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บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001: 2015 สาํหรับบุคลากร

ดา้นการบินในรูปแบบการเรียนออนไลน์ เน่ืองจากตอ้งการให้บุคลากรดา้นการบินซ่ึงมีตารางการทาํงานท่ีไม่แน่นอน 

สามารถเขา้ถึงหลกัสูตรฝึกอบรมไดโ้ดยง่ายดว้ยหลกัสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ ผูวิ้จยัทาํการวิจยัแบ่งเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ 

ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์เน้ือหาหลกัสูตรฝึกอบรม และความตอ้งการการเรียนแบบออนไลน์ โดยดา้นเน้ือหาประกอบดว้ย (1) 

บททัว่ไป (2) บริบทองค์กร (3) ความเป็นผูน้ํา (4) การวางแผน และพบว่าผูอ้บรมส่วนใหญ่มีความตอ้งการฝึกอบรม

ออนไลน์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) ระยะท่ี 2 การออกแบบและจดัทาํเคร่ืองมือการฝึกอบรมออนไลน์ 

ประกอบดว้ย เน้ือหาหลกัสูตร แบบอบรมออนไลน์ แบบฝึกหัดระหว่างการฝึกอบรม แบบทดสอบก่อนและหลงัการ

ฝึกอบรม และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบบรม โดยผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินความสอดคลอ้งของ

เน้ือหาและคุณภาพส่ือมีความเหมาะสม ค่าความยากของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.25-1.00 และค่าอาํนาจจาํแนกอยู่

ระหวา่ง 0.2-1.00 ค่าความง่ายของแบบฝึกหดัอยูร่ะหวา่ง 0.43-0.59 และค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.82-0.96 ระยะท่ี 3 การ

ทดลองและศึกษาผลการใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน พบวา่ ส่ือการฝึกอบรมทาํใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมมี

ความเขา้ใจและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน โดยประสิทธิภาพชุดการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดโดยรวม คือ 

E1/E2 = 90/90 ซ่ึงในบทท่ี 2  3 และ 4 คือ 92.50/89.33,  92.33/91.67 และ 92.17/91.67 ตามลาํดบั และผูฝึ้กอบรม มีความพึง

พอใจในหลกัสูตรฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมาก เป็นค่าเฉล่ีย 4.19 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.47 

 

คาํสําคญั: ระบบบริหารงานคุณภาพ  หลกัสูตรฝึกอบรม  บุคลากรด้านการบิน  ISO9001: 2015 
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Abstract 

The objective of this study is to develop an online training course on quality management system ISO9001: 2015 

for aviation personnel who are working under the unscheduled and non-routine cycle. The research is divided into 3 phases. 

The first phase is an analysis of online course content and learning demand. Such course content included an overview of the 

course, organizational context, leadership, and planning. From this phase, it was found that the personnel preferred online 

training course on Facebook. The second phase deals with the design of online training tools including course content, course 

media, exercises, pretest and posttest, and satisfaction questionnaire. The level of appropriateness of the course content 

evaluated by the experts was at 0.25 – 1.00, while the discrimination rate and the level of difficulty were between – 0.2 – 

1.00 and 0.43 – 0.59, respectively. The third phase is a trial and a study of course results from 30 samples. From this phase, 

it was found that the personnel who participated in the developed online training course tended to have a better understanding 

as well as a higher achievement. In addition, the teaching efficiency was in line with pre-determined range of E1 = 90 and 

E2 = 90, whereby the efficiency of chapter 2 - 4 is 92.50/89.33, 92.33/91.67, and 92.17/91.67, respectively. Training 

instructors were satisfied with course on a high level, with an average of 4.19 and standard variation score of 0.47.  

 

Keywords: quality management system, training course, aviation personnel, ISO9001: 2015 

 

1.  บทนํา  

ในปัจจุบนัการเดินทางด้วยเคร่ืองบินเป็นส่ิงท่ีง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว ตอบโจทยค์วามตอ้งการของ

ผูโ้ดยสาร  โดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association; IATA)  ไดมี้การ

คาดการณ์อตัราการเจริญเติบโตของธุรกิจการบินในปี 2037 จะมีผูโ้ดยสารถึง 8.2 พนัลา้นคน ซ่ึงประเทศไทยจะมีตลาด

ผูโ้ดยสารสูงสุดในโลก เป็นอนัดบัท่ี 9 (International Air Transport Association, 2018) และในส่วนของสาํนกังานการ

บินพลเรือนแห่งประเทศไทย (สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, 2561) คาดการณ์แนวโน้มทิศทางการ

