอนเฉพาะดานโดยผูมี
ประสบการณสูงในวงการอุตสาหกรรมการบิน และในปจจุบันมีสถาบันการศึกษาหลายแหงไดผลิตบุคลากรดานอุตสาหกรรม
การบินออกมาสูตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงถือเปนคูแขงที่สําคัญของสถาบันการบินพลเรือนที่ทําใหตลาดแรงงานของ
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อุตสาหกรรมการบินมีการแขงขันกันสูงขึ้น สําหรับจุดออนที่สําคัญคือ ทักษะการใชภาษาอังกฤษในการทํางาน ซ่ึงบัณฑิตตอง
ไดรับการพัฒนาเพื่อชวยใหทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5.2.2 ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2555 จากสถาบันการบินพลเรือน ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะ
ทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา บัณฑิตฯ (1) เปนผูที่มีความรับผิดชอบตั้งใจทํางานเปนอยางดี โดยพยายามรักษา
จรรยาบรรณในวิชาชีพอยางเครงครัด (2) เปนผูที่มีความเขาใจเก่ียวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาที่ตนจบ
มา รวมถึงสามารถนําความรูทางเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาชวยในการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (3) เปนคนรุนใหมที่นิยมใช
ความมีเหตุมีผลในการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมการบินที่ตองการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และ
ตรวจสอบขอมูลที่เก่ียวของ ไดอยางมีประสิทธิภาพ (4) สามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมการทํางานไดเปนอยางดี และเปนผูที่มี
ความกระตือรือรนในการทํางานที่ตนไดรับมอบหมาย และ (5) เปนผูที่มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

5.2.3 ผูใหสัมภาษณไดใหความเห็นวา สถาบันการบินพลเรือนตอง (1) เพิ่มกิจกรรมการพัฒนาทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษช้ันสูง (2) พัฒนาความรูในดานตาง ๆ ที่เก่ียวของใหทันสมัย และเพิ่มกิจกรรมการฝกทักษะการใชเทคโนโลยี
ใหม ๆ จากสายการบิน (3) ใหศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จเขาไปชวยปรับปรุงหลักสูตร และ (4) เพิ่มกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะความเปนผูนําทีมในการทํางาน และทักษะการส่ือสาร 

 
6. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  

 
6.1 ผลการศึกษาพบวา ผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจของตอบัณฑิตฯ ใน

ดานคุณธรรม จริยธรรมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด โดยมีเรื่องมีการรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพอยางเครงครัด เชน การ
ตรวจสอบความปลอดภัย การรายงานขอผิดพลาดที่พบโดยเรงดวน มีคาเฉล่ียมากที่สุด ซ่ึงผลการวิจัยไดช้ีใหเห็นวา บัณฑิตฯ 
เปนผูที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ในระดับสูง มีอุดมการณในการทํางานตามมาตรฐานวิชาชีพไดเปนอยางดี จนเปนที่ช่ืนชม
และไววางใจของผูบังคับบัญชา โดยผลวิจัยดังกลาวสอดคลองกับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่ผูบังคับบัญชาไดใหความเห็นวา บัณฑิตฯ 
เปนผูที่มีเปนผูที่มีความรับผิดชอบตั้งใจทํางานเปนอยางดี โดยพยายามรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพอยางเครงครัด ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของละเมียด ลิมอักษร (2517, หนา 8) ที่กลาวไววา ความรับผิดชอบเปนการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ 
และขยันขันแข็ง เพื่อชวยใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายในการปฏิบัติงาน และยังสอดคลองกับที่วุฒิ  ดานกิตติกุล (2545 หนา 
11-12) ไดกลาวไววา บัณฑิตฯ ตองเปนผูที่ยึดม่ันวินัยและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยตองมีการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และผลวิจัยดานคุณธรรมจริยธรรมยังสอดคลองกับงานวิจัยของนเรศ สุรสิทธ์ิ และคณะ (2554) ที่ไดศึกษาวิจัยตามโครงการ
สํารวจความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตและ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รุนปการศึกษา 2552 จากสถาบันการบินพลเรือน โดยผลการศึกษาพบวาผูบังคับบัญชา/
นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตสวนใหญเห็นวาองคประกอบสําคัญในการพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางาน  ในหนวยงานคือ 
ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพมากที่สุด รวมถึงผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการมีความพึงพอใจตอ
คุณสมบัติของบัณฑิตในดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพมากที่สุด 

