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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา 1) ระดบัสมรรถนะการปฏบิตังิานของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 
2) เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกตา่งระหว่างสมรรถนะการปฏบิตังิานของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติจ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคลของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ และ 3) เพื่อหาแนวทางการพฒันาสมรรถนะการปฏบิตังิานของ
บณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื แบบสอบถาม โดยการสอบถามกลุ่มตวัอย่างบณัฑติ
สาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ จ านวนทัง้สิน้ 300 กลุ่มตวัอย่าง วเิคราะหข์อ้มลูดว้ย โปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิโดยใช้
ค่าสถติกิารแจกแจงความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสถติ ิt-test (Independent Sample t-test) ค่าสถติ ิF-test 
(One-way ANOVA) หลงัจากนัน้น าผลการวจิยัทีไ่ดม้าเพื่อเป็นแนวทางการพฒันาสมรรถนะการปฏบิตังิานของบณัฑติสาขาธุรกจิการ
บนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ (Interview Form) โดยการสมัภาษณ์หวัหน้างานของ บณัฑติแต่ละสายการบนิ 
จ านวนทัง้สิน้ 10 คน มาวเิคราะหเ์ชงิเนื้อหาเพื่อหาขอ้สรุป ผลการศกึษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยั
สวนดุสติ มสีมรรถนะการปฏบิตังิานของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิโดยภาพรวมในระดบัมากทีสุ่ด ( = 4.36) มสีมรรถนะการปฏบิตังิาน
ในระดบัมากทีสุ่ดในดา้นบุคลกิลกัษณะประจ าตวั ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง ดา้นทกัษะและดา้นความรู ้และดา้นแรงจงูใจ 
ตามล าดบั ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างสมรรถนะการปฏบิตังิานจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า บณัฑติสาขาธุรกจิ
การบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาการท างาน ต าแหน่งงานแตกต่างกนั สมรรถนะการปฏบิตังิาน
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 แนวทางการพฒันาสมรรถนะการปฏบิตังิานของของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ 
มหาวทิยาลยัสวนดุสติเร่งดว่นม ี4 ประการไดแ้ก ่1) ดา้นความรู ้โดยสนับสนุนใหน้ักศกึษามกีารฝึกฝนภาษาองักฤษ ภาษาจนีและ
ภาษาญีปุ่่ น 2) ดา้นทกัษะ การสนับสนุนใหน้ักศกึษาเกดิความคุน้เคยต่อการใชอุ้ปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน และการใชโ้ปรแกรม
ของทางสายการบนิ รวมทัง้ทกัษะการแกไ้ขปัญหา เฉพาะหน้า 3) ดา้นคุณลกัษณะ โดยการสอนใหน้ักศกึษาตระหนักถงึการตรงต่อ
เวลา การมวีนิัย การมไีหวพรบิ บุคลกิภาพ การรบัฟังผูอ้ื่น และการรบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย และ 4) ดา้นบณัฑติทีจ่บ
แลว้มาท างาน โดยทางมหาวทิยาลยัสวนดุสติควรมกีารผลติบุคลากรออกมาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทีเ่หมาะสมต่อการท างานใน
อุตสาหกรรมธุรกจิการบนิ 
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Abstract 

The objectives of this research were to study 1) the level of graduates competency in the Airline Business sector 
2) to compare the differences between the graduates’ competency in the field of Airline Business, Suan Dusit University 
classified by personal graduates factors in the field of Airline Business, Suan Dusit University and 3) to find ways to 
improve the graduates competency in the field of Airline Business, Suan Dusit University. The research instrument was a 
questionnaire distributed to the 300 sampled students of Airline Business graduates, Suan Dusit University. The 300 
samples also analyzed the data, Statistical Software Package by using frequency distribution statistics, percentage, mean, 
standard deviation, t-test (Independent Sample t-test), F-test (One-way ANOVA). After getting the research results, the 10 
key informants were interviewed to offer guidelines for the development of the operational competency of the Airline 
Business graduates, Suan Dusit University. The key informants being interviewed were the supervisors of the graduates in 
each airline. The interview content result was analyzed and concluded. 

The study found that the sampled group of Airline Business graduates, Suan Dusit University, the overall 

competency of the Airline Business graduates was at the highest level ( = 4.36) with the highest competency in their 
individual characteristics, regarding self-opinions, skills and knowledge, and motivation respectively. The comparison of the 
differences between the competency that classified by personal factors found that graduate in Airline Business, Suan Dusit 
University with gender, age, education level working period different positions, the overall competency was significantly 
different at 0.05. 

Guidelines for the development of the job competency of graduates in the field of the Airline Business, Suan Dusit 
University urgently 4 things, including 1) knowledge by supporting students to practice English, Chinese and Japanese 
language 2) skills for supporting students to become familiar with the use of work-related equipment and using the program 
of the airline including problem-solving skills on the front 3) in terms of characteristics by teaching students to be aware of 
punctuality, discipline, witty, personality, listening to others and responsible for the assigned duties and 4) the graduates 
who come to work which the Suan Dusit University should have the production of personnel have the efficiency suitable for 
working in the airline business. 

Keywords: Competency, Airline, Airline Business Graduate Students, Suan Dusit University 
 

บทน ำ 

ในปัจจุบนัธุรกจิการบนิไดม้กีารเตบิโตขึน้อย่างมาก จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมบีคุลากรเพื่อรองรบัการท างานทางดา้นน้ีใหม้ากขึน้ 
การศกึษาทีเ่กีย่วกบัทางดา้นธุรกจิการบนิจงึเป็นปัจจยัส าคญัในการช่วยพฒันาคุณภาพทางดา้นปัญญา บุคลกิภาพ และการด ารงชวีติ
อยู่ในสงัคมรว่มกบัผูอ้ื่น หลายมหาวทิยาลยัไดม้กีารเปิดสอนในดา้นสาขาการบนิ เพราะเกดิจากการคาดการณ์แนวโน้มอนาคต
ทางดา้นการตลาดของสายการบนิทีม่แีนวโน้มตอ้งการบคุลากรในการประกอบอาชพีทางดา้นสายการบนิมากขึน้ มหาวทิยาลยัจงึน า
บุคลากรทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นสายการบนิมาเป็นผูถ้่ายทอดวชิาความรูใ้นการจดัการ
เรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งตามสภาพการเปลีย่นแปลงใหเ้กดิประโยชน์อนัสงูสุดทัง้ในดา้นการศกึษาและทกัษะการประกอบอาชพี  

 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาธุรกจิการบนิ โรงเรยีนการท่องเทีย่วและการบรกิาร มหาวทิยาลยัสวนดุสติ ไดเ้ปิด
หลกัสตูรฯ สาขาธุรกจิการบนิ ในการศกึษาระดบัปรญิญาตรมีากว่า 14 ปี รวมถงึปัจจุบนั โดยแต่ละปีการศกึษาจะมนีักศกึษาทีส่ าเรจ็
การศกึษาและไดง้านท าจนถงึปัจจุบนัมยีอดรวม 1,079 คน โดยไดม้กีารผลติบณัฑติทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และความรบัผดิชอบ 
ตลอดจนระยะเวลาการเปิดการเรยีนการสอน นัน้ พบว่าจ านวนบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2549 – 2558 นัน้ (ตาราง
ที ่1) ไดม้คีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะทีส่ามารถน าไปประกอบอาชพีในสายงานภาคบรกิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึท าให้
ผลลพัธข์องผูเ้รยีนประสบความส าเรจ็ในอาชพีดา้นการปฏบิตังิานในสายการบนิ และยงัส่งผลใหส้ถาบนัรบันักศกึษาเขา้ศกึษาโดยให้
เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการรบัโดยไม่เกดิขอ้ผดิพลาด (รายงานผลการด าเนินงานของหลกัสตูร SAR-มคอ.7,2561)  

