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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ทราบความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่มีตอ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (2) ศึกษาความตองการของสถานประกอบการที่มี
ตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิตและ (3) พัฒนาหลักสูตร และคุณลักษณะของนักศึกษาให
ตรงตามความตองการของสถานประกอบการ ใชการศึกษาจากการวิจัย เชิงสํารวจดวย
แบบสอบถาม จํ านวน 78 จากกลุม ประชากรผู ใชบั ณ ฑิต ซึ่ง ประกอบด วย นายจ า ง
ผูป ระกอบการหัวหนาสวนงาน เจาของสถานประกอบการหรือ เปนผูที่บัณฑิตทํางาน
เกี่ยวของดวยและมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการ
การบิ น วิ ท ยาลั ย การบิ น นานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม วิ เ คราะห ข อ มู ล โดย
การวิเคราะหความถี่รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบ และคาความโคง
ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้
1. มหาบัณฑิตสวนใหญมีความพึงพอใจตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ทุกหมวดวิชาอยูในระดับมากเทากัน ไดแก ความพึงพอใจตอหมวดวิชาสัมพันธ (พื้นฐาน
การบริหารธุรกิจ) หมวดวิชาเฉพาะดาน (การจัดการการบิน) และหมวดวิชาเลือก
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2. ผูใชบัณฑิตสวนใหญมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและคุณลัก ษณะของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้ง 5 ดาน
อยู ใ นระดั บ มากเท า กั น ได แ ก ความพึ ง พอใจด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ด า นทั ก ษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานความรู ดานทักษะทางปญญา และ
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การพัฒ นาหลัก สู ตรโดยหลัก สูตรที่มี คาเฉลี่ยต่ํากวา 4 จะทําการปรับ ปรุ ง
หลักสูตรโดยเพิ่มหลักการบริหาร และการนํากลยุทธทางธุรกิจการบินมาประยุกตใชเพื่อให
นักศึกษาสามารถใชในสถานประกอบการได โดยนํากรณีศึกษาของสถานประกอบการมา
ทําการวิเคราะหในรูปแบบจําลองสถานการณ เพื่อเพิ่ม ความรูและเพิ่มประสบการณใน
วิชาชีพใหแกผูเรียน
คําสําคัญ
ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ผลสัมฤทธิ์ของผูสําเร็จการศึกษา
ABSTRACT
The research aims to : (1) study the satisfaction of the graduates towards
the curriculum and learning management, (2) study the need of the workplaces for
the qualifications of the graduates and (3) improve and adjust the curriculum to
meet the requirements of the workplaces. The survey research methods are
employed by distributing 78 questionnaires to the sampling groups comprising
employers, entrepreneurs, supervisors, business owners, or those for whom the
graduates work and also the graduates from the Graduate Program of Aviation
Management, International Aviation College, Nakorn Phanom University. The
derived data is analyzed by applying frequency, percentage, means, the standard
deviation and curve. The result of the research can be summarized as follows :
1. The majority of the graduates are satisfied with the curriculum and
learning management equally high either with general courses (Basic courses in
Business Administration) or with specific courses (Aviation Management courses)
and also with elective courses.
2. The users (employers) of most graduates show the satisfaction with the
work performance and qualifications of the graduates from the International College
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of Aviation, Nakorn Phanom University in all 5 aspects. These 5 aspects comprise:
The responsibility on knowledge values and ethics, the skills on the interpersonal
relationship, the responsibility on knowledge and intellectual skills, as well as the
skills on numerical analysis and on communication and the application of
information technology.
3. In terms of curriculum development, the course with the mean under
4, will be improved The Administration principles will be added and the aviation
business strategies will be applied to enable students to bring them into at their
work place. Case studies of each work place will be simulated for analytical study in
order to professional increase knowledge and enhance experiences.
