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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน    

จ่าอากาศ  2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 3) เพ่ือศึกษา
เส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน        
จ่าอากาศ และ 4) สร้างข้อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ            
การด าเนินการวิจัยมีสี่ขั้น ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ กลุ่มตัวอย่างคือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 21 คน ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89  ขั้นที่ 3 น าข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 1 
และขั้นที่ 2 มายกร่างรูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนจ่าอากาศ จัดสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ได้มาจากเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์
เชิงเนื้อหาแล้วน ามาสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.90 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ที่ศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ปี จ านวน  630 คน  
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากอัตราส่วนจ านวนพารามิเตอร์ต่อจ านวนคน โดยใช้
อัตราส่วน 1 : 15 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์         
และตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับข้อมูลเชิงประจักษ์      
ขั้นที่ 4 ผู้วิจัย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ร่วมกับการน า
ปัจจัยที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด จากขั้นที่ 3 น ามายกร่างกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้        
จัดสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์เชิงเนื้อหา น ามา
สร้างแบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน ประเมิน  

ผลการวิจัยพบว่า  
1) สภาพการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ประกอบด้วย 5 ด้าน มีการ

ด าเนินการ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด ดังนี้ ด้านหลักสูตร ด้านครู ด้านบรรยากาศ
ทางการเรียน ด้านส่งเสริมคุณลักษณะทางทหาร และด้านการวัดและประเมินผล 
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2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ประกอบด้วย       

6  ปัจจัย โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด ดังนี้ ด้านเจตคติทางการเรียน ด้านการสนับสนุน
ของครู ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง ด้านรับรู้ความสามารถของตนเอง ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
และด้านลักษณะมุ่งอนาคต ซ่ึงมีองค์ประกอบย่อย 21 องค์ประกอบย่อย   

3) เส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนจ่าอากาศ ทั้ง 6 ปัจจัย มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยเรียงล าดับจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดไปต่ าสุด ดังนี้ ด้านเจตคติทางการเรียน ด้านการ
สนับสนุนของครู ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง ด้านรับรู้ความสามารถของตนเอง ด้านแรงจูงใจ  
ใฝ่สัมฤทธิ์ และด้านลักษณะมุ่งอนาคต ซึ่งมคี่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.79, 0.73, 0.61, 0.56, 
0.52 และ 0.50 ตามล าดับ และรูปแบบความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ
เรียนรู้  มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ   2= 603.34,           
df = 351, p = 0.67, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.00, RMR = 0.01 ปัจจัยที่มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ มากที่สุด ได้แก่ ด้านเจคติทางการเรียน  

4) กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ โดยน า
ปัจจัยด้านเจตคติทางการเรียน มาสร้างข้อน าเสนอ จ านวน 5 กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1) ด้านหลักสูตร 
โดยประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทางทหารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การเรียนการสอน ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน     
จ่าอากาศ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทหารท่ีเป็นประโยชน์แก่กองทัพอากาศ กลยุทธ์ท่ี 2) ด้านครู  
โดยส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาความรู้  ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการ และการมีจิตวิญญาณของ 
การเป็นครูทหารอย่างแท้จริง  กลยุทธ์ที่ 3) ด้านบรรยากาศทางการเรียน โดยเร่งรัดพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจใฝ่เรียนรู้แก่นักเรียนจ่าอากาศ โดยพัฒนา
ห้องสมุด แหล่งสืบค้นความรู้ และห้องอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาให้ทันสมัย สวยงาม  และสามารถเชิดชู
ตัวอย่างของวีรกรรม และบุคคลตัวอย่างที่ดีของกองทัพอากาศ กลยุทธ์ที่ 4) ด้านส่งเสริมคุณลักษณะ
ทางทหาร โดยส่งเสริมครูปลูกจิตส านึกใหน้ักเรียนจ่าอากาศเห็นคุณค่าของการศึกษา ให้มีความรู้ควบคู่
กับการเสริมสร้างจิตวิญญาณของการเป็นทหารอาชีพ และยึดมั่นในอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา 
และสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง กลยุทธ์ที่ 5) ด้านการวัดและประเมินผล โดยพัฒนาระบบ
การวัด และประเมินผลหลักสูตรจ่าอากาศให้มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่มีมาตรฐาน สามารถ
ประเมินผลได ้ซ่ึงกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 กลยุทธ์ มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 
อยู่ในระดับมาก  
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ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to study the states of strategies for 

learning management of Air Technical Training School. 2) to study factors influencing 
strategies for learning management of Air Technical Training School. 3) to study path 
analyses of casual factors influencing strategies for learning management of Air Technical 
Training School and 4) to design policy recommendation of strategies for learning 
management of Air Technical Training School. The research is conducted in four action 
stages. According to the 1st and the 2nd stages, the researcher studied, analyzed and 
synthesized the related documents and designed a 5 - rating scale questionnaire with 
reliability at 0.89. The sampling of 21 was experts. The 3rd stage was collected data from 
the 1st and 2nd stages to develop path analyses of casual factors influencing strategies 
for learning management of Air Technical Training. The purposive sampling of 9 experts 
discussed and evaluated a 5-rating scale questionnaire with the reliability at 0.90.  The 
respondents were 630 students at Air Technical Training School who studied at least 
one year were sampling group. The researcher determined 1: 15 of respondents. The 
statistics employed for data analysis in terms of average, standard deviation, correlation 
analysis and confirmatory factor analysis. The 4th

 stage retrieved from learning  management 
environment of Air Technical Training School and the most factors loading of the causal 
factors by surveying 9 purposive sampling experts to the most  factor loading the 
causal factors. The results of the most factor loading were evaluated by 15 experts.  

The results showed as follows: 
1)  The states of Strategies for learning management of Air Technical Training 

School of Royal Thai Air Force were rated a high level, ranking from the highest mean 
as following: curriculum management, teacher management, learning environment,     
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traits for the military, and evaluation and measurement. 

2) Factors influencing strategies for learning management of Royal Thai Air 
Force, included 6 factors: Attitude towards Learning, Support from Teacher, Support 
from Parents, Self - Efficacy, Achievement Motivation and Future Orientation and 
consisted of 21 indicators. 

3) There were positive relationships among six of casual factors influencing 
the learning strategy of Air Technical Training School of Royal Thai Air Force at the 
0.05 level of significance. Included 6 factors: Attitude towards Learning, Support from 

Teacher, Support from Parents, Self - Efficacy, Achievement Motivation and Future 

Orientation. The correlation value were 0.79, 0.73, 0.61, 0.56, 0.52 and 0.50 
respectively and consistent with the empirical data at statistical significance:          

2
 = 603.34, df = 351, p = 0.67, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.00, RMR = 0.01. 

The most factor loading was Attitude towards Learning. 
4) Strategies for learning management of Air Technical Training School of 

Royal Thai Air Force was Attitude towards Learning of 5 strategies: 1) Curriculum 
management strategy; the school have to join an academic collaboration both 
national and international military educational institutions to exchange knowledge, 
teaching experiences and access the school objectives for transmitting military 
technologies to our Thai Air Force. 2) Teacher management strategy; the school 
should enhance teachers knowledge and capabilities both academic aspect and 
spiritual development as military teachers 3) Learning environment strategy; the 
school have to improve and develop teaching and learning environment to promote 
learning inspiration for Air Technical Training students, for instance, library, material 
resources, modern audio visual and practice equipment in order to elevate the 
heroism of the Royal Thai Air Force epitomes. 4)  Traits for the military strategy; 
students are promoted educational values and desirable characteristics of traits for 
the military of the Air Force so that they have to realize ideology in patriotism, 
religion and monarchy. 5) Evaluation and measurement strategy, the school has to 
develop efficiency evaluation and measurement system, professional standard and 
accountability evaluation. In conclusion, all of 5 strategies for learning Management 
suitability and possibility are at a high level.  

 

Keywords: Strategies, Strategies for Learning Management, Air Technical Training School 





 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างดี  ด้วยความกรุณาและเมตตาอย่างยิ่งจากท่าน        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ  
นเรศเสนีย์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิธีวิทยาการวิจัย  ทักษะการท าวิจัย 
และประสบการณ์ต่าง ๆ แก่ผู้วิจัย ตลอดจนเสียสละเวลาให้ค าปรึกษา แก้ไขข้อบกพร่องและชี้แนะแนวทาง
ที่เป็นประโยชน์ของวิทยานิพนธ์นี้   ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง  และขอกราบ
ขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
   ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   คชสิทธ์ อาจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ 
อาจารย์ ดร.สมชาย  เทพแสง และดร.วัฒนธรรม ระยับศรี ที่กรุณาร่วมเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ให้ผู้วิจัย พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
   ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีกรุณาตรวจเครื่องมือในการวิจัย ผู้ให้ทดลองใช้เครื่องมือ 
ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ และร่วมสนทนากลุ่ม ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียนจ่าอากาศ และนักเรียน  
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ   

การศึกษาจึงเป็นหัวใจของการพัฒนามนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ท าให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น
ตามยุคสมัย ดังพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ความตอน
หนึ่งว่า “...การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้าง และพัฒนาความรู้ความคิด ความประพฤติ และ
คุณธรรมของบุคคล สังคม และบ้านเมืองใดให้การศึกษาท่ีดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกัน
ทุก ๆ ด้าน สังคม และบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งสามารถธ ารงรักษาความเจริญมั่นคงของ
ประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด…” (ส านักราชเลขาธิการ, 2524) 

จากการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในระยะหลายปีท่ีผ่านมาซึ่งมีการปฏิรูปท้ังโครงสร้าง 
การบริหาร หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน แต่คุณภาพการศึกษายังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 
ดังจะเห็นได้จากรายงานการผลการศึกษาซึ่งสะท้อนคุณภาพการศึกษาท่ีตกต่ าของประเทศไทย ดังเช่น 
รายงานการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme forInternational Student Assessment: 
PISA) ปี ค.ศ. 2003 พบว่า ผลการประเมินคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และด้านการอ่านนานาชาติของ
ประเทศไทย มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยขององค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549) ผลจากการส ารวจโดย OECD พบว่า มีนักเรียนไทยถึงร้อยละ 47 รู้
วิทยาศาสตร์ต่ ากว่าระดับพ้ืนฐานขณะเดียวกันผลการประเมินขององค์การยูเนสโก (UNESCO) พบว่า 
ประเทศไทยควรปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์
ศักด์ิ, 2551) และผลจากการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) ปี 2548 พบว่า ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาต่าง ๆ ต่ ากว่าร้อย
ละ 50 ทุกวิชา (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , 2550) และสถาบันเพื่อ
การพัฒนาการจัดการระหว่างประเทศ (International Institute of Management Development: 
IMD) ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง  ๆ (World Competitiveness) 
พบว่า ด้านการศึกษาของประเทศไทย ในปี 2549 อยู่อันดับท่ี 48 จาก 61 ประเทศ ปี 2550 อยู่อันดับท่ี 
46 จาก 55 ประเทศ และ ปี 2551 อยู่อันดับท่ี 43 จาก 55 ประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2551) ซึ่งทั้งผลจากการประเมินนักเรียนนานาชาติ PISA ผลการส ารวจของ OECD ผล
การประเมินขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ผลการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
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ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปี 2548 และผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
IMD เป็นตัวสะท้อนคุณภาพการศึกษาไทยท่ีอยู่ในช่วงภาวะตกต่ า  

กลยุทธ์การบริหารเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีต้องใช้เทคนิค วิธีการ การวางแผนในการบริหาร
จัดการของโรงเรียนให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ การบริหารงานให้ประสบความส าเร็จนั้นต้องอาศัย
การวางแผน และวิธีการที่ดี กลยุทธ์ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้การท างานประสบผลส าเร็จและ
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ พวงรัตน์ เกษรแพทย์ (2543) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ 
ดังนี้ กลยุทธ์ เป็นค าที่มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณ ซึ่งเป็นค าที่ใช้ในความหมายของศิลป์และ
ศาสตร์เกี่ยวกับยุทธการทางทหารซึ่งค าศัพท์  “กลยุทธ์” หรือ “Strategy” มาจากค าสองรวมกันคือ 
“Stratos” ซึ่งหมายถึง “กองทัพ” และ “Legei” ซึ่งหมายถึง “การน าหรือผู้น า” กล่าวอีกนัยหนึ่ง     
กลยุทธ์หมายถึงเรื่องราวการวางแผนยุทธศาสตร์บัญชาการรบเพ่ือน ากองทัพเข้ารุกศัตรูเพ่ือชัยชนะ 
โดยการใช้สรรพก าลังและเทคนิควิธีอันชาญฉลาดให้เกิดประสิทธิและประสิทธิผลนั่นเอง ต่อมาค านี้ได้ถูก
น ามาใช้ในการบริหารวางแผนองค์การหมายถึงวิธีการที่จะท าให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
แนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์ (2533) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ (Strategy) คือ กลยุทธ์ขององค์การต่อ
สภาพแวดล้อม  ท่ีจะเป็นแผนท่ีน าทางในการขับเคลื่อนให้องค์การผ่านไปในสภาพแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนนี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่องค์การจะน ามาใช้ 

โรงเรียนจ่าอากาศ มีหน้าที่ผลิตนักเรียนสายอาชีวศึกษาเมื่อเตรียมตัวบรรจุเข้ารับราชการ
ในกองทัพอากาศเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ดังนั้น โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จึงมี
วิธีการเรียนการสอนแตกต่างจากสถาบันอาชีวศึกษาท่ัวไป นอกจากศึกษาหาความรู้แล้ว ต้องอยู่ภายใต้
กฎ ระเบียบ วินัยทางทหารตลอดเวลามีผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มี
หน้าที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ปรัชญา ค าขวัญ และวัตถุประสงค์ ไว้ดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงเรียนจ่าอากาศ  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาภายใน ไว้ดังนี้ “เป็นสถาบันท่ีมุ่งมั่นผลิตนายทหารชั้นประทวนหลักทุกสายวิทยาการ 
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  และเป็นทหารอาชีพที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพให้กับกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

2) พันธกิจ (Mission)  
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้ก าหนดพันธกิจไว้ดังนี้ ให้การฝึกศึกษา

และอบรมนักเรียนจ่าอากาศ  ให้มีความเป็นทหารอาชีพ สามารถปฏิบัติงานตามความช านาญเฉพาะ
ด้านในแต่ละเหล่าทหาร  
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3) ภารกิจ  
โรงเรียนจ่าอากาศ  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  มีหน้าที่ให้การฝึกศึกษา และอบรม

นักเรียนจ่าอากาศ โดยมีผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
4) ปรัชญา  

ทักษะดี หมายถึง การปฏิบัติงานในระดับผู้ปฏิบัติงาน มีความช านาญในงานเฉพาะด้าน
ตามเหล่าทหารสามารถปฏิบัติงานในสายงานแต่ละสายวิทยาการได้  

มีวินัย หมายถึง การมีลักษณะท่าทางและจิตใจเป็นทหาร มีความกล้าหาญเข้มแข็ง อดทน 
รักหมู่คณะ เคารพในระบบอาวุโส และมีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  

ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง การปลูกจิตสานึกให้เห็นคุณค่าของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีเทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

เชิดชูคุณธรรม หมายถึง การเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม และส านึกในความเป็นไทย มีความรักชาติ ด ารงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5) วัตถุประสงค์ (Objecyives) 
 เป็นสถาบันหลักข้ันต้นของกองทัพอากาศ ที่ผลิตนายทหารประทวน ให้กับส่วนราชการ

ต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ ตามแต่กองทัพอากาศจะก าหนด  
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงาน

เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการปฏิบัติงาน เน้นผลผลิต จึงได้ก าหนดให้
โรงเรียนมีการด าเนินงานตามกระบวนการสร้างแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
โรงเรียนจ่าอากาศ   ให้มีความชัดเจน และครบขั้นตอนตามกระบวน 5 ด้าน ดังนี้  

1) ด้านหลักสูตร 
 โรงเรียนจ่าอากาศ เป็นสถาบันหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ  มีหน้าท่ีในการผลิต

นายทหารประทวนหลักให้กับสายวิทยาการต่าง ๆ การผลิตนายทหารประทวนหลักนั้น หลักสูตในการ
จัดการศึกษามีหลายหลักสูตรในชั้นปีเดียวกัน เป็นหลักสูตรท่ีผสมผสานระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ 

(พ.ศ. 2545 – 2559) กับนโยบายด้านการศึกษาของกองทัพไทย (ค าสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ท่ี 55/51) 
และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ ดังนี้ 1) ความสอดคล้องระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ 

(พ.ศ. 2545 – 2559) กับหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ ได้แก่ การพัฒนา
คนอย่างรอบด้านและสมดุล การสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 2) ความสอดคล้อง
ระหว่างนโยบายด้านการศึกษาของกองทัพไทย  (ค าสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ท่ี 55/51) กับ หลักการ
และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ ได้แก่ การปลูกฝังอุดมการณ์ของความรักชาติ การ
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พัฒนาความรู้ให้มีมาตรฐานทางด้านวิชาการเทียบเท่าภาครัฐ  และเอกชน การพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับภารกิจของกองทัพ มีการปรับปรุงหลักสูตรบ่อยครั้งจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้ทันสมัย  

2) ด้านครู  
โรงเรียนจ่าอากาศ ให้การส่งเสริมสนับสนุนครูให้ถึงพร้อมซึ่งการเป็นผู้ที่มีความรู้

คุณธรรมจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพครูอันควรค่าแก่การยกย่อง และเคารพบูชาของลูกศิษย์  มีคุณวุฒิ
และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อันเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและความก้าวหน้าในวิชาชีพได้  ตลอดจนมี
ความสามารถในการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนจนได้รับการยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติ
การด ารงชีวิตอยู่ด้วย  สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาฝึกอบรมวิชาการหรือวิชาชีพ รวมท้ังการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง, สถานศึกษามี
การสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง,สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้รับการพัฒนา โดยมีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงาน 
องค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง, สถานศึกษามีการส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านบริการวิชาการ/วิชาชีพระดับชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับชาติอย่าง
ต่อเนื่อง และสถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เหมาะสมกับความเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  แต่โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ ยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 

3) ด้านบรรยากาศทางการเรียน 
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป็นสถาบันท่ีชายไทยส่วนใหญ่มีความปราศนา 