  



 
 
 
 
                       

  
ตารางที ่1 จ านวนบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาจากสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ ปีการศกึษา 2549-2558 

 
ปัจจบุนัสายงานอาชพีนี้ สมรรถนะถอืไดว้่าเป็นสิง่ส าคญัเป็นอยา่งมาก เพราะการแขง่ขนัการเขา้ท างานทีส่งูขึน้ สมรรถนะ 

(Competency) ในความหมายของ McClelland (1999) หมายถงึ บุคลกิภาพ ความรู ้ค่านยิม ทศันคต ิลกัษณะส่วนบุคคล รวมทัง้
แรงจงูใจทีซ่่อนอยูใ่นแต่ละบคุคล ซึง่ส่งผลต่อความส าเรจ็ในการสรา้งผลการปฏบิตังิานไดอ้ย่างถูกตอ้งตามเกณฑม์าตรฐานงานที่
รบัผดิชอบ และยงัแสดงถงึความส าเรจ็ของงานท าใหเ้กดิความสุข ความพงึพอใจในการท างาน (สุนิต โชตกิุล,2553) สมรรถนะต่าง ๆ 
ทีจ่ าเป็นไดแ้ก ่

1. ทกัษะ (Skills) หมายถงึ ความช านาญ หรอืความเชีย่วชาญในการปฏบิตังิานจนส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้ดว้ยความ
มุ่งมัน่จากจติใจ และร่างกาย 

2. ความรู ้(Knowledge)  หมายถงึ ความสามารถในการอธบิาย ถ่ายทอดความรูท้ีม่อียูใ่หเ้พื่อน ร่วมงาน หรอืผูใ้ต ้บงัคบั
บญัชา และสามารถน าความรูเ้หล่านัน้มาประยุกต์ ใชใ้นการปฏบิตังิานไดจ้นเป็น ผลส าเรจ็ 

3. ความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง (Self – concept) ไดแ้ก่ เจตคต ิ(Attitudes)  ค่านยิม (Values)  ความเชื่อ (Beliefs)  หรอื
ภาพลกัษณ์ส่วนตน (Self – image) ซึง่สงัเกตไดจ้ากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมา 

4. บุคลกิลกัษณะประจ าตวั (Traits) หมายถงึลกัษณะทางกายภาพทีม่กีารตอบสนองต่อขอ้มลู หรอืสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
สม ่าเสมอ 

5. แรงจงูใจ (Motive) หมายถงึ สิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นแรงขบั (Drive) ใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา เป็นสิง่ทีซ่่อน
เรน้อยู่ในความคดิ หรอืความตอ้งการซึง่เป็นตน้เหตขุองการแสดงออกในรปูของพฤตกิรรม ซึง่ถา้หากบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาไดเ้ขา้
ท างานและไม่มอีงคป์ระกอบสมรรถนะเหล่านี้กจ็ะเกดิความล าบากต่อตวับณัฑติเอง 

บณัฑติทีไ่ปปฏบิตังิานหากไมม่สีมรรถนะต่างๆ ทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้นัน้ อาจจะส่งผลใหบ้ณัฑติปฏบิตังิานไดอ้ยา่งไม่มี
ประสทิธภิาพจากการศกึษา สมัภาษณ์กบัหวัหน้าของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิในสายการบนิตา่งๆ เบือ้งตน้ก่อนการศกึษา (Pre-
Initial Study) นัน้พบว่าทางสายการบนิพงึพอใจต่อการปฏบิตังิานของบณัฑติแตย่งัคงขาดองคค์วามรูบ้างอย่างต่อการปฏบิตังิานจงึท า
ใหผู้ว้จิยัสนใจศกึษาหาขอ้มลูใหล้กึขึน้ เพื่อศกึษาสมรรถนะการปฏบิตังิานของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 

  
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 

1. เพื่อศกึษาระดบัสมรรถนะการปฏบิตังิานของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 
2. เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกตา่งระหว่างสมรรถนะการปฏบิตังิานของของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 
3. เพื่อหาแนวทางการพฒันาสมรรถนะการปฏบิตังิานของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 

 
สมมติฐำนกำรวิจยั 
 สมมตฐิานที ่1 บณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติทีม่เีพศแตกตา่งกนั สมรรถนะการปฏบิตังิานในดา้นทกัษะ 
ดา้นความรู ้ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง ดา้นบุคลกิลกัษณะประจ าตวั และดา้นแรงจงูใจแตกต่างกนั 
 สมมตฐิานที ่2 บณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติทีม่อีายแุตกตา่งกนั สมรรถนะการปฏบิตังิานในดา้นทกัษะ 
ดา้นความรู ้ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง ดา้นบุคลกิลกัษณะประจ าตวั และดา้นแรงจงูใจแตกต่างกนั 
 สมมตฐิานที ่3 บณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั สมรรถนะการปฏบิตังิานใน

ปีกำรศึกษำท่ีส ำเรจ็
กำรศึกษำ 

2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2550 2549 รวม 

จ านวนจบในรุ่น 116 120 112 134 89 141 63 67 117 120 1,079 

รอ้ยละของจ านวนทีร่บัเขา้ 
ในรุ่น 

96.66 100 93.33 111.66 74.16 117.5 105 111.66 97.5 100 100 

  



ดา้นทกัษะ ดา้นความรู ้ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง ดา้นบคุลกิลกัษณะประจ าตวั และดา้นแรงจงูใจแตกต่างกนั 
 สมมตฐิานที ่4 บณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติทีว่ชิาเอกแตกต่างกนั สมรรถนะการปฏบิตังิานในดา้นทกัษะ 
ดา้นความรู ้ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง ดา้นบุคลกิลกัษณะประจ าตวั และดา้นแรงจงูใจแตกต่างกนั 
 สมมตฐิานที ่5 บณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติทีม่รีะยะเวลาในการท างานแตกต่างกนั สมรรถนะการ
ปฏบิตังิานในดา้นทกัษะ ดา้นความรู ้ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง ดา้นบุคลกิลกัษณะประจ าตวั และดา้นแรงจงูใจแตกต่างกนั 
 สมมตฐิานที ่6 บณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติทีม่ตี าแหน่งงานแตกต่างกนั สมรรถนะการปฏบิตังิานในดา้น
ทกัษะ ดา้นความรู ้ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง ดา้นบุคลกิลกัษณะประจ าตวั และดา้นแรงจงูใจแตกต่างกนั 
 
ควำมส ำคญัของกำรวิจยั 
 1. ท าให้ทราบระดบัสมรรถนะของนักศกึษาสาขาธุรกิจการบนิ ซึ่งสามารถน าขอ้มูลใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการ
สอนเป็นแนวทางใหม้หาวทิยาลยั สาขาธุรกจิการบนิอื่น ๆ ได ้วางแผนในการจดัการเรยีนการสอนและพฒันานักศกึษาในสาขาฯได้ 
 2. ท าใหท้ราบแนวทางการพฒันาสมรรถนะนักศกึษาในสาขาธุรกจิการบนิ 
 3. เป็นแนวทางหนึ่งใหก้บัสาขาธุรกจิการบนิไดพ้ฒันาสมรรถนะของนักศกึษาใหม้คีุณภาพและมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 

ทบทวนวรรณกรรม 
ณรงคว์ทิย ์ แสงทอง (2547) ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะไว ้2 กลุ่ม คอื 1) บุคลกิลกัษณะของคนทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ความรู ้

ทกัษะ ทศันคต ิ ความเชื่อ และอุปนิสยัและ 2) กลุ่มของความรู ้ ทกัษะ และคุณลกัษณะของบคุคล  ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็พฤตกิรรมการ
ท างานทีแ่สดงออกมา ของแต่ละบุคคลนัน้ โดยสามารถวดัจากการสงัเกต 

อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธุ ์ (2547) ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะไว ้4 แบบ คอื แบบที ่1 คอื พฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบุคคลที่
แตกต่างกนั สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความรู ้ ทกัษะ และคุณลกัษณะเฉพาะของบุคคล แบบที ่ 2 เป็นสิง่ทีเ่ชื่อมโยงจากวสิยัทศัน์ ภารกจิ 
เป้าหมาย และกลยุทธท์างธุรกจิ แบบที ่3  Performance Management System: PMS เป็นส่วนหนึ่งของระบบบรหิารประสทิธภิาพใน
การด าเนินงาน แบบที ่ 4 ปัจจยัทีใ่ชก้ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงาน โดยมุ่งเน้นการวดัพฤตกิรรม ซึง่เป็นการการวดัปัจจยั
น าเขา้ (Input) และกระบวนการท างาน (Process) มากกว่าวดัผลงานทีเ่กดิขึน้ และ (Output/Outcome) เป็นการวดัทีผ่ลลพัธท์ีเ่กดิขึน้
ของงาน 

เรชา ชูสุวรรณ (2550) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะ หมายถึงคุณลกัษณะ ความสามารถที่มาจากตวับุคคลนัน้ๆ โดย
สะท้อนให้เห็นในรูปพฤติกรรมการท างานที่มีการแสดงถึงความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลท าให้เกิดผลลัพธ์อันสูงสุด(Superior 
Performance) และสิง่ที่องค์การต้องการและคาดหวงัจากการคน้หาที่ได้รบัจากพื้นฐานความรู้ ทกัษะ วธิคีดิ คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
และแรงจงูใจ 
 สรุปไดว้่าสมรรถนะ หมายถงึ ทกัษะ องคป์ระกอบของความรู ้และทศันคต ิของบุคคลนัน้ๆ ทีพ่งึมตี่อการปฏบิตังิานหน้าทีใ่น
องคก์ร โดยท าใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลอนัสงูสุด  
 
องคป์ระกอบของสมรรถนะตำมแนวคิดของ McClelland (1999) มี 5 ส่วนคือ 
 1. ทกัษะ (Skills)    หมายถงึ ความช านาญ หรอืความเชีย่วชาญในการปฏบิตังิานจนส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้ ดว้ย
ความมุ่งมัน่จากจติใจ และร่างกาย 
 2. ความรู ้ (Knowledge)  หมายถงึ ความสามารถในการอธบิาย ถ่ายทอดความรูท้ีม่อียู่ใหเ้พือ่นร่วมงาน หรอืผูใ้ต ้ บงัคบั
บญัชา และสามารถน าความรูเ้หล่านัน้มาประยุกต์ ใชใ้นการปฏบิตังิานไดจ้นเป็นผลส าเรจ็ 
 3. ความตดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง (Self – concept) ไดแ้ก่ เจตคต ิ(Attitudes)  ค่านิยม (Values)  ความเชื่อ (Beliefs)  หรอื
ภาพลกัษณ์ส่วนตน (Self – image) ซึง่สงัเกตไดจ้ากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมา 
 4. บุคลกิลกัษณะประจ าตวั (Traits) หมายถงึลกัษณะทางกายภาพทีม่กีารตอบสนองต่อขอ้มลู หรอืสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
สม ่าเสมอ 
 5. แรงจงูใจ (Motive)   หมายถงึ สิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นแรงขบั (Drive) ใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา เป็นสิง่ที่
ซ่อนเรน้อยู่ในความคดิ  หรอืความตอ้งการซึง่เป็นตน้เหตขุองการแสดงออกในรปูของพฤตกิรรม 

  



ประโยชน์ของสมรรถนะ 
 ทศันวรรณ แกว้ศรหีน่อ (2555) ไดน้ าแนวคดิสมรรถนะไปใชใ้นองคก์าร เพื่อพฒันาขดีความสามารถของบุคลากรใหเ้กดิการ
ท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลสงูสุดต่อองคก์ร การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรจงึมคีวามส าคญัต่อการปฏบิตังิานดงันี้ 

1. ช่วยคดัสรรบุคคลทีม่ลีกัษณะด ีมคีวามรู ้ทกัษะ และความสามารถ รวมทัง้พฤตกิรรมทีเ่หมาะสมต่อการปฏบิตังิาน  
เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานส าเรจ็ไดต้รงตามความตอ้งการขององคก์ร 
 2. ชว่ยใหผู้ป้ฏบิตังิานทราบถงึขดีความสามารถของตวัเอง และจะตอ้งพฒันาในเรื่องใดบา้ง 
 3. การจดัการฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังานในองคก์ารเพื่อใหพ้นักงานในองคก์รเกดิการพฒันาอนัก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อ 
องคก์ร        
 4. ชว่ยสนับสนุนใหต้วัชีว้ดัหลกัของผลงาน ใหบ้รรลุตามเป้าหมาย โดยทราบถงึการใชส้มรรถนะว่าตอ้งใชต้วัไหนบา้งจาก 
ผลลพัธข์องตวัชีว้ดั 
 5. มกีารวดัสมรรถนะ โดยการตรวจสอบไดว้่าพนักงานบุคคลนัน้ประสบความส าเรจ็ดว้ยขดีความสามารถของตนเอง 
 6.หล่อหลอมและปรบัสมรรถนะทุกคนใหม้สีมรรถนะทีด่ขี ึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการขององคก์ารและเกดิผลงานทีด่ที ัง้ต่อ 
องคก์รตอ้งการอยู่ตลอดเวลาและก่อใหเ้กดิผลงานทีด่ตี่อตนเองโดยถา้เกดิขึน้ในระยะยาวกจ็ะส่งผลใหเ้กดิเป็นสมรรถนะเฉพาะองคก์ร 
อย่างเช่น (Creative Thinking) ซึง่ถอืไดว้่าเป็นองคก์รการคดิสรา้งสรรค ์เพราะทุกคนในองคก์รมสีมรรถนะในเรื่องการคดิสรา้งสรรค์  
 สรุปไดว้่าการประยุกตใ์ชแ้นวคดิสมรรถนะท าใหเ้กดิประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ซึง่สมัพนัธก์นัในทุกระดบัขององคก์ร และจากการ
การปฏบิตังิานของบุคลากรในธรุกจิการบนิไดศ้กึษาและพฒันาตามรปูแบบองคป์ระกอบของสมรรถนะทัง้ 5 ดา้น คอื ทกัษะ ความรู ้
ความตดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง บุคลกิลกัษณะประจ าตวั และแรงจงูใจ 
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 
 ในการศึกษานี้ ผู้วิจ ัยได้พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจยัจากแนวคิด ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยัที่
เกีย่วขอ้ง โดยมตีวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย  

ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ในทีน่ี้คอื ปัจจยับุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา วชิาเอก ระยะเวลาในการ
ท างาน และต าแหน่งงาน 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ในทีน่ี้คอื สมรรถนะในการปฏบิตังิานของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวน
ดุสติ ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะ ดา้นความรู ้ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง ดา้นบุคลกิลกัษณะประจ าตวั และดา้นแรงจงูใจ 

 
ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตำม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 

ปัจจยัส่วนบุคคลของบณัฑิต
สำขำธรุกิจกำรบิน มหำวิทยำลยั

สวนดสิุต 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศกึษา 
4. วชิาเอก 
5. ระยะเวลาในการท างาน 
6. ต าแหน่งงาน 

สมรรถนะในกำรปฏิบติังำนของ
บณัฑิตสำขำธรุกิจกำรบิน 
มหำวิทยำลยัสวนดสิุต 

1. ดา้นทกัษะ 
2. ดา้นความรู ้
3. ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง 
4. ดา้นบุคลกิลกัษณะประจ าตวั 
5. ดา้นแรงจงูใจ 