เจริญเติบโตของผูโ้ดยสารในประเทศไทย ในช่วงปีค.ศ. 2018-2022 พบวา่จะมีอตัราผูโ้ดยสารสูงข้ึน 7.5%  

จากแนวโนม้ผูโ้ดยสารท่ีเพิ่มสูงข้ึน ทาํให้ทิศทางการแข่งขนัของธุรกิจการบินมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนอนัจะ

สงัเกตอยา่งง่ายไดจ้ากแนวโนม้การแข่งขนัทางดา้นราคาท่ียงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง (ปุญญภพ ตนัติปฎก, 2562) แต่ปัจจยั

ทางดา้นราคาเป็นเพียงปัจจยัหน่ึงจากหลายๆปัจจยัท่ีจะทาํให้ผูโ้ดยสารเลือกใชส้ายการบิน แต่หากมีสายการบินใดท่ี

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ดยสารไดม้ากท่ีสุดจะทาํให้ผูโ้ดยสารเลือกใชส้ายการบินนั้นๆ ดงันั้น จากคาํ

นิยามจากองค์การระหว่างประเทศว่าดว้ยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization; ISO) ท่ี

ได้ให้คาํนิยามของคาํว่า คุณภาพ คือ รูปลักษณะและคุณลักษณะทั้ งหมดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ท่ีสามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจต่อความตอ้งการท่ีไดก้ล่าวถึงไว ้หรือ แสดงนยัถึงไว ้(ISO, 1994, อา้งถึงใน คาํนวณ วิสุทธิ

พิเนตร, 2560, น.9) ประกอบกบัธรรมชาติของธุรกิจการบินท่ีตอ้งมีการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ 
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และขอ้บงัคบัต่างๆ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil 

Aviation Organization; ICAO) สํานักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration; FAA) 

องคก์ารความปลอดภยัดา้นการบินแห่งสหภาพยโุรป (European Aviation Safety Agency; EASA) และ สาํนกังานการ

บินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เพ่ือให้เกิดคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ และระดบัสากล จึงกล่าวไดว้่า 

“คุณภาพ” เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหธุ้รกิจหรือกิจการสามารถดาํเนินต่อไปได ้ 

ไม่ใช่เฉพาะแค่ธุรกิจสายการบินเท่านั้นแต่ในทุกธุรกิจต่างให้ความสําคญักับคุณภาพ โดยใช้เคร่ืองมือท่ี

เรียกว่า “ระบบบริหารงานคุณภาพ” โดยตวัอย่างระบบบริหารงานคุณภาพท่ีไดรั้บการยอมรับกนัอยา่งกวา้งขวาง คือ 

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001: 2015 เป็นการจดัวางระบบบริหารงานเพ่ือการประกนัคุณภาพ ซ่ึงเป็นระบบท่ีจะ

ทาํให้เช่ือมัน่ไดว้่ากระบวนการต่าง ๆ จะไดรั้บการควบคุมและสามารถตรวจสอบได ้ผ่านระบบท่ีระบุขั้นตอนและ

วิธีการทาํงาน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บุคลากรในองคก์รรู้หนา้ท่ีความรับผดิชอบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน ซ่ึงตอ้งมี

การฝึกอบรมให้ความรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน มีการจดบนัทึกขอ้มูล รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบติังานให้

เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นระบบ และมีการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกนัขอ้ผิดพลาดเดิม (สถาบนั

รับรองมาตรฐานไอเอสโอ, 2559)  

ดงันั้นเพ่ือให้องคก์รไดก้า้วเขา้สู่ระบบบริหารงานคุณภาพ การฝึกอบรมบุคลากรท่ีมีอยูภ่ายในองคก์รจึงเป็น

ส่ิงจาํเป็นอยา่งยิ่ง ทั้งบุคลากรท่ีดาํเนินหนา้ท่ีในฝ่ายบริหารงานคุณภาพท่ีมีภาระหนา้ท่ีโดยตรง รวมทั้งทุกคนในองคก์ร

หากไดเ้รียนรู้ถึงความสาํคญัของระบบบริหารงานคุณภาพจะทาํให้การดาํเนินงานในองคก์รเป็นไปในทิศทางเดียวกนั

และจะมีความเขา้ใจในแต่ละกิจกรรมการดาํเนินงานขององคก์ร 

ในปัจจุบนัหน่วยงานธุรกิจการบินในประเทศไทยไดมี้การจดัฝึกอบรมระบบบริหารงานคุณภาพแต่เป็นการ

