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มาตรฐานและตัวบ่งชี้ประสิ ทธิ ภาพการจัดการการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการบิ น
ประเสริฐ อินทรักษ์1 และ คงศักดิ ์ ชมชุม2*
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษามาตรฐานและตัวบ่งชีป้ ระสิทธิภาพการจัดการการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการ
บินและ 2) ยืนยันมาตรฐานและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการบินวิธดี ําเนินการวิจยั
ประกอบด้วย ขัน้ ตอนที่  การศึกษาค้นคว้าตัวแปรทีเ่ กีย่ วกับมาตรฐานและตัวบ่งชี/้ การจัดการการศึกษาด้านอุตสาหกรรม
การบิน ขัน้ ตอนที่  การพัฒนาเครือ่ งมือและการจัดเก็บข้อมูล และขัน้ ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการยืนยันความ
เหมาะสมขององค์ประกอบและรูปแบบที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิตดิ ว้ ยผูเ้ ชีย่ วชาญ กลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ประกอบด้วย (1) กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการอุตสากรรมการบินและการบริหารการศึกษา จํานวน 5 คน ใช้แบบ
สัมภาษณ์กง่ึ โครงสร้าง () ผูบ้ ริหารและอาจารย์ประจําหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมการบินจากจํานวน 5 หลักสูตร ผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักสูตรละ 6 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร และอาจารย์ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามที่
เกี่ยวกับมาตรฐานและตัวบ่งชี/้ การจัดการการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการบิน 3) กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการอุตสากรรมการ
บินและการบริหารการศึกษา จํานวน 9 คน ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ และการวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า ) องค์ประกอบมาตรฐานและตัวบ่งชีป้ ระสิทธิภาพการจัดการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการบิน
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบดังนี้ () มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน (2) มาตรฐานด้านผูส้ อน () มาตรฐานด้าน
หลักสูตร (4) มาตรฐานด้านผูเ้ รียน () มาตรฐานด้านเครือข่ายการพัฒนาผูเ้ รียน () มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ และ
() มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา และ ) การยืนยันมาตรฐานและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาด้าน
อุตสาหกรรมการบินพบว่า มีความเหมาะสม มีความเป็ นไปได้ เป็ นประโยชน์ และถูกต้องครอบคลุม สอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดทฤษฎีการวิจยั
คําสําคัญ: มาตรฐานและตัวบ่งชี้ การจัดการการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการบิน
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The Standard and Indicators for Effectiveness of Aeronautical Educational Management
Prasert Intarak and Kongsak Chomchum*
Abstract
The purposes of the research were : ) to determine the standard and indicators for effectiveness of
aeronautical educational management, and 2) to confirm the standard and indicators for effectiveness of
aeronautical educational management. The research metrodology included: ) studying the variable concerning
the educational standard and indicators, 2) developing instrument and data collection, and ) analyzing the
data and confirming the standard and indicators for effectiveness of aeronautical educational management. The
sample and instruments in the research were: ()  aeronautical educational management specialists and
related persons by semi-structured interviews; (2) 2 aeronautical programs and  respondents were
executive programs and professor by using opinionnaire. ()  aeronautical educational management specialists