Keywords
satisfaction of the graduates in the graduate program,
achievement of the graduates
บทนํา
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก ารวา ดวยการกํา หนดกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึก ษาแหง ชาติ พ.ศ. 2552 ใหมีก ารนํากรอบมาตรฐานดังกลาวมาใชในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ เพื่ อ ให เ ชื่ อ มั่ น ได ว า คุ ณ วุ ฒิ บั ณ ฑิ ต ได รั บ จาก
สถาบันอุดมศึกษาเปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ
ดังนั้น เพื่อใหสะทอนถึงความมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานของคุณวุฒิซึ่งไดแก
คุณภาพของบัณฑิตจากผลการเรียนรู ดานความรู ความสามารถ ทักษะดานตาง ๆ ในการ
ประกอบอาชีพ ความสามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข ซึ่งมีองคประกอบดานคุณภาพ
และมาตรฐาน 5 ดานไดแก (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรู (3) ทักษะทาง
ปญ ญา (4) ดานทัก ษะความสัม พันธร ะหวางบุคคล และความรับผิดชอบ (5) ดานการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยประสานงานการศึก ษากรุงเทพฯ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัย
นครพนม ไดเปดการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบินขึ้น
อีก 1 สาขา นอกเหนือจากการเปดสํานักฝกบิน 5 หลักสูตรไดแก (1) หลักสูตรนักบินพาณิชย
ตรี (Commercial Pilot License : CPL/ME/IR) (2) หลักสูตรนักบินสวนบุคคล (Private Pilot
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License: PPL) (3) หลักสูตร Multi Engine Rating (ME) (4) หลักสูตร Multi Engine
Instrument Rating (IR) (5) หลักสูตรครูการบิน (Flight Instructor Rating: IP)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มุงเนนการผลิตบัณฑิต
ใหสามารถตอบสนองความตองการของสถานประกอบการครอบคลุมในทุกหนวยงานที่สายการ
บินมีอยูเพื่อใหรองรับการบริการอยางครบวงจร สายการบินที่ตั้งมาเปนเวลานานมีภาระ
คาใชจายดานบุคลากร และคาน้ํามันเชื้อเพลิง เนื่องจากเงินเดือนคาจาง และอายุของเครื่องบิน
ที่สูงขึ้น การบริหารกลยุทธในเชิงบริหารในสายงานตาง ๆ จึงจําเปนตองไดรับการดูแลอยาง
ใกลชิดเปนระบบและทันเหตุการณ คณาจารย ศิษย และผูบริหารของสถานประกอบการจึง
เปนกลไกที่สําคัญที่จะชวยใหการพัฒนาหลักสูตรนี้สัมฤทธิ์ผลได
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมกําหนดใหบัณฑิตมีสมรรถนะทางสาขา
วิชาชีพ การสื่อสารภาษา และการมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่นสังคมอนุภาค
ลุมน้ําโขงไดยึดเปนหลักในการพัฒนาและจัดทําเปนกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบิน และผลสัมฤทธิ์ของผูสําเร็จการศึกษาในสถานประกอบการมี
การนําขอ มูล ในการประเมิน อาจารยผูส อน ตลอดจนการจัดความเชื่อ มโยงในการจั ด
หลักสูตรในรายวิชาตาง ๆ มาเปนขอมูลปฐมภูมิ เพื่อประกอบกับการวัดผลการเรียนการ
สอน และความพึงพอใจของบัณฑิตและผูประกอบการตอหลักสูตรในการสรางความเปน
มาตรฐานในระดับสากลตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อทราบความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่มีตอหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความต อ งการของสถานประกอบการที่ มี ต อ คุ ณ ลั ก ษณะของ
มหาบัณฑิต
3. เพื่อพัฒนาหลักสูตร และคุณลักษณะของนักศึกษาใหตรงตามความตองการของ
สถานประกอบการ
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ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. นําขอมูลดานความพึงพอใจของมหาบัณฑิตมาพัฒนาหลักสูตร และการจัดการ
เรียนการสอนตลอดจนสื่อสนับสนุนการศึกษา
2. นําขอมูลจากสถานประกอบการเปนแนวทางในการพัฒนาหลัก สูตรใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3. นําขอมูลจากการวิจัยเปนแนวทางในการผลิตบัณฑิตคุณภาพสูธุรกิจการบิน
ขอบเขตของงานวิจัย
ขอบเขตดานประชากร บัณฑิตที่จบการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบินรุนที่ 1 และรุนที่ 2 ปการศึกษา 2554 และปการศึกษา 2555