ที่จะเข้ามาเรียน เมื่อนักเรียนได้มาเรียนในสถาบันนี้แล้วเกิดความภูมิใจ ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และ
ท่าที ทางบวก ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญเห็นคุณค่าและประโยชน์ พร้อมกับได้รับความเอ้ืออารี จากรุ่น
พ่ี ครู อาจารย์ จึงท าให้นักเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความรับผิดชอบท่ีจะ
กระท าการใด ๆ จนบรรลุเป้าหมาย มีความทะเยอทะยาน และมีความพยายามท่ีจะมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ี 
สังคมยอมรับ เล็งเห็นความส าคัญของผลดีที่จะเกิดข้ึนในอนาคต จึงมีการวางแผนเพ่ือควบคุมตนเองให้
ปฏิบัติเป็นขั้นตอนตามแผนที่วางไว้เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคต เป็นความรู้สึกนึกคิด 
เป็นแรงผลักดันที่ท าให้นักเรียนจ่าอากาศแต่ละคน สามารถท างานให้บรรลุเป้าหมาย จัดให้มีกิจกรรม
ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ในสายวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนปลูกฝังให้มีความ
รักชาติ ซึ่งบรรยากาศทางการเรียนของนักเรียนจ่าอากาศเป็นสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ผู้เรียน ครู 
ผู้บริหารและบุคลากรอื่น ๆ ที่อยู่ภายในโรงเรียนจ่าอากาศทั้งอาคารสถานที ่และตัวบุคคล บรรยากาศ
ภายในโรงเรียนนั้นมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนการสอน  ท าให้
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ผู้เรียนสามารถรับรู้ และพัฒนาการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  เป็นสิ่งที่ช่วยให้ครู และนักเรียนสามารถ
เรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังพบว่าอาคารเรียนทรุดโทรม มีอายุการ
ใช้งานมานาน ขาดความชัดเจนในระดับนโยบายการย้ายหน่วยท าให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา 
อุปกรณ์การเรียนการสอนมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  

4) ด้านคุณลักษณะทางทหาร 
โรงเรียนจ่าอากาศ ด าเนินการฝึกอบรมวิชาทหารให้กับนักเรียนจ่าอากาศ ให้มีคุณลักษณะ

ทางทหารเหมาะสม สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนจ่าอากาศ ดังนี้ 
ทักษะดี หมายถึง การปฏิบัติงานในระดับผู้ปฏิบัติงาน มีความช านาญในงานเฉพาะด้าน

ตามเหล่าทหารสามารถปฏิบัติงานในสายงานแต่ละสายวิทยาการได้  
มีวินัย หมายถึง การมีลักษณะท่าทางและจิตใจเป็นทหาร มีความกล้าหาญเข้มแข็ง อดทน 

รักหมู่คณะ เคารพในระบบอาวุโส และมีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  
ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง การปลูกจิตสานึกให้เห็นคุณค่าของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมีทักษะ

ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีเทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
เชิดชูคุณธรรม หมายถึง การเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ เพื่อประโยชน์

ส่วนรวม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักชาติ ด ารงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะทางทหาร เป็นการพัฒนาเด็กหนุ่มบุคคลพลเรือนใช้ชีวิตเป็น
อิสระมาโดยตลอด ต้องเข้ามารับการฝึกศึกษาในโรงเรียนที่มีกฎ ระเบียบที่เข้มงวดย่อมเกิดความท้อแท้ 

5) ด้านการวัดและประเมินผล 
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้รับความรับรองจากส านักงานรับรอง

มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) โรงเรียนจ่าอากาศ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับสถาบัน เป็นขั้นตอนในการวัดสิ่งที่สถานศึกษาจัดให้กับ
นักเรียนว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด รวมถึงเป็นการประเมินครูผู้สอนด้วยว่าการจัดการเรียนการสอนนั้น
มีจุดบกพร่องตรงไหนเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
การประเมิน และการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนจ่าอากาศ เป็นขั้นตอนในการวัดสิ่งท่ีสถานศึกษา
จัดให้กับนักเรียนว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด  รวมถึงเป็นการประเมินครูผู้สอนด้วยว่าการจัดการเรียน
การสอนนั้นมีจุดบกพร่อง ตรงไหนเพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น แตก่ารวัดและประเมินผลของโรงเรียนจ่าอากาศ บุคลากรบางคนยังไม่เข้าใจเรื่องการวัดผลและ
ประเมินผลท่ีถูกต้อง ท าให้การวัดและประเมินผล ไม่ถูกต้องตามศักยภาพผู้เรียน 
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ซึ่งสภาพการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ มีการจัดการเรียนการสอนหลาย
หลักสูตรในชั้นปีเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้ทันสมัย ยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง อาคารเรียนทรุดโทรม มีอายุการใช้งานมานาน ขาดความชัดเจนในระดับ
นโยบายการย้ายหน่วยท าให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา อุปกรณ์การเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ
และไม่ทันสมัย การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะทางทหาร การพัฒนาเด็กหนุ่มบุคคลพลเรือนใช้ชีวิตเป็น
อิสระมาโดยตลอด ต้องเข้ามารับการฝึกศึกษาในโรงเรียนที่มีกฎ ระเบียบที่เข้มงวดย่อมเกิดความท้อแท้
บุคลากรบางคน ไม่เข้าใจเรื่องการวัดผลและประเมินผลท่ีถูกต้อง ท าให้การวัดและประเมินผล ไม่ถูกต้อง
ตามศักยภาพผู้เรียน ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ไดอ้งค์ประกอบกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
จ่าอากาศ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านครู ด้านบรรยากาศทางการเรียน  ด้านส่งเสริมคุณลักษณะ
ทางทหาร และด้านการวัดและประเมินผล  

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหาร
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นั้นยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บราวน์ (Brown, 1982) พบว่า บรรยากาศทางการเรียน ทัศนะคติต่อการ
เรียน วิธีการสอนของครู ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนมีอิทธิพลต่อยุกลยุทธ์การเรียนรู้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในส่วนที่เป็นเป้าหมายทางการเรียนของผู้เรียน ความตั้งใจเรียน การมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนใน
ชั้นเรียน ความเชื่ออ านาจในตนของผู้เรียน และความพยายามของผู้เรียนท่ีพยายามจะเอาชนะอุปสรรค
ทางการเรียน และการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าการเลือกใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสมจะ
ช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้ประสบผลดียิ่งขึ้น  ฟรีดแมน  (Freedman, 1996) พบว่า ความเชื่อใน
ความสามารถของตนเองส่งผลต่อการใช้ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ที่ส าคัญ ได้แก่ การบริหารเวลา ความ
เพียรพยายาม การก ากับตนเองทางการเรียน และความวิตกกังวลในการเรียน และยังพบว่าเพศหญิง
และเพศชายมียุทธศาสตร์การเรียนรู้ในการก ากับตนเองทางการเรียนแตกต่างกันนอกจากนั้นยังพบว่า
ความวิตกกังวลในการเรียนมีผลต่อการก ากับตนเอง และความเชื่อในความสามารถของตนเอง มอทซ์ 
(Motz, 1996) พบว่า ภายใต้สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศทางการเรียน ความส าเร็จทางการเรียน
ของนักเรียนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการพัฒนายุทธวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ท่ี
จะแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นาม จุง (Nam Jung, 1996) พบว่า ยุทธวิธีต่าง ๆ ทางการเรียน
ของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและตัวแปรแรงจูงใจ  ได้แก่ ความมุ่งหวังที่
ต้องการประสบผลส าเร็จในอนาคตทางการเรียน  เจตคติทางการเรียนและเหตุผลที่ทุ่มเทให้กับการ
เรียน เป้าหมายทางการเรียน เนื้อหาวิชาท่ีเรียนและบรรยากาศทางการเรียน มีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์
การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรส (Roces, 1997) พบว่า กลยุทธ์การเรียนรู้และตัวแปร
แรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษา ซึ่งได้แก่ ความเชื่อในความ สามารถของตน แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจ
ภายนอก และคุณค่าของงานมีความสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ พบว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ต่างกัน มีความเพียรพยายาม การบริหารเวลา ตลอดทั้งการแสวงหาความช่วยเหลือต่างกัน พิทักษ์  
นิลนพคุณ (2538) พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้กลวิธีการเรียนที่มีผลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมสูงสุดต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษประกอบด้วยกลวิธีการประเมินตนเอง การฝึก
ปฏิบัติ การเชื่อมโยงความคิด จินตนาการและเสียง และการใช้ท่าทาง การจัดท าโครงสร้างเพ่ือการ
เรียนรู้ การทบทวน และการดูแลอารมณ์และลดความวิตกกังวลในการเรียน ศิริภรณ์ เทพฉิม (2541) 
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบเผชิญความจริงมีคะแนนเฉลี่ยยุทธวิธีการเรียน
สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการให้ค าปรึกษาเป็นแบบกลุ่มเผชิญความจริง ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์ และคม
เพชร  ฉัตรศุภกุล (2543) พบว่า ตัวแปรท่ีส่งผลในทางบวกต่อกลยุทธ์การเรียนรู้และการศึกษาของ
นักเรียนมากที่สุด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บรรยากาศทางการเรียน บรรยากาศในครอบครัว 
สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน อายุ สถานท่ีพักอาศัยในหอพัก และสัมพันธภาพกับเพื่อนตามล าดับ 
นอกจากนี้แล้วยังมีทฤษฏี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ที่แสดงให้เห็นว่า มีปัจจัยหลายประการที่
มีอิทธิพลต่อกลยุทธก์ารเรียนรู้ของนักเรียน วชิราภรณ์  ประสพศิลป์ (2546) พบว่า ตัวแปรกลยุทธ์การ
เรียนรู้ที่มีอิทธิพลในรูปท่ีเป็นสาเหตุเฉพาะ การมุ่งความสนใจสู่การเรียน การฝึกปฏิบัติและการร่วมมือกับ
ผู้อื่น ตัวแปรกลยุทธ์การเรียนรู้ท่ีมีอิทธิพลในรูปท่ีเป็นสาเหตุโดยทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปวีณรัตน์  มณีวรรณ์ (2548) ได้ท าการศึกษาตัวแปร ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
เรียน ความเชื่ออ านาจภายในตน ลักษณะมุ่งอนาคต เจตคติต่อการเรียน และตัวแปรระดับห้องเรียน 
ได้แก่ บรรยากาศทางการเรียน และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน พบว่า ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับนักเรียนกับตัวแปรระดับห้องเรียนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหูคูณ
ระหว่างตัวแปรระดับนักเรียนทุกตัวแปรกับกลยุทธ์การเรียนรู้ ณัฐวรรณ  กาบค า (2551) ได้ศึกษา
ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ พบว่า ตัวแปรเจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง การสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับยุทธศาสตร์การเรียนรู้ เสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ ประกอบด้วยแบบวัดยุทธศาสตร์การเรียนรู้ของนักเรียนในด้านลักษณะมุ่งอนาคต 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติทางการเรียน การรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียน  และการ
สนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง ผลการวิจัยพบว่า แต่ละปัจจัยนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
ทั้งสิ้น 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน  
จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ เพื่อให้ทราบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหาร
จัดการเรียนรู้  เพื่อสร้างข้อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธ
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ศึกษาทหารอากาศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโดยเฉพาะโรงเรียน  
จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

 
1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 

1.2.1 สภาพการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น
อย่างไร  

1.2.2 ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ และมากน้อยต่างกันอย่างไร  

1.2.3 เส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นอย่างไร 

1.2.4  การสร้างกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ เป็นอย่างไร 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  

1.3.1 เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ  

1.3.2 เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ     
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  

1.3.3 เพ่ือศึกษาเส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  

1.3.4 เพื่อสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ  

 
1.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 

จากการสังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหาร
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นประเด็น 
ดังต่อไปน้ี 

การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ซึ่งประกอบด้วย 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านครู ด้านบรรยากาศทางการเรียน ด้านส่งเสริมคุณลักษณะทางทหาร 
และด้านการวัดและประเมินผล 

โดยตัวแปรปัจจัยต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ดังนี ้
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ด้านเจตคติทางการเรียนจากงานวิจัยของ ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ (2547); ปวีณรัตน์  มณีวรรณ์ 
(2548); ณัฐวรรณ  กาบค า (2551); ชัยวิชิต เชียรชนะ (2552); เสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์ (2553) และ
แนวทางในการวิจัยตามแนวคิดของ  เบลกิน และสกายเดล (Belkin & Skydell (1979)  

ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จากงานวิจัยของ ณัฐวรรณ กาบค า (2551); ชัยวิชิต เชียรชนะ 
(2552); เสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์ (2553); Freedman (1996); Roces (1997) และแนวทางในการวิจัย
ตามแนวคิดของ แอทคินสัน (Atkinson, 1966) 

ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียน จากงานวิจัยของพิทักษ์ นิลนพคุณ 
(2539); ปวีณรัตน์  มณีวรรณ์ (2548); ณัฐวรรณ กาบค า (2551); เสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์ (2553); Roces 
(1997)  และแนวทางในการวิจัยตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1986)  

ด้านการสนับสนุนของครู จากงานวิจัยของ พิทักษ์ นิลนพคุณ (2539); ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์ 
และคมเพชร ฉัตรศุภกุล (2543); พิไลลักษณ์ อ่อนละมูล (2546); ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ (2547); ปวีณ
รัตน์  มณีวรรณ์ (2548); Brown (1982) และแนวทางในการวิจัยตามแนวคิดของบลูม (Bloom, 
1976) 

ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง จากงานวิจัยของ ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ และคมเพชร  
ฉัตรศุภกุล (2543); พิไลลักษณ ์อ่อนละมูล (2546); หทัยรัตน์  รุ่งธนศักดิ์ (2552); เสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์ 
(2553) และแนวทางในการวิจัยตามแนวคิดของ โอลสัน (Olson, 1979) 

ด้านลักษณะมุ่งอนาคต จากงานวิจัยของ ปวีณรัตน์  มณีวรรณ์ (2548); หทัยรัตน์  รุ่งธนศักด์ิ 
(2552); เสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์ (2553) และแนวทางในการวิจัยตามแนวคิดของมิเชล (Mischel, 1974)  

จากที่กล่าวมาข้างต้นน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย มีลักษณะดังภาพที ่1.1 
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ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย    

 
จากกรอบแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สามารถน ามาสร้างเป็นโมเดลเชิงสมมติฐาน มีลักษณะดัง

ภาพที ่1.2 
 
 
 
 
 

แนวคิด/หลักการทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับ
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 

แนวคิด/หลักการทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องการบริหารจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนจ่าอากาศ 

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ 
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศตามสภาพจริง 

การบริหารจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนจ่าอากาศตามสภาพจริง 

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
1.  ปัจจัยด้านเจตคติทางการเรียน 
2.  ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
3.  ปัจจัยด้านรับรู้ความสามารถของตนเอง   
4.  ปัจจัยด้านการสนับสนุนของครู 
5.  ปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง 
6.  ปัจจัยด้านลักษณะมุ่งอนาคต 
 
 

การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน  
จ่าอากาศ  5 ด้าน 
1. ด้านหลักสูตร 
2. ด้านครู  
3. ด้านบรรยากาศทางการเรียน 
4. ด้านส่งเสริมคุณลักษณะทางทหาร 
5. ด้านการวัดและประเมินผล 
 
 

กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ  
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ภำพที่ 1.2 โมเดลเชิงสมมติฐานกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ  

 จากภาพประกอบ สัญลักษณ์ต่าง ๆ สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
แทน  ตัวแปรแฝง 

   แทน  ตัวแปรสังเกตได้ 
แทน ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยตัวแปรที่อยู่หัวลูกศรจะ

เป็นตัวแปรผลที่ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรสาเหตุ   
1.5 สมมติฐำนของกำรวิจัย  

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ     
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะให้ครูผู้สอนได้น าไปใช้จัด

คาดการณ์
ไกล 

 

วางแผนหรือ 
ตั้งเป้าหมาย 

 

รอคอยและมี
ความเพียร
พยายาม 
 

ลักษณะมุ่ง
อนาคต 

 

ความ
ยาก
ของ
งาน 

 

รับรูค้วาม 
สามารถของตน 
ของตนเอง 

ความรู้ 

 
พฤติกรรม 

 

เจตคติทางการ
เรียน 

 

 

การสนับสนุน
ของผู้ปกครอง 

 

 

เอาใจ
ใส่ใน
การ
เรียน
ของ
บุตร 

 

กลยุทธก์ารบริหาร
จัดการเรียนรู ้

 

 

ด้านครู  

 

ด้านหลักสูตร 

 

ด้านบรรยากาศ
ทางการเรียน 

 ด้านส่งเสริม
คุณลักษณะทางทหาร 

 

ด้านการวัดและ
ประเมินผล 

 

การแสวงหาความสุข 

สิ่งล่อใจ 
 

 

ความคาด หวัง 
 

 

แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ 

 

 

ความ 
รู้สึก 

 

ให้
อิสระ
ทาง
ความ
คิด
ของ
บุตร 

ยอม 
รับ

ความ
คิดเห็น
ของ
บุตร 

 

มีส่วน
ร่วม

ตัดสินใจ
และ

กิจกรรม
ทางการ
เรียน 

 

วางใจใน
การท า
กิจกรรม 
ของบุตร 

การแผ่
ขยาย
ความ 
สามารถ 

 

ความ
เข้มแข็ง 

 

การสนับสนนุ
ของคร ู

 

การสอนแบบมี
ส่วนรว่ม 

 

การชี้แนะ 
 

การเสริม 
แรง 

 
การแก้ไขขอ้ 
บกพร่อง 
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กิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือให้เกิดผลตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน  ผู้วิจัยจึงตั้ง 
สมมุติฐานการวิจัย ดังนี้ 

1.5.1 ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านลักษณะมุ่งอนาคต ด้านรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง ด้านการสนับสนุนของผู้ครู และสนับสนุนของผู้ปกครอง มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

1.5.2 ปัจจัยด้านเจตคติทางการเรียน มีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

1.5.3   กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเจตคติ
ทางการเรียน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านลักษณะมุ่งอนาคต ด้านรับรู้ความสามารถของตนเอง ด้าน
การสนับสนุนของผู้ครู และสนับสนุนของผู้ปกครอง  มีอิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียน      
จ่าอากาศ  

 
1.6 ขอบเขตกำรวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์        
การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัยเพื่อใช้วิเคราะห์ศึกษาการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ เพื่อสร้างน าเสนอกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ กองทัพอากาศ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ดังนี้ 

1.6.1 ขอบเขตของเนื้อหา 
จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัย

เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ มีขอบเขตของการวิจัยนี้ ดังนี้ 
1) ตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของ

โรงเรียน   จ่าอากาศ ประกอบด้วย 
1.1) ด้านเจตคติทางการเรียน ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ  

พฤติกรรม ความรู้สึกหรืออารมณ์  
1.2) ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความคาดหวัง สิ่งล่อใจ 

และการแสวงหาความสุข 
1.3) ด้านรับรู้ความสามารถของตนเอง ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความยาก

ของงาน การแผ่ขยายความสามารถ ความเข้มแข็ง 
1.4) ด้านการสนับสนุนของครู ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การชี้แนะ 

การมีส่วนร่วม การเสริมแรง และการแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ 
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1.5) ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ เอาใจใส่ใน
การเรียนของบุตร  ให้อิสระทางความคิดของบุตร ยอมรับความคิดเห็นของบุตร มีส่วนร่วมตัดสินใจ 
และกิจกรรมทางการเรียน วางใจในการท ากิจกรรมของบุตร 