by using opinionnaire. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean,
standard deviation, exploratory factor analysis and content analysis. The findings of this research were as
follows: ) the components of the standard and indicators for effectiveness of aeronautical educational
management were : () learning and teaching management standard composed of  indicators (2) lecturer
standard composed of 2 indicators (3) curriculum standard composed of  indicators () student standard
composed of  indicators (5) student developing network standard composed of  indicators (6) quality assurance
systems standard composed of  indicators, and (7) educational management standard composed of  indicators,
and ) the confirmation of the standard and indicators for effectiveness of aeronautical educational management
were found propriety, feasibility, utility and accuracy with the theory, principles and concept of the research.
Keywords: Standard And Indicators, Educational Management
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1. บทนํา
อุ ตสาหกรรมการบินของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ทัง้ ในระดับมหภาคและจุลภาคประเทศต่าง ๆ
จะต้องมีการปรับตัว เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
ในหลายด้าน ทัง้ ด้านวิชาการ เทคโนโลยี และสิง่ ทีส่ าํ คัญ
ทีส่ ดุ คือการบริหารจัดการทีจ่ ะอํานวยการให้เกิดผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ พัฒ นาเทคโนโลยีก ารผลิตใหม่ ตลอดจนการ
จัดการเพื่อให้แข่งขันได้ท งั ้ ตลาดในประเทศและตลาด
ต่างประเทศซึ่งแนวโน้ มของการร่วมกลุ่มเขตเศรษฐกิจ
ต่ า ง ๆ การตกลงแบบทวิภ าคีแ ละการเจรจาต่ อ รอง
ระหว่ า งภู ม ิภาคมีผ ลโดยตรงต่ อ อุ ต สาหกรรมการบิน
ประกอบกับอุ ตสาหกรรมการบินในภู ม ิภาคเอเชียและ
แปซิฟิ กมีแนวโน้ มปรับตัวมากขึ้น ทัง้ ขนาดของความ
ต้องการเครื่องบินและจํานวนผู้โดยสาร โดยเฉพาะการ
รวมตัวกันของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ
ทําให้อุตสาหกรรมการบินของภูมภิ าค ASEAN พัฒนาขึน้
[] หลักสูตรด้านอุตสาหกรรมการบินจําเป็ นจะต้องมีการ
พัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดงั กล่าว ในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 [2] ได้
กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ในส่วนของยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยง
กับประเทศในภูมภิ าค เพื่อความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จและ
สังคม โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาความเชื่อมโยง
ด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนุ ภมู ภิ าคต่าง ๆ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันระบบอนุ ภมู ภิ าค การสร้าง
ความพร้อมในการเข้าสุ่ประชาคมอาเซียน การเข้าร่วม
เป็ นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมภิ าคภายใต้
บทบาทที่สร้างสรรค์เป็ นทางเลือกในการดําเนินนโยบาย
ระหว่างประเทศในเวทีโลก การสร้างความเป็ นหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็ นฐาน
การลงทุนและการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทัง้ เป็ นฐาน
ความร่ ว มมือ ในการพัฒ นาภู ม ิภ าค โดยเฉพาะความ
ต้อ งการที่จ ะให้ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ก ลางการบิน ใน
ภูมภิ าค []
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ตัวชี้วดั ผลดําเนินงานยังมีประโยชน์ หลายประการ คือ
ประการแรก การมีตวั ชีว้ ดั ที่ชดั เจน จะทําให้การทํางานมี
ทิศทาง และประสบความสําเร็จมากยิง่ ขึน้ ประการที่สอง
ช่วยให้สามารถตรวจสอบในระหว่างที่กํ าลังทํางานอยู่
ถึงแม้วา่ ทํางานไม่เสร็จก็สามารถตรวจสอบได้ถา้ มีตวั ชีว้ ดั
ในการทํางานแต่ละขัน้ ตอน ประการที่สาม การมีตวั ชี้วดั
จะทํ า ให้ ก ารประเมิน ผลมีค วามเชื่อ ถือ ได้แ ละมีค วาม