ตามลําดับที่ทํางานอยูในประเทศไทย
ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก ความพึงพอใจของมหาบัณฑิตตอหลักสูตร คุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่สถานประกอบการพึงประสงค ผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตในสถานประกอบการ
ขอบเขตดานสถานที่ ศูนยบ ริการการศึกษากรุงเทพมหานคร วิท ยาลัยการบิน
นานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 99/349 อาคาร ณ นคร ชั้น 6 ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สถานประกอบการ
-บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
-ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
-ทาอากาศยานดอนเมือง
-บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
-สายการบินการตาแอรไลนกรุงเทพฯ
-วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยวไลอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
-โรงแรมโนโวเทล ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
-บริษัทมหาชนจํากัด กสิกรไทย
-ภัตตาคารการบินไทย
ขอบเขตดานระยะเวลาเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2556
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กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
ตัวแปรตน
ปจจัยสวนบุคคลของบัณฑิต
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ลักษณะงานที่ทํา
5. ตําแหนงงาน
6. รายได
ปจจัยสวนบุคคลของหัวหนางาน
1.ประเภทขององคกร
2.ตําแหนงงาน
3.ลักษณะงาน

ตัวแปรตาม
1 ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต
2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ของสถานประกอบการ
3 ผลสัมฤทธิ์ของมหาบัณฑิต
4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการบิน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
นิยามศัพทเฉพาะ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบัณฑิตผูสาํ เร็จการศึกษาที่มีตอ
ปจจัยดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
การบิน โดยความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนอง หรือ
บรรลุจุดมุงหมายในระดับหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดขึ้นหากความตองการ
หรือจุดมุงหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง
มหาบัณฑิต หมายถึง นักศึกษาที่จบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการบิน ณ ศูนยประสานงานกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนครพนม และมีการ
เสนอชื่ อ ผ า นสภามหาวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย การบิ น นานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม
สถานศึกษาดานการบินครบวงจรที่ตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งอยูเลขที่
103 หมู 3 ถนนชยางกูร ตําบลขามเฒา อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
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ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผลงานที่นักศึกษาปฏิบัติงาน และผานการประเมินผลไดตาม
ความตอ งการของสถาบันให ความรูความสามารถคุ ณธรรม จริ ยธรรม การใชก ารคิ ด
วิเคราะห และแกไขปญหาใหสําเร็จได
ผูสําเร็จ การศึก ษา หมายถึง นั ก ศึก ษาที่จ บหลัก สูตรบริห ารธุร กิ จ มหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการการบินประจําปการศึกษา 2554 รุนที่ 1 และประจําปก ารศึก ษา
2555 รุนที่ 2
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ที่มหาบัณฑิตปฏิบัติงานอยูในประเทศไทยใน
ระยะเวลาที่ทําการวิจัยโดยมีผูบังคับบัญชา หัวหนาหนวยงานเปนผูประเมินผลงาน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก (1) แบบสอบถามความตองการและความ
คิดเห็นของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม (2) แบบสอบถามเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (Aviation Management) ซึ่งผูวิจัย
ไดสรางและพัฒนาขึ้น เพื่อศึกษาความพึงพอใจในองคประกอบดานตาง ๆ โดยสะทอนผล