วิธีด ำเนินกำรวิจยั                                                                                                                                     
การวจิยันี้เป็นแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ทัง้วธิวีจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ โดยผูว้จิยัใชก้ารแจกแบบสอบถาม

เพื่อศกึษาสมรรถนะของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ โดยแจกตามเพศ อายุ ระดบัการศกึษา วชิาเอก ระยะเวลา
การท างาน ต าแหน่งงาน และสมัภาษณ์แนวทางการพฒันาสมรรถนะการท างานของบณัฑติจากหวัหน้างานซึง่บณัฑติก าลงัท างานอยู่  

ประชำกร กลุ่มตวัอย่ำงและกำรสุ่มตวัอยำ่ง  
ประชากรในการวจิยัคอื บณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติทีจ่บการศกึษาไปแลว้มจี านวนทัง้สิน้ 1,079 คน 
(มหาวทิยาลยัสวนดุสติ, 2562) ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยวธิขีอง Taro Yamane (Taro, Yamane, 1973) ทีร่ะดบัความน่าจะ
เป็นของความผดิพลาดทีย่อมใหเ้กดิขึน้ได ้0.05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 292 คน ทัง้นี้ ผูว้จิยัไดแ้จกแบบสอบถามเพิม่รวมเป็น 300 ชุด 
ผูว้จิยัไดสุ่้มตวัอย่างแบบโควตาโดยเลอืกแจกแบบสอบถามกบับณัฑติทุกรุ่น (ตัง้แต่ปี พ.ศ.2549 -2558) โดยทีผู่ต้อบแบสอบถามทุก
รุ่นมอีย่างน้อยรอ้ยละ 25 และบณัฑติทีต่อบแบบสอบถามใหค้วามร่วมมอืท าแบบสอบถามตามความสมคัรใจ   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอืแบบสอบถามเกีย่วกบัสมรรถนะการปฏบิตังิานของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 

แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได ้
ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 6 ขอ้ มลีกัษณะค าถามแบบปลายปิด สามารถ

เลอืกตอบค าตอบเดยีว ประกอบดว้ย 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดบัการศกึษา 4. วชิาเอก 5.ระยะเวลาในการท างาน 6.ต าแหน่งงาน                                                                                                                          
ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัสมรรถนะการปฏบิตังิานของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติซึง่ประกอบดว้ย                 

1. สมรรถนะดา้นทกัษะ 2. สมรรถนะดา้นความรู ้3. สมรรถนะดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง 4. สมรรถนะดา้นบุคลกิลกัษณะ
ประจ าตวั 5. สมรรถนะดา้นแรงจงูใจ ค าถามแต่ละสมรรถนะจ านวน 7 ขอ้ รวม 35 ขอ้  
โดยแบบสอบถามตอนที ่2 นี้มลีกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยม ี5 ระดบั ตามแบบของลเิคริท์ (Likert) โดยมี
การใหค้ะแนนตามระดบัดงันี้ 
  5 หมายถงึมสีมรรถนะในการปฏบิตังิาน  อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
  4 หมายถงึมสีมรรถนะในการปฏบิตังิาน  อยู่ในระดบัมาก 
  3 หมายถงึมสีมรรถนะในการปฏบิตังิาน  อยู่ในระดบัปานกลาง 
  2 หมายถงึมสีมรรถนะในการปฏบิตังิาน  อยู่ในระดบัน้อย 
  1 หมายถงึมสีมรรถนะในการปฏบิตังิาน  อยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด                                                                       
ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะอื่นมลีกัษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคดิเหน็โดยอสิระ                             

ทัง้นี้ แบบสอบถามไดต้รวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่านแลว้จงึไดท้ดลองแจก 
(Tryout) จ านวน 40 ชุดกบับณัฑติหลกัสตูรธุรกจิการบนิมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ ไดค้่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ที ่0.9820  

กำรสมัภำษณ์ 

 ผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์หวัหน้างานของบณัฑติหลกัสตูรธุรกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ จ านวน 10 คน ดงัตารางที ่3.3 
ตำรำงท่ี 2 สมัภำษณ์หวัหน้ำงำนของบณัฑิต 
ล ำดบั ต ำแหน่ง อำยุ 

(ปี) 
อำยุ
งำน (ปี) 

เพศ สำยกำรบิน แผนก 

1 Supervisor 30 7 หญงิ Nippon airways (ANA) สมัภาระผูโ้ดยสาร 
2 Supervisor 31 9 ชาย ลาวแอรไ์ลน์  

(Lao Airlines ) 
สมัภาระผูโ้ดยสาร 

3 Supervisor 47 20 หญงิ Thai Airways KP Landside 
4 Supervisor 38 15 ชาย Bangkok Airways KP Landside 
5 Supervisor ramp 29 7 หญงิ นกแอร ์จ ากดั มหาชน การปฏบิตังิานลานจอด 

6 Supervisor ramp 32 6 ชาย Air Asia การปฏบิตังิานลานจอด 



7 Senior Ground 
customer Service 
officer 

30 5 หญงิ Thai lion Air Ground Customer 
Service 

8 Senior Ground 
customer Service 
officer 

29 7 ชาย Thai Smile Airways Ground Customer 
Service 

9 Team Leader 35 9 หญงิ บรษิทั แพนไทย แอร ์ Ground Handling 

10 Team Leader 30 5 ชาย Bangkok Flight 
Service (BFS) 

Ground Handling 

                          รวม     10         คน 
 
กำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 ระยะเวลาการเกบ็รวมรวมขอ้มลูแบบสอบถาม คอื วนัที ่ 7 - 21 มนีาคม 2563 หลงัจากนัน้จงึไดส้มัภาษณ์หวัหน้างานของ
บณัฑติแนวทางการพฒันาสมรรนะของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ ในวนัที ่1-5 เมษายน 2563 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล   
ในการวเิคราะหข์อ้มลูครัง้นี้ ไดใ้ชส้ถติแิละวธิกีารในการวเิคราะหด์งันี้ 

1. สถติิเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชเ้พื่อบรรยายเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล และสมรรถนะในการปฏบิตังิานของ
พนักงานสายการบิน โดยได้น ามาแจกแจงจ านวนและน าเสนอเป็นค่าสถิติพื้นฐานที่ใช้ได้แก่ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ส าหรบัทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
สมรรถนะในการปฏบิตังิานของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติจ าแกนตามปัจจยัส่วนบุคคลของบณัฑติสาขาธุรกิจ
การบิน มหาวทิยาลยัสวนดุสติ สถิติที่ใช้คือการทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตวัแปรต้นสองกลุ่มการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วย
วธิกีารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One Way ANOVA) ในกรณีตวัแปรต้นตัง้แต่สามกลุ่มขึน้ไป เมื่อพบว่ามคีวามแตกต่างจะ
ท าการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลีย่เป็นรายคู่ดว้ยวธิผีลต่างเป็นส าคญัน้อยทีสุ่ด (Least Significant Different: LSD) 
 3. การวเิคราะหข์อ้ความการสมัภาษณ์ดว้ยการวเิคราะหเ์ชงิเนื้อหา (Content Analysis)  
 
ผลกำรวิจยั 
 ผลการวจิยันี้สามารถแบง่ไดอ้อกเป็นขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลและระดบัสมรรถนะของบณัฑติ ดงันี้ 

ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มตวัอย่างบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ จ านวนทัง้สิน้ 300 ตวัอย่าง ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 223 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.3 มอีายุ 31-35 ปี จ านวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.0 ส่วนใหญจ่บการศกึษา
ระดบัปรญิญาตรเีทยีบเท่า จ านวน 288 คน คดิเป็นรอ้ยละ 96.0 ส าเรจ็การศกึษาในสาขาวชิาเอกเกีย่วกบัธุรกจิการบนิโดยส่วนใหญ ่
จ านวน 290 คน คดิเป็นรอ้ยละ 96.7 มรีะยะเวลาในการท างานมากกว่า 5 ปี จ านวนมากทีสุ่ด 147 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.0 และมี
ต าแหน่งงานเป็นพนักงานบรกิารภาคพืน้โดยส่วนใหญ่เป็นจ านวน 246 คน คดิเป็นรอ้ยละ 82.0 (ตามตารางที ่3)   

ตารางที ่3.1 จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเพศ 
     (n=300) 

เพศ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ชาย 77 25.7 
หญงิ 223 74.3 

รวม 300 100.0 
 



จากตารางที่ 3.1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 223 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.3 รองลงมาเป็นเพศชาย 
จ านวน 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.7 

 
ตารางที ่3.2 จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามอายุ 

     (n=300) 
อาย ุ จ านวน (คน) รอ้ยละ 

21-25 ปี 65 21.7 
26-30 ปี 73 24.3 
31-35 ปี 150 50.0 
36-40 ปี 12 4.0 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางที ่3.2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างครึง่หนึ่งมอีายุ 31-35 ปี จ านวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.0 รองลงมาไดแ้ก่ อายุ 26-
30 ปี จ านวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.3 อายุ 21-25 ปี จ านวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.7 และอายุ 36-40 ปี จ านวนน้อยทีสุ่ดเพยีง 
12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.0  

 
ตำรำงท่ี 3.3 จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามระดบัการศกึษา 

     (n=300) 
ระดบัการศกึษา จ านวน (คน) รอ้ยละ 

ปรญิญาตรเีทยีบเท่า 288 96.0 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 12 4.0 

รวม 300 100.0 

จากตารางที ่3.3 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรเีทยีบเท่าจ านวน 288 คน คดิเป็นรอ้ยละ 96.0 
ส่วนทีเ่หลอืจบการศกึษาในระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.0 ตามล าดบั 

ตำรำงท่ี 3.4 จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามวชิาเอก 
                                                                                                               (n=300) 

วชิาเอก จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ธุรกจิการบนิ 290 96.7 
ธุรกจิการโรงแรม 4 1.3 
ธุรกจิการท่องเทีย่ว 6 2.0 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางที ่3.4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ส าเรจ็การศกึษาในสาขาวชิาเอกคอื ธุรกจิการบนิ จ านวน 290 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 96.7 รองลงมา ธุรกจิการท่องเทีย่ว จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.0 และธุรกจิการโรงแรม จ านวนน้อยทีสุ่ดเพยีง 4 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 1.3 ตามล าดบั  

 
 
 
 
 
 



ตำรำงท่ี 3.5 จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน 
     (n=300) 

ระยะเวลาในการท างาน จ านวน (คน) รอ้ยละ 
น้อยกว่า 1 ปี   5 1.7 
1-3 ปี   74 24.7 
3-5 ปี  74 24.7 
มากกว่า 5 ปี 147 49.0 

รวม 300 100.0 
จากตารางที ่3.5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะยะเวลาในการท างานมากกว่า 5 ปี จ านวนมากทีสุ่ด 147 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.0 

รองลงมา ระยะเวลาในการท างาน 1-3 ปี และระยะเวลาในการท างาน 3 -5 ปี จ านวนเท่ากัน  74 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 และ
ระยะเวลาในการท างานน้อยกว่า 1 ปี  จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.7 ตามล าดบั    
 
ตำรำงท่ี 3.6 จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามต าแหน่งงาน 

     (n=300) 
ต าแหน่งงาน จ านวน (คน) รอ้ยละ 

พนักงานบรกิารบนเครื่องบนิ   18 6.0 
หวัหน้าพนักงานบรกิารบนเครื่องบนิ   10 3.3 
พนักงานบรกิารภาคพืน้   246 82.0 
หวัหน้าพนักงานบรกิารภาคพืน้   18 6.0 
อื่นๆ  8 2.7 

รวม 300 100.0 
 

ผลการวเิคราะหร์ะดบัสมรรถนะการปฏบิตังิานของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ ในดา้นทกัษะ ดา้น
ความรู ้ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง ดา้นบุคลกิลกัษณะประจ าตวั และดา้นแรงจงูใจ มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
ตารางที ่4 ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามสมรรถนะการปฏบิตังิานของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ  
มหาวทิยาลยัสวนดุสติ (n=300) 

สมรรถนะการปฏบิตังิานของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ     S.D. แปลความ 

ดา้นทกัษะ 4.35 0.56 มากทีสุ่ด 
ดา้นความรู ้ 4.35 0.55 มากทีสุ่ด 
ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง 4.43 0.58 มากทีสุ่ด 
ดา้นบุคลกิลกัษณะประจ าตวั 4.45 0.57 มากทีสุ่ด 
ดา้นแรงจงูใจ 4.22 0.55 มากทีสุ่ด 
ภาพรวม 4.36 0.50 มากทีสุ่ด 

 

จากตารางที ่4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมสีมรรถนะการปฏบิตังิานของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิโดยภาพรวมในระดบัมากทีสุ่ด ( = 4.36) 
มสีมรรถนะการปฏบิตังิานในระดบัมากทีสุ่ดในดา้นบุคลกิลกัษณะประจ าตวั  

( = 4.45) ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง ( =4.43) ดา้นทกัษะและดา้นความรู ้ ( =4.35) และดา้นแรงจงูใจ ( = 4.22) 
ตามล าดบั 
 
 



สรปุและอภิปรำยผล  
สรปุ 
วตัถปุระสงคก์ำรวิจยัท่ี 1 เพือ่ศึกษำระดบัสมรรถนะกำรปฏิบติังำนของบณัฑิตสำขำธรุกิจกำรบิน มหำวิทยำลยัสวนดสิุต 
 ระดบัสมรรถนะการปฏบิตังิานของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติพบว่า กลุ่มตวัอย่างมสีมรรถนะการ

ปฏบิตังิานของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิโดยภาพรวมในระดบั มากทีสุ่ด ( = 4.36) มสีมรรถนะการปฏบิตังิานในระดบัมากทีสุ่ดใน

ดา้นบุคลกิลกัษณะประจ าตวั ( = 4.45) ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง ( = 4.43) ดา้นทกัษะและดา้นความรู ้( = 4.35) และดา้น

แรงจงูใจ ( = 4.22) ตามล าดบั เมือ่พจิารณารายประเดน็พบว่า สมรรถนะการปฏบิตังิานระดบัมากเพยีง 3 ประเดน็ไดแ้ก่ ความ

สะดวกในการเดนิทางมาท างาน ( = 4.02) ทกัษะดา้นภาษา เช่นภาษาองักฤษ ( = 3.99) กจิกรรม และสวสัดกิารอื่น นอกเหนือ 

จากทีอ่งคก์รจดัให ้( = 3.97) ตามล าดบั ส่วนประเดน็อื่นๆ ทีพ่บจะมสีมรรถนะการปฏบิตังิานมากทีสุ่ดเป็นส่วนใหญ ่
 