เทีย่ งตรงมากยิง่ ขึน้ และประการทีส่ ท่ี าํ ให้สามารถพิจารณา
ความดีความชอบ ก็จะทําให้คนทีท่ าํ งานดีมคี ุณภาพ เกิด
กําลังใจในการทํางานและในขณะเดียวกันก็จะเป็ นตัวอย่าง
ให้คนอื่นปฏิบตั ติ าม อันจะเป็ นผลต่อการพัฒนาบุคลากร
ให้มคี ุณภาพในภาพรวมต่อไป ดังนัน้ จึงควรนําตัวชีว้ ดั ผล
การดําเนินงานมาพิจารณาและหาแนวทางสร้างตัวชี้วดั
และเกณฑ์การประเมินด้านการจัดการศึกษาด้านการบิน
เพื่อวัดความสําเร็จของการจัดการศึกษาด้านการบินที่
ครอบคลุ ม และสะท้อนถึงคุ ณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาด้านการบิน
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
. เพือ่ ศึกษามาตรฐานและตัวบ่งชีป้ ระสิทธิภาพ
การจัดการการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการบิน
2. เพื่อยืนยันมาตรฐานและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ
การจัดการการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการบิน
3. ขอบเขตงานวิ จยั
3.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร คื อ ผู้ บ ริห ารและอาจารย์
ประจําหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมการบิน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.1. กลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ ริหาร จํานวน 1 คน
และอาจารย์ประจํ าหลักสูตรด้านอุ ตสาหกรรมการบิน
จํานวน  คน ทัง้ หมด 5 หลักสูตร
3. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
3..1 ตัว แปรพื้น ฐาน เป็ น ตัว แปรเกี่ย วกับ
ข้อ มู ล พื้น ฐานของผู้ต อบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหน่ งหน้ าที่ ประสบการณ์ ใน
การทํางาน และประสบการณ์ตาํ แหน่งหน้าทีป่ จั จุบนั
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3.. ตัวแปรที่ศกึ ษา เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
กับมาตรฐานและตัวบ่งชีป้ ระสิทธิภาพการจัดการการศึกษา
ด้านอุ ตสาหกรรมการบิน ซึ่งรวบรวมจากการวิเคราะห์
เอกสาร สรุ ป จากการสัม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ และผู้
เชีย่ วชาญ จากนัน้ สรุปตัวแปรและวิเคราะห์แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวบ่งชีป้ ระสิทธิภาพ
การจัดการการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการบินโดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ตวั ประกอบ ประเภทการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสํารวจ
4. วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
ขัน้ ที่ 1 การกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจ ยั
ขัน้ ตอนนี้ เ ป็ น การทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการจัดการการศึกษา
ด้านอุตสาหกรรมการบินทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อให้ได้
ตัวแปรที่ต้องการ ประมวลผลตัวแปรมาตรฐานและตัว
บ่งชีป้ ระสิทธิภาพการจัดการการศึกษาด้านอุตสาหกรรม
การบินที่ได้จาก การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary
Analysis) จากการสัมภาษณ์ (Interview) โดยนํ าข้อมูล
ทัง้ หมดมาวิเ คราะห์ แ ละสัง เคราะห์ เ นื้ อ หา (Content
Analysis) สรุปได้ตวั แปรทีเ่ กี่ยวข้องกับมาตรฐานและตัว
บ่งชีป้ ระสิทธิภาพการจัดการการศึกษาด้านอุตสาหกรรม
การบินทัง้ สิน้ จํานวน 155 ตัวแปร
ขัน้ ที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือ ขัน้ ตอนนี้เป็ นการนําผล
ทีไ่ ด้จากขัน้ ที่ 1 มาพัฒนาแบบสอบถาม (Questionnaire)
และปรับแก้ตามข้อเสนอและของอาจารย์ท่ปี รึกษา แล้ว
นํ าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒแิ ละผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาไทย ด้ า นสถิ ติ และด้ า นอุ ต สาหกรรมการบิ น
จํานวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) นํ าผลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์หาค่าดัชนี
ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ (Index of
Item
Objective Congruence : IOC) โดยคัดเลือกข้อคําถามที่
มีค่า IOC ที่มคี ่ามากกว่า 0.5 ขึ้นไป และปรับปรุง