จากกลุมประชากรผูใหขอมูล ซึ่ง แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 2 ตอน ดัง รายละเอียด
ตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลภูมิหลังของผูตอบ มีลักษณะเปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะของแบบสอบถามในตอนที่ 1 นี้ เปนแบบตรวจสอบ
รายการ (checklist) และแบบเติมคําตอบประกอบไปดวย
1.1 แบบสอบถามความตองการและความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตตอการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ประกอบดวย ตําแหนงงานของ
ผูตอบแบบสอบถาม ลัก ษณะของหนวยงาน ความสอดคลองของสาขาที่บัณฑิตสําเร็จ
การศึกษากับ งานที่ป ฏิบัติอยู ระยะเวลาที่บัณฑิตปฏิบัติง านอยูกับผูตอบแบบสอบถาม
นโยบายแรกในการพิ จ ารณารั บ พนั ก งาน และความต อ งการพนั ก งาน/ผู บ ริ ห าร
ดานบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโท ในอีก 6 เดือนขางหนา
1.2 แบบสอบถามเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต
ประกอบดวย เพศ อายุ ลักษณะของหนวยงานที่ปฏิบัติงานอยู ตําแหนงงานที่ปฏิบัติ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ ที่มีตอประเด็นตาง ๆ มีลักษณะเปนขอคําถามเกี่ยวกับ
ประเด็นความพึงพอใจโดยลักษณะของแบบสอบถามในตอนที่ 2 นี้ เปนมาตรประมาณคา
5 ระดับ (rating scale) ของ Likert โดยกําหนดให
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1
2
3
4
5

หมายถึง นอยที่สุด อยูระหวางรอยละ 0 – 20
หมายถึง นอย
อยูระหวางรอยละ 21 – 40
หมายถึง ปานกลาง อยูระหวางรอยละ 41 – 60
หมายถึง มาก
อยูระหวางรอยละ 61 – 80
หมายถึง มากที่สุด อยูระหวางรอยละ 81 – 100
2.1 แบบสอบถามความตองการและความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตตอการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาประกอบดวย (1) ดานคุณธรรม
จริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 แบบสอบถามเพื่อปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเปนขอ
คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในดานหลักสูตร ประกอบดวย (1) หมวดวิชาสัมพันธ (พื้นฐาน
ดานการบริหารธุรกิจ) (2) หมวดวิชาเฉพาะดาน (การจัดการการบิน) (3) หมวดวิชาเลือก และ
(4) ความคิดเห็นโดยรวมตอความเหมาะสมของหลักสูตร
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม ตัวอยาง คือ มหาบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการการบิน MBA (Aviation Management) จํานวน 39 คน และตัวแทนสถาน
ประกอบการ / หนวยงานที่มหาบัณฑิตปฏิบัติงานอยูนั้น จํานวน 39 คน
จากนั้นสงแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการ จํานวน 40 ฉบับ และมหาบัณฑิต
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จํานวน 40 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวนอยางละ
39 ฉบับ คิดเปนอัตราการตอบกลับที่รอยละ 97.50
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลในชวงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยจัดสงแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย จํานวน 80 ฉบับ แบงเปน สําหรับตัวแทนผูประกอบการ / หัวหนางานของมหาบัณฑิต
ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 40 ฉบับ และมหาบัณฑิต จํานวน 40 ฉบับ มีขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ขอมูล ดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวมรวมขอมูลใน
การวิจัยจากวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ถึงผูบริหารหนวยงาน / ตัวแทน
ผูประกอบการ / หัวหนางาน ในสถานประกอบการที่มหาบัณฑิตปฏิบัติงานอยู และสําหรับ
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มหาบัณฑิต ที่เ ปนกลุม ประชากร โดยพรอ มกันกับแนบซองเปลาติดแสตมป เพื่อ ใหสง
กลับคืนทางไปรษณีย
2. มีแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา 39 ฉบับ คิดเปนอัตราการตอบกลับที่รอยละ
97.50
3. นําแบบสอบถามที่ไดรบั กลับคืนมาทําการลงรหัสเพื่อเตรียมสําหรับวิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยางโดยใชสถิติภาคบรรยาย ไดแก ความถี่