วตัถปุระสงคก์ำรวิจยัท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงสมรรถนะกำรปฏิบติังำนของบณัฑิตสำขำธรุกิจกำรบิน 
มหำวิทยำลยัสวนดสิุตจ ำแกนตำมปัจจยัส่วนบุคคลของบณัฑิตสำขำธรุกิจกำรบิน มหำวิทยำลยัสวนดสิุต 
การเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างสมรรถนะการปฏบิตังิานของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติจ าแกนตามปัจจยั
ส่วนบุคคลของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติพบว่า  
1) บณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติทีม่เีพศแตกต่างกนั สมรรถนะการปฏบิตังิานในดา้นทกัษะ ดา้นความรู ้ดา้นความ
คดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง ดา้นบุคลกิลกัษณะประจ าตวั แตกต่างกนั ส่วนดา้นแรงจงูใจพบวา่ไมม่คีวามแตกต่างกนั (P = 0.0005*)                       
2) บณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติทีม่อีายุแตกต่างกนั สมรรถนะการปฏบิตังิานในดา้นทกัษะ ดา้นความรู ้ดา้นความ
คดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง ดา้นบคุลกิลกัษณะประจ าตวั และดา้นแรงจงูใจแตกต่างกนั ส่วนดา้นทกัษะ ดา้นแรงจงูใจพบว่าไมม่คีวาม
แตกต่างกนั (P = 0.002*) 
3) บณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั สมรรถนะการปฏบิตังิานในดา้นทกัษะ ดา้นความรู ้
ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง ดา้นแรงจงูใจ แตกต่างกนั ส่วนดา้นบุคลกิลกัษณะประจ าตวัพบว่าไมม่คีวามแตกต่างกนั (P = 
0.0004*) 
4) บณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติทีว่ชิาเอกแตกต่างกนั สมรรถนะการปฏบิตังิานในดา้นทกัษะ ดา้นความรู ้ ดา้น
ความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง ดา้นบุคลกิลกัษณะประจ าตวั และดา้นแรงจงูใจแตกต่างกนั ส่วนดา้นทกัษะ ดา้นความรู ้ ดา้นแรงจงูใจ
พบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนั (P = 0.108) 
5) บณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติทีม่รีะยะเวลาในการท างานแตกต่างกนั สมรรถนะการปฏบิตังิานใน ดา้นความรู ้
ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง ดา้นบุคลกิลกัษณะประจ าตวัแตกต่างกนั ส่วนดา้นทกัษะ และดา้นแรงจงูใจพบว่าไมม่คีวามแตกต่าง 
(P = 0.0007*) 
 6) บณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติทีม่ตี าแหน่งงานแตกต่างกนั สมรรถนะการปฏบิตังิานในดา้นทกัษะ ดา้นความรู ้
ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง ดา้นแรงจงูใจแตกต่างกนั ส่วนดา้นบุคลกิลกัษณะประจ าตวัพบว่าไมม่คีวามแตกต่างกนั (P = 
0.0001*) 
 
วตัถปุระสงคก์ำรวิจยัท่ี 3 เพื่อหำแนวทำงกำรพฒันำสมรรถนะกำรปฏิบติังำนของบณัฑิตสำขำธรุกิจกำรบิน มหำวิทยำลยั
สวนดสิุต 
แนวทางการพฒันาสมรรถนะการปฏบิตังิานของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดสุติ ประกอบดว้ย 4 แนวทางส าคญั
เร่งด่วน ไดแ้ก่ 1) ดา้นความรู ้ โดยสนับสนุนใหน้ักศกึษามกีารฝึกฝนภาษาองักฤษ ภาษาจนีและภาษาญีปุ่่ น รวมทัง้การจดัการเรยีน
การสอนทีเ่พิม่พนูความรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมของผูโ้ดยสารแต่ละชาต ิ การบรกิารดา้นสมัภาระ งานดา้นลานจอด วฒันธรรมแต่ละสาย
การบนิ รวมทัง้ความรูท้ ัว่ไปในสนามบนิ เพื่อใหเ้หมาะสมต่อการท างานในแต่ละแผนก 2) ดา้นทกัษะ การสนับสนุนใหน้ักศกึษาเกดิ
ความคุน้เคยต่อการใชอุ้ปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน ไม่วา่เป็นวทิยุสื่อสาร อุปกรณ์การท างานในส านักงาน และการใชโ้ปรแกรม
ของทางสายการบนิ รวมทัง้ทกัษะการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าและการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น จากการจดัการเรยีนการสอนทีส่อดแทรก
ความรู ้ และประสบการณ์ตรงเขา้ไปในรายวชิาใหเ้พิม่มากขึน้ โดยจดัโครงการอบรม หรอืการจดัทศันะศกึษาเพื่อใหว้ทิยากรทีม่คีวามรู้



ความเชีย่วชาญทางดา้นเฉพาะใหค้วามรูน้ักศกึษาไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น เพื่อใหเ้กดิประสทิธผิลอนัสงูสุดต่อตวันักศกึษา 3) ดา้น
คุณลกัษณะ โดยการสอนใหน้ักศกึษาตระหนักถงึการตรงต่อเวลา การมวีนิัย การมไีหวพรบิ บุคลกิภาพ การรบัฟังผูอ้ื่น และการ
รบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย เน้นย ้าอย่างมากเพื่อใหน้ักศกึษาเขา้ใจถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้หากนักศกึษาไมต่ระหนกัถงึสิง่
เหล่าน้ี อนัจะเกดิผลกระทบทีไ่มด่ตี่อตวันักศกึษาเอง และ  4) ดา้นบณัฑติทีจ่บแลว้มาท างาน โดยทางมหาวทิยาลยัสวนดุสติควรมกีาร
ผลติบุคลากรออกมาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทีเ่หมาะสมต่อการท างานในอุตสาหกรรมธุรกจิการบนิ และควรจดัการเรยีนการสอนที่
สอดแทรกเพิม่พนูความรูใ้นดา้นลานจอด และภาษาองักฤษ เพื่อใหม้อีงคค์วามรูท้ีพ่รอ้มต่อการปฏบิตังิานในแผนกงานดา้นลานจาดใน
สายการบนิ 
 
อภิปรำยผล 
         จากจากสรุปผลการศกึษาทีน่ าเสนอขา้งตน้ ผูว้จิยัมปีระเดน็ทีจ่ะขออภปิรายผล ดงัต่อไปนี้ 

1. ดา้นทกัษะ ทีบ่ณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติม ีคอื บุคลกิลกัษณะประจ าตวั ในเรื่องของทกัษะพืน้ฐาน 
ในการบรกิาร การใหค้วามช่วยเหลอื การด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผูม้าใชบ้รกิาร โดยค านึงถงึความสอดคลอ้งตรงตามความ
ตอ้งการของผูร้บับรกิาร ท าใหผู้ร้บับรกิารเกดิความพอใจ ปฏบิตัโิดยถูกตอ้งสมบูรณ์ครบถว้น เหมาะสมแก่สถานการณ์ และไม่ก่อ
ผลเสยีแก่บุคคลอื่นๆ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสาวลกัษณ์ ฉายรุง้ (2557) และ กฤษตญิา มลูศร ี(2561) ทกัษะพืน้ฐานในภารกจิของ
ตนเอง ในการปฏบิตังิานใหเ้กดิความสมดุล และการท างาน อนัเป็นคุณภาพชวีติในการท างาน (Quality of Working Life) เป็นสิง่ที่
ส าคญัอย่างยิง่ เพราะคนเป็นทรพัยากรทีม่คี่าและมคีวามส าคญัต่อองคก์ร สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในสถานทีท่ างานตอ้งมคีวาม
เหมาะสมและเอือ้ต่อการท างาน คอื ท าใหผู้ป้ฏบิตังิานมคีวามรูส้กึทีด่ตี่องาน มคีวามสัง่คง ท าใหเ้กดิความสุข โดยจะส่งผลดทีัง้ตวั
บุคคลและองคก์ร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณุสรินิทร ์ หลิม่วริตัน์ (2557),  เสาวลกัษณ์ ฉายรุง้ (2557) และ พรพมิล พทิกัษธรรม 
(2559)  และทกัษะในการตดิต่อสื่อสาร ประสานงาน เพื่อใหเ้กดิ ความคดิ ความเขา้ใจตรงกนัในการร่วมมอืปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้ง ทัง้
เวลา และกจิกรรมทีจ่ะตอ้งกระท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ย่าง สมานฉนัทแ์ละมปีระสทิธภิาพเพื่อใหง้านด าเนินไปอย่างราบรื่น ไม่เกดิ 
การท างานซ ้าซอ้น ขดัแยง้กนั หรอืเหลื่อมล ้ากนั การประสานงาน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบรหิารและการปฏบิตังิานในหน่วยงาน 
หรอืองคก์ร ความส าเรจ็ของการประสานงานขึน้อยู่กบับทบาทและความสามารถของบุคลากรเป็นส าคญั 