6.2 ผลการศึกษาพบวา ผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจของตอบัณฑิตฯ ใน
ดานความรูมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด โดยมีเรื่องมีความเขาใจเก่ียวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชา มี
คาเฉล่ียมากที่สุด ซ่ึงผลการวิจัยไดช้ีใหเห็นวา บัณฑิตฯ ไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาวาเปนผูที่มีความรูความเขาใจในการ
เปล่ียนแปลงของความรูที่มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในดานเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลวิจัยเชิงคุณภาพที่ผูบังคับบัญชาไดใหความเห็นวา บัณฑิตฯ เปนผูที่มีความเขาใจเก่ียวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะ
ดานในสาขาวิชาที่ตนจบมา และสามารถนําความรูทางเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาชวยในการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซ่ึง
ตรงน้ีถือเปนจุดแข็งที่สอดคลองกับความตองการของหนวยงานทุกแหง ซ่ึงผลวิจัยดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของจําเนียร  
จวงตระกูล (2540 หนา 80-85) ที่ไดกลาววา บัณฑิตที่พึงประสงคตองมีความรูความเขาใจในงานเปนอยางดี และสอดคลองกับ
แนวคิดของวุฒิ ดานกิตติกุล (2545 หนา 11-12) ไดกลาวไววา บัณฑิตฯ ตองมีความรอบรูในเน้ือหาวิชาของตนเองและภาระ
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งานที่รับผิดชอบ นอกจากน้ียังสอดคลองกับที่จิรวัฒน วีรังกร (2549) ไดกลาวไววา บัณฑิตจําเปนตองสามารถประยุกตความรู
เขากับสถานการณจริง โดยสามารถบูรณาการความรูจากแนวคิดทางวิชาการที่หลากหลายเพื่อแกปญหาที่ซับซอน 

6.3 ผลการศึกษาพบวา ผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจของตอบัณฑิตฯ ใน
ดานทักษะทางปญญามีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยมีเรื่องสามารถคนหาขอเท็จจริงที่เก่ียวของกับการทํางานไดอยางเหมาะสม 
มีคาเฉล่ียมากที่สุด ซ่ึงผลการวิจัยไดช้ีใหเห็นวา บัณฑิตฯ เปนผูที่มีศักยภาพสูงในการหาขอมูลที่ถูกตองจากแหลงตาง ๆ เพื่อ
ชวยใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายของภารกิจ ซ่ึงสอดคลองกับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่ผูบังคับบัญชาให
ความเห็นวา บัณฑิตฯ เปนคนรุนใหมที่นิยมใชความมีเหตุมีผลในการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรม
การบินที่ตองการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และตรวจสอบขอมูลที่เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลวิจัยดังกลาวเปนไปตาม
หลักการตัดสินใจที่เหมาะสมกับภารกิจที่สมทรัพย  อติชาติบุตร (2541, หนา 19) ไดกลาวไววา การลงมือปฏิบัติงานจําเปนตอง
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อนําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ และยังสอดคลองกับแนวคิดของเกรียง
ศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2546 หนา 25) ที่ไดกลาววา การคิดวิเคราะหเปนความสามารถในการสืบคนขอเท็จจริงเพื่อตอบคําถาม
เก่ียวกับบางส่ิงบางอยางโดยการตีความ การจําแนกแยกแยะ และการทําความเขาใจกับองคประกอบที่สัมพันธกัน เพื่อทําใหได
ขอเท็จจริงในการตัดสินใจแกปญหาในเรื่องตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

6.4 ผลการศึกษาพบวา ผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจของตอบัณฑิตฯ ใน
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยมีเรื่องมีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสม มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงผลการวิจัยไดช้ีใหเห็นวา บัณฑิตฯ เปนคนรุนใหมที่กลาคิด
ในส่ิงที่แตกตางโดยเฉพาะในงานที่ตนไดรับมอบหมาย ซ่ึงสะทอนใหเห็นความคิดริเริ่มในการทํางาน และนับเปนส่ิงที่ดีที่ชวย
พัฒนาการทํางานใหมีคุณภาพสูงขึ้น ซ่ึงผลวิจัยเชิงคุณภาพที่ไดช้ีใหเห็นวา บัณฑิตฯ เปนผูที่มีปฏิสัมพันธอันดีกับบุคคลอ่ืนรอบ
ขาง โดยสามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมการทํางานไดเปนอยางดี และเปนผูที่มีความกระตือรือรนในการทํางานที่ตนไดรับ
มอบหมาย ซ่ึงผลวิจัยดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของคณะกรรมการอุดมศึกษา (2552, หนา 6-8) ที่ไดกลาวถึงดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยไววา เปน
ความสามารถในการความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง ซ่ึงผลวิจัยดังกลาวสอดคลอง
กับแนวคิดของจําเนียร จวงตระกูล (2540 หนา 80-85) ที่ไดกลาวไววา การมีความคิดริเริ่มดีโดยพยายามที่จะสรางสรรค คิด
คนหาวิธีการทํางานที่ดีขึ้น และการมีมนุษยสัมพันธที่ดีโดยเขากันไดกับบุคคลอ่ืนทั้งกับเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และบุคคล
อ่ืน ๆ ถือเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคที่หนวยงานตองการ นอกจากน้ียังสอดคลองกับที่ทัศนา แสวงศักดิ์ (2531 หนา 84-86) 
ไดกลาวถึงทักษะในการแกปญหาและการตัดสินใจของพนักงานวาควรประกอบดวยเรื่องการมีความยืดหยุน การมีความคิด
สรางสรรคและมีแนวทางแปลกใหม รวมถึงความสามารถในการปรับตัวใหเขากับความตองการของงานที่เปล่ียนแปลงได 