รอยละ และการทําตาราง 2 มิติ (cross-tabulation)
เกณฑ ในการแปลความหมายคาเฉลี่ยจากการวิเคราะห ขอมู ลในการวิจัยครั้ง นี้
มี 5 ระดับ คือ
ระดับนอยที่สุด หมายถึง มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 - 1.49
ระดับนอย
หมายถึง มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.50 - 2.49
ระดับปานกลาง หมายถึง มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 - 3.49
ระดับมาก
หมายถึง มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.50 - 4.49
ระดับมากที่สุด หมายถึง มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.50 - 5.00
วัตถุประสงคการวิจัย 1. เพื่อทราบความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่มีตอหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนทําการวิเคราะหจากสถิติบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เพื่อศึกษาความตองการของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิตทําการ
วิเคราะหจากสถิติบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3. เพื่อพัฒนาหลักสูตร และ
คุณลักษณะของนักศึกษาใหตรงตามความตองการของสถานประกอบการ ทําการวิเคราะหและ
นําเสนอประกอบขอมูลในวัตถุประสงคการวิจัยขอ 1 และ 2
สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมประชากรมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
กลุมประชากรที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศชายมากที่สุด รอยละ 60.53
และปฏิบัติงานอยูในรัฐวิสาหกิจ รอยละ 52.63 มีอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป รอยละ 71.05
1.2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุมประชากรผูใชบัณฑิต
ขอ มูล จากแบบสอบถามที่ไดจ ากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
มากที่สุด จํานวน 33 ฉบับ คิดเปนรอยละ 84.64 มีลักษณะหนวยงานเปนรัฐวิส าหกิจ
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รอยละ 84.62 สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงเปนผูจัดการ รอยละ 56.41 และ
มีความเห็นวาสาขาที่บัณฑิตสําเร็จการศึกษามีความสอดคลองและตรงสาขากับงาน รอยละ
84.62 มหาบั ณ ฑิ ต ปฏิ บั ติ ง านอยู ใ นหน ว ยงานนั้ น ๆ มากกว า 1 ป ร อ ยละ 64.10
โดยหนวยงานมีนโยบายแรกเมื่อพิจารณารับพนักงานคือ สาขาที่สําเร็จการศึกษา รอยละ
51.28 ในขณะที่อีก 6 เดือนขางหนาหนวยงานยังไมมีความตองการพนักงาน/ผูบริหารดาน
บริหารธุรกิจในระดับปริญญาโท รอยละ 82.05
2. ความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่มีตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มหาบั ณฑิ ตส วนใหญ มี ความพึ งพอใจต อหลั กสู ตรและการจั ดการเรี ยนการสอน
ทุกหมวดวิชาอยูในระดับมาก (1) ความพึงพอใจตอหมวดวิชาสัมพันธ (พื้นฐานการบริหารธุรกิจ)
(คาเฉลี่ย 4.35) รองลงมาคือ (2) ความพึงพอใจตอหมวดวิชาเฉพาะดาน (การจัดการการบิน)
(คาเฉลี่ย 4.29) และ (3) ความพึงพอใจตอหมวดวิชาเลือก (คาเฉลี่ย 4.19) โดยมีความพึงพอใจตอ
หลั ก สู ตรบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณฑิ ตสาขาวิ ชาการจั ดการบิ นในภาพรวมอยู ในระดั บ มาก
(คาเฉลี่ย 4.39)
3. ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิต
ผูใชบัณฑิตสวนใหญมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้ง 5 ดานอยูใน
ระดับ มาก (1) ความพึ ง พอใจด านคุณ ธรรม จริยธรรม (คา เฉลี่ ย 4.40) รองลงมาคื อ
(2) ความพึงพอใจดานทักษะความสัม พันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (คาเฉลี่ย
4.38) (3) ดานความรู (คาเฉลี่ย 4.31) (4) ดานทักษะทางปญญา (คาเฉลี่ย 4.24) และ
(5) ดา นทัก ษะการวิ เ คราะห เ ชิง ตัวเลข การสื่อ สารและการใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศ
(คาเฉลี่ย 3.90)
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่สําเร็จ การศึก ษาในภาพรวมระดับ มากเมื่อ จําแนกพิจ ารณาจากทั้ง 5 ดาน
ประกอบดว ยด านคุ ณธรรมจริ ยธรรมด า นความรู ดา นทัก ษะทางปญ ญา ด า นทั ก ษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากทุก
ดานโดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานคุณธรรมจริยธรรมสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ซึ่งผลการศึก ษาวิจัยนี้ไดสอดคลองกับ
การศึกษาของ ศิริวรรณ สิริพุทไธวรรณ (2547) ที่ไดทําการวิจัยคุณลักษณะของบัณฑิตที่มี
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ผลตอการจางงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอ
บัณฑิตตามองคป ระกอบตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานคุณธรรมจริยธรรมและมนุษย
สัมพันธในระดับมาก ประกอบกับการที่ประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช
ยุทธศาสตรคุณธรรมนําความรูมาตลอดระยะเวลาเพื่อสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544 เปนตนมาเพื่อเปนจุดเปลี่ยนสําคัญ
ของการวางแผนพัฒนาประเทศที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม
และมุงใหคนเปนศูนยกลางการพัฒนา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดจัดทํานโยบายและกําหนด
แนวทางการดําเนินงานของกระทรวงศึก ษาธิก ารเพื่อนําไปสูก ารปฏิบัติ เพื่อ เรงรัดการ
ปฏิรูปการศึกษาหลักสูตรและการสอนที่ยึดคุณธรรมนําความรูมุงมั่นที่จะขยายโอกาสทาง
การศึก ษาของประชาชนใหก วางขวางและทั่ว ถึง โดยคํ านึ ง ถึง การพัฒ นาคุณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับเสริมสรางความตระหนักสํานึกในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงพัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูและเชื่อมโยงความ
รวมมือของสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา จากผลการศึกษานี้
ชี้ให เ ห็น ถึง ผลสํ าเร็ จ ของหลัก สู ตรการเรีย นการสอนระดับ อุดมศึก ษาที่ ม หาวิท ยาลั ย
นครพนมมุงเนนความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง หลั ก สู ตรการศึ ก ษาถือ เป น ป จ จั ย ที่สํ า คั ญ ของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติก รรมของคนใหเปนไปในแนวทางที่พึงปรารถนาโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เรื่องความรูและคุณธรรม จริยธรรม ประการที่สําคัญคือ การสรางวัฒนธรรมสถานศึกษา
หรื อ วั ฒ นธรรมองค ก รใหม โดยนํ า คุ ณ ธรรมสํ า คั ญ ๆ เข า ไปเป น วิ ถี ชี วิ ต ของคนใน
สถานศึก ษา หรือ องคก รนั้นและตอ งดําเนินการอยา งครบวงจร เชน การยึดหลัก ของ
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ไดแก ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี
มีน้ําใจและใหการศึกษาอบรมสูการพัฒนาความเปนบัณฑิตที่พึงประสงคอยางยั่งยืน
สําหรับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอดานความรู และดานทักษะทางปญญา
ภาพรวมจัดอยูในระดับมากเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธของระบบหลักสูตรและ
การสอนที่สอดคลองกันระหวางคุณลักษณะที่จําเปนและผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตในสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานที่บัณฑิตไดปฏิบัติงานอยูนั้น ซึ่งตามทฤษฎีของ Bloom (1956
อางถึงใน อักษร สวัสดี, 2542) ไดกลาวถึง การนําความรูแตละระดับซึ่งเปนกระบวนการ
ของมนุษยในการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและการเรียนรู อันไดแก ระดับความรู
ความคิดรวบยอดการนําไปปรับใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินผล แสดง
วาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร สามารถนําความรู ความสามารถ และทักษะทาง
ปญญาที่ไดรับการเรียนการสอนไปปรับใชในการทํางานตามตําแหนงงาน สอดคลองตาม
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องคประกอบตาง ๆ ดานความรูและทักษะทางปญญา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจระดับ
มากทุก รายการ โดยเฉพาะในดานความรูที่บัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูง านที่
รับ ผิ ดชอบ และมี ความรู ความสามารถในวิช าชี พ ยอ มสะทอ นคุณ ภาพของหลัก สูต ร
คุณภาพและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของอาจารยผูสอน ผูทรงคุณวุฒิที่เปนมืออาชีพที่มี