2. ดา้นทกัษะ ทีบ่ณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ ควรพฒันา คอื ทกัษะดา้นภาษา เช่น ภาษาองักฤษ เป็น 
ตน้ ซึง่ภาษาองักฤษเป็นทกัษะพืน้ฐานทีม่คีวามส าคญัอนัดบัตน้ๆในโลกปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นยุคโลกาภวิตัน์ ยุคขอ้มลูขา่วสารไร้
พรมแดน ตลอดจนเทคโนโลยทีีม่คีวามกา้วหน้าอย่างรวดเรว็ ทกัษะดา้นภาษาองักฤษมคีวามจ าเป็นและส าคญัเป็นอย่างยิง่ในฐานะที่
เป็นภาษาหลกัในการสื่อสารกบันักท่องเทีย่วต่างชาตทิีเ่ดนิทางมาประเทศไทย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกพล วงศเ์สร ี และคณะ 
(2557), วริต ี สุขส าราญ (2560), กฤษตญิา มลูศร ี (2561) และ ณุสรินิทร ์หลิม่วริตัน์, ปารฉิตัร พรหมสวสัดิ ์และ รุ่งรว ีคลา้ยสุวรรณ 
(2561) และทกัษะการสื่อสารและจงูใจแก่ผูร้่วมงานหรอืผูอ้ื่นในการปฏบิตังิาน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วริต ีสุขส าราญ (2560) 

3. ดา้นความรู ้อนัเป็นความสามารถในการอธบิาย ถ่ายทอดความรูท้ีม่อียูใ่หเ้พื่อนรว่มงาน หรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ 
สามารถน าความรูเ้หล่านัน้มาประยุกต์ ใชใ้นการปฏบิตังิานไดจ้นเป็นผลส าเรจ็ทีบ่ณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติม ีคอื 
สมรรถนะการปฏบิตังิานในการสามารถวเิคราะหแ์กไ้ข ปัญหาการเฉพาะหน้าได ้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วริต ี สุขส าราญ (2560) 
และณุสรินิทร ์ หลิม่วริตัน์, ปารฉิตัร พรหมสวสัดิ ์ และ รุง่รว ี คลา้ยสุวรรณ (2561) รองลงมาไดแ้ก่ ความเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง
ขอบเขตของงาน และภารกจิของตน ความรอบรูข้า่วสารเหตกุารณ์ในปัจจุบนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิการบนิ ดา้นความรูท้ีบ่ณัฑติสาขา
ธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ ควรพฒันา คอืความรูเ้รื่องสนเทศของ สายการบนิ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสาวลกัษณ์ ฉายรุง้ 
(2557), เอกพล วงศเ์สร ี และคณะ (2557), สุฐติ ห่วงสุวรรณ และพลสณัห ์ โพธิศ์รทีอง (2558) และ ยุนิดา วริโิย (2560) และ
ความสามารถเผยแพร่ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน ต่อเพื่อนร่วมงาน องคก์รและสงัคม ซึง่ทกัษะดงักล่าว จะสรา้งสมขึน้มา
จากประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน ระยะเวลาในการท างาน และการเรยีนรูง้านของตวับุคคลเป็นส าคญั สอดคลอ้งกบัผลการวจิยั                   

4. ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง เกีย่วกบัเจตคต ิค่านิยม ความเชื่อ หรอืภาพลกัษณ์ส่วนตน ซึง่สงัเกตไดจ้ากพฤตกิรรม 
ทีแ่สดงออกมาทีบ่ณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดสุติม ี คอื สมรรถนะการปฏบิตังิานเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม อนัเป็นคุณลกัษณะของบุคคลทีส่ามารถแสดงออกอนัเป็นทีต่อ้งการของธุรกจิ และสงัคมในดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 
ค่านิยม จติส านึก การอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมอย่างมคีวามสุข สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยุนิดา วริโิย (2560) รองลงมาไดแ้ก่ การ
ตอบสนองความพงึพอใจของ ลูกคา้ และการปฏบิตังิานดว้ยความถูกตอ้งและทนัต่อเวลา อนัเป็นคุณสมบตัทิีพ่ึง่ประสงคข์องบคุลากร



ภาคบรกิาร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกพล วงศเ์สร ีและคณะ (2557) และ ยุนิดา วริโิย (2560) ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง ที่
บณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ ควรพฒันา คอืความสามารถในการรบัค าสัง่และปฏบิตัติามค าสัง่การเพิม่พนูทกัษะ 
โดยผ่านการฝึกอบรม การฝึกอบรมทีด่จีะสามารถเพิม่ประสทิธภิาพของพนักงาน จงึเทา่กบัเป็นการเพิม่ผลผลติใหก้บัองคก์ร ช่วยท า
ใหเ้กดิเจตคตทิีด่กีบัองคก์รซึง่เป็นหนึ่งในภารกจิทีส่ าคญัทีฝ่่ายทรพัยากรบุคคลตอ้งการพฒันาบคุลากรใหม้ศีกัยภาพเพิม่มากขึน้ ทัง้นี้
ทรพัยากรมนุษย ์คอื ปัจจยัส าคญัรวมถงึเป็นกลยุทธท์ีด่ทีีสุ่ดอยา่งหนึ่งทีจ่ะสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนักบัองคก์รอื่นๆ ตลอดจน
เป็นกุญแจส าคญัทีท่ าใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ได ้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณุสรินิทร ์ หลิม่วริตัน์ (2557), เสาวลกัษณ์ ฉายรุง้ 
(2557) และ สุฐติ ห่วงสุวรรณ และพลสณัห ์โพธิศ์รทีอง (2558) 
ดา้นบุคลกิลกัษณะประจ าตวั อนัเป็นลกัษณะทางกายภาพทีม่กีารตอบสนองต่อขอ้มลู หรอืสถานการณ์ต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ ทีบ่ณัฑติ
สาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติม ีคอื การควบคมุอารมณ์ มคีวามอดทนอดกลัน้ และมคีวามอดกลัน้ ซึง่เป็นความสามารถใน
การควบคุมอารมณ์เมื่อเกดิสถานการณ์ทีไ่ม่พงึประสงค ์การคดิเชงิบวก การควบคมุความรูส้กึใหใ้จเยน็ พยายามนิ่งไวก้่อน และปล่อย
วาง มคีวามมัน่คงทางอารมณ์อยู่ตลอดเวลา อดทนต่อเพื่อนร่วมงานและลูกคา้ ซึง่เป็นพฤตกิรรมการแสดงออกทีส่ าคญัมากต่องานดา้น
การบรกิาร รองลงมาไดแ้ก่ ความสนใจทีจ่ะพฒันาตนเอง ความซื่อสตัย ์และมนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีโดยมนุษยส์มัพนัธจ์ะเป็นกลวธิกีารสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างเพื่อนมนุษยใ์หม้าท ากจิกรรมรว่มกนัแบบเตม็ใจ และบุคคลทีม่มีนุษย์สมัพนัธก์จ็ะเป็นบุคคลทีส่ามารถเขา้กบั
ผูอ้ื่นไดง้า่ย มจีติสาธารณะทีเ่ป็นทีร่กัใคร่ของผูอ้ื่นใครเหน็ใครกอ็ยากอยู่ใกล ้ มนุษย์สมัพนัธจ์งึเกีย่วขอ้งกบัความตอ้งการของบุคคล 
แรงจงูใจหรอืสาเหตุภายในของบุคคลทีจ่ะเขา้มาท ากจิกรรมใดๆ ใหบ้รรลุเป้าหมาย รวมทัง้การสามารถเอาชนะจติใจผูอ้ื่นใหค้ลอ้ยตาม
จนสามารถท างานนัน้ๆ ไดส้ าเรจ็ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยุนิดา วริโิย (2560) ดา้นบคุลกิลกัษณะประจ าตวั ในภาพรวมเป็น