ภายในองคก์รเพียงเท่านั้น ทาํให้ผูวิ้จยัมีความตอ้งการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมน้ีข้ึนเพ่ือให้บุคลากรทางดา้นการบิน

สามารถเขา้ถึงการฝึกอบรมดา้นระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001: 2015 ไดโ้ดยทัว่ไป และเน่ืองดว้ยการดาํเนินงาน

ในดา้นการบินท่ีมีตารางเวลาไม่แน่นอน ส่งผลให้บุคลากรมีโอกาสเขา้รับการฝึกอบรมไดย้ากยิ่งข้ึนหากตอ้งทาํการ

ฝึกอบรมแบบในชั้นเรียนท่ีมีชั่วโมงการเรียนท่ีไม่ยืดหยุ่น ดังนั้นหากหลกัสูตรฝึกอบรมน้ีพฒันาเป็นการเรียนใน

รูปแบบออนไลน์ท่ีสามารถเรียนรู้ท่ีใดและเวลาใดกไ็ดจ้ะทาํให้ตอบโจทยต่์อสภาพการดาํเนินงานของบุคลากรดา้นการ

บิน และเป็นการสนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้ถึงหลกัสูตรฝึกอบรมน้ีไดง่้ายมากยิง่ข้ึน 

งานวิจยัน้ีจึงตอ้งการท่ีจะพฒันาหลกัสูตรระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001: 2015 สาํหรับบุคลากรดา้นการ

บิน ในรูปแบบการเรียนออนไลน์เพ่ือให้บุคลากรดา้นการบินมีความรู้ในดา้นระบบบริหารงานคุณภาพซ่ึงสามารถเขา้

ทาํการฝึกอบรมในหลกัสูตรน้ีไดโ้ดยง่าย อนัจะเป็นการส่งเสริม สนบัสนุนใหง้านดา้นการบินเป็นไปไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

สอดคลอ้งต่อมาตรฐานจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของธุรกิจ

ดา้นการบินในประเทศไทยต่อไป 
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2.  วตัถุประสงค์  

1) เพ่ือศึกษาความตอ้งการการเรียนออนไลน์ของหลกัสูตรฝึกอบรมระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001: 

2015 สาํหรับบุคลากรดา้นการบิน 

2) เพ่ือพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001: 2015 สําหรับบุคลากรดา้นการบินใน

รูปแบบการเรียนออนไลน์ 

3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อหลกัสูตรฝึกอบรมระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001: 2015 สาํหรับบุคลากร

ดา้นการบินในรูปแบบการเรียนออนไลน์ 

 

3.  วธีิดําเนินการวจิัย  

 ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ระยะตามลาํดบั ไดแ้ก่ 

ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์เน้ือหาหลกัสูตรฝึกอบรม และความตอ้งการ โดยทาํการศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี

และมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรฝึกอบรมฯ จากนั้นจดัทาํแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความตอ้งการส่ือการ

เรียนออนไลน์ด้วยชุดคําถามปลายปิด (Closed-end Questionnaires) ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ แบบสอบถามสาํรวจความตอ้งการจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานดา้นการบิน จาํนวน 35 คน แลว้ทาํ

การสรุปผลเพ่ือจดัทาํการสรุปสาระสาํคญั ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์

เน้ือหา (Content analysis) เพ่ือเป็นองคค์วามรู้ในการกาํหนดโครงร่างหลกัสูตร สาํหรับนาํเสนอรูปแบบการฝึกอบรม

ออนไลน์ 

ระยะท่ี 2 การออกแบบและจดัทาํเคร่ืองมือการฝึกอบรมออนไลน์ ดาํเนินการออกแบบและจดัทาํส่ือการเรียน

ออนไลน์ ประกอบดว้ย เน้ือหาของหลกัสูตรฝึกอบรม แบบฝึกหดัระหว่างการฝึกอบรม แบบทดสอบก่อนและหลงัการ

ฝึกอบรมเพ่ือใชว้ดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทดสอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอน โดยผา่นความเห็นชอบจาก

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูท้รงคุณวุฒิ จากนั้นนาํส่ือการเรียนออนไลน์เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน 

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือวิจยั (IOC) ซ่ึงแต่ละรายการประเมินควรมีค่าเฉล่ีย IOC ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป 

หากตํ่ากวา่ตอ้งทาํการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ (สุรพงษ ์คงสตัย ์และ ธีรชาติ ธรรมวงค,์ 2551) 

จากนั้นดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้สอบ จากกลุ่มทดลองภาคสนามซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานดา้นการบินจาํนวน 12 คน  

โดยแบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม วิเคราะห์ขอ้สอบแบบรายขอ้ ดว้ยค่าดชันีความยาก (Difficulty index) ตาม

สูตรการหาค่าดชันีความยาก และค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) ตามรูปแบบของ Kelly โดยใชเ้ทคนิค 33% ใน

ส่วนการวิเคราะห์ขอ้สอบอตันัย ในแบบฝึกหัดระหว่างการฝึกอบรม ดว้ยค่าดชันีความง่าย (Easiness index)  ใชก้าร

วิเคราะห์โดยใชสู้ตร D.R Whitney and D.L Sabers ซ่ึงแบ่งกลุ่มเก่ง กลุ่มอ่อน โดยใชเ้ทคนิค 25% และค่าอาํนาจจาํแนก 

(Discrimination) จากนั้นทาํการปรับปรุงขอ้สอบท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑก่์อนนาํไปใชจ้ริง (สิรินธร สินจินดาวงศ,์ 2547; 

ศิริชยั กาญจนวาสี, 2556) 
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จัดทาํแบบสอบถามความพึงพอใจหลกัสูตรฝึกอบรมระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001: 2015 สําหรับ

บุคลากรดา้นการบิน โดยกาํหนดอตัราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) (ลว้น สายยศ 

และองัคณา สายยศ, 2538) โดยแบบสอบถามไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนนาํไปใชง้าน 

ระยะท่ี 3 การทดลองและศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม ดาํเนินการทดลองการเรียนออนไลน์ของ

หลกัสูตรฝึกอบรมระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001: 2015 สาํหรับบุคลากรดา้นการบิน ซ่ึงเป็นการทดลองภาคสนาม 

1:100 ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานดา้นการบิน ใชร้ะยะเวลา 3 สัปดาห์ (1 บทเรียนต่อ 

1 สปัดาห์) รวมทั้งดาํเนินการจดัเกบ็แบบสอบถามความพึงพอใจจากผูเ้ขา้ร่วมทดลองการเรียนออนไลน์ 

สรุปผลการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการทดสอบค่าวิกฤติที (t-test) แบบ Paired-

samples (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ, 2545) และการทดสอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอนของหลกัสูตรฝึกอบรมดว้ย

ค่า E1/E2 (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2556) รวมทั้งสรุปผลความพึงพอใจท่ีมีต่อหลกัสูตรการฝึกอบรม  

ประชากรสําหรับงานวิจัยน้ี คือ ผูป้ฏิบัติงานด้านการบิน ซ่ึงเป็นประชากรท่ีมีจาํนวนนับได้ไม่แน่นอน 

(Infinite population) ดงันั้น ผูวิ้จยัทาํการเลือกกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ (Sampling unit) จากประชากร

ผูป้ฏิบติังานดา้นการบิน ประกอบดว้ย 

1) กลุ่มทดลองภาคสนามเพ่ือทาํการวิเคราะห์ขอ้สอบ จาํนวน 12 คน ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานดา้นการบิน 

2) กลุ่มตวัอยา่งในการดาํเนินการเกบ็แบบสอบถามความตอ้งการส่ือการเรียนออนไลน์ จาํนวน 35 คน ซ่ึงเป็น

ผูป้ฏิบติังานดา้นการบิน 

3) กลุ่มตวัอยา่งในการดาํเนินการทดลองการเรียนออนไลน์ของหลกัสูตรฝึกอบรมระบบบริหารงานคุณภาพ 

ISO9001: 2015 สาํหรับบุคลากรดา้นการบินจาํนวน 30 คน ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานดา้นการบิน 

 

4.  ผลการวจิัยและอภิปรายผล 

จากการดาํเนินการวิจยัจึงไดส้รุปผลออกมาในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เน้ือหาหลักสูตรฝึกอบรมและความต้องการส่ือการเรียนออนไลน์ หลกัสูตร

ฝึกอบรมระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001: 2015 สาํหรับบุคลการดา้นการบิน 

จากแบบสอบถามความตอ้งการส่ือการเรียนออนไลน์ หลกัสูตรฝึกอบรมระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 

9001: 2015 สาํหรับบุคลากรดา้นการบิน โดยทาํการเก็บแบบสอบถามจาํนวนทั้งส้ิน 35 คน ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานดา้น

การบิน มีประเด็นหลกั คือ รูปแบบการฝึกอบรมท่ีสนใจ คือ รูปแบบออนไลน์ท่ีมีลกัษณะเป็น คลิปวิดีโอ กรณีศึกษา 