แบบสอบถาม จนได้ขอ้ คําถามทีม่ คี วามเหมาะสม จํานวน
108 ข้อ หลังจากนัน้ นํ าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (TryOut) จากนัน้ นํ าผลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
โดยใช้วธิ สี มั ประสิทธิ ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s
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Alpha Coefficient) ได้คา่ ความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
ทัง้ หมด 0.990 และได้ แ บบสอบถามความคิด เห็ น
เกี่ยวกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการจัดการ
การศึกษาด้านอุตสาหกรรมการบิน เพื่อใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างในขัน้ ต่อไป
ขัน้ ที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล ขัน้ ตอนนี้ เป็ นการนํ า
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการ
บินทีไ่ ด้จากขัน้ ที่  ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จํ า นวน 5 หลัก สู ต ร ผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล หลัก สู ต รละ 6 คน
ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร จํานวน 1 คน และอาจารย์ 5 คน
รวมผู้ให้ข้อมูลทัง้ สิ้น 31 คน ได้ร บั แบบสอบถามที่ม ี
ความสมบูรณ์มาทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ
(Exploratory Factor Analysis) แปลผลการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เพื่ อ สรุ ป องค์ ป ระกอบมาตรฐานและตัว บ่ ง ชี้
ประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการ
บิ น จากนั ้น นํ า องค์ ป ระกอบมาตรฐานและตั ว บ่ ง ชี้
ประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการ
บินมายืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบ โดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒ ิและเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน พิจารณา
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้และการ
นํ าไปใช้ประโยชน์ สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริ ม าณ ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ และการวิเคราะห์เนื้อหา
5. ผลการวิ จยั
5.1 องค์ประกอบมาตรฐานและตัวบ่งชีป้ ระสิทธิภาพ
การจัดการการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการบินประกอบด้วย
7 องค์ประกอบดังนี้
องค์ประกอบที่  มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการ
สอน มี  ตัวบ่งชี้ มีค่านํ้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ
(factor loading) อยู่ระหว่าง .50-.751 มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 24. และค่าร้อยละของ
ความแปรปรวนเท่ากับ 2. ประกอบด้วยคือ (1)
โครงสร้างหลักสูตรเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน () มีการ
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จัด หาตํ า ราด้ า นการบิ น และรายละเอี ย ดหลัก สู ต รให้
นักเรียนตามมาตรฐาน (3) มีระดับชัน้ ของการสอบผ่าน
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ () มีโครงการพัฒนานักศึกษา
(5) มีการจัดอาจารย์ทป่ี รึกษาทางวิชาการ (6) วิธกี ารสอน
หลากหลายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา(7) มี
จํานวนและชนิดของข้อสอบตามมาตรฐานองค์การการบิน
ระหว่างประเทศ (8) คุณภาพวิทยานิพนธ์เป็ นทีย่ อมรับใน
สาขาวิชา (9) อาจารย์มกี ารใช้ส่อื การสอนทีแ่ สดงให้เห็น
การทํางานของเครื่องบิน (10) มีการคํานึงถึงความ
แตกต่างของผูเ้ รียนแต่ละบุคคล (11) มีการเน้นผูเ้ รียน
เป็ นศูนย์กลาง (1) มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับ
สนับสนุนงานวิจยั ของผูเ้ รียน (13) อาจารย์มที กั ษะในการ
ใช้ส่อื การสอนด้านการบิน (1) มีการมอบหมายงานให้
นักศึกษา เพื่อให้เกิดทักษะคิดวิเคราะห์ (15) อาจารย์ม ี
ความเต็มใจให้ความช่วยเหลือนักศึกษา (16) มีการ
ประยุกต์ใช้ระบบครูผูส้ อนและพัฒนาหลักสูตร ในการ