ประสบการณโดยตรง สามารถจัดการเรียนรูโดยนํากรณีศึกษาที่เกิดขึ้น และแนวทางในการ
แกไขปญหามาบรรยาย และแสดงใหเห็นจุดออนจุดแข็งได หลักสูตรนี้จึงจะเปนหลักสูตรที่
มีคุณภาพ และนําไปใชป ฏิบัติง านไดจ ริง มิใชเฉพาะดานพนัก งานตอ นรับบนเครื่องบิน
พนักงานตอนรับภาคพื้น และนักบินเทานั้น แตยังครอบคลุมงานในทุกหนวยงานที่สายการ
บินมีอยูเพื่อใหสายการบินตาง ๆ สามารถรองรับการบริการไดอยางครบวงจร จึงสามารถ
วัดความสําเร็จของหลักสูตรไดจากผลผลิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการการบินอยางชัดเจน
ขอเสนอแนะทั่วไป
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในภาพรวมทุกดานระดับมาก
แตสําหรับดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังมีความตองการจําเปนที่ตองพัฒนาทักษะของบัณฑิตมากที่สุดใน 5 ดาน มหาวิทยาลัย
หนวยงาน สถานประกอบการ และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ควรตระหนัก ถึงความสําคัญของ
การจัดโอกาสใหทั้งบัณฑิตไดมีโอกาสในการไดรับการพัฒนาที่เหมาะสม เชน การจัดการฝก
ประสบการณทักษะ การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการคิดวิเคราะห
ตลอดจนใหความรูอื่นใด เพื่อพัฒนาศักยภาพที่จะสงเสริมใหการเรียนรูหรือการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. ดานการศึกษาขอมูลจากความพึงพอใจของมหาบัณฑิต กลุมประชากรสวนใหญ
เปนกลุมที่ทํางานในบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) เนื่องจากเปนกลุมบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาไปแลว โดยขอมูลไมไดกระจายไปยังหนวยงานอื่นในธุรกิจการบิน ดังนั้น การนํา
ผลการวิจัยไปใชในเชิงนโยบายและการปฏิบัติดานหลักสูตร ควรคํานึงถึงประเด็นแหลงที่มา
ของขอมูลในการวิจัยนี้ดวย
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
1. ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษา โดยเปนการวิจัยเชิงสํารวจผลความพึงพอใจของ
มหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน และผลสัมฤทธิ์
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ของผูสําเร็จ การศึกษาจากวิท ยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ในสถาน
ประกอบการโดยสะทอนผลจากกลุมประชากรผูใชบัณฑิต และกลุมประชากรมหาบัณฑิต
การวิจัยครั้งตอไป ควรขยายผลการศึกษาโดยนําผลการศึกษาวิจัยในครัง้ นี้ ไปทบทวนและสราง
เครื่องมือในการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายเสริมขอมูลที่ไดจากเชิงปริมาณ
2. เนื่องจากผลการวิจัย พบวา สถานประกอบการยังไมมีความตองการจําเปนที่รับ
พนักงาน/ผูบริหารดานบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโทก็ตาม ควรจะมีการศึกษาถึงวิธีการและ
กระบวนการคัดเลือกบัณฑิตที่พึงประสงคของสถานประกอบการ และการพัฒนากระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปควรเปนการวิจัยและพัฒนาดานการ
สงเสริมการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ โดยมุงเนนศึกษาถึงกระบวนการและเกณฑการคัดเลือก
พนักงานที่พึงประสงคของหนวยงาน เพื่อชวยสนับสนุนและพัฒนาใหกระบวนการจัดทําหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตร มีความสอดคลองกับตลาดแรงงานดานธุรกิจการบินมีประสิทธิภาพมากที่สุด
3. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเชิงลึกถึงมิติและระดับการประยุกตใชความรู
จากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตอการปฏิบัติงานในตําแหนงงานนั้น ๆ เพื่อจะได
สารสนเทศเกี่ยวกับผลสะทอนการนําไปใชจากหลักสูตร สําหรับใชในการวางแผน ปรับปรุง
และพัฒนาใหหลักสูตรสอดคลองกับความตองการตามความจําเปนในวิชาชีพมากที่สุด
4. ผลการวิจัยดานความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร ในรายวิชาหมวดวิชาเลือก โดยรวมมีระดับความพึงพอใจมาก แตเมื่อเทียบกับหมวด
วิชาอื่น ๆ อีก 2 หมวด อันไดแก หมวดวิชาพื้นฐาน และหมวดวิชาเฉพาะดาน ควรมีการศึกษา
และวิเคราะหถึงการปรับปรุงหลักสูตรในหมวดนี้ตอไป
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