และ Power Point ในระยะเวลาเรียน 30 นาที -  1 ชัว่โมง ทั้งน้ีส่ือสังคมออนไลน์ท่ีตอ้งการใชเ้รียน คือ Facebook ซ่ึงมี

หวัขอ้ท่ีสนใจในการเรียนรู้ในหลกัสูตรมากท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ การวางแผน บริบทองคก์ร และ ความเป็นผูน้าํ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีความสนใจเรียนหลกัสูตรฝึกอบรมระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001: 2015 

สาํหรับบุคลากรดา้นการบินท่ีไดรั้บการรับรองจากสถาบนัการบินพลเรือน โดยมีความเห็นเพิ่มเติม 3 ประเด็นใหญ่ คือ 

(1) เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ซ่ึงความรู้ท่ีได้รับจะสามารถนําไปพฒันาองค์กรในภาพรวมได้ (2) ระบบบริหารงาน
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คุณภาพเป็นพ้ืนฐานท่ีสามารถปรับใชใ้นการดาํเนินงานและกระบวนการทาํงานต่างๆ ซ่ึงหากมีใบรับรองการฝึกอบรม

จะสามารถนาํมาเป็นหลกัฐานเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานได ้(3) การเรียนผา่นออนไลน์ทาํให้ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย

ในการเดินทาง ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามคิดว่าจะสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บในหลกัสูตรฝึกอบรมไปประยกุต์ใชไ้ดใ้น

ระดบัมาก 

ระยะท่ี 2 ผลการออกแบบและจดัทาํเคร่ืองมือการฝึกอบรมออนไลน์ 

การออกแบบบทเรียนฝึกอบรมรมออนไลน์ ผูวิ้จยัทาํการออกแบบบทเรียนฝึกอบรมออนไลน์ จากผลท่ีไดรั้บ

ในแบบสอบถามความตอ้งการส่ือการเรียนออนไลน์ ดงัน้ี 

1) เน้ือหาท่ีมีผูส้นใจมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ การวางแผน (Planning for the quality management system) 

บริบทองค์กร (Context of the organization) และ ความเป็นผู ้นํา (Leadership) โดยผู ้วิจัยเพ่ิมเติมบทเรียนทั่วไป 

(General) เพ่ือเป็นพ้ืนฐานความรู้ใหก้บัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

2) ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใชใ้นการฝึกอบรม คือ Facebook ซ่ึงเป็นช่องทางการฝึกอบรมออนไลน์ท่ี

ไดรั้บความนิยมในการใชง้านมากท่ีสุด  

3) รูปแบบ / ประเภทส่ือท่ีนาํมาฝึกอบรม ประกอบดว้ย คลิปเสียง ภาพ Infographic ท่ีส่ือถึงเน้ือหาในหลกัสูตร 

ค่าความตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือวิจยั (IOC) จากการตรวจสอบของ ผูเ้ช่ียวชาญ พบว่าในดา้นเน้ือหามีค่า

ความตรงทั้งหมด 9 ขอ้ แต่ในดา้นคุณภาพส่ือ พบว่าความเหมาะสมของการใชสี้พ้ืนหลงั มีค่าความตรงท่ี 0.3 ดงันั้น

ผูวิ้จยัจึงไดท้าํการแกไ้ขโดยใชสี้พ้ืนหลงั ให้เหมาะสมตามขอ้แนะนาํ ดา้นคุณภาพส่ือหัวขอ้อ่ืนๆ พบว่ามีค่าความตรง 

ทั้งหมด 8 หวัขอ้  

การจัดทาํแบบฝึกหัดระหว่างการฝึกอบรม คือ แบบแบบฝึกหัดอตันัย จาํนวน 3 ข้อ (1 ข้อต่อบทเรียน)

แบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม คือ แบบทดสอบปรนยั จาํนวน 30 ขอ้ (10 ขอ้ต่อบทเรียน) จากนั้นดาํเนินการ

ทดลองเพ่ือหาค่าความยากง่ายและอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรมและแบบฝึกหัดระหว่างการ

ฝึกอบรม พบวา่  

1) แบบฝึกหัดระหว่างการฝึกอบรม ค่าความง่าย อยูร่ะหว่าง 0.43 – 0.59 ค่าอาํนาจจาํแนก อยูร่ะหว่าง 0.82 

– 0.96 มีขอ้แกไ้ข 0 ขอ้  

2) แบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม ค่าความยาก อยูร่ะหว่าง 0.25 – 1.00 ค่าอาํนาจจาํแนก อยูร่ะหว่าง 