ติดตามหรือออกแบบ หลักสูตร (17) มีอุปกรณ์ ช่วยการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม (18) มีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพื่อเพิม่ ประสบการณ์ให้กบั นักศึกษา (19) มี
ระบบควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ์ (0) มีระบบให้ยมื
หนังสือ (1) มีคมู่ อื การวัดและประเมินผลและสัดส่วน
นํ้าหนักอย่างชัดเจน (22) มีชนิดและความถีใ่ นการสอบ
ภาคทฤษฏีแ ละปฎิ บ ัติต ามมาตรฐานองค์ ก ารการบิน
ระหว่างประเทศ (2) มีรูปแบบการประเมินของผูเ้ รียน
(24) มีวธิ กี ารในการรับข้อมูลย้อนกลับของผูเ้ รียนและผูใ้ ช้
ผูเ้ รียน (2) ช่องทางการติดต่อสือ่ สารมีความชัดเจน (2)
มีบุคลากรด้านความปลอดภัยเพียงพอ (2) มีการใช้
คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการสอบ (2) ห้องเรียนมีแสง
และระบบระบายอากาศทีเ่ หมาะสม (2) มีระบบควบคุม
ข้อสอบให้ตรงตาม มาตรฐานเนื้อหาของหลักสูตร () มี
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเพียงพอ () คณาจารย์มคี วาม
สัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน (2) มีการกระตุน้ ให้ผเู้ รียนได้คดิ และ
ท้าทายการเรียนรู้ () มีการฝึกงานในสายการบินหรือผู้
ให้บริการด้านการบิน ตาม (4) มีการตรวจสอบว่าผูเ้ รียน
เข้าใจในบทเรียน () มีเครื่องมือช่วยสอนทัง้ ภาพและ
เสียงด้านการบิน ตามมาตรฐานองค์การการบิน () มี
รายละเอียดของการไปดูงานด้านการบิน () ค่าใช้จ่าย
ในการเรียนมีความเหมาะสม
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องค์ประกอบที่ 2 มาตรฐานด้านผูส้ อนมี 2 ตัวบ่งชี้
มีคา่ นํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ อยูร่ ะหว่าง . -.
มีคา่ ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 16.03 และค่าร้อย
ละของความแปรปรวนเท่ากับ 1.8 ซึง่ เมื่อเทียบกับค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่นๆ ประกอบ
ด้วย () มีกระบวนการ พัฒนาอาจารย์ให้ทนั กับความ
ก้าวหน้า () อาจารย์มกี ารติดตามความ ก้าวหน้าทางด้าน
อุตสาหกรรมการบิน (3) อาจารย์มคี วาม สามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ () อาจารย์สามารถวางแผนและวิเคราะห์
งานของตนเองได้ (5) อาจารย์มองเห็นประโยชน์ขององค์กร
ส่วนรวม (6) อาจารย์มคี วามสามารถในการใช้ภาษาที่  (7)
อาจารย์มคี วามตรงต่อเวลาและสมํ่าเสมอในการทํางาน (8)
อาจารย์มคี วาม สามารถในการจัดทําและนํ าเสนอโครงการ
(9) อาจารย์มคี วามรูค้ วามเข้าใจอุปกรณ์เกีย่ วกับอุตสาหกรรม
การบิน (10) อาจารย์มคี วามรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ
(11) อาจารย์มนี ้ําใจเอือ้ อาทรผูอ้ ่นื (1) อาจารย์มคี ุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ของหลักสูตร (13) มีกระบวนการพัฒนาอาจารย์
ให้กา้ วทันความก้าวหน้าทางด้านการบิน (4) อาจารย์ม ี
ความอดทนในงานทีต่ นปฏิบตั ิ () มีบุคลากรและเครื่องบิน
สนับสนุ นเพียงพอ () มีกระบวนการคัด เลือกอาจารย์ ()
อาจารย์มคี วามเข้าใจในงานทีท่ าํ เป็ นอย่างดี () มีวธิ กี าร
คัดเลือกอาจารย์ท่มี คี วามเสมอภาคและยุตธิ รรม ()
อาจารย์มคี ุณธรรมและจริยธรรม (2) อาจารย์ปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบของหน่วยงานได้เป็ นอย่างดี
องค์ประกอบที่ 3 มาตรฐานด้านหลักสูตร มี 8 ตัว
บ่งชี้ มีคา่ นํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ อยูร่ ะหว่าง .51
-.776 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ .756 และ
ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ .59 ประกอบด้วย
(1) มีระยะเวลาในการเรียนตามมาตรฐานองค์การการบิน
ระหว่ างประเทศ () มีการวางแผนของหลักสูตรตาม
มาตรฐาน (3) มีรายวิชาตามมาตรฐานองค์การการบิน
ระหว่างประเทศมีคุณสมบัติของนักเรียนตามมาตรฐาน
() องค์ประกอบหลักสูตรมีหวั ข้อของตรงตามมาตรฐาน
(5) มีคุณสมบัตขิ องนักเรียนตามมาตรฐาน (6) มีวตั ถุประสงค์
ของหลักสูตรตรงตามมาตรฐาน (7) มีความยืดหยุ่นของ
หลักสูตรตามมาตรฐานองค์การการบินระหว่างประเทศ ()
ตําราและวารสารด้านการบินมีความทันสมัย หลากหลายและ
เพียงพอ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2559

องค์ปประกอบที่ 4 มาตรฐานด้านผู
น ้เรียน มี  ตัว
บ่ งชี้ มีค่ าานํ้ าหนั ก ตัวแปปรในองค์ป ระะกอบ อยู่ระหวว่ า ง
.5-.600 มีค่าความแปปรปรวนของตัวแปรเท่
ว
ากับ 6.976
และค่าร้อยยละของความแแปรปรวนเท่ากับ .59 ประกกอบ
ด้วย (1) นักศึกษามีความมรูใ้ นภาษาไทยยและภาษาอังกกฤษ
ดี () นักกศึกษาสามารถจบหลักสูตรตาามเกณฑ์มาตรฐฐาน
(3) มีการปปรับปรุงตําราด้ด้านการบินให้ทัทนสมัย () สถาาบัน
มีประสบกการณ์และทรัพยากรสนั
ย
บสนุ นทางด้
ท านการบิน (5)
มีวธิ กี ารคัดั เลือกนักศึกษาที
ษ ม่ คี วามเสมอภาคและยุตธิธรรม
ร
(6) คู่มอื กการฝึกอบรมทีได้
่ รบั การรับรอองมีขอ้ มูลเพียงงพอ
ตามมาตรรฐานองค์การบินระหว่างประเเทศ (7) มีการ
ควบคุมมาาตรฐานการเรียนการสอนตาม
ย
มทีไ่ ด้รบั การรับรอง
() นักศึกษามีความรูค้ วาม สามารถเชิงวิ
ง ชาชีพ
ฒนา
องค์ปประกอบที่ 5 มาตรฐานด้านเคครือข่ายการพัฒ
ผูเ้ รียน มี 4 ตัวบ่งชี้ มีค่คานํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกกอบ
อยู่ระหว่าง .66-.79 มีค่าความแปรรปรวนของตัวแแปร
เท่ากับ 5.785 และค่าร้อ้ ยละของความมแปรปรวนเท่าากับ
5.356 ปรระกอบด้วย (1) สถาบันมีความร่
ว วมมือกับผผูใ้ ห้
บริการการรบิน () สถาบับันมีความร่วมมืมือกับสถาบันอื่นๆ
(3) มีรายละเอียดของกาารฝึ กงานและปประสบการณ์ ดด้าน
( ผูบ้ ริหารหลัลักสูตรมี วิสยั ทัศน์
การบินตาามมาตรฐาน ()
และมีช่อื เสีสียง
องค์ปประกอบที่ 6 มาตรฐานด้
ม
านกการประกันคุณภภาพ
มี  ตัวบ่งงชี้ มีค่านํ้าหนักตั
ก วแปรในองค์ประกอบอยู
ป
ร่ ะหหว่าง
.503-.777 มีค่าความแปปรปรวนของตัวแปรเท่
ว
ากับ 4.185
และค่าร้อยยละของความแแปรปรวนเท่ากับ 3.875 ประกกอบ
ด้วย (1)มีรระบบประกันคุณภาพ () มีระบบรายงานคว
ร
วาม
ก้าวหน้าของการเรียน (3) มีวธิ กี ารในการรรับข้อมูลย้อนกกลับ
ม
านการจัดการศึกษาา มี
องค์ปรระกอบที่ 7 มาตรฐานด้
 ตัวบ่งชี้ มีคา่ นํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยูร่ ะหวว่าง
.1-.68 มีคา่ ความแปรรปรวนของตัวแปรเท่
แ ากับ .000
และค่าร้อยยละของความแแปรปรวนเท่ากับั .780 และคค่า
ร้อยละของงความแปรปรววนเท่ากับ 3.3113 ประกอบด้ววย
(1) มีการกํกําหนดนโยบายยการดําเนินภารรกิจของหน่วยงงาน
() มีแผนนดําเนินงานทีส่ อดคล้
อ องกับนโยยบายและ
ปรับเปลีย่ นได้ (3) มีการแบ่งหน้าทีค่ วาามรับผิดชอบ
ชัดเจน
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รูปที่ 1 แสดงมาตรฐานและตัวั บ่งชีป้ ระสิทธิภาพการ
จัดการกการศึกษาด้านนอุตสาหกรรมกการบิน
MO – Meyer-OOlkin and Bartlett’s Test
ตาารางที่ 1 ค่า KM
Kaiser-MeyerK
-Olkin Measuure of Sampling
Adequacy
A
.935
Bartlett
B
’s Tesst Approx. CChi-Square 875
of
o Sphericity
5778
Df
.
Sig
ร
นและตัวบ่งชีป้ ระสิ
ร ทธิภาพ
ตารางที่ 2 องค์ประกอบมาตรฐาน
การจัดการการศึ
ด
กษา ด้านอุตสาหกรรรมการบิน
ลําดับ
ที่