6.5 ผลการศึกษาพบวา ผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจของตอบัณฑิตฯ ใน
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด โดยมีเรื่อง
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงผลการวิจัยไดช้ีใหเห็น
วา บัณฑิตฯ ไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาในเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ซ่ึงถือเปนจุดเดนของคนรุนใหมที่สอดคลองกับความตองการของหนวยงาน และยังสอดคลองกับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่
ผูบังคับบัญชาไดใหความเห็นวา บัณฑิตฯ เปนผูที่มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ซ่ึงผลวิจัยดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2553 หนา 7) และวิทยาลัยชุมชน (2555, 
หนา 2-3) ที่ไดมีความเห็นในประเด็นน้ีในทิศทางเดียวกันวา บัณฑิตควรมีทักษะในการใชเครื่องคอมพิวเตอร โดยสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและการทํางานได ทั้งน้ี หวน  พินธุพันธ (2549, หนา 41) ไดกลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนส่ิงสําคัญที่ชวยใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับแนวคิดของพสุ เดชะรินทร (2547, หนา 2) ที่ได
กลาวไววา ในการทํางานน้ันตองมีการพัฒนาและประยุกตใชความสามารถทางดานเทคโนโลยีเพื่อที่จะชวยใหการดําเนินงาน
สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวได 
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7. ขอเสนอแนะ  
 
7.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

7.1.1 จัดทําส่ือความรูสําเร็จรูปเก่ียวกับทักษะดานการใชภาษาอังกฤษ รวมถึงเทคนิคการทํางานใน
อุตสาหกรรมการบิน โดยเผยแพรทางชองทางส่ือสารของสถาบัน และแหลงอ่ืนตามความเหมาะสม เพื่อใหนักศึกษา และ
บัณฑิตฯ สามารถเขาไปศึกษาและทบทวนความรูเพิ่มเติมโดยงาย 

7.1.2 จัดใหมีการทบทวนเพื่อกําหนดมาตรฐานวิธีการวัด ประเมินผลที่สอดคลองกับ ความตองการของ
ตลาดแรงงาน รวมถึงทุกฝายที่เก่ียวของตองมีการประเมินผลอยางจริงจังและเขมขน เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาผานเกณฑการ
ประเมินผลไดอยางมีคุณภาพ 

7.1.3 ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาความรูใหทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมการ
บิน เชน ความรูในเชิงธุรกิจบริการ และการเขียนหนังสือตอบโตระหวางหนวยงาน รวมถึงจัดใหมีกิจกรรมอบรมเพื่อสรางความ
เขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการทํางานในอุตสาหกรรมการบิน  

7.1.4 เพิ่มกิจกรรมการพัฒนาทักษะและเสริมสรางความเปนผูนําทีมในการทํางาน รวมถึงทักษะการส่ือสาร
เพื่อนําเสนอในที่ประชุม ซ่ึงเปนคุณลักษณะสําคัญของผูที่จะเปนผูนําในอนาคต  

7.1.5 จัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันพิเศษ เพื่ออบรมดานความรูในเชิงธุรกิจบริการ และการเขียน
หนังสือตอบโตระหวางหนวยงานใหกับผูที่จะสําเร็จการศึกษา และศิษยเกาที่ประสงคจะเขารวมอบรม  

7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
7.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความตองการในตลาดแรงงานของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต เพื่อ

นํามาพัฒนาหลักสูตรที่ชวยใหบัณฑิตฯ มีจุดแข็งในการทํางาน และเปนที่ตองการในตลาดแรงงานของอุตสาหกรรมการบิน 
7.2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดทําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ที่ไดรับการยอมรับจาก

ผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตเพื่อนํามาสูการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตอไป 
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