-0.20 – 1.00 มีขอ้แกไ้ข 6 ขอ้ ไดแ้ก่ บทเรียนท่ี 2 จาํนวน 1 ขอ้  (ค่าความยาก 0.33) บทเรียนท่ี 3 จาํนวน 2 ขอ้ (ค่าความ

ยาก 0.25 และ ค่าอาํนาจจาํแนก -0.2) และบทเรียนท่ี 4 จาํนวน 1 ขอ้ (ค่าความยาก 0.25) 

ระยะท่ี 3 ผลการทดลองและศึกษาผลการใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม 

จากการดาํเนินการทดลองการเรียนออนไลน์หลกัสูตรฝึกอบรมระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001: 2015 

สาํหรับงานดา้นการบิน จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานดา้นการบิน ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน 3 สัปดาห์ 

โดยผลการทดสอบก่อน-หลงัการฝึกอบรม และแบบฝึกหัดระหว่างบทเรียน นาํไปสู่การวดัประสิทธิภาพส่ือหรือชุด

การสอน และการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง โดยสรุปผลการดาํเนินการทดลองดงัตารารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 การวดัประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอน 

บทเรียน ค่าเฉลีย่ ( 𝒙𝒙�) แบบฝึกหัด E1 
ค่าเฉลีย่ (𝒙𝒙�) แบบทดสอบ

หลงัเรียน E2 
E1/E2 ค่าความคลาดเคล่ือน E1/E2 

2 92.50 89.33 92.50/89.33 3.17% 

3 92.33 91.67 92.33/91.67 0.66% 

4 92.17 91.67 92.17/91.67 0.50% 

 

จากการสรุปผลการทดลองดงัตารางท่ี 1 และ ทฤษฎีการทดสอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอน ดงันั้น  

E1 คือ ค่าประสิทธิภาพของงานและแบบฝึกปฏิบติั โดยผูท้าํการวิจยันาํคะแนนแบบฝึกหดัในแต่ละบทหา

ค่าเฉล่ีย โดย บทท่ี 2 = 92.50 บทท่ี 3 = 92.33 และ บทท่ี 4 = 92.17 

E2 คือ ค่าประสิทธิภาพผลลพัธ์ของการประเมินหลงัเรียนของส่ือหรือชุดการสอนโดยผูท้าํการวิจยันําเอา

คะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียนของของแต่ละบทหาค่าเฉล่ีย โดย บทท่ี 2 = 89.33 บทท่ี 3 = 91.67 และ บทท่ี 4 = 

91.67 

ดงันั้นค่า E1/E2 ของบทเรียนท่ี 2 มีค่า 92.50/89.33 ซ่ึงมีค่าความแตกต่าง 3.17% บทเรียนท่ี 3 มีค่า 92.33/91.67 

ซ่ึงมีค่าความแตกต่าง 0.66% และ บทเรียนท่ี 4 มีค่า 92.17/91.67 ซ่ึงมีค่าความแตกต่าง 0.50% โดยมีค่าความแปรปรวน

ของผลลัพธ์ไม่เกิน ±2.5 จากช่วงตํ่าไปสูง ทั้ ง 3 บทเรียน แสดงให้เห็นว่าส่ือหรือชุดการสอนหลักสูตรระบบ

บริหารงานคุณภาพ ISO9001: 2015 สาํหรับบุคลากรดา้นการบินในรูปแบบการเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพ 
 

ตารางท่ี 2 การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุ่ม ค่าเฉลีย่ (𝒙𝒙�) 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) 

ค่าเฉลีย่ความ

แตกต่าง(D) 

สถิติทดสอบ 

t-test 
Sig. 

บทเรียนท่ี 2 บริบทองคก์ร (Context of the organization) 

แบบทดสอบก่อนเรียน 38.67 17.17 
50.67 24.95 0.00 

แบบทดสอบหลงัเรียน 89.33 9.80 

บทเรียนท่ี 3 ความเป็นผูน้าํ (Leadership) 

แบบทดสอบก่อนเรียน 43.33 14.93 
48.33 22.49 0.00 

แบบทดสอบหลงัเรียน 91.67 6.99 

บทเรียนท่ี 4 การวางแผน (Planning for the quality management system) 

แบบทดสอบก่อนเรียน 42.00 13.74 
49.67 26.32 0.00 

แบบทดสอบหลงัเรียน 91.67 7.91 

 