สมรรถนะการปฏบิตังิานทีม่คี่าคะแนนในระดบัมากทีสุ่ด ( = 4.45) ซึง่อาจจะมาจากสาเหตขุองการทีบ่ณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ 
มหาวทิยาลยัสวนดุสติประสงคท์ีอ่ยากจะเรยีนและมคีวามตัง้ใจอยากทีจ่ะท างานในสายธุรกจิการบนิน้ีดงัแสดงในระดบัค่าคะแนน  

5) ดา้นแรงจงูใจ อนัประกอบดว้ยสิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นแรงขบัใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา เป็นสิง่ทีซ่่อนเรน้
อยู่ในความคดิ  หรอืความตอ้งการซึง่เป็นต้นเหตุของการแสดงออกในรูปของพฤตกิรรม โดยบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยั
สวนดุสิตมีสมรรถนะการปฏิบัติงานมากที่สุดเกี่ยวกับพนักงานหรือเพื่อนร่วมงานมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  รองลงมาได้แก่ 
ผลส าเรจ็ในการปฏบิตังิานท าใหเ้กดิก าลงัใจในการปฏบิตังิานใหด้ขีึน้ ปรมิาณงานทีร่บัผดิชอบเหมาะสมกบัต าแหน่ง และค่าตอบแทนที่
ได้รบัเหมาะสมแก่ความรู้และความสามารถ  ตามล าดับ ด้านแรงจูงใจ ที่มีระดบัคะแนนน้อยสุดคือ กิจกรรม และสวสัดิการอื่นๆ 
นอกเหนือจากทีอ่งค์กรจดัให ้ซึง่จะเกดิขึน้จากการเรยีนรูว้ฒันธรรมองคก์ร และการปรบัตวั เป็นการเรยีนรูท้ีจ่ะอยู่ในองค์กร ซึ่งต้องใช้
เวลาในการเรยีนรูแ้ละปรบัตวั จากผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างสมรรถนะการปฏบิตัิงานของบณัฑติสาขาธุรกิจการบนิ 
มหาวทิยาลยัสวนดุสติจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า บณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ ทีเ่ป็นเพศชาย สมรรถนะ
การปฏบิตังิานในทกัษะ ดา้นความรู ้ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง ดา้นบุคลกิลกัษณะประจ าตวั และโดยรวมมากกว่าเพศหญงิ และ
บณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติทีม่อีายุ 31-35 ปี มสีมรรถนะการปฏบิตังิานในดา้นความรู ้ดา้นความคดิเหน็เกี่ยวกบั
ตนเอง และโดยรวมน้อยกว่าผูท้ีม่อีายุ 21-30 ปี รวมถงึบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติทีม่อีายุ 31-40 ปี มสีมรรถนะ
การปฏบิตังิานในดา้นบุคลกิลกัษณะประจ าตวัน้อยกว่าผูท้ีม่อีายุ 21-30 ปี ซึ่งแสดงใหเ้หน็ถงึอายุกม็ผีลต่อสมรรถนะในการปฏบิตังิาน
ดา้นการบรกิารเช่นกนั และบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั สมรรถนะการปฏบิตังิาน
ในดา้นทกัษะ ดา้นความรูด้า้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง ดา้นแรงจงูใจกจ็ะ แตกต่างกนั  
แนวทางการพฒันาสมรรถนะการปฏบิตังิานของของบณัฑติสาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติเร่งด่วนม ี4 ประการไดแ้ก ่ 
1) ดา้นความรู ้ โดยสนับสนุนใหน้ักศกึษามกีารฝึกฝนภาษาองักฤษ ภาษาจนีและภาษาญีปุ่่ น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกพล วงศ์
เสร ีและคณะ (2557), ยุนิดา วริโิย (2560) และกฤษตญิา มลูศร ี(2561) 
2) ดา้นทกัษะ การสนับสนุนใหน้ักศกึษาเกดิความคุน้เคยต่อการใชอุ้ปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน และการใชโ้ปรแกรมของทางสาย
การบนิ รวมทัง้ทกัษะการแกไ้ขปัญหา เฉพาะหน้า สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุฐติ ห่วงสุวรรณ และพลสณัห ์โพธิศ์รทีอง (2558) และ
วริต ีสุขส าราญ (2560) 
3) ดา้นคุณลกัษณะ โดยการสอนใหน้ักศกึษาตระหนักถงึการตรงต่อเวลา การมวีนิัย การมไีหวพรบิ บุคลกิภาพ การรบัฟังผูอ้ืน่ และ
การรบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกพล วงศเ์สร ีและคณะ (2557) และวริต ีสุขส าราญ (2560) 
4) ดา้นบณัฑติทีจ่บแลว้มาท างาน โดยทางมหาวทิยาลยัสวนดสุติควรมกีารผลติบุคลากรออกมาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทีเ่หมาะสมต่อ
การท างานในอุตสาหกรรมธุรกจิการบนิ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณุสรินิทร ์หลิม่วริตัน์ (2557)  



ข้อเสนอแนะ 
         ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลวิจยัไปใช้ 

1) ควรน าผลการวจิยัไปพฒันานักศกึษาซึง่ก าลงัศกึษาในหลกัสตูรเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะนักศกึษาทีก่ าลงั 
จะจบและตอ้งการท างานในธุรกจิการบนิ  

2) ควรน าผลการศกึษาไปเป็นขอ้เสนอแนะเพื่อใชใ้นการพฒันาหลกัสตูรทีจ่ะมขีึน้ในครัง้ต่อไป โดยมุง่เน้นนักศกึษาก่อนจะไป 
ท างานในธุรกจิการบนิ ดา้นความรู ้ คอืความเขา้ใจเกีย่วกบักฎระเบยีบมาตรฐานของกรมการบนิระหว่างประเทศ และดา้นทกัษะ
ภาษาองักฤษ ทกัษะภาษาที ่3 ทีเ่อือ้ประโยชน์ในการปฏบิตังิานในสายการบนิ โดยใชร้ปูแบบการพฒันาทีห่ลากหลายใหส้อดคลอ้งกบั
วชิาชพีในการปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

       ข้อเสนอแนะส ำหรบักำรวิจยัครัง้ต่อไป 
1) ควรมกีารศกึษาเรื่องการพฒันาสมรรถนะซึง่บณัฑติควรจะพฒันาโดยมพีืน้ฐานจากการศกึษาครัง้นี้ โดยการศกึษาจาก 

ผูป้ระกอบการและผูม้ส่ีวนรว่มในการพฒันานักศกึษาในการท างาน   
2) ควรท าการวจิยัเรื่องสมรรถนะโดยแยกประเภทกลุ่มสายการบนิต่าง ๆ เช่น สายการบนิตน้ทุนต ่า หรอืสายการบนิบรกิารเตม็ 

รปูแบบ เพื่อทีจ่ะไดค้วามแตกตา่งในความคดิเหน็ และมมุมองทีม่ากขึน้ 
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