1.6) ด้านลักษณะมุ่งอนาคต ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความสามารถในการ
คาดการณ์ไกล การวางแผนหรือตั้งเป้าหมายในอนาคต และการรู้จักรอคอยและมีความเพียรพยายาม 

2) ตัวแปรตาม คือ กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศกรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านครู ด้านบรรยากาศทางการเรียน 
ด้านส่งเสริมคุณลักษณะทางทหาร และด้านการวัดและประเมินผล 

1.6.2 ขอบเขตด้านประชากร 
  1.6.2.1 ประชากร 

1) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ ผู้วิจัยได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ การสนทนากลุ่ม จ านวน 9 คน และตรวจสอบการบริหารจัดการ
เรียนรู้ ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของโรงเรียน     
จ่าอากาศ จ านวน 21 คน 

2) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหาจากเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ การสนทนากลุ่ม จ านวน 9 คน และตรวจสอบปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนของโรงเรียนจ่าอากาศ จ านวน 21 คน 

3) ศึกษาเส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหาร
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 
ที่ได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนจ่าอากาศ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี จ านวน 630 คน 

4) เพ่ือสร้างข้อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน      
จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ  จ านวน 9 คน 

1.6.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่   
ศึกษาเฉพาะโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  เลขท่ี 171/1 ถนน

พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
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1.7 นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย  
ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
1.7.1 การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การด าเนินงานของโรงเรียนจ่าอากาศในด้านการจัดการ

เรียนการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีระบบครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่การวาง
แผนการจัดการเรียนรู้จนถึงการประเมินผล ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านครู ด้านบรรยากาศทางการเรียน 
ด้านส่งเสริมคุณลักษณะทางทหาร และด้านการวัดและประเมินผล  

1.7.1.1 ด้านหลักสูตร หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาครูในโรงเรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรของโรงเรียนทางทหาร  และการส่งเสริมให้ครูจัดท า และพัฒนา
หลักสูตรของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนจ่าอากาศ โดยการประชุมชี้แจง/ อบรม/ 
สัมมนาการใช้หลักสูตรให้ครอบคลุมเชื่อมโยงกันตามมาตรฐานในหลักสูตร  การจัดท าหลักสูตร และ
เอกสารประกอบอย่างพอเพียงทุกระดับชั้น การน าหลักสูตรไปใช้ การสนับสนุนให้ครูท ากิจกรรมตาม
หลักสูตร การประเมินผลการใช้หลักสูตร และน าผลที่ได้มาพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนให้มี
เนื้อหาเหมาะสมความต้องการของกองทัพอากาศ 

1.7.1.2 ด้านครู หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครูในโรงเรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจโดยการประชุมชี้แจง/ อบรม/ สัมมนาการใช้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างบรรยากาศ
ทางการเรียน การส่งเสริมคุณลักษณะทางทหาร การวัดและประเมินผล และการส่งเสริมให้ครูพัฒนา
ทักษะในการสร้างผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย เพ่ือการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ให้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดทางวิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอน สนับสนุน
งบประมาณจัดหาสื่อ นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  ให้
สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนจ่าอากาศ  

1.7.1.3 ด้านบรรยากาศทางการเรียน หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณจัดหาสื่อ/ โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์การฝึก/ เครื่องช่วยฝึก/ นวัตกรรม
เพ่ือการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้เพียงพอ  พัฒนาระบบฐานข้อมูล
เชื่อมโยงประสานกันเป็นเครือข่ายภายในสถาบันให้สามารถท างานได้อย่างสมบูรณ์  และการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ครู และนักเรียนสามารถ
เรียนรู้ ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันให้ผู้เรียนเกิด
ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้  

1.7.1.4 ด้านส่งเสริมคุณลักษณะทางทหาร หมายถึง การด าเนินการของโรงเรียน
เกี่ยวกับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และลักษณะท่าทาง จิตใจเป็นทหาร มีความ
กล้าหาญเข้มแข็ง  อดทน รักหมู่คณะ  เคารพในระบบอาวุโส  มีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับ 
มอบหมาย  
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1.7.1.5 ด้านการวัดและประเมินผล หมายถึง การด าเนินการของโรงเรียนเกี่ยวกับ
การจัดอบรมครูให้มีความรู้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยการชี้แจง
นักเรียนก่อนการวัดผล การจัดเครื่องมือวัดผล และก าหนดระยะเวลาในการวัด สนับสนุนให้วิเคราะห์
แบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร จัดท าและปรับปรุงแบบทดสอบ จัดท าคลังข้อสอบ 
และการวัดผลการเรียนตามระเบียบก าหนด รวมทั้งจัดท าข้อมูลสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.7.2 ปัจจัยเชิงสาเหตุ หมายถึง ตัวแปรหรือกลุ่มตัวแปรท่ีสัมพันธ์ในรูปท่ีเป็นสาเหตุโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมหรือท้ังโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
จ่าอากาศ 

1.7.3 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ หมายถึง ตัวแปรที่น ามาศึกษาในรูป
เชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ วัดได้จากองค์ประกอบ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได ้6 องค์ประกอบ ดังนี้  

1.7.3.1 ด้านเจตคติทางการเรียน  หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับความรู้ 
ความเข้าใจ ความรู้สึก หรืออารมณ์ และพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อกิจกรรม
การเรียนของนักเรียนจ่าอากาศ ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรม
ยุทธศึกษาทหารอากาศ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

1) ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับความรู้ 
ความเข้าใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียน เพ่ือเป็นเหตุผลที่จะสรุปความ และรวมเป็นความเชื่อหรือช่วยใน
การประเมินกิจกรรมการเรียน 

2) พฤติกรรม หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับความพร้อมท่ี
จะประพฤติปฏิบัติตน หรือตอบสนองกิจกรรมการเรียนในทิศทางท่ีจะสนับสนุน หรือคัดค้านขึ้นอยู่กับ
ความเชื่อของนักเรียนจ่าอากาศ ท่ีได้จากการประเมินผลพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา จะมีความสอดคล้อง
กับความรู้สึกนั้น 

3) ความรู้สึกหรืออารมณ์ หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศ เกี่ยวกับ
ความรู้สึกหรืออารมณ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนเป็นผลต่อเนื่อง มาจากการท่ีนักเรียน
ประเมินกิจกรรมนั้น แล้วมีความพอใจหรือไม่พอใจ ต้องการหรือไม่ต้องการกิจกรรมนั้น 

1.7.5.2 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับความเชื่อมั่น
ในตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความมุ่งมั่นพยายามของนักเรียนจ่าอากาศ ในความมั่นใจ การรับรู้
ฐานะและบทบาทของตน ความเอาใจใส่ พากเพียรพยายาม เพ่ือความส าเร็จทางการเรียนของ
นักเรียนจ่าอากาศ ท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ประกอบด้วย  
3 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ 
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1) ความคาดหวัง    หมายถึง   การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับการ
คาดการณล์่วงหน้าถึงผลการกระท าของตน หรือความกล้าที่จะท าในสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จได้ตามที่ตน
ได้ตั้งใจไว้ แม้ว่าจะมีอุปสรรคก็ยังไม่ท าให้เกิดความย่อท้อ ยังคงสามารถท าสิ่งนั้น ๆ ต่อไป โดยมีความ
มั่นใจว่าตนสามารถที่จะกระท าสิ่งนั้นให้ส าเร็จได้ด้วยความถูกต้อง 

2) สิ่งล่อใจ หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ที่ได้รับจากการท างาน เป็นความพึงพอใจตามท่ีตนคาดหวังถึงความส าเร็จ  

3)  การแสวงหาความสุข หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศ เกี่ยวกับ
การกระท าการใดส าเร็จแล้วตนย่อมได้รับความสุข หรือได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้อ่ืน เป็นความพึง
พอใจกับการกระท าแล้วตนเองมีความสุข 

1.7.5.3 ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศ
ในด้านความยากของงาน การแผ่ขยายความสามารถ และความเข้มแข็ง เกี่ยวกับการตัดสินใจว่าจะ
สามารถท างานได้ในระดับใด  และมีความมั่นใจที่จะเผชิญกับปัญหาได้ ที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 

1) ความยากของงาน หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับตนเอง
ว่าจะสามารถปฏิบัติได้เมื่อต้องแก้ปัญหา ที่มีความยุ่งยากแตกต่างกัน 

2) การแผ่ขยายความสามารถ  หมายถึง  การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศ
เกี่ยวกับตนเองว่ามีความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากที่ตนเคยพบได้ 

3) ความเข้มแข็ง หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับตนเองว่ามี
ความมั่นใจท่ีจะเผชิญกับปัญหาได้ 

1.7.5.4 ด้านการสนับสนุนของครู หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับความสามารถ
ของครู ในการด าเนินการการชี้แนะ การสอนแบบมีส่วนร่วม และการเสริมแรงท าให้นักเรียนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริง ที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
จ่าอากาศ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

1) การชี้แนะ   หมายถึง  การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับการที่ผู้สอน
บอกจุดประสงค์ของการเรียนการสอนอย่างชัดเจน 

2) การสอนแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับ
การที่ผู้สอนพยายามให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

3) การเสริมแรง หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับการท่ีผู้สอน
ชมเชย และกล่าวสนับสนุนเพื่อเพ่ิมความถ่ีของพฤติกรรมที่ปรารถนาของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
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4)  การแก้ไขข้อบกพร่อง หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับ
ครูผู้สอนวินิจฉัยและแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงข้อบกพร่อง หรือส่วนท่ียังไม่บรรลุประสงค์และมีการแก้ไข 
โดยมีการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยดูจากข้อมูลย้อนกลับนั้น 

1.7.5.5 ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศ
เกี่ยวกับการที่ผู้ปกครองเอาใจใส่ในการเรียนของบุตร ให้อิสระทางความคิดของบุตร ยอมรับความ
คิดเห็นของบุตร มีส่วนร่วมตัดสินใจ และวางใจในการท ากิจกรรมของบุตร ที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การ
บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

1) เอาใจใส่ในการเรียนของบุตร หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศ
เกี่ยวกับการที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองของนักเรียนจ่าอากาศ เอาใจใส่สนใจในการเรียนของบุตร 
จัดหาหนังสือที่ดีมีประโยชน์เหมาะส าหรับวัยอุปกรณ์การเรียนที่จะเพ่ิมพูนความสามารถในการเรียน
ให้แก่บุตรอย่างเพียงพอ และให้ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกับการเรียน 

2) ให้อิสระทางความคิดของบุตร หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศ
เกี่ยวกับการท่ีบิดามารดาหรือผู้ปกครองของตน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
ความอิสระเคารพสิทธิในการเลือกกิจกรรมของบุตร 

3) ยอมรับความคิดเห็นของบุตร หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศ
เกี่ยวกับการท่ีบิดามารดาหรือผู้ปกครองของนักเรียนจ่าอากาศให้ความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจลูก
อย่างเพียงพอ ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุตรในการตัดสินใจของบุตรทั้งเรื่องการเรียน และเรื่องอ่ืน 

4)   มีส่วนร่วมตัดสินใจ หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับการท่ี
บิดามารดาหรือผู้ปกครองให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ร่วมกัน 

5)  วางใจในการท ากิจกรรมของบุตร หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศ
เกี่ยวกับการที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเห็นความส าคัญของกิจกรรมทางการเรียน และไว้วางใจ
นักเรียนในท ากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนสังเกตว่าเด็กที่อยู่ในความปกครองชอบท ากิจกรรมอะไร
พยายามหาสิ่งที่มีประโยชน์ให้นักเรียนได้ท าตามความชอบ 

1.7.5.6 ด้านลักษณะมุ่งอนาคต การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศท่ีเล็งเห็นความส าคัญ
ของผลดี ผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต มีความต้องการได้รับผลในอนาคตท่ีดีกว่าหรือมากกว่าผลที่จะ
ได้รับในปัจจุบัน ซ่ึงสามารถคาดการณ์ไกลเพ่ือวางแผนอนาคต การวางแผนหรือตั้งเป้าหมายในอนาคต 

และการรู้จักรอคอยและมีความเพียรพยายาม ที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนจ่าอากาศ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

1) การคาดการณ์ไกล หมายถึง ความสามารถในการคาดคะเนแนวโน้มของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต เห็นความส าคัญของอนาคต และตัดสินใจเลือกการกระท าอย่าง
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เหมาะสม ได้แก่ การนึกถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนตระหนักถึงอนาคตของตนทางด้านการศึกษา  
มีการเตรียมพร้อมก่อนเรียน และท างานมีการวางแผนด้านการเรียน อาชีพ และการท างานในอนาคต 

2) การวางแผนหรือตั้งเป้าหมาย หมายถึง การก าหนดเป้าหมายต่าง ๆ ใน
อนาคตเพราะเชื่อว่าการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นเกิดขึ้นกับตัวเองได้เช่นเดียวกับที่
เคยเกิดข้ึนกับผู้อื่น จึงมีการตั้งจุดหมายในการเรียน และท างานเพ่ือให้เรียน และงานนั้นเป็นไปอย่างมี
ระเบียบแบบแผน เป็นขั้นตอนตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ได้แก่ การวางแผนด้านการศึกษาหรืออาชีพ มี
การจัดตารางเรียน และการท างาน การจัดระบบเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเรียน 
และการท างาน 

3) การรอคอยและมีความเพียรพยายาม   หมายถึง ความสามารถในการ
ตระหนักรู้ และเห็นความส าคัญของผลการกระท าอย่างสม่ าเสมอไม่ลดลงจากเดิม ได้แก่ การรู้จัก
อดทนรอสิ่งที่ต้องการ การรู้จักเรียงล าดับสิ่งที่ต้องท าเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดได้ในอนาคต 

 
1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1.8.1 เพื่อทราบถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรม
ยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

1.8.2 ได้กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ กองทัพอากาศ 

1.8.3 ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริม
การเรียนการสอน โดยน าไปประกอบการพิจารณาพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่ความส าเร็จใน
การเรียนของนักเรียนจ่าอากาศต่อไป และเพ่ือเป็นประโยชน์กับโรงเรียนอ่ืน ๆ และผู้ที่สนใจจะศึกษา
โดยทั่วไป 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ กองทัพอากาศ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการวิจัย 
ดังนี้  

2.1 บริบทของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ  
2.2 แนวคิดเก่ียวกับนโยบาย 
2.3 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนจ่าอากาศ   
2.4 การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ   
2.5 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ   

2.5.1 เจตคติทางการเรียน 
- ความหมายของเจตคติทางการเรียน 
- ความส าคัญของเจตคติทางการเรียน 
- องค์ประกอบของเจตคติทางการเรียน 

2.5.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
- ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
- ความส าคัญของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
- องค์ประกอบของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

2.5.3 การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
- ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
- ความส าคัญของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
- องค์ประกอบของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

2.5.4  การสนับสนุนของครู 
- ความหมายของการสนับสนุนของครู 
- ความส าคัญของการสนับสนุนของครู 
- องค์ประกอบของการสนับสนุนของครู 

2.5.5 การสนับสนุนของผู้ปกครอง 
- ความหมายของการสนับสนุนของผู้ปกครอง 
- ความส าคัญของการสนับสนุนของผู้ปกครอง 
- องค์ประกอบของการสนับสนุนของผู้ปกครอง 
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2.5.6 ลักษณะมุ่งอนาคต 
- ความหมายของลักษณะมุ่งอนาคต 
- ความส าคัญของลักษณะมุ่งอนาคต 
- องค์ประกอบของลักษณะมุ่งอนาคต 

2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 
2.1 บริบทโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

ประวัติของโรงเรียนจ่าอากาศ 
สมัยก่อนกองทัพอากาศ ไม่มีโรงเรียนที่ผลิตนายทหารประทวนมาแต่เดิมการเลื่อนฐานะ

เลื่อนยศ และต าแหน่ง โดยมากพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานทั่ว ๆ ไปมากกว่าการศึกษา ด้วยเหตุนี้
กองทัพอากาศ    จึงมีจ่าอากาศที่ได้มาจากทหารกองประจ าการ ที่สมัครรับราชการต่อเป็นส่วนใหญ่ 
และเม่ือได้ปฏิบัติงาน จนมีความช านาญมากขึ้นก็ได้เลื่อนยศ เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จนได้เป็น
นายทหารสัญญาบัตร ได้มีกฎเกณฑ์ด้านวิทยาการทางการศึกษามาพิจารณา ต่อมา พ.ศ. 2483 เกิดกรณี
พิพาทอินโดจีน กองทัพอากาศต้องประสบเหตุการณ์รบที่แท้จริง จึงเห็นความส าคัญของการศึกษา 
เพราะเหตุว่าในการรับใช้เพียงแต่ความกล้าหาญ และความช านาญย่อมไม่เพียงพอ และตกเป็นฝ่าย
เสียเปรียบทหารจะต้องมีความรอบรู้ในหลักวิชา และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
ด้วยความส าคัญ และความจ าเป็นของการศึกษาดังกล่าวกองทัพอากาศ จึงได้ด าเนินการเพื่อวางรากฐาน
โครงการศึกษาขึ้น ดังต่อไปนี้ ในปี พ.ศ. 2491 ได้ปรับปรุงอัตราก าลังกองทัพอากาศขึ้นใหม่ ก าหนดให้
แผนกอาวุธกองโรงเรียนการบิน และแผนโรงเรียน เป็นหน่วยขึ้นตรงอยู่กับกรมเสนาธิการทหารอากาศ
กิจกรรมของแผนโรงเรียน ในเบื้องต้นนั้น เริ่มต้นด้วยการจัดโรงเรียนจ่าอากาศทหารราบ โดยคัดเลือก
จากทหารประจ าการเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตร เพื่อผลิตออกเป็นผู้บังคับประจ าหมู่ทหารประจ าการ
ต่อไป กองทัพอากาศได้ปรับปรุงอัตราก าลังใหม่ และประกาศใช้อัตรา ทอ.91 แผนกโรงเรียนได้เปลี่ยน
ฐานะ เป็นกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และได้เริ่มบริหารงานต้ังแต่ 7 มกราคม 2491 ในขณะนั้น สาย
วิทยาการต่าง ๆ ได้จัดต้ังโรงเรียนของตนขึ้น เช่นโรงเรียนฝึกการช่างอากาศของกรมช่างอากาศ โรงเรียน
สื่อสารของกรมสื่อสาร กองโรงเรียนถ่ายรูป กองโรงเรียนพลาธิการ กองโรงเรียนการอาวุธ และกอง
โรงเรียนพยาบาล จนในปี พ.ศ. 2495 กองโรงเรียนดังกล่าวได้รวมกันเป็นกองโรงเรียนจ่าอากาศ ขึ้นตรง
ต่อกรมยุทธศึกษาทหารอากาศต่อมาได้ และเปลี่ยนค าว่า กองโรงเรียนจ่าอากาศเป็นโรงเรียนจ่าอากาศ 
มีผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ  เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  มีหน้าที่ให้การศึกษาและฝึกอบรม
นักเรียนจ่าอากาศ ดังนี้  
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โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ปรัชญา 
ค าขวัญ และวัตถุประสงค์ ไว้ดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงเรียนจ่าอากาศ  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาภายใน ไว้ดังนี้ “เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นผลิตนายทหารชั้นประทวนหลักทุกสายวิทยาการ 
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นทหารอาชีพที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพให้กับกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

2) พันธกิจ (Mission)  
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้ก าหนดพันธกิจ ไว้ดังนี้ ให้การฝึก

ศึกษาและอบรมนักเรียนจ่าอากาศ ให้มีความเป็นทหารอาชีพ สามารถปฏิบัติงานตามความช านาญ
เฉพาะด้านในแตล่ะเหล่าทหาร  

3) ภารกิจ  
โรงเรียนจ่าอากาศ  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  มีหน้าที่ให้การฝึกศึกษา  และอบรม

นักเรียน     จ่าอากาศ โดยมีผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
4) ปรัชญา  

ทักษะดี หมายถึง การปฏิบัติงานในระดับผู้ปฏิบัติงาน มีความช านาญในงานเฉพาะด้าน
ตามเหล่าทหารสามารถปฏิบัติงานในสายงานแต่ละสายวิทยาการได้  

มีวินัย หมายถึง การมีลักษณะท่าทางและจิตใจเป็นทหาร มีความกล้าหาญเข้มแข็ง อดทน 
รักหมู่คณะ เคารพในระบบอาวุโส และมีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  

ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง การปลูกจิตส านึกให้เหน็คุณค่าของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีเทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

เชิดชูคุณธรรม หมายถึง การเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมและส านึกในความเป็นไทย มีความรักชาติ ด ารงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5) วัตถุประสงค์ (Objecyives) 
 เป็นสถาบันหลักข้ันต้นของกองทัพอากาศ ที่ผลิตนายทหารประทวน ให้กับส่วนราชการ

ต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ ตามแต่กองทัพอากาศจะก าหนด  
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย  
ความหมายของนโยบาย  
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของนโยบายไว้ว่า นโยบาย 
เป็นค าที่มาจากภาษาบาลี หมายถึง แนวทางกับค าว่า “อุบาย” เข้าด้วยกัน ก็คือ อุบายหรือกลเม็ดที่
จะชี้ท าไปสู่วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง แปลความได้ว่า หลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวด าเนินการ
นั่นเอง นอกจากนี้ วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) ได้กล่าวว่า นโยบาย หมายถึงข้อความที่บอกให้ทราบถึง
ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงขององค์การ หรือของสังคม ทิศทางดังกล่าวอาจจะอธิบายถึงเรื่องอะไร 
เพื่ออะไร อย่างไร และเพียงใด ของความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังได้จ าแนกความหมาย
ของนโยบายออกเป็น 3 กลุ่มความหมาย โดยกลุ่มแรก นโยบาย หมายถึง ข้อความที่บอกให้ทราบถึง
กิจกรรมหรือการกระท า (Activity or Action) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ซึ่งในที่สุดจะแปรรูป
ออกมาเป็นแผนงาน โครงการท่ีก าหนดขึ้น ข้อความ  เชิงนโยบายในความหมายนี้ จะบอกถึงเป้าหมาย
ปลายท าของกิจกรรม แนวท าปฏิบัติ และคุณประโยชน์ของกิจกรรมหรือการกระท าที่ก าหนดนั้น กลุ่ม
ความหมายท่ีสอง นโยบายหมายถึงข้อความท่ีบอกให้ทราบถึงแนวท าหรือวิธีการ (Strategy or Means) 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพ่ือเป็นเครื่องชี้น าและก าหนดแนวทางปฏิบัติจากปัจจุบันสู่อนาคต 
ส่วนกลุ่มความหมายที่สาม นโยบายนั้น หมายถึง ข้อความที่บอกให้ทราบถึงคุณค่าและการตัดสินใจ 
(Value and Decision) ซึ่งนโยบายประเภทนี้จะบ่งบอก ท าเลือกที่มีหลายทางว่าทางเลือกใดดีที่สุด 
หรือเหมาะสมที่สุด  

สรุปได้ว่า นโยบายคือ หลักหรือวิธีการปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวทางด าเนินการ ที่ผู้บริหารใช้ใน
การตัดสินใจเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยถูกต้อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยปกติ
แล้วนโยบายจะถูกประกาศใช้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้การบริหาร จัดการเป็นไปอย่างมีระบบและ
เป็นทางการ นโยบายนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงทิศทางของการเปลี่ยนแปลงแล้ว ยังมีการระบุ
เป้าหมาย และแนวทางหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมผสานกัน 

ความส าคัญของนโยบาย  
นโยบายเป็นเครื่องชี้น าการบริหารองค์การ และกรอบในการแก้ปัญหา โดยเป็นเครื่องมือที่

ท าให้ผู้บริหารทราบว่าจะท าอะไร และใช้ปัจจัยใดบ้าง ทั้งยังเป็นเสมือนเข็มทิศ และหางเสือที่ช่วยให้
การบริหารงานด าเนินไปถูกทิศทาง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความชอบธรรมในการใช้อ านาจของผู้บริหาร
ช่วยให้เกิดการพัฒนาการบริหารในแง่ของการน านโยบายไปปฏิบัติ ส าหรับการบริหารงานสถานศึกษา
ใดจะประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับนโยบายที่ดี ของนโยบายของสถานศึกษานั้น  

วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) กล่าวถึงนโยบายที่ดี ว่ามีลักษณะดังนี้ คือ 1) ต้องมีเป้าหมายที่
ส่งผลประโยชน์แก่องค์การหรือประชาชนโดยส่วนรวมมากที่สุด 2) ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน และมี
ความสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ขัดแย้งกัน 3) ควรได้มาจากการกลั่นกรองถึงความส าคัญ
หรือความต้องการ  4) นโยบายท่ีดีควรประกอบด้วยเป้าหมาย แนวทาง กลวิธีท่ีดี ด าเนินการได้ รวดเร็ว 
และเสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด 5) ต้องมีเนื้อหาเป็นหลักในการด าเนินงานและมีหลักประกันในการประเมิน
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ความส าเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และ 6) นโยบายที่ดีจะเป็นข้อความที่ชัดเจน  ถ่ายทอดไปสู่  
ผู้ปฏิบัติได้โดยง่าย และมีความเข้าใจตรงกัน 

สรุป นโยบายเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ เพราะนโยบายเป็นเครื่องบ่งชี้ทิศท าการบริหาร และ
เป็นข้อมูลที่ผู้บริหารพิจารณาใช้เพื่อการตัดสินใจและสั่งการ การบริหารงานโดยปราศจากนโยบาย  

องค์ประกอบของนโยบาย  
องค์ประกอบของนโยบาย หมายถึง ปัจจัยท่ีเป็นคุณสมบัติส าคัญพื้นฐานของนโยบาย เพื่อให้

ง่ายต่อการบ่งชี้ก าหนดว่า สิ่งใดเป็นนโยบายหรือไม่เป็น ประชุม รอดประเสริฐ (2545) ได้กล่าวว่า
ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของนโยบาย สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ 1) ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบ
พ้ืนฐาน (Fundamental Factor) หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้ก าหนดนโยบายต้องค านึงถึงอยู่ตลอดเวลา 
หากไม่ค านึงถึงอาจท าให้นโยบายขาดความสมบูรณ์และไม่สามารถปฏิบัติได้ เช่น ปัจจัยที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ ปัจจัยที่เก่ียวกับผู้ก าหนดนโยบาย วิธีการ หรือกระบวนการในการด าเนินนโยบาย ปัจจัย
ที่เกี่ยวกับข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ 2) ปัจจัยที่เป็นสิ่งแวดล้อม (Environmental Factors) หมายถึง 
สิ่งแวดล้อมในสังคมที่ผู้ก าหนดนโยบายต้อง ค านึงถึง เพราะสิ่งแวดล้อมในสังคมมีผลกระทบต่อการ
ก าหนดนโยบาย เช่น ปัจจัยทางการเมือง และวัฒนธรรมการเมือง ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทาง
สังคม ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ 

นอกจากนั้น Carl Joachim Friedrich (1979 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2554) ยังได้
กล่าวถึงโครงสร้างของนโยบายที่สอดคล้องกันด้วยว่าในการก าหนดนโยบายสิ่งแรกที่ต้องมีคือ
วัตถุประสงค์ (Objective) ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวาง และเป็นข้อความที่แสดงออกถึงอุดมการณ์หรือ
ปรัชญาในการกระท าให้เป็นไปตามมุ่งหวัง วัตถุประสงค์หนึ่ง ๆ ประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย (Purpose) 
หรือจุดหมาย (Aim) หรือเป้าหมาย (Target หรือ Goal) เป็นจ านวนมาก ที่จุดมุ่งหมายหรือจุดหมาย
และเป้าหมายก็คือผลงานสุดท้าย (Ultimate Result) ของวัตถุประสงค์นั่นเองเมื่อวัตถุประสงค์ได้รับ
การก าหนดขึ้นองค์ประกอบต่อไปคือ นโยบาย วัตถุประสงค์หนึ่งอาจมีหลายนโยบาย ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องตัดสินใจใช้นโยบายด าเนินงานท่ีมีความเป็นไปได้ถูกต้องมีเหตุผล ประหยัดเวลา ทุนทรัพย์ และ
ก าลังงานเมื่อก าหนดนโยบายแล้วการที่จะท าให้นโยบายด าเนินงานได้ย่อมต้องอาศัยองค์ประกอบที่
เรียกว่า กลยุทธ์ (Strategy) ที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเลือกเอากลวิธีที่ดีที่เหมาะสม และต้องอาศัยวิธีการ 
(Methods) ซึ่งเป็นวิธีหรือแนวทางเฉพาะที่ก าหนดขึ้นเพื่อการด าเนินงาน  

กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบของนโยบาย หมายถึง ส่วนส าคัญที่ประกอบกันเข้าท าให้เกิด 
เป็นนโยบายขึ้นมา องค์ประกอบท่ีส าคัญของนโยบายมี 2 องค์ประกอบคือ 1) วัตถุประสงค์ของนโยบาย 
และ 2) แนวทางของนโยบาย หรือเครื่องมือของนโยบาย ผู้วิจัยได้ก าหนดองค์ประกอบของกลยุทธ์
การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ดังนี้ คือ เป้าหมาย กลยุทธ์ 
ตัวบ่งชี้ และกลไกเชิงนโยบาย ข้อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรม
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ยุทธศึกษาทหารอากาศ ใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านเจตคติทางการเรียน 2) ด้านสนับสนุนของครู และ3) 
ด้านด้านสนับสนุนของผู้ปกครอง โดยจะน าเสนอในองค์ประกอบของแต่ละด้าน สามารถแสดงให้เห็น
ในภาพที่ 1 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของข้อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ    
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 
จากภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของข้อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน        

จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมาย 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของเป้าหมายไว้ว่า เป็น

สิ่งที่เราต้องการไปให้ถึง มาจากความต้องการ ความหวัง จินตนาการ ความใฝ่ฝัน ที่ผู้บริหารสร้างขึ้น 
แต่ต้องอยู่ในกรอบที่ไม่เพ้อฝัน และสามารถบรรลุได้ด้วยกระบวนการจัดการ เป้าหมาย ไม่ได้เป็นตัว
บ่งบอกความส าเร็จ หากแต่การกระท าเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายต่างหาก จะมีความหมายต่อความส าเร็จ ที่
คาดหวัง หลายองค์กรมีเป้าหมาย แม้กระทั่งแผนด าเนินงานมากมายแต่ไม่ค่อยบรรลุเมื่อลงมือท า 
เพราะว่าขาดการติดตามงาน ไปให้ความส าคัญของเป้าหมายมากกว่าการกระท า เมื่อถึงปลายปีท่ีต้องมา
ทบทวนเป้าหมาย มักพบว่าไปได้ไม่ถึงไหน เป็นได้แค่เป้าหมายที่สวยหรู 

กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 

ด้านสนับสนุนของครู ด้านสนับสนุนของผู้ปกครอง ด้านเจตคติต่อการเรียน 

เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ 

ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 

กลไกเชิงนโยบาย กลไกเชิงนโยบาย กลไกเชิงนโยบาย 
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สรุปได้ว่า เป้าหมาย คือ สิ่งที่เราต้องการให้ไปถึงตามที่ได้คาดหมายไว้หรือก าหนดไว้ หรือ
เป็นสิ่งท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป้าหมาย คือระดับหรือมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานท่ีคาดหวัง
องค์การก าหนดเป้าหมายเพื่อใช้เป็นหลักเปรียบเทียบวัดความก้าวหน้าและความส าเร็จขององค์การ 

องค์ประกอบที่ 2 กลยุทธ์ 
การบริหารงานให้ประสบความส าเร็จนั้นต้องอาศัยการวางแผนและวิธีการที่ดี  กลยุทธ์ถือ

เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้การท างานประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 
พวงรัตน์ เกษรแพทย์ (2543) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ เป็นค าท่ีมีรากศัพท์

มาจากภาษากรีกโบราณ ซึ่งเป็นค าที่ใช้ในความหมายของศิลป์และศาสตร์เกี่ยวกับยุทธการทางทหาร
ซึ่งค าศัพท์ “กลยุทธ์” หรือ “Strategy” นั้นมาจากค าสองค ารวมกันคือ “Stratos” หมายถึง “กองทัพ” 
และ “Legei” ซึ่งหมายถึง “การน าหรือผู้น า” กล่าวอีกนัยหนึ่ง กลยุทธ์หมายถึงเรื่องราวการวางแผน
ยุทธศาสตร์บัญชาการรบเพ่ือน ากองทัพเข้ารุกศัตรูเพื่อชัยชนะ โดยการใช้สรรพก าลังและเทคนิควิธีอัน
ชาญฉลาดให้เกิดประสิทธิ และประสิทธิผลนั่นเอง ต่อมาค านี้ได้ถูกน ามาใช้ในการบริหารวางแผน
องค์การหมายถึง วิธีการที่จะท าให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ธงชัย สันติวงษ์ (2533) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ (Strategy) คือ กลยุทธ์ขององค์การต่อ
สภาพแวดล้อม  ที่จะเป็นแผนที่น าทางในการขับเคลื่อนให้องค์การผ่านไปในสภาพแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนนี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่องค์การจะน ามาใช้ 

กล่าวโดยสรุป กลยุทธ์การบริหาร หมายถึง การใช้เทคนิค วิธีการ การวางแผนในการ
บริหารจัดการของโรงเรียนให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 
และกลไกเชิงนโยบาย  

องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นขั้นตอนการบริหารกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่

ต่อเนื่องกัน และสามารถทบทวนและเวียนกลับมา โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ซึ่งองค์การจะต้องเผชิญและปรับกลยุทธ์ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม ตามสถานการณ์ ดังมี
ขัน้ตอน ดังนี้ (วัฒนา วงศ์เกียรติรัฒน์ และคนอ่ืน ๆ, 2548) 

ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายในองค์การ (Internal and External 
Environment Analysis) 

1)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ  (External Environment 
Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของ
องค์กร มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นไปไม่ได้ท่ีจะติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ได้
ทุกอย่าง ผู้บริหารควรจะมุ่งเฉพาะปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่ส าคัญเท่านั้น 
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1.1) สภาวะแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นปัจจัยที่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานระยะสั้น
ขององค์การ แต่มีผลต่อการตัดสินใจในระยะยาว ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย  
เทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ และ ปัจจัยระหว่างประเทศ 

1.2) สภาวะแวดล้อมของการด าเนินงาน ประกอบไปด้วยปัจจัยที่เฉพาะเจาะจง 
และ กระทบต่อการบริหารงานขององค์การในทันที เช่น คู่แข่งขัน ลูกค้า แรงงาน และ ผู้จัดจ าหน่าย  

2) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์การ เป็นปัจจัยภายในท่ีขึ้นกับทรัพยากร
และความสามารถขององค์กรเอง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารสามารถควบคุมได้ 

2.1) โครงสร้างขององค์การ  โดยพิจารณาการวางแผน มาตรฐานกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ระบบการควบคุม วัฒนธรรมองค์กร 

2.2) ระบบ และระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเป็นการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โดย
พิจารณาจากสายงาน หรือ หน้าท่ีของงานด้านต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน หรือ การด าเนินงาน
ที่ผ่านมาในอดีต การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์การ 

2.3) บรรยากาศการท างาน โดยพิจารณาทักษะ และความสามารถของผู้บริหาร 
จรรยาบรรณของผู้บริหาร ทัศนคติของพนักงาน ทักษะความสามารถในการท างาน ขวัญ และก าลังใจ 

2.4) ทรัพยากรการบริหาร เป็นปัจจัยภายในท่ีขึ้นกับทรัพยากร และความสามารถ
ขององค์การเอง  

ขั้นที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์ 
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการเริ่มแรกของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่ง

ในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จะประกอบด้วยกิจกรรมท่ีส าคัญได้แก่  การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ การพัฒนากลยุทธ์ ตามแต่ละองค์กรจะเลือกก าหนดใช้  

1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
วิสัยทัศน์ หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะเป็น (โดย

มิได้ก าหนดวิธีการไว้) เป็นข้อความที่เป็นทิศทางในการก าหนดพันธกิจขององค์กร ซึ่งเป็นสถานภาพ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย ๆ อย่างที่องค์กรมุ่งหมาย มุ่งหวัง หรือประสงค์จะเป็นหรือจะมีในอนาคต 
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร มีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้  

1.1) ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดี  
(1) มีขอบเขตของการปฏิบัติงาน  
(2) มีความชัดเจนและสามารถนาไปปฏิบัติได้  
(3) เป็นภาพเชิงบวกที่ทุกคนในองค์กรมุ่งศรัทธา และสะท้อนถึงความ

เป็นเลิศ  
(4) เป็นข้อความเชิงบวก ปลุกเร้า และดึงดูดใจ  
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(5) สมาชิกทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการก าหนด 
(6) ค านึงถึงลูกค้าเป็นประการส าคัญ  
(7) มีความสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร  
(8) มีความสอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคต  

1.2) ปัจจัยในการก าหนดวิสัยทัศน์  
(1) ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
(2) องค์ความรู้ของบุคลากรในองค์กร  
(3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปราศจากการยึดติดรูปแบบ และวิธีการเดิม ๆ  
(4) ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร  
(5) การผสมผสานจินตนาการ และดุลพินิจในด้านศักยภาพ และความ 

สามารถของบุคลากร ตลอดจนทักษะ และประสบการณ์ในลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization)  

(6) ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร และแนวโน้ม
ต่าง ๆ ได้อย่างแม่นย าด้วยวิธีการคิดแบบเชิงระบบ  

(7)  เป็นการก าหนดทางเลือกขององค์กรในการเดินไปสู่อนาคตว่าจะใช้ 
กลยุทธ์ใดเป็นตัวน า  

(8) เป็นการรวมพลังของความมุ่งมั่นต่อการสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม 

1.3) ประโยชน์ของวิสัยทัศน์ต่อการบริหารองค์กร  
(1) เป็นการก าหนดอนาคตขององค์กรที่ทุกคนศรัทธา  
(2) เป็นการฟันฝ่าความท้าทายใหม่ ไม่หลงใหลไปกับความส าเร็จในอดีต  
(3) การมีวิสัยทัศน์ร่วม ก่อให้เกิดการท างานเป็นทีมโดยมีความมุ่งมั่นไปสู่

เป้าหมายเดียวกัน 

2) พันธกิจ (Mission)  
พันธกิจ หมายถึง การก าหนดขอบเขตของงาน หรือบทบาทหน้าท่ีอย่างกว้าง ๆ 

ที่องค์กรต้องท าเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ในการก าหนดพันธกิจมีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้  
2.1) ข้อความพันธกิจ  

ข้อความพันธกิจ  จะเป็นการแสดงแนวคิด  และวิธีการด าเนินงาน เพ่ือ
บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ซึ่งจะระบุขอบเขตการปฏิบัติงานขององค์กรที่เกี่ยวกับการผลิต  และการ
ให้บริการจะอธิบายถึงค่านิยม และล าดับความส าคัญต่าง ๆ ขององค์กร บ่งบอกถึงทิศทางในอนาคต
ขององคก์ร โดยจะเลือกแนวทางท่ีเป็นไปได้เพ่ือไปสู่เป้าหมาย และเปา้ประสงค์ขององค์กร  
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2.2)  ความส าคัญในการก าหนดพันธกิจให้ชัดเจน  
(1) เพ่ือเป็นหลักส าคัญในการก าหนดเป้าหมาย และทิศทางขององค์กร  
(2) เพื่อเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานในการจัดสรรทรัพยากร  
(3) เพื่อความสะดวกในการแปลความหมายของวัตถุประสงค์ในโครงสร้าง 

การท างาน การออกแบบงาน และการก าหนดความรับผิดชอบ โดยค านึงถึงต้นทุน เวลา และตัวชี้วัด
การท างานที่สามารถควบคุมและประเมินผลได้  

2.3)  แนวทางการก าหนดพันธกิจจะต้องตอบค าถามต่อไปนี้  
(1) อะไรคือเหตุผลในการต้ังหรือคงอยู่ขององค์กร และอะไรคือเป้าหมาย

หลักขององค์กร  
(2) ลักษณะเด่นหรือเอกลักษณ์ขององค์กรคืออะไร  
(3) ผลผลิตที่ส าคัญในปัจจุบันและอนาคตคืออะไร  

2.4)  ส่วนประกอบที่ส าคัญของข้อความพันธกิจมีดังนี้  
(1) ใครคือลูกค้าขององค์กร  
(2) ผลผลิตที่ส าคัญขององค์กรคืออะไร  
(3) องค์กรมีการแข่งขันในตลาดใด  
(4) เทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานขององค์กรคืออะไร 
(5) องค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ในลักษณะใด  เพ่ือความอยู่รอด และ

ความเจริญเติบโต  

3) วัตถุประสงค์ (Objecyives) 
วัตถุประสงค์ หมายถึง สิ่งที่องค์กรต้องการให้บรรลุตั้งแต่ระยะสั้นจนถึงระยะ

ยาวที่เป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร ซึ่งวัตถุประสงค์จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์กรต้องการประสบผลส าเร็จ 
อะไร (What) และเมื่อใด (When) วัตถุประสงค์ที่ดีควรระบุไว้ในรูปของปริมาณ (Quantity) หรือตัว
เลขทีช่ัดเจนที่สามรรถวัดได้  

4) การพัฒนากลยุทธ์ (Strategy Development) 
กลยุทธ์คือทางเลือกท่ีดีท่ีสุดขององค์การ เพื่อด าเนินการจากจุดท่ีเป็นอยู่ใน

ปัจจุบันไปสู่เป้าหมายในอนาคต ท่ีก าหนดไว้ การพัฒนากลยุทธ์ต้องค านึงถึงโอกาส และอุปสรรค
ตลอดจนจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ แล้วเลือกวิธีที่ได้เปรียบคู่แข่งขันให้มากที่สุด 

องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ 
ค าว่า “Indicator” ในภาษาไทยมีการใช้ค าอย่างหลากหลาย เช่น ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด ตัวชี้น า 

ดัชน ีและเครื่องชี้วัด เป็นต้น ค าเหล่านี้ถูกใช้เป็นมาตรฐานทางสถิติ หรือเครื่องชี้สภาวะบางอย่างเพื่อใช้
วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพการณ์ หรือภาวการณ์เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต 
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กระบวนการด าเนินงาน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่หรือผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ในที่นี้ขอใช้ค าว่า 
“ตัวบ่งชี้” เป็นค ากลาง ๆ ส าหรับสื่อความหมายถึง “Indicator” มีผู้ให้ค านิยามของ “ตัวบ่งชี้” อย่าง
หลากหลาย Johnstone (1981) กล่าวว่าตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวแปรหรือตัวประกอบ (Factor) ที่ใช้วัด
เพ่ือให้ได้คุณค่าหรือคุณลักษณะ ซึ่งบ่งบอกสถานภาพของลักษณะหรือผลของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง 

สรุปได้ว่า ตัวบ่งชี้เป็นค่าที่สังเกตได้ ซึ่งชี้ให้เห็นคุณลักษณะสภาพการณ์ของสิ่งที่ศึกษาเป็น
องค์รวมอย่างกว้าง ๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งมีลักษณะเชิงคุณภาพ หรือปริมาณที่มีความชัดเจน
เพียงพอที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ การวางแผนการด าเนินงาน และ
การก ากับดูแลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

องค์ประกอบที่ 4 กลไกเชิงนโยบาย 
กลไกของนโยบาย หรือเครื่องมือของนโยบายในทางปฏิบัติ ผู้วิจัยก าหนดองค์ประกอบย่อย

ของแต่ละองค์ประกอบหลักของนโยบาย มีผู้ให้ความหมายกลไก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า ตัวจักรต่าง ๆ โดยปริยาย หมายความว่า บุคคลผู้เป็นเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ในระดับต่าง ๆ ระบบหรือองค์การที่บุคคลผู้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ปฏิบัติงานร่วมกัน
ดุจเครื่องจักรระบบท่ีจะให้งานส าเร็จตามประสงค์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ดังนั้น กลไกเชิงนโยบาย 
จึงหมายถึงระบบที่จะท าให้งานตามนโยบายส าเร็จตามประสงค์ หรือเป้าหมาย 

เกณฑ์การพิจารณาข้อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้  โดยใช้มาตรฐานการประเมิน
ของ Guskey (2000) แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านความเหมาะสม คือ พิจารณาจากกระบวนการ
ได้มาซึ่งข้อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ มีความครอบคลุมเนื้อหา การใช้ถ้อยค า ส านวน 
การจัดกลุ่มหรือล าดับของกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ 2) ด้านความเป็นไปได้ คือ พิจารณาจาก
ความสามารถนาข้อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ โดยการมีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติ
ได ้ปลอดจากภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุน คือ การมีระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่
เอ้ือให้ปฏิบัติได ้

 
2.3 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนจ่าอากาศ   

2.3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นสถาบันท่ีมุ่งมั่นผลิตนายทหารชั้นประทวนหลักทุกสายวิทยาการ ให้มีความเป็น

เลิศทางวิชาการ และเป็นทหารอาชีพที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ให้กับกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

 
 
 



  
 
 
 

30 

2.3.2 พันธกิจ (Mission)  
ให้การฝึกศึกษา และอบรมนักเรียนจ่าอากาศ ให้มีความเป็นทหารอาชีพ สามารถ

ปฏิบัติงานตามความช านาญเฉพาะด้านในแต่ละเหล่าทหาร 

2.3.3 เป้าประสงค์ (Goal)  
1) โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือให้

ความส าคัญกับการเรียนการสอนของโรงเรียนจ่าอากาศ 
2)  ผู้บริหารสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และให้การยอมรับเพ่ือเป็นพ้ืนฐานความ

ไว้วางใจของผู้ปกครอง และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนจ่าอากาศ 
3) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน

ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
2.3.4 เป้าหมาย (Target)  

1) มีคุณลักษณะทางทหาร ฝึกอบรมวิชาทหารเบื้องต้น และวิชาทหารทางยุทธวิธี ให้
เป็นไปตามแผนการฝึกที่ก าหนด  

2) ปกครองบังคับบัญชา ฝึกอบรมความประพฤติ วินัย แบบธรรมเนียมของทางราชการ
ให้แก่นักเรียนจ่าอากาศ   

3) อบรมคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ ให้แก่นักเรียน       
จ่าอากาศ  

2.3.5 วัตถุประสงค์ (Objecyives) 
1) ผลิตนายทหารชั้นประทวนหลักทุกสายวิทยาการ ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

และเป็นทหารอาชีพท่ีเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับกองทัพอากาศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) พัฒนาการศึกษา ฝึกอบรมนักเรียนจ่าอากาศ ให้ปฏิบัติงานในระดับผู้ปฏิบัติงาน 
มีความช านาญในงานเฉพาะด้านตามเหล่าทหารสามารถปฏิบัติงานในสายงานแต่ละสายวิทยาการได้  

3) มีลักษณะท่าทางและจิตใจเป็นทหาร มีความกล้าหาญเข้มแข็ง อดทน รักหมู่คณะ 
เคารพในระบบอาวุโส และมีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  

4) ปลูกจิตส านึกให้เห็นคุณค่าของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง มีเทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  เป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม  มีความเสียสละ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

5) ส านึกในความเป็นไทย มีความรักชาติ ด ารงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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2.3.6 นโยบายขององค์กร (Organization Policy)  
1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนจ่าอากาศ  
2) แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  
3) การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
 

2.4 การบริหารจัดการเรียนรูข้องโรงเรียนจ่าอากาศ   
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้จัดการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็น

มาตรฐาน อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ ที่เน้นการพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารงานเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และการปฏิบัติงาน เน้นผลผลิต จึง
ได้ก าหนดให้โรงเรียนมีการด าเนินงานตามกระบวนการสร้างแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโรงเรียน       
จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้มีความชัดเจน และครบขั้นตอนตามกระบวนการวางแผน   
5 ด้าน ดังนี้  

ด้านที่ 1 ด้านหลักสูตร 
โรงเรียนจ่าอากาศ มีหน้าท่ีในการผลิตนายทหารประทวนหลักให้กับสายวิทยาการต่าง ๆ 

การจัดการศึกษาใช้หลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ กับนโยบายด้านการศึกษา
ของกองทัพไทย และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ พัฒนาความรู้ให้มีมาตรฐานทางด้าน
วิชาการเทียบเท่าภาครัฐ และเอกชน ซึ่งจัดการศึกษาของมีหลายหลักสูตรในชั้นปีเดียวกัน การพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับภารกิจของกองทัพ   

ธ ารง บัวศรี (2545) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ดังนี้ หลักสูตร คือ แผนซึ่งได้ออกแบบ
จัดท าขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหากิจกรรม และมวลประสบการณ์ในแต่ละโปรแกรมการศึกษา
เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ตามจุดหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

การบริหารหลักสูตรได้น ากระบวนการบริหารงานมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้การท างานบรรลุ
วัตถุประสงค ์กระบวนการบริหารมีประโยชน์ต่อการท างาน ดังนี้ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2535) 

1) ช่วยให้การบริหารหลักสูตรสะดวก และรวดเร็วขึ้น เพราะมองเห็นงาน ปัญหาของความ
ซ้ าซ้อน และสามารถมอบหมายงานได้ถูกต้อง 

2) ช่วยให้ผู้บริหารสามารถน าเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการปรับปรุงการท างานให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของงาน 

3) ช่วยให้สถานศึกษาได้ขยายเติบโต และก้าวหน้ามองเห็นปัญหาท าให้งานบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ตามท่ีวางไว้ 

4) ช่วยส่งเสริมตัวบุคคลในการท างาน การจัดหน่วยงาน การบริหารงาน ได้งานเหมาะกับ
บุคคล เพ่ือให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ 
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5) ช่วยให้ผู้บริหารได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้บุคคลในองค์การท างานอย่างมีอิสระ
และมีความคิดริเริ่ม 

6) ช่วยในการจัดหมวดหมู่ของงาน ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และรวดเร็ว ช่วยให้มีการ
ประเมินผล และติดตามผลการปฏิบัติงาน 

โรงเรียนจ่าอากาศ เป็นสถาบันหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ มีหน้าท่ีในการผลิตนายทหาร
ประทวนหลักให้กับสายวิทยาการต่าง ๆ การผลิตนายทหารประทวนหลักนั้น หลักสูตรถือได้ว่าเป็น
หัวใจส าคัญในการจัดการศึกษา จึงต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกันระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2545 – 2559) และนโยบายด้านการศึกษาของกองทัพไทย (ค าสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ท่ี 55/51) 
ซึ่งหลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ ยังไม่มีความสอดคล้องกันหลายประเด็น จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้
ทันสมัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธาดา เคี่ยมทองค า (2554) พบว่า ความสอดคล้องระหว่างแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) กับหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ 
พบว่า ในส่วนที่สอดคล้องกันได้แก่ การพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล การสร้างสังคมคุณธรรม 
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับภารกิจของกองทัพ มีการปรับปรุง
หลักสูตรบ่อยครั้งจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้ทันสมัย  

สรุป การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนจ่าอากาศ ในการบริหารจัดการด้านหลักสูตร 
ซ่ึงเป็นงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องเนื้อหาที่ใช้การจัดการเรียนการสอน รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการ
สอน สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ วิธีการวัดและการประเมินผลผู้เรียน โดยที่ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งใน
การบริหารจัดการ วางแผน แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ดังนั้นการบริหารจัดการด้านหลักสูตรหลักสูตรจึง
เป็นสิ่งที่ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

ด้านที่ 2 ด้านครู  
ครูทุกคนท างานเป็นทีมในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ มี

ความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง
ท้ังทางด้านพฤติกรรม และด้านการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน มีการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และแสวงหาเทคนิคใหม่ ๆ เสมอ มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการก าหนดมาตรฐานในการท างานของครู 
เพ่ือให้ครูปฏิบัติงานอย่างตั้งใจเพ่ือให้การจัดการศึกษาเกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด ท้ังแก่ผู้เรียน และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
ได้ก าหนดแนวทางจัดการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ไว้
ด้วย ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพครูจะต้องยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ เช่นเดียวกัน ซึ่งมีดังนี้ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2545, น. 14-27) 



  
 
 
 

33 

1) การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) 

2) จัดสาระการเรียนรู้ โดยเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา กล่าวคือ (มาตรา 23) 

2.1) ความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน 
สังคมโลก รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทย และระบบการเมืองการ
ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.2) ความรู้และทักษะ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน 

2.3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการระยุกต์
ใช้ภูมิปัญญา 

2.4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
2.5) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

3) จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (มาตรา 24 (1)) 

4) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มา
ใชเ้พ่ือป้องกัน และแก้ปัญหา (มาตรา 24 (2)) 

5) จัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น  
ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (มาตรา 24 (3)) 

6) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (มาตรา 24 (4)) 

7) จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ 
ผู้สอน และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน  จากสื่อการเรียนการสอน และวิทยากรประเภทต่าง ๆ 
(มาตรา 24 (5)) 

8) จัดการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ีมีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชน ทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาการเรียน ตามศักยภาพ (มาตรา 24 (6)) 
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9) จัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ สังเกต
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา (มาตรา 26) 

10) จัดท าสาระ ของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นรวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ โดยสาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคน ให้มีความสมดุล 
ท้ังด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม (มาตรา 27, 28) 

11) ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู้ 
ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา  และวิทยากรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา และความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
พัฒนาระหว่างชุมชน (มาตรา 29) 

12) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และด าเนินการวิจัย เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แต่ละระดับการศึกษา (มาตรา 30) 

13) พัฒนาขีดความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือกาศึกษาของผู้เรียน เพ่ือให้มีความรู้
และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลย ีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (มาตรา 66) 

14) ปฏิบัติงาน และประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน  และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครู 
(มาตรา 53) 

โรงเรียนจ่าอากาศ ให้การส่งเสริมสนับสนุนครูให้ถึงพร้อมซึ่งการเป็นผู้ที่มีความรู้คุณธรรม
จรรยาบรรณ  แห่งวิชาชีพครูอันควรค่าแก่การยกย่อง และเคารพบูชาของลูกศิษย์  มีคุณวุฒิ และ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อันเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและความก้าวหน้าในวิชาชีพได้  จากการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า โรงเรียนจ่าอากาศยังขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนจบ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธาดา เคี่ยมทองค า  (2554)  พบว่า โรงเรียน       
จ่าอากาศ ยังขาดแคลนบุคลากร ซึ่งการปฏิบัติงานของครู อาจารย์ เป็นการก าหนดมาตรฐานในการ
เรียนของนักเรียน เพ่ือให้ครูปฏิบัติงานอย่างตั้งใจเพ่ือให้การจัดการศึกษาเกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด  ทั้งแก่
ผู้เรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

สรุป การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนจ่าอากาศ ในการก าหนดมาตรฐานในการท างาน
ของครู เพราะครูเป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา คาดหวังท่ีจะได้รับท้ัง ผู้เรียน พ่อ แม่ 
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ผู้ปกครอง ผู้บริหาร เพื่อให้การจัดการศึกษากระบวนการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของครูได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) ครูที่สอนวิชาพ้ืนฐาน 2) ครูที่สอนวิชาชีพ
ตามเหล่าทหาร 3) ครฝูึกวิชาทหาร   

ด้านที่ 3 ด้านบรรยากาศทางการเรียน 
บรรยากาศทางการเรียนของนักเรียนเป็นสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร

และบุคลากรอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายในโรงเรียนจ่าอากาศทั้งอาคารสถานที่และตัวบุคคล บรรยากาศภายใน
โรงเรียนนั้นมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนสามารถ
รับรู้ และพัฒนาการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เป็นสิ่งที่ช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้ และจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้
ทั้งนี ้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน 

จ ารัส นองมาก (2547) ได้กล่าวถึง สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนอย่างมีความสุขของ
ผู้เรียน มีดังนี ้

1)  บรรยากาศในห้องเรียน สภาพทั่วไปต้องสะอาดเรียบร้อย  นักเรียนได้เรียนอยู่ใน
สภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เหมาะสม เช่น มีป้ายนิเทศให้ความรู้ มุมประสบการณ์ซึ่งเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมากท่ีสุด มีกฎ หรือระเบียบในการปฏิบัติตน มีความผูกพัน
กับเพื่อนฝูงในทางที่ดี และมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือเสริมผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เช่น ผลงานของ
ผู้เรียนที่ท าให้ผู้เรียนมีความภาคภูใจในผลงานของตนเอง และชื่นชมผลงานของผู้อื่น เป็นต้น 

2) บรรยากาศในโรงเรียน สภาพในโรงเรียนโดยทั่วไปต้องสะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย 
โรงเรียนต้องท าให้นักเรียนรู้สึกว่าโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านที่สองของเขาที่เมื่อเขามาอยู่ที่โรงเรียน ก็
มีความรู้สึกสะดวก สบาย และอบอุ่นมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุดห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
สวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ ต้องพร้อมท่ีจะให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ และปฏิสัมพันธ์
ของบุคลากรในโรงเรียนกับนักเรียน กับผู้ปกครองนักเรียน และกับบุคลากรในโรงเรียนด้วยกันต้อง
เป็นไปในทางที่ดีเป็นที่ประทับใจของผู้พบเห็น 

3) ความพร้อมของผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ จึงจะเรียนวิชา
ในวิชาหนึ่งได้อย่างมีความสุข ความพร้อมทางร่างกายนอกจากสภาพปกติไม่เจ็บป่วย หิวโหย ง่วงสอน 
หรืออาการอ่ืน ๆ ทางร่างกายแล้วยังจะต้องหมายถึงความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการ
เรียนในเนื้อหาวิชานั้น  ๆ ส่วนความพร้อมทางด้านจิตใจ  เป็นความรู้สึกของผู้เรียน  ท าอย่างไรจะให้
ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่อยากจะเรียน  ซึ่งถ้าครูผู้สอนสามารถท าให้ผู้เรียนชอบใจวิชาที่สอนนั้นแล้ว 
ความรู้สึกเช่นที่ว่าก็จะเกิดข้ึนเอง 
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4) ความพร้อมของผู้สอน ครูผู้สอนที่มีความพร้อมจะสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างมั่นใจ การ
สอนประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ความพร้อมของครูสอนจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนการสอน
การศึกษาเอกสารหลักสูตร  คู่มือครู เอกสารความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการจัดท า
กิจกรรมการสอน การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดท าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
เช่น ใบงานแบบงานบันทึกการสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกคะแนน ฯลฯ และนอกจากนั้นจะต้อง
เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมที่จะอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน 

 โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีอาคารเรียนที่ทรุดโทรม มีอายุการใช้งาน
มานาน ขาดความชัดเจนในระดับนโยบายการย้ายหน่วยท าให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา 
อุปกรณ์การเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัย เอกสารต าราในห้องสมุดไม่สอดคล้องกับการ
เรียนการสอน และขาดความเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลภายนอก  

สรุป การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนจ่าอากาศ ในการจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน และ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ครู และนกัเรียนสามารถเรียนรู้ และจัดการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้  

ด้านที่ 4 ด้านคุณลักษณะทางทหาร 
เป็นลักษณะโดยรวมของบุคคลทั้งรูปลักษณ์ทางกาย อารมณ์สังคม สติปัญญา และ

พฤติกรรม ซึ่งท าให้มีลักษณะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล บุคลิกภาพบางอย่างก็ติดตัวมาแต่ก า เนิด 
และบางอย่าง ก็ได้รับผลจากการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสภาพแวดล้อม หรือในสังคมที่ใกล้ชิด 
ซ่ึงแต่ละคนมีการพัฒนา และประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนกัน บุคลิกภาพจึงมีลักษณะเป็นของเฉพาะตัว  

โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีกระบวนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาบุคคลพลเรือนให้เป็นทหารอาชีพนั้น เป็นการพัฒนาที่ยากล าบาก ต้องใช้พลังแห่งการทุ่มเท จึง
ประสบผลส าเร็จตามท่ีต้องการได้ การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาพลเรือนเหล่านี้ให้มีคุณลักษณะ ตามท่ี
กองทัพอากาศได้ก าหนดไว้ โดยต้องมีกระบวนการเป็นขั้น ต้องเริ่มจากเบาไปหาหนัก ตองค านึงอยู่
เสมอว่าเด็กหนุ่มบุคคลพลเรือนใช้ชีวิตเป็นอิสระมาโดยตลอด ต้องเข้ามารับการฝึกศึกษาในโรงเรียนที่มี
กฎ ระเบียบที่เข้มงวด ย่อมเกิดความท้อแท้ได้โดยง่าย สิ่งที่โรงเรียนจ่าอากาศด าเนินการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหม้ีความพร้อมการมีลักษณะท่าทาง และจิตใจเป็นทหาร มีความกล้าหาญเข้มแข็ง อดทน รัก
หมู่คณะ เคารพในระบบอาวุโส สอดคล้องกับแนวคิดของ วิเชียร วิเชียรธรรม (2544) ได้กล่าวว่า
โรงเรียนเตรียมทหารด าเนินการปรับปรุง และพัฒนาให้มีความพร้อม ให้มีความรูท้ังทางด้านวิชาการใน
ระดับมัธยมปลาย และวิชาทหารเบื้องต้น มีศรัทธายึดมั่นในอุดมการณ สามัคคี มีวินัย อดทน กล้าหาญ 
เสียสละทุกอย่างเพื่อชาติบ้านเมืองได มีความสามารถในการใช้อาวุธยุทโธปกรณ การต่อสู้ปองกันตัว 
การฝึกทางทหาร มีความแข็งแรง ทนทาน บุคลิกภาพสง่างาม และน่าเกรงขาม  
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สรุป การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนจ่าอากาศ เกี่ยวกับการท่ีปรับบุคลิกภาพของ
นักเรียน       จ่าอากาศให้มีลักษณะท่าทาง และจิตใจเป็นทหาร มีความกล้าหาญเข้มแข็ง อดทน รักหมู่
คณะ เคารพในระบบอาวุโส มีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

ด้านที่ 5 ด้านการวัดและประเมินผล 
การวัดและประเมินผลเป็นการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน เป็นขั้นตอนในการวัดสิ่ง

ที่สถานศึกษาจัดให้กับนักเรียนว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด รวมถึงเป็นการประเมินครูผู้สอนด้วยว่าการ
จัดการเรียนการสอนนั้นมีจุดบกพร่อง ตรงไหน เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ สังเกตพฤติกรรมการเรียน 
การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับ และรูปแบบการศึกษา 

สุวิมล ว่องวาณิช (2546) กล่าวถึงขั้นตอนการวัดและประเมินผล มีขั้นตอนท่ีส าคัญ 7 ขั้นตอน 
ได้แก่ 

1) ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของการเรียนรู้ในด้านท่ีจะวัดการก าหนดวัตถุประสงค์           
เชิงพฤติกรรมนี้จะต้องก าหนดให้ชัดเจนล่วงหน้าตั้งแต่การวางแผนการจัดการเรียนรู้  อันเป็นการระบุ
ว่าต้องการให้ผู้เรียนได้อะไรบ้างจากการเรียนรู้ในด้านนี้  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ชัดเจน และ
ครอบคลุมเป็นเครื่องชี้ทิศทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล คุณลักษณะท่ีมุ่งประเมิน
บางอย่างมีความเป็นนามธรรม เช่น ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ผู้สอนควรก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติ
ของคุณลักษณะดังกล่าวก่อน แล้วจึงก าหนดออกมาเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่บ่งชี้คุณลักษณะ
นั้น ๆ อีกทีหนึ่ง 

2) ก าหนดวิธีการวัดผล การวัดผลจะมีวิธีการหลักอยู่ 3 วิธี ได้แก่ 
2.1) การทดสอบ (Testing) วิธีการนี้ส าหรับการวัดความสามารถของผู้เรียนโดยเฉพาะ

ความสามารถของพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เช่น การทดสอบความสามารถทางภาษาไทย การ
ทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา หรืออาจใช้ในการวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยาด้วยเครื่องมือ
ทดสอบเฉพาะ เช่น การวัดบุคลิกภาพ เครื่องมือที่ใช้ได้แก ่แบบทดสอบ แบบวัดทางจิตวิทยาเป็นต้น 

2.2) การสอบถาม (Questioning) เหมาะส าหรับการวัดคุณลักษณะที่เป็นสิ่งเฉพาะตัว
บุคคล เช่น ความคิดเห็น เจตคติ ความสนใจ โดยอาจใช้การสัมภาษณ์ (Interview) การตอบแบบ 
สอบถาม (Questionnaire) หรือการายงานตนเอง (Self Report) เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์แบบวัดทางจิตวิทยา เป็นต้น 

2.3) การสังเกต (Observing) เหมาะส าหรับการวัดคุณลักษณะที่สะท้อนออกมาในรูป
พฤติกรรมได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นคุณลักษณะด้านความสามารถหรือคุณลักษณะเฉพาะตัวบุคคล เช่น
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การสังเกตทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม
การสังเกตความสามารถในการปฐมพยาบาล เครื่องมือที่ใช้จะเป็นแบบสังเกตหรือแบบบันทึก 

3) การเลือก / สร้างเครื่องมือวัด เครื่องมือในการวัดผล มีที่มาใน 3 แนวทาง ได้แก่ การใช้
เครื่องมือมาตรฐานที่มีอยู่แล้ว  การดัดแปลงเครื่องมือที่มีผู้สร้างไว้แล้ว  หรือการสร้างเครื่องมือเอง
ทั้งหมด ผู้สอนสามารถจัดหาเครื่องมือได้ทั้ง 3 แนวทางตามความเหมาะสมส าคัญที่ว่าผู้สอนต้องมั่นใจ
ได้ในคุณภาพของเครื่องมือนั้น หากผู้สอนจะสร้างเครื่องมือเอง ควรจะได้ศึกษาตัวอย่างของเครื่องมือ
ที่เคยมีผู้สร้างไว้ก่อน และใช้ความพิถีพิถันในการดัดแปลง  หรือสร้างเครื่องมือให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้เรียนเพื่อให้สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนให้มากท่ีสุด 

4) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ในกรณีที่มีการดัดแปลง หรือสร้างเครื่องมือใหม่ ผู้สอน
ควรจะต้องตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยเสมอ อย่างน้อยที่สุดควรได้มีการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของโครงสร้างของเครื่องมือ และความสอดคล้องระหว่างข้อความ
ค าถามหรือพฤติกรรมที่มุ่งสังเกตกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่วัด  หลังจากที่ได้ใช้เครื่องมือในการ
วัดไปแล้วผู้สอนควรใช้ผลการตอบของผู้เรียนมาตรวจสอบความเที่ยง และความตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์ 
หรือความตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมืออีกครั้งหนึ่ง รวมท้ังการวิเคราะห์คุณภาพรายข้อ เพื่อปรับปรุง
เครื่องมือที่จะใช้ในคราวต่อไป และน าไปสู่การสร้างคลังข้อสอบที่มีคุณภาพในที่สุด 

5) การบริหารการวัดผล เมื่อผู้สอนมีเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพแล้ว ในเวลาท าการวัดผล
ผู้สอนจะต้องพิถีพิถันในการใช้เครื่องมือให้ถูกต้องตามหลักการใช้เครื่องมือนั้น ๆ  

6) การตัดสินค่าจากผลการวัด ในการประเมินหรือตัดสินค่าจากผลการวัดผู้สอนต้องเลือก
เกณฑ์ท่ีเหมาะสมกับเครื่องมือ และเป้าประสงค์ในการประเมินท่ีก าหนดไว้ต้ังแต่แรก เครื่องมือมาตรฐาน
ส่วนใหญ่จะมเีกณฑ์ในการตัดสินผลมาให้อยู่แล้ว ผู้สอนสามารถตัดสินผลจากเกณฑ์ดังกล่าวได้ 

7) การให้ผลป้อนกลับจากการวัดและประเมินผล หลังจากที่ท าการประเมินผลแล้ว ผู้สอน
จะต้องให้ผลป้อนกลับแก่ผู้เรียนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และ
ปรับปรุงตัวได้ดีกว่าการให้ผลป้อนกลับล่าช้า ทั้งนี้การให้ผลป้อนกลับที่จะเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนที่สุด
นั้น ผลป้อนกลับควรจะมีความชัดเจน และเฉพาะเจาะจงส าหรับผู้เรียนแต่ละคน 

โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ได้ติดตามความก้าวหน้า
ของนักเรียนจ่าอากาศ เป็นขั้นตอนในการวัดสิ่งท่ีสถานศึกษาจัดให้กับนักเรียนว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด 
รวมถึงเป็นการประเมินครูผู้สอนด้วยว่าการจัดการเรียนการสอนนั้นมีจุดบกพร่องตรงไหนเพื่อน ามา
พัฒนาปรับปรุงให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  การติดตามความก้าวหน้าของ
นักเรียนจ่าอากาศ เป็นขั้นตอนในการวัดสิ่งที่สถานศึกษาจัดให้กับนักเรียนว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด 
เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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สรุป การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนจ่าอากาศ ในการวัดและประเมินผลความก้าวหน้า
ของนักเรียน เป็นขั้นตอนในการวัดสิ่งที่สถานศึกษาจัดให้กับนักเรียนว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด รวมถึง
เป็นการประเมินครูผู้สอนด้วยว่าการจัดการเรียนการสอนนั้นมีจุดบกพร่อง ตรงไหน เพ่ือน ามาพัฒนา
ปรับปรุงให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผนวกกับการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สามารถน ามาสรุปสร้างเป็นโมเดลเชิงสมมติฐานกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน        
จ่าอากาศ มีลักษณะดังภาพที่ 2.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 โมเดลองค์ประกอบของกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ  

2.5 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ        
ปัจจัยเชิงสาเหตุ หมายถึง ตัวแปรหรือกลุ่มตัวแปรท่ีสัมพันธ์ในรูปท่ีเป็นสาเหตุโดยทางตรง

หรือทางอ้อม หรือท้ังโดยทางตรงและทางอ้อมต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้  
จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยไดส้ังเคราะหจ์ากเอกสาร และงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องน ามาสรุปเป็นองค์ประกอบของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตามแนวคิดของ พิทักษ์ นิลนพคุณ (2539) 
พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้กลวิธีการเรียนที่มีผลทั้งทางตรง  และทางอ้อมสูงสุดต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษประกอบด้วยกลวิธีการประเมินตนเอง  การฝึกปฏิบัติ การ
เชื่อมโยงความคิด จินตนาการและเสียง และการใช้ท่าทาง การจัดท าโครงสร้างเพ่ือการเรียนรู้  การ
ทบทวน และการดูแลอารมณ์และลดความวิตกกังวลในการเรียน ตามล าดับ ศิริภรณ์ เทพฉิม (2541) 
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบเผชิญความจริง มีคะแนนเฉลี่ยยุทธวิธีการเรียน
สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเผชิญความจริง ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์ และคมเพชร  
ฉัตรศุภกุล (2543) พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลในทางบวกต่อกลยุทธ์การเรียนรู้และการศึกษาของนักเรียนมาก

กลยุทธ์การบริหาร
จัดการเรียนรู้ 

หลักสูตร 

ครู  

บรรยากาศทางการเรียน 

ส่งเสริมคุณลักษณะทางทหาร 

การวัดและประเมินผล 
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ท่ีสุด คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บรรยากาศทางการเรียน บรรยากาศในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่าง
ครูกับนักเรียน พิไลลักษณ ์อ่อนละมูล (2546) พบว่า บรรยากาศในการเรียนการสอน และบรรยากาศ
ในครอบครัวของนักเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับยุทธวิธีในการเรียนของนักเรียน  และนักเรียนที่
ได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมียุทธวิธีในการเรียนโดยรวมสูงกว่าก่อนการให้
ค าปรึกษา ปวีณรัตน์  มณีวรรณ์ (2548) ได้ท าการศึกษาตัวแปร ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการเรียน ความเชื่ออ านาจภายในตน ลักษณะมุ่งอนาคต เจตคติทางการเรียน และตัวแปรระดับ
ห้องเรียน ได้แก่ บรรยากาศทางการเรียน และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน พบว่า ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับนักเรียนกับตัวแปรระดับห้องเรียน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหูคูณระหว่างตัวแปรระดับนักเรียนทุกตัวแปรกับกลยุทธ์การเรียนรู้ ณัฐวรรณ  กาบค า (2551) พบว่า 
เจตคตทิางการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน การสนับสนุนทาง 
การเรียนของผู้ปกครอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลยุทธ์การเรียนรู้ใน
ภาพรวม เสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์ (2553) ได้ท าการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อยุทธศาสตร์การ
เรียนรู้ ประกอบด้วย แบบวัดยุทธศาสตร์การเรียนรู้ของนักเรียนในด้านลักษณะมุ่งอนาคต แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ ์เจตคติทางการเรียน การรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียน และการสนับสนุนทางการ
เรียนของผู้ปกครอง พบว่า แต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งสิ้น Freedman (1996) พบว่า 
ความเชื่อในความสามารถของตนเองส่งผลต่อการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ท่ีส าคัญได้แก่ การบริหารเวลา 
ความเพียรพยายาม Nam Jung (1996) พบว่า ยุทธวิธีต่าง ๆ ทางการเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และตัวแปรแรงจูงใจ ได้แก่ ความมุ่งหวังท่ีต้องการประสบผลส าเร็จในอนาคต
ทางการเรียน และเจตคติทางการเรียน Roces (1997) พบว่า กลยุทธ์การเรียนรู้และตัวแปรแรงจูงใจ
ในการเรียนของนักศึกษา ซึ่งได้แก่ ความเชื่อในความสามารถของตน ความวิตกกังวล แรงจูงใจภายใน 
แรงจูงใจภายนอก และคุณค่าของงานมีความสัมพันธ์กัน  

 จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น จะเห็นว่ามีปัจจัยท่ีส่งผลทางตรงสามารถน ามาสรุป
สร้างเป็นโมเดลเชิงสมมติฐานไดม้ีลักษณะดังภาพที่ 2.3  
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ภาพที่ 2.3  โมเดลเชิงสมมติฐานปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของ 

โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

2.5.1 เจตคติทางการเรียน 
เจตคติ มีรากศัพท์จากภาษาลาตินว่า“Aptus”แปลว่า โน้มเอียงเหมาะสมเป็นค านาม 

เป็นสภาพทางจิตอย่างหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความคิด และการกระท าของบุคคล และเป็นตัวการ
ส าคัญท่ีก าหนดแนวทางการแสดงออกของพฤติกรรม ถ้าศึกษาในสาขาท่ีตนไม่สนใจ หรือเลือกผิดพลาด
จะก่อให้เกิดผลเสียคือ เกิดความเบื่อหน่ายไม่สนใจบทเรียนท าให้ชีวิตไม่ประสบผลส าเร็จ ที่เป็นเช่นนี้ก็
เพราะว่าเจตคติเป็นแรงผลักดันให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ ความสนใจควา ดึงดูดใจ ความมีใจรัก ถ้าได้
ศึกษาในสาขาท่ีตนไม่สนใจ หรือเลือกผิดพลาดก่อให้เกิดผลเสียคือ เกิดความเบื่อหน่ายไม่สนใจบทเรียน
ท าให้ชีวิตไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะว่าเจตคติเป็นแรงผลักดันให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ ความสนใจ 
ความดึงดูดใจ ความมีใจรัก ซึ่งมีเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ให้ความหมายของเจตคติทางการ
เรียน ไว้ดังนี้ 

ความหมายของเจตคติ 
กู๊ด (Good, 1973) ได้ให้ความหมายเจตคติ หมายถึง ความโน้มเอียงหรือแนวโน้ม

ของบุคคลท่ีจะตอบสนองต่อสิ่งของ สถานการณ์หรือค่านิยม โดยปกติจะแสดงออกมาพร้อมกับความรู้สึก
และอารมณ์ ทัศนคติไม่อาจสังเกตได้โดยตรงแต่จะอ้างอิงได้จากพฤติกรรมท่ีแสดงออกทั้งท่ีเป็นพฤติกรรม
ทางภาษาและไม่ใช่ภาษา 

บัญญัติ ช านาญกิจ (2542) ได้ให้ความหมายเจตคติ หมายถึง สภาพทางจิตใจของ
บุคคลแต่ละบุคคลที่เกิดจากประสบการณ์เรียนรู้ และมีความพร้อมเพ่ือที่จะแสดงพฤติกรรมตอบสนอง
ต่อสิ่งต่าง ๆ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในทางใดทางหนึ่ง เช่น ชอบหรือไม่ชอบ สนับสนุนหรือต่อต้าน 

การสนับสนุน
ของผู้ปกครอง 
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บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ ์(2543) ได้ให้ความหมายเจตคติ หมายถึง กิริยาท่าทีรวม ๆ 
ของบุคคลที่เกิดจากความพร้อมหรือความโน้มเอียงของจิตใจ ซึ่งแสดงออกต่อสิ่งเร้าหนึ่ง ๆ เช่น ต่อ
วัตถุสิ่งของ และสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคม โดยจะแสดงออกมาในทางสนับสนุน (Positive) ซึ่งมีความ 
รู้สึกดี เห็นชอบต่อสิ่งนั้นหรือในทางต่อต้าน (Negative) ซึ่งมีความรู้สึกที่ไม่เห็นดีไม่เห็นชอบต่อสิ่งเร้า
นั้น ๆ 

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543) ได้ให้ความหมายเจตคติ หมายถึง ความรู้สึก
เชื่อศรัทราต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  จนเกิดความพร้อมที่จะแสดงการกระท าออกมา  ซึ่งอาจเป็นไปในทางดี
หรือไม่ดีก็ได้ เจตคติยังไม่เป็นพฤติกรรมแต่เป็นตัวการที่ท าให้เกิดพฤติกรรม  ดังนั้นเจตคติจึงเป็น
คุณลักษณะของความรู้สึกที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในใจ 

บุญเรียง  ขจรศิลป์ (2543) ได้ให้ความหมายเจตคติ หมายถึง สภาพการแสดงออก
ของจิตใจในการตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่นความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ ความรู้สึก หรือความเชื่อใน  
สิ่งต่าง ๆ เจตคติ นั้นเป็นนามธรรม เป็นการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน ซึ่งเป็นการยากที่จะวัด
เจตคติโดยตรงแต่เจตคตินั้นสามารถวัดได้ทางอ้อมโดยวัดจากความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น 

วิวัตร์  พงษ์สุภา (2544) กล่าวว่า เจตคติ เป็นศัพท์ที่มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า 
ทัศนคติ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Attitude” หมายถึงท่าทีความรู้สึกของคน ซึ่งเป็นอ านาจ หรือ
แรงขับอย่างหนึ่งท่ีแฝงไว้ในจิตใจของมนุษย์ และพร้อมท่ีจะกระทาอย่างใด อย่างหนึ่ง เจตคติในการเรียน
ของนักเรียนทุกวิชา หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อวิชาต่าง ๆ แสดงออกในรูปของความพอใจ สนับสนุน เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย ชอบ ไม่ชอบ 

สุรางค์  โค้วตระกูล (2545) ได้ให้ความหมายเจตคติ หมายถึง แนวโน้มท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมสนองตอบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้า ซึ่งอาจเป็นไปได้ท้ังคน วัตถุสิ่งของ หรือความคิด เจตคติ
อาจเป็นบวกหรือลบ ถ้าบุคคลมีเจตคติทางบวกต่อสิ่งใดก็จะมีพฤติกรรมที่จะเผชิญกับสิ่งนั้นแต่ถ้ามี
เจตคติในทางลบก็จะหลีกเลี่ยง 

ปรียาพร วงศ์อนุตโรจน์ (2551) ได้ให้ความหมายเจตคติ หมายถึง ความชอบ ไม่ชอบ 
ความล าเอียง ความคิดเห็น ความรู้สึกเชื่อฝังใจของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  มักจะเกิดขึ้นเมื่อเรารับรู้หรือ
ประเมินสิ่งนั้น ๆ เราจะเกิดอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างควบคู่กันไปกับการรับรู้นั้น  เจตคติมีทั้ง
พฤติกรรมภายนอกที่สังเกตได้ และพฤติกรรมภายในที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยง่าย 

จันทนี   เทือกทอง (2551) ได้ให้ความหมายเจตคต ิหมายถึง ความคิด ความรู้สึก หรือ
แนวโน้มพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสถานการณ์หนึ่ง ๆ อาจเป็นทางบวกหรือทางลบ เช่นชอบ ไม่ชอบ 
พอใจ ไม่พอใจ เป็นต้น เจตคติของแต่ละบุคคลอาจเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ตามประสบการณ์ และ
มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรม 
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มณิภา  เรืองสินชัยวานิช (2551) ได้ให้ความหมายเจตคติ หมายถึง ความคิดเห็น
หรือความรู้สึกของนักเรียนที่มีการเรียน ทั้งทางด้านดีและไม่ดี ความรู้สึกดังกล่าวจะเป็นตัวก าหนดให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมในการสนองต่อการเรียน 

เยาวลักษณ์  ศรีสุนนท ์2552) ได้ให้ความหมายเจตคต ิหมายถึง ความรู้สึกที่บุคคลมี
ต่อบุคคลสิ่งของหรือสถานการณ์ใด ๆ มีผลท าให้บุคคลแสดงความรู้สึกออกมาทั้งทางบวกและทางลบ 

พิมพ์ประภา  อรัญมิตร (2552) ได้ให้ความหมายเจตคติ ต่อการเรียน หมายถึง สภาพ
ความรู้สึกของจิตใจ และอารมณ์ต่าง ๆ ของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  

หทัยรัตน์  รุ่งธนศักดิ์ (2552) ได้ให้ความหมายเจตคติ หมายถึง ความรู้สึก ความ
คิดเห็น และความโน้มเอียงที่จะแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง หรือ
ต่อบุคคลตามการรับรู้ที่เคยได้รับในเรื่องนั้น ๆ เจตคติของแต่ละบุคคลที่มีต่อสถานการณ์เดียวกันย่อม
แตกต่างกันไปได้หลายลักษณะตามท่ีแต่ละบุคคลได้รับจากการเรียนรู้และประสบการณ ์ 

ศุภลัคน์  ภิรมย์ภักด์ิ (2553) ได้ให้ความหมายเจตคติ หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึก
ของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แสดงออกอย่างมีทิศทาง และมีน้ าหนักชอบหรือไม่ชอบมาก-น้อยเพียงใด 

ชัยวิชิต  เชียรชนะ (2552) ได้ให้ความหมายเจตคต ิหมายถึง ระดับเจตคติของผู้เรียน
ที่มีต่อการศึกษาเล่าเรียน มีประเด็นส าคัญคือ การที่นักเรียนมีความสนใจที่เป็นภาวะผลักดันภายในตัว
นักเรียน การมีความรู้จนเกิดความเข้าใจที่สัมพันธ์กับอารมณ์และความรู้สึก การประเมินค่าความรู้สึก
ที่สนองตอบต่อการเรียน และการแสดงออกต่อการเรียน 

วนิดา ดีแป้น (2553) ได้ให้ความหมายเจตคติ หมายถึง สภาพจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเป็นวัตถ ุเหตุการณ ์บุคคลหรือสิ่งทีอ่ยู่รอบตัวในลักษณะยอมรับหรือ
ปฏิเสธทีส่่งผลให้บุคคลมีแนวโน้มทีจ่ะตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นตามสภาพจิตใจหรือความรู้สึกนั้น ๆ 

วิมล  ประจงจิตร (2553) ได้ให้ความหมาย เจตคติเป็นตัวการส าคัญที่ก าหนดแนว
ทางการแสดงออกของพฤติกรรม และเจตคติมีอิทธิพลเชิงสาเหตุต่อผลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

มะลิวรรณ์  พันธุ์นิล (2553) ได้ให้ความหมายเจตคติทางการเรียน หมายถึง แนวโน้ม
เป็นอารมณ์ ความรู้สึกความเชื่อ ค่านิยมที่มีต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียน เจตคติที่บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องประกอบด้วยทั้งสามองค์ประกอบเสมอ  แต่จะมีปริมาณมากน้อย
แตกต่างกันไป โดยปกติบุคคลมักแสดงพฤติกรรมในทิศทางท่ีสอดคล้องกับความรู้สึกท่ีมีอยู่ แต่ก็ไม่เสมอ
ไปทุกกรณี ในบางครั้งเรามีเจตคติอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แสดงพฤติกรรมตามเจตคติที่มีอยู่ก็ได้ 

จิตติพร  เชื้อบัณฑิต (2553) ได้ให้ความหมายเจตคติ หมายถึง ความรู้สึก ความคิด 
อารมณ ์ท่าทีของบุคคลที่แสดงออกมาในลักษณะชอบ ไม่ชอบ พอใจ ไม่พอใจ หรือเฉย ๆ ถ้านักเรียน
มีเจตคติท่ีดีต่อวิชานั้น ๆ ก็จะเรียนได้ดี ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นด้วย 
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เสาวคนธ์  พิมพ์วงษ์ (2553) ได้ให้ความหมายเจตคติ หมายถึงความคิดความรู้สึกและ
ความโน้มเอียงของบุคคล อันเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ที่จะตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจ
เป็นบุคคล วัตถุ เหตุการณ์ของนักเรียนท้ังทางบวกและทางลบ ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ที่จะน าไปใช้ เจตคติเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง แต่สามารถสรุปพลาดพิงได้จาก
พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นพฤติกรรมที่มีความคงที่ 

ปิยนุช สิงห์สถิต (2553) ได้ให้ความหมายเจตคติ หมายถึง ท่าที ความรู้สึก ความเชื่อ 
ท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือประสบการณ์ใดประสบการณ์หนึ่ง ซ่ึงเป็นตัวก าหนดปฏิกิริยาการตอบสนอง
ของแต่ละบุคคลในการแสดงออกของพฤติกรรม  

สุขฤกษ์  ดีโนนโพธิ์ (2554) ได้ให้ความหมาย เจตคติทางการเรียน หมายถึง ความ
คิดเห็น หรือความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการเรียน ซึ่งอาจเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ ความรู้สึก
ดังกล่าวจะเป็นตัวก าหนด ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมในการสนองต่อการเรียน 

กล่าวโดยสรุป เจตคติทางการเรียน หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจ ความรู้สึก หรืออารมณ์ และพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อกิจกรรม
การเรียนของนักเรียนจ่าอากาศ ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรม
ยุทธศึกษาทหารอากาศ  

ความส าคัญของเจตคติ  
ผู้วิจัยได้รวบรวมความส าคัญของเจตคติ จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ 

ดังนี้ 
สุรางค์  โคว้ตระกูล (2537) ได้ให้ความส าคัญของเจตคติไว้ ดังนี้ 
1) เจตคติเป็นสิ่งที่เรียนรู้ 
2) เจตคติเป็นแรงจูงใจที่จะท าให้บุคคลกล้าเผชิญกับสิ่งเร้าหรือหลีกเลี่ยง เจตคติจึง

มีทั้งบวกและลบ เช่น ถ้านักเรียนมีทัศนคติบวกต่อวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนจะชอบเรียนคณิตศาสตร์
เมื่ออยูช่ั้นมัธยมศึกษาจะเลือกเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ ตรงข้ามกับนักเรียนท่ีมีทัศนคติลบต่อคณิตศาสตร์
ก็จะไม่ชอบหรือไม่มีแรงจูงใจที่จะเรียน  

3) เจตคติประกอบด้วย องค์ประกอบเชิงความรู้สึกอารมณ์ (Affective Component) 
องค์ประกอบเชิงปัญญาหรือการรู้คิด  (Cognitive Component) และองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม
(Behavior Component) 

4) เจตคติเปลี่ยนแปลงได้ง่าย การเปลี่ยนแปลงของเจตคติอาจจะเปลี่ยนแปลงจากบวก
เป็นลบหรือจากลบเป็นบวก บางครั้งเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทิศทางของเจตคติหรืออาจจะเปลี่ยนแปลง
ความเข้มข้น (Intensity) หรือความมากน้อย เจตคติบางอย่างอาจจะหยุดเลิกไปได ้ 
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5) เจตคติเปลี่ยนแปลงตามชุมชนหรือสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิก เนื่องจากชุมชน
หรือสังคมหนึ่ง ๆ อาจจะไม่มีค่านิยมท่ีเป็นอุดมการณ์พิเศษเฉพาะ ค่านิยมเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อเจตคติ
ของบุคคลที่เป็นสมาชิก ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเจตคติจะต้องเปลี่ยนค่านิยมด้วย 

6) สังคมประกิต (Socialization) มีความส าคัญต่อพัฒนาการเจตคติของเด็กโดยเฉพาะ
ต่อความคิดและหลักการที่เป็นนามธรรม อุดมคติ เช่น เจตคติต่อเสรีภาพในการพูด การเรียนเด็กที่มา
จากครอบครัวที่มีสภาพเศรษฐกิจสังคมสูง จะมีเจตคติบวกสูง 

ธีระวุฒิ  เอกะกุล (2542) ได้ให้ความส าคัญของเจตคติ ว่าเป็นความรู้สึกท่ีชี้บ่งบอก
ลักษณะท่ีไม่แสดงออกมาภายนอกให้บุคคลอื่นเห็นหรือเข้าใจก็ได้ ซึ่งมีลักษณะท่ัวไปท่ีส าคัญ 5 ประการ 
ดังนี้ 

1)  เจตคติเป็นเรื่องของอารมณ์ (Feeling) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไข หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลจะมีการกระท าที่เสแสร้งโดยแสดงออกไม่ให้ตรงกับ
ความรู้สึกของคนเม่ือเขารู้ตัวหรือรู้ว่ามีคนสังเกต 

2) เจตคติเป็นเรื่องเฉพาะตัว (Typical) ความรู้สึกของบุคคลอาจเหมือนกันแต่รูปแบบ
การแสดงออกแตกต่างกันไป หรืออาจมีการแสดงออกท่ีเหมือนกันแต่ความรู้สึกต่างกันได ้

3) เจตคติมีทิศทาง (Direction) การแสดงออกของความรู้สึกสามารถแสดงออกได้  
2 ทิศทาง เช่น ทิศทางบวกเป็นทิศทางท่ีสังคมปรารถนา และทิศทางลบเป็นทิศทางท่ีสังคมไม่ปรารถนา 
ได้แก่ ซื่อสัตย์-คดโกง, รัก-เกลียด, ชอบ-ไม่ชอบ, ขยัน-ขี้เกียจ เป็นต้น 

4) เจตคติมีความเข้ม (Intensity) ความรู้สึกของบุคคลอาจเหมือนกันในสถานการณ์ 
เดียวกัน แต่อาจแตกต่างกันในเรื่องความเข้มท่ีบุคคลรู้สึกมากน้อยต่างกัน เช่น รักมาก รักน้อย ขยันมาก 
ขยันน้อย เป็นต้น 

5) เจตคติต้องมีเป้า (Target) ความรู้สึกจะเกิดขึ้นลอย ๆ ไม่ได้เช่น รักพ่อแม่ ขยันเข้า
ชั้นเรียน ขี้เกียจท าการบ้าน เป็นต้น 

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543) ได้ให้ความส าคัญหรือมิติของเจตคติ
แนวคิดของนักจิตวิทยาหลายคน ส่วนใหญ่ของเจตคติมีลักษณะ ดังนี้ 

1) เจตคติขึ้นอยู่กับการประเมินมโนภาพของเจตคติ แล้วเกิดเป็นพฤติกรรมแรงจูงใจ
เจตคติเป็นเพียงความรู้สึกโน้มเอียงจากการประเมินยังไม่ใช่พฤติกรรม 

2) เจตคติเปลี่ยนแปรความเข้มข้นตามแนวของทิศทางตั้งแต่บวกจนถึงลบ นั่นคือ 
เป็นการแสดงความรู้สึกว่าไปทางบวกมากหรือน้อย ไปทางลบมากหรือน้อย ความเข้มข้นศูนย์ ก็คือ 
ไม่รู้สึก 

3) เจตคติเกิดจาการเรียนรู้มากกว่ามีมาเองแต่ก าเนิด 
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4)  เจตคติขึ้นอยู่กับเป้าเจตคติหรือกลุ่มสิ่งเร้าเฉพาะอย่าง สิ่งเร้าทั้งหลายอาจเป็นคน
สัตว์ สิ่งของ สถาบัน มโนภาพ อุดมการณ ์อาชีพหรือสิ่งอื่น ๆ ก็ได้ 

5)  เจตคติมีค่าสหสัมพันธ์ภายในเปลี่ยนแปลงไปตามกลุ่ม 
6)  เจตคติมีลักษณะมั่นคงและทนทานเปลี่ยนแปลงได้ยากนั่นคือถ้าเป็นเจตคติจริง ๆ 

แล้วการเปลี่ยนแปลงจะช้าและท าได้ยาก 
ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2543) ไดใ้ห้ความส าคัญของเจตคติมีลักษณะ ดังนี้ 
1) เจตคติเกิดจากประสบการณ์สิ่งเร้าต่าง  ๆ  รอบตัวบุคคล  การอบรมเลี้ยงดู

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
2) เจตคติเป็นความพร้อมในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า  เป็นความพร้อมภายในจิตใจ

มากกว่าภายนอกที่สังเกตได้ 
3) เจตคติมีทิศทางของการประเมิน เช่น ชอบ ไม่ชอบ 
4) เจตคติมีความเข้มข้น เช่น ชอบมากที่สุด ชอบปานกลาง 
5) เจตคติมีความคงทน เป็นสิ่งท่ีบุคคลยึดมั่นถือมั่น และมีส่วนในการก าหนดพฤติกรรม

ของบุคคลนั้น 
6) เจตคติมีทั้งพฤติกรรมภายใน  และพฤติกรรมภายนอก  พฤติกรรมภายในเป็น

สภาวะจิตใจซึ่งหากไม่แสดงออกก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าบุคคลนั้นมีเจตคติอย่างไร   ส่วนเจตคติภายนอก
จะแสดงออกเม่ือถูกกระตุ้น 

7) เจตคติจะต้องมีสิ่งเร้าจึงจะตอบสนองขึ้น 
จากข้างต้นสรุปได้ว่า ความส าคัญของเจตคติเป็นสิ่งท่ีเกิดจากการเรียนรู้ เป็นความรู้สึก

ภายในที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมลักษณะของเจตคติทางบวก เจตคติทางลบ และเจตคติท่ีเป็นกลางเจตคติมี
ลักษณะมั่นคง ทนทาน แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้  

องค์ประกอบของเจตคติ 
ผูว้ิจัยได้รวบรวมองค์ประกอบของเจตคติ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้ 
ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2532) ได้สรุป องค์ประกอบของเจตคติในทางสังคมวิทยา  

เจตคต ิประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ 
1) องค์ประกอบทางความรู้เชิงประเมินค่า  (Cognitive Evaluation Component) 

หมายถึง การรู้ การคิด ความเชื่อ ตลอดจนข้อสนเทศทั่วไปเกี่ยวกับวัตถุ (Cognitive Component) 
มีลักษณะที่มีทิศทางประกอบด้วย ทางด้านดีหรือเลว ประโยชน์หรือโทษ จึงไม่ใช่ข้อเท็จจริง (Fact) 
ตามปกติเนื้อหาที่ส าคัญที่สุดขององค์ประกอบนี้  คือ ความเชื่อเชิงประเมินค่าว่าสิ่งนั้นดีหรือเลว มี
ประโยชน์หรือมีโทษอย่างไร 
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2) องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก (Affective Component)  หมายถึง ความชอบ ไม่
ชอบสิ่งหนึ่งหรือความพอใจ  ไม่พอใจสิ่งหนึ่งในองค์ประกอบนี้เจตคติต่อสิ่งหนึ่งของบุคคลจะต้อง
สอดคล้องกับทิศทางขององค์ประกอบแรกของเขาด้วย  กล่าวคือ ถ้าบุคคลเชื่อว่าสิ่งใดมีประโยชน์ 
บุคคลก็จะชอบและพอใจสิ่งนั้น ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลเชื่อว่าสิ่งนั้นเลวหรือมีโทษ  บุคคลก็ไม่ชอบ 
ไม่พอใจสิ่งนั้น 

3) องค์ประกอบทางด้านมุ่งกระท า (Behavioral Intention Component) หมายถึง 
ลักษณะทางจิตใจที่เก่ียวกับพฤติกรรม คือ ความโน้มน้าวที่จะกระท า (Action Tendency) หรือเจตนา
ที่จะกระท า (Behavioral Intention) หรือมุ่งกระท า 

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543) ได้สรุปว่า นักจิตวิทยาได้มีแนวความคิดเห็น 
เกี่ยวกับองค์ประกอบของเจตคติแตกต่างกันอยู่ 3 กลุ่ม คือ 

1) เจตคติมีองค์ประกอบเดียว ตามความคิดหรือแนวความเชื่อนี้พิจารณาได้จากนิยาม
เจตคตกิลุ่มนี้จะมองเจตคติเกิดจากการประเมินเป้าของเจตคติว่ารู้สึกชอบหรือไม่ชอบ 

2) เจตคติมีสององค์ประกอบ ตามแนวคิดนี้มองเจตคติประกอบด้วย  องค์ประกอบ
ด้านสติปัญญา (Cognitive) และด้านความรู้สึก (Affective) 

3) เจตคติมีสามองค์ประกอบ แนวความคิดนี้เชื่อว่าเจตคติมี  3 องค์ประกอบ หรือ 
(Three Components) ได้แก่ 

3.1) ด้านสติปัญญา (Cognitive Component) ประกอบไปด้วย ความรู้ความคิด 
และความเชื่อที่ผู้นั้นมีต่อเป้าเจตคติ 

3.2) ด้านความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ความรู้สึกหรืออารมณ์
ของคนใดคนหนึ่งท่ีมีต่อเป้าเจตคติว่า รู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้น หลังจากการสัมผัสหรือรับรู้เป้าเจตคติ
แล้ว สามารถแสดงความรู้สึกโดยการประเมินสิ่งนั้นว่าดีหรือไม่ดี 

3.3) ด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นแนวโน้มของการกระท า 
หรือจะแสดงพฤติกรรม เจตคติเป็นพฤติกรรมซ่อนเร้นในขั้นนี้เป็นการแสดงแนวโน้มของการกระท าต่อ
เป้าเจตคติเท่านั้นยังไม่แสดงออกจริง 

สุรางค์  โคว้ตระกูล (2545) ได้อธิบายองค์ประกอบของเจตคติไว้ ดังนี้  
1) เจตคติเป็นสิ่งที่เรียนรู้  
2) เจตคติเป็นแรงจูงใจท่ีทาให้บุคคลกล้าเผชิญกับสิ่งเร้า หรือหลีกเลี่ยง ดังนั้น เจตคติ

จึงมีทั้งทางบวก และทางลบ  
3) เจตคติประกอบด้วยองค์ประกอบ  3 ประการ คือ องค์ประกอบเชิงความรู้สึก

อารมณ ์องค์ประกอบเชิงปัญญาหรือการรู้คิด และองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม  
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4) เจตคติเปลี่ยนแปลงได้ง่าย การเปลี่ยนแปลงเจตคติจะเปลี่ยนแปลงจากทางบวก
เป็นทางลบ ซึ่งบางครั้งเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทิศทางของเจตคติ หรืออาจเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น
หรือความมากน้อย  

5) เจตคติเปลี่ยนแปลงไปตามชุมชน  หรือสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิก  เนื่องจาก
ชุมชนหรือสังคมหนึ่ง ๆ อาจมีค่านิยมที่เป็นอุดมการณ์พิเศษเฉพาะ  ดังนั้น ค่านิยมเหล่านี้จึงมีอิทธิพล
ต่อเจตคติของสมาชิกสังคมนั้น การเปลี่ยนแปลงเจตคติต้องเปลี่ยนแปลงค่านิยม  

6) สังคมประกิต (Socialization)  มีความส าคัญต่อการพัฒนาการทางด้านเจตคติของ
เด็กโดยเฉพาะเจตคติต่อความคิดและหลักการที่เป็นนามธรรม  เช่น อุดมคติ เจตคติต่อเสรีภาพในการ
พูดการเขียน 

เบลกิน และสกายเดล (Belkin & Skydell, 1979) ได้อธิบายองค์ประกอบของเจตคติ
ไว้ ดังนี้ 

1) องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) เป็นองค์ประกอบ 
ด้านความรู้ความเข้าใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้านั้น ๆ เพ่ือเป็นเหตุผลที่จะสรุปความ และรวมเป็นความ
เชื่อ หรือช่วยในการประเมินค่าสิ่งเร้านั้น ๆ 

2) องค์ประกอบด้านความรู้สึกและอารมณ์ (Affective Component) เป็นความรู้สึก 
หรืออารมณ์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งเร้า ต่างเป็นผลต่อเนื่องมาจากที่บุคคลประเมินค่าสิ่งเร้า
นั้น แล้วพบว่าพอใจหรือไม่พอใจ  ต้องการหรือไม่ต้องการ  ดีหรือเลว  องค์ประกอบทั้งสองอย่างมี
ความสัมพันธ์กัน เจคติบางอย่างจะประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจมาก แต่ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ด้านความรู้สึกและอารมณ์น้อย  เช่น  เจตคติที่มีต่องานที่ท า  ส่วนเจตคติที่มีต่อแฟชั่นเสื้อผ้าจะมี
องค์ประกอบด้านความรู้สึกและอารมณ์สูง แต่มีองค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจต่ า 

3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม  (Behavioural Component) เป็นองค์ประกอบ
ทางด้านความพร้อม หรือความโน้มเอียงท่ีบุคคลประพฤติปฏิบัติ หรือตอบสนองต่อสิ่งเร้าในทิศทางท่ีจะ
สนับสนุนหรือคัดค้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อ ที่ได้รับจากการประเมินค่าให้สอดคล้องกับความรู้สึกที่
มีอยู่ 

สรุปได้ว่า เจตคติประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ ด้านการความรู้ความเข้าใจ 
ด้านความรู้สึก หรืออารมณ์ และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม ที่นอกเหนือไปจากการฝึกทักษะและการ
ปรับความรู้พื้นฐาน เน้นให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ ซ่ึงให้เห็นความส าคัญของการเรียนให้มั่นคง  

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาสรุปเป็นปัจจัยเชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ  กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ  ด้านเจตคติทางการเรียน ดังงานวิจัยของ ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ (2547)  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา เจตคติทางการเรียน  การสอนของนักศึกษาที่ได้รับการสอนกลยุทธ์การเรียนรู้สูง
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กว่าการเรียนการสอนด้วยวิธีแบบบรรยาย ณัฐวรรณ  กาบค า (2551) พบว่า ตัวแปรเจตคติทางการ
เรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลยุทธ์การเรียนรู้ ชัยวิชิต เชียรชนะ (2552) พบว่า กลยุทธ์จิตพิสัย คือ 
เจตคติทางการเรียน และ เสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์ (2553) พบว่า เจตคติทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับแบบ
วัดยุทธศาสตร์การเรียนรู้ของนักเรียน ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การเรียนรู้
ด้านเจตคติทางการเรียน จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  สามารถน ามาสรุปสร้างเป็นโมเดลตัว
บ่งชี้ด้านเจตคติทางการเรียนมีลักษณะดังภาพที่ 2.4 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.4 โมเดลองค์ประกอบด้านเจตคติทางการเรียน 

  
จากภาพที่ 2.4 สามารถน ามาสร้างเป็นโมเดลด้านเจตคติทางการเรียนที่มีอิทธิพลต่อ

กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีลักษณะดังภาพ
ที่ 2.5 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.5 โมเดลด้านเจตคติทางการเรียนที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของ

โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 
2.5.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นมูลฐานของการเรียนรู้ และถือว่ามีความส าคัญ การที่จะให้
บุคคลเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต้องอาศัยแรงขับภายในของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งเร้า  และจะน าไปสู่การเรียนรู้

เจตคติทาง 
การเรียน 

ด้านความรู้ ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก 

 

กลยุทธ์การบริหาร
จัดการเรียนรู้ 

เจตคตทิาง 
การเรียน 
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ตามเป้าหมาย ท้ังนี้กิจกรรมการเรียนของนักเรียนจ่าอากาศจะส าเร็จมากน้อยเพียงใดจะขึ้นอยู่กับระดับ
ความมากน้อยของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแต่ละบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญ เพราะผู้ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะ
มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความรับผิดชอบท่ีจะกระท าการใด ๆ จนบรรลุเป้าหมาย มีความทะเยอทะยาน 
และมีความพยายามที่จะมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่สังคมยอมรับ ซึ่งเป็นแรงขับหรือความปรารถนาที่จะประสบ
ความส าเร็จและมีวิธีการที่จะท าให้ส าเร็จตามความปรารถนาการศึกษา ซึ่งมีเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องได้ให้ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไว้ ดังนี้ 

ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ผู้วิจัยได้รวบรวมความส าคัญของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จากเอกสาร และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้ 
แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1953) ได้ให้ความหมายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  หมายถึง 

ความต้องการด้านความส าเร็จสูง  เหมาะกับงานด้านการตลาด  หรือพนักงานขาย  หรือเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจอิสระของตนเอง เนื่องจากงานเหล่านี้ ล้วนต้องการได้ข้อมูลป้อนกลับ ต้องอาศัยความรับผิดชอบ
ส่วนตัวสูง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ก าหนดเป้าหมายของงานได้เอง  ส่วนผู้ที่มีความต้องการความรักใคร่
ผูกพันสูง มักมีแรงจูงใจต่องานประเภทงานบริการสังคมงานลูกค้าสัมพันธ์ เนื่องจากงานเหล่านี้
จ าเป็นต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน  และประการสุดท้าย  ส าหรับผู้ที่มีความต้องการอ านาจ มี
แรงจูงใจสูงที่ต้องการมีอิทธิพล และผลกระทบต่อผู้อ่ืน จึงเหมาะส าหรับงานหนังสือพิมพ์ หรืองานด้าน
บริหาร อย่างไรก็ตามจากผลงานวิจัยของ แมคเคลแลนด์ พบว่า ผู้บริหารที่มีประสิทธิผลที่สุด ควรมี
ความต้องการการด้านความรักใคร่ผูกพัน  อยู่ในระดับต่ า  มีความต้องการด้านอ านาจสูง  โดยมี
ความสามารถในการใช้อ านาจเพ่ือเป้าหมายขององค์การเป็นต้น ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
สรุปได้ว่า เป็นความปรารถนาที่จะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีแข่งกับมาตรฐานที่ดีเยี่ยม 
หรือท าให้ดีกว่าบุคคลอ่ืนความพยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง  ๆ  ความรู้สึกสบายใจ  เมื่อประสบ
ความส าเร็จ และมีความวิตกกังวลเมื่อประสบความล้มเหลว 

แอทคินสัน (Atkinson, 1966 อ้างถึงใน ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, 2551) สรุปไว้ว่า 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นแรงผลักดันที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้ตัวว่าการกระท าของตนต้องได้รับการประเมิน
จากตนเองหรือบุคคลอ่ืนโดยเทียบกับมาตรฐานอันดีเยี่ยมผลจากการประเมินอาจเป็นที่พอใจเมื่อ
กระท าจนส าเร็จหรือไม่น่าพอใจเมื่อกระท าไม่ส าเร็จก็ได้ 

ลินด์เกรน (Lindgren, 1967) เน้นความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในรูปของความ
ต้องการความส าเร็จ (Need for Achievement) ซึ่งเปรียบได้กับความต้องการขั้นสูงของ มาสโลว์ เรียกว่า 
Self – Actualization เป็นความเข้าใจที่จะเข้าใจตนเองทั้งในด้านความสามารถ  ความถนัด รวมถึง
ศักยภาพอ่ืน ๆ และจะมีความปรารถนาที่จะใช้ความสามารถ และศักยภาพนั้นอย่างเต็มท่ี 
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ไวเนอร์ (Weiner, 1972) ได้สรุปลักษณะเด่นของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงว่า  มี
ลักษณะตั้งใจท างาน อดทนต่อความล้มเหลว  ชอบเลือกงานสลับซับซ้อน  ชอบริเริ่มกระท าสิ่งต่าง ๆ 
ด้วยความคิดของตนเอง 

ชุติมา  ใจดี (2540) ให้ความหมายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  หมายถึง พลังหรือก าลังใจ อัน
แน่วแน่ของบุคคลที่จะเอาชนะสิ่งที่ตนคาดหวังไว้  รวมทั้งความปรารถนาที่จะได้รับผลส าเร็จในงานที่
ยุ่งยากไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ขัดขวาง   พยายามหาวิธีการใหม่  ๆ เพ่ือแก้ปัญหาอันจะน าตนไปสู่
ความส าเร็จ  

ประสาท อิศรปรีดา (2544) ได้ให้ความหมายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความ
ปรารถนาที่ได้รับความส าเร็จในกิจกรรมต่าง ๆ มีความต้องการที่จะเป็นผู้น าในการท างานอย่างอิสระ
มีความเพียรพยายามที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอันสูงเด่น
ที่ตั้งไว้ 

งามตา  วนินทานนท์ (2544) ได้ให้ความหมายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง พลังความ
ต้องการของบุคคลในสิ่งท่ีดีเย่ียมมีความมานะบากบั่น ฟันฝ่าอุปสรรคในการท างาน ต้องการความส าเร็จ
ในการท างานที่ยาก และท าได้ดีกว่าคนอ่ืน ๆ รู้วิธีแก้ปัญหาจนประสบความส าเร็จอย่างถาวร ผู้ท่ีมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจึงเป็นผู้ท่ีต้ังใจท างาน เพื่อให้ได้ผลงานท่ีมีคุณภาพสูง เห็นความส าคัญของงานและ
คุณภาพของงานมากกว่าลาภยศสรรเสริญ 

สุรางค์  โค้วตระกูล (2545) ได้ให้ความหมายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง แรงจูงใจ
ที่เป็นแรงขับให้บุคคลพยายามที่ประกอบพฤติกรรม  ที่จะประสบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานความเป็น
เลิศ (Standard of Excellence) ที่ตนตั้งไว้ บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะไม่ท างานเพ่ือหวังรางวัล 
แต่ท าเพ่ือประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

กอบชัย  โพธิ์นาแค (2546) กล่าวว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความปรารถนา
หรือความมุ่งมั่นของนักเรียนที่จะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามที่ตั้งใจไว้  และมีความ
พยายามที่จะเอาชนะความล้มเหลวต่าง ๆ ตลอดจนความพยายามท่ีจะท าให้ได้ดีกว่าบุคคลอ่ืน  

นิกสัน  วังโพธิ์ (2548) ให้ความหมายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง พลังหรือก าลังใจ
ที่ต้องการจะกระท าในสิ่งต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้  รวมทั้งความปรารถนาที่จะได้รับ
ผลส าเร็จในงานที่ยุ่งยาก ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขัดขวาง  

นพชัย วงศ์บุญ (2548) ให้ความหมายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งหวัง หรือ
ความพยายามที่จะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ลุล่วงไปด้วยดี เพ่ือให้ตนประสบผลส าเร็จ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่
ขัดขวาง และพยายามท าให้ดีกว่าบุคคลอ่ืน ๆ  เพ่ือให้ได้มาตรฐานตามจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอน 
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ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์  (255) ได้ให้ความหมายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  หมายถึง 
แรงจูงใจที่จะท าสิ่งต่าง ๆ ให้ได้ความส าเร็จ บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีความมานะพยายาม
อดทนท างานมีแผน ต้ังระดับความหวังไว้สูงและพยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วง
ไปได้ 

จันทนี  เทือกทอง (2551) ได้ให้ความหมายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง มูลฐานของ
การเรียนรู้ และถือว่ามีความส าคัญการที่จะให้บุคคลเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ต้องอาศัยแรงขับภายใน
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า และจะน าไปสู่การเรียนรู้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้จะส าเร็จมาก
น้อยเพียงใดจะขึ้นอยู่กับระดับความมากน้อย