จากตารางท่ี 2 การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือหาค่าสถิติแบบ Paired Samples  

t-test พบว่า ค่าเฉล่ียความแตกต่างของแบบทดสอบในแต่ละบทเรียน คือ 50.67, 48.33 และ 49.67 ตามลาํดบั และ สถิติ

ทดสอบของแต่ละบทเรียน คือ 24.95, 22.49 และ 26.32  ตามลาํดบั แสดงว่า ค่าเฉล่ียคะแนนของแบบทดสอบทั้งสองมี
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ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความว่า การฝึกอบรมหลกัสูตรระบบบริหารงานคุณภาพ 

ISO9001: 2015 สําหรับบุคลากรดา้นการบินในรูปแบบการเรียนออนไลน์ ทาํให้ผูเ้รียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ท่ีดีข้ึน 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรมระบบริหารงานคุณภาพ 

ISO9001: 2015 สาํหรับบุคลากรดา้นการบินในรูปแบบการเรียนออนไลน์ 

 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจหลกัสูตรฝึกอบรมฯ  

หลกัสูตรฝึกอบรมระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 สาํหรับงานดา้น

การบินในรูปแบบการเรียนออนไลน์ 

ระดบัความพึงพอใจ 

(�̅�𝑥) S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

ดา้นวิธีการอบรม 4.13 0.44 มาก 

ดา้นคุณลกัษณะส่ือและโสตทศันูปกรณ์การอบรม 4.28 0.39 มาก 

ดา้นเน้ือหาหลกัสูตร 4.28 0.47 มาก 

ดา้นการประเมินผล 4.23 0.44 มาก 

ดา้นระยะเวลาในการฝึกอบรม 3.93 0.41 มาก 

ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 3.83 1.11 มาก 

ดา้นวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 4.28 0.46 มาก 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจหลกัสูตรฝึกอบรมฯ พบว่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 30 

คน ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานดา้นการบิน มีระดบัความพึงพอใจต่อหลกัสูตรฝึกอบรมฯ ในแต่ละดา้นอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงมี

ค่าเฉล่ีย 4.19 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.47 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 สาํหรับบุคลากรดา้นการบินในรูปแบบ

การเรียนออนไลน์ ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการออกแบบหลกัสูตร ประกอบดว้ย วตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการบรรลุ การคดัเลือก

เน้ือหาสาระและประสบการณ์ในการเรียนรู้ การจดัประสบการณ์ในการเรียนรู้ และการประเมินประสิทธิภาพในการ

เรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Tyler (1949) ซ่ึงเป็นผูอ้อกแบบการพฒันาหลกัสูตร จึงกล่าวไดว้่าการออกแบบ

หลกัสูตรดงักล่าวมีหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการออกแบบเป็นไปอยา่งมาตรฐานและสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงในงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

สาํหรับการนาํหลกัสูตรฝึกอบรมไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งไดน้ั้น จะตอ้งทาํการประเมินประสิทธิภาพส่ือหรือชุด

การสอน โดยผลของการประเมินประสิทธิภาพของส่ือ พบว่า ส่ือหรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพ โดยมีค่า E1/E2 

เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพแบบวิทยพิสัยท่ี 90/90 โดยค่าความแปรปรวนของผลลพัธ์ไม่เกิน ±2.5 

จากช่วงตํ่าไปสูงและค่าความคลาดเคล่ือน E1/E2 ไม่เกิน 5% สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2556) กล่าว
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วา่ การประเมินประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอน โดยมีองคค์วามรู้แบบวิทยพิสยั คือ ความรู้ ความจาํ ควรใชห้ลกัเกณฑ ์

E1/E2 ท่ี 90/90  โดยใหมี้ความคลาดเคล่ือนหรือความแปรปรวนของผลลพัธ์ไดไ้ม่เกิน .05 (ร้อยละ 5) จากช่วงตํ่าไปสูง 

=±2.5 หากส่ือหรือชุดท่ีมีการออกแบบพฒันาเป็นไปตามเกณฑ ์หมายถึง ส่ือหรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพสามารถ

นาํไปใชไ้ดจ้ริง 

นอกจากน้ีส่ือหรือชุดการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์บน Facebook ซ่ึงเป็นไปตามความตอ้งการในการสาํรวจ

ความตอ้งการการเรียนออนไลน์ ผลการวิจยัพบว่า ความพร้อมของผูเ้รียนท่ีตอ้งยอมรับเทคโนโลยีรูปแบบน้ี ตอ้งมี

ความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อบทเรียนเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสําคญัซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนประสบผลสําเร็จในการ