องค์ประกอบ

จํานนวน
ตัวแแปร

1

การเรียนการสอน
น

337

ค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบ
ป
(Factorr Loading)
.50 - .816



ผูส้ อน

0

.5055 - .751

3

หลักสูตร

8

.51 - .776



ผูเ้ รียน

8

.5 - .760

5

เครือข่ายพัฒนา



.6666 - .79

6

ประกันคุคณภาพ

3

.5033 - .77

7

การจัดการ
ก

3
883

.5311 - .68

รวม

.5399 - .986

.2 ผลการยืนยันมาตรฐาานและตัวบ่งชีการจั
้ก ดการ
ศึกษาด้
ก านอุตสาหหกรรมการบิน มีความคิดเห็นสอดคล้
น
อง
กันว่
น ามาตรฐานแและตัวบ่งชีป้ ระะสิทธิภาพการจจัดการการ
ศึกษาด้
ก านอุตสาหกรรมการบินนมีความชัดเจน เพราะมี
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ตัวแปรต้น ตัวแปรตามที่ส่งผลต่อกัน เข้าใจได้โดยง่าย
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม เป็ นไปได้ และสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้
ตารางที่  ค่าความถี่และร้อยละของข้อมูลของความ
คิดเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญและผูท้ รงคุณวุฒ ิ

ร้อยละ

ตัวบ่งชีท้ ่ี 7 9
รวม
9

จํานวน

ตัวบ่งชีท้ ่ี 6 9

ร้อยละ

ตัวบ่งชีท้ ่ี 5 9

จํานวน

ตัวบ่งชีท้ ่ี  9

ร้อยละ

ตัวบ่งชีท้ ่ี 3 9

จํานวน

ตัวบ่งชีท้ ่ี 1 9
ตัวบ่งชีท้ ่ี  9

ร้อยละ

จํานวน

ความคิดเห็นผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูเ้ ชีย่ วชาญ
มาตรฐาน
ความ
ความ
การใช้
ความ
และตัวบ่งชี้ เหมาะสม เป็ นไปได้
ถูกต้อง
ประโยชน์








100

9
9
9
9
9
9
9
9








100

9
9
9
9
9
9
9
9








100

9
9
9
9
9
9
9
9








100

. การอภิ ปรายผล
จากการวิจยั พบว่า องค์ประกอบของมาตรฐานและตัว
บ่งชีป้ ระสิทธิภาพการจัดการการศึกษาด้านอุตสาหกรรม
การบินประกอบด้วย  องค์ประกอบ องค์ประกอบที่ 1 จะ
ช่วยให้การดําเนินการบริหารหลักสูตร ทําให้การกําหนด
รายวิชามีเนื้ อหาที่ท นั สมัย ก้าวทันความก้าวหน้ าทาง
เทคโนโลยีการบินที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และยังช่วย
ในการสนับสนุ นการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อม
ทางกายภาพ ความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ ความพร้อม
ด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ องค์ประกอบ
ที่  จะช่วยพัฒนาผูส้ อนให้มคี วามรูใ้ นทุก ๆ ด้าน ไม่ว่า
จะเป็ นด้านวิชาการ ด้านการสอน ด้านวิชาชีพ และด้าน
การวิจยั เพื่อสร้างอาจารย์ท่มี คี ุณภาพและมีแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ต่อไป องค์ประกอบที่ 3 จะเป็ นเสมือนเครื่องชีน้ ําไปสูก่ าร
ดําเนินการทางการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการผลิต
บัณฑิตที่พงึ ประสงค์ตามหลักวิชาการ องค์ประกอบที่ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Arthur E. Levine [4] จะสร้าง
ระบบที่มปี ระสิทธิภาพในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อใน
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หลัก สู ต รด้ า นอุ ต สาหกรรมการบิน โดยคํ า นึ ง ความ
เหมาะสมทางวิชาชีพ ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ความ
ตัง้ ใจมุ่งมัน่ และไหวพริบปฎิภาณ มีคุณสมบัติตรงตาม
เกณฑ์ ท่ีกํ าหนดและมีศ ักยภาพเพียงพอที่จ ะเรีย นจบ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด องค์ประกอบที่ 5 สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Jackson, A.W. and M.T. Pressor []
แหล่ง ฝึ กงานภาคปฏิบตั จิ ะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง สามารถพัฒนาผูเ้ รียนได้นําความรูจ้ าก
การเรียนในภาคทฤษฎี มาบูรณาการกับการปฏิบตั จิ ริงและ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีทกั ษะการวางแผนแก้ปญั หาได้อย่าง
เป็ นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ
ของตัวเองได้ องค์ประกอบที่ 6 จะช่วยให้มกี ารบริหาร
จัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนํ าไปสูก่ าร
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบที่ 7 สอดคล้องกับแนวคิดของ Lawrence G.
Hrebiniak [] หน้ าที่รบั ผิดชอบและการกํากับดูแลในทุก
หน้ าที่ต้องชัดเจน ทุ กคนต้องรู้ว่าจะต้องติดต่ อกับใคร
เมือ่ ใด และวัตถุประสงค์ใด รวมทัง้ เข้าใจหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ของตัวเองอย่างชัดเจน ไม่ทบั ซ้อนคนอื่น การขับเคลื่อน
กลยุ ท ธ์ ก็ จ ะประสบความสํ า เร็จ เกิด การประสานงาน
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ ทํ า ให้ ห ลัก สู ต รมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนัน้ ในการจัดการศึกษา
ด้านอุ ตสาหกรรมการบินจําเป็ นต้องมีมาตรฐานและตัว
บ่งชี้ ทัง้ 7 องค์ประกอบนี้ และสอดคล้องกับ การจัดการ
ศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพตามแนวคิ ดการจั ดการเชิ งระบบ
(System Management Approach) ที่ประกอบด้วยการ
จัดการปจั จัยป้อน (Input Management) การจัดการ
กระบวนการ (Process Management) และการจัดการ
ผลผลิต (Product Management) [] เป็ นไปตามหลักการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาซึ่งสามารถประเมิน ปจั จัยนําเข้า กระบวนการ
ผลผลิตและผลลัพธ์ ได้ครบถ้วน และมีความสมดุลระหว่าง
มุมมองการบริหารจัดการทีส่ าํ คัญคือ ด้านนักศึกษาและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน
และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม ถือเป็ นการ
พัฒนาตัวบ่งชีค้ ุณภาพการจัดการศึกษาทีค่ รอบคลุม
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มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต (2) มาตรฐานด้านบริหาร
จัดการการศึกษา () มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษา
ด้านอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งจะทําให้การดําเนินงานด้าน
การจัดการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการบินเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน

รูปที่ 2 การจัดการศึกษาเชิงคุณภาพตามแนวคิดการ
จัดการเชิงระบบ
แนวทางการจัดการศึ กษาทัง้ ผู้ สอน ผู้ เรี ยน หลักสู ตร
กระบวนการเรียนรู้ การจัดดํ าเนิ นการด้านบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการประเมินผลตาม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาชาติ พ.ศ. 5 [] และทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ ) พ.ศ. 55 [] และเป็ นไปตาม
มาตรฐานการอุดม ศึกษาทัง้ 3 ด้าน คือ คุณภาพบัณฑิต
การบริหารจัดการการอุดมศึกษา และการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้ สังคมแห่งการเรียนรู้ []
7. ข้อเสนอแนะ
ควรนํามาตรฐาน และตัวบ่งชีป้ ระสิทธิภาพการจัดการ
การศึกษาด้านอุตสาหกรรมการบินที่ได้จากการวิจยั ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็ นกลไกการกําหนดนโยบาย
และกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการการจัดศึกษาโดย
ควรดําเนินการอย่างเป็ นระบบ ต่อเนื่อง สมํ่าเสมอและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  ด้าน คือ ()
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[] สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สํานัก
นายกรัฐมนตรี. (5). พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 242 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
24. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติประเมินผลอุดมศึกษา.
[] สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (24).
มาตรฐานการอุ ดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่
เกีย่ วข้อง. กรุงเทพฯ : ห้างหุน้ ส่วนจํากัดภาพพิมพ์.
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