เรียน โดยประเด็นน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุธาวลัย ์ธรรมสังวาลย ์(2556) กล่าวถึงขอ้ควรคาํนึงในการจดัการสอน

บนช่องทางออนไลน์ ไดแ้ก่ 1) ความพร้อมของผูส้อน ท่ีตอ้งเปล่ียนบทบาทจากผูส้อนมาเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกโดย

ยึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 2) ความพร้อมของผูเ้รียน คือ ผูเ้รียนต้องยอมรับในเทคโนโลยีรูปแบบน้ี โดยมีความ

กระตือรือร้น ใฝ่รู้ และมีความรับผดิชอบ เป็นตน้ 3) ความพร้อมของอุปกรณ์เขา้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้เพ่ิมมากข้ึนภายหลงัการฝึกอบรม ดว้ยวิธีค่า

ทดสอบสถิติ t-test แบบ Paired-samples ทั้ง 3 บทเรียน มีค่า Sig. คือ 0.00 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 ซ่ึงหมายถึงการฝึกอบรม

หลกัสูตรระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001: 2015 สําหรับบุคลากรดา้นการบินในรูปแบบการเรียนออนไลน์ ทาํให้

ผูเ้รียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สอดคลอ้งกบัแนวคิด สมพร เช้ือพนัธ์ (2547) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หมายถึง ความสามารถ ความสาํเร็จ และสมรรถภาพของผูเ้รียนท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นผลมาจากการเรียน การสอน 

การฝึกฝน หรือประสบการณ์ของตวับุคคลท่ีสามารถวดัไดด้ว้ยการทดสอบวิธีต่างๆ  

 ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรม พบว่า ผูเ้ขา้ทดลองฝึกอบรมหลกัสูตรระบบบริหารงานคุณภาพ 

ISO9001: 2015 สาํหรับบุคลากรดา้นการบินในรูปแบบการเรียนออนไลน์ ซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 30 คน มีความพอใจใน

หลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ีย 4.19 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.47 ซ่ึงโดยเฉพาะด้าน

วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการทดลองฝึกอบรมมีความเห็นว่าความรู้ท่ีไดรั้บจะสามารถนาํไปปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดของหน่วยงาน และจะนาํไปพฒันา/ปรับปรุงมาตรฐานในการดาํเนินงานไดใ้นระดบัมาก ซ่ึงเป็นไปตาม

งานวิจยัเร่ือง ผลกระทบของการฝึกอบรมและการพฒันาต่อประสิทธิภาพของพนกังาน (Karim, Choudhury, & Latif, 

2019) ท่ีพบว่า พนกังานส่วนใหญ่มีความเช่ือว่าการฝึกอบรมจะช่วยปรับปรุงทกัษะ ความรู้และความสามารถได ้ดงันั้น

จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรฝึกอบรมระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001: 2015 สําหรับ

บุคลากรดา้นการบินในรูปแบบการเรียนออนไลน์ มีความพึงพอใจและมีเจตคติท่ีดีต่อหลกัสูตรฝึกอบรม 

 

6.  กติติกรรมประกาศ 

งานวิจยัน้ีสําเร็จลุล่วงดว้ยดี ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์ดร.อารีรัตน์ เส็นสด และ 

อาจารย์ ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผูใ้ห้ความรู้ คาํแนะนํา การช่วยเหลือและกาํลงัใจ ตลอดเวลาการดาํเนินงานวิจัย 

จนกระทัง่งานวิจยัสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี อาจารย ์ดร.อรรถพล ม่วงสวสัด์ิ อาจารยว์รงคฤ์ช ณัฐธาํรงกุล และ คุณณัฐนนัท์ 
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รัตนโชตินันท์ ท่ีเอ้ือเฟ้ือขอ้มูล และช้ีแนะความรู้ สําหรับการประกอบการจดัทาํงานวิจยั และ เพ่ือนร่วมเรียนระดบั

ปริญญาโท เพ่ือนพนกังานสถาบนัการบินพลเรือน และเพ่ือนพนกังานบริษทั ไทย ไลออ้น เมนทารี จาํกดั ท่ีให้กาํลงัใจ 

และใหค้าํปรึกษาท่ีดีมาโดยตลอด 

 ทา้ยน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ท่ีให้การเล้ียงดูอบรมและส่งเสริมให้ไดรั้บการศึกษา

เล่าเรียน ตลอดจนช่วยเหลือและใหก้าํลงัใจผูวิ้จยัเสมอมาจนงานวิจยัน้ีสาํเร็จลุล่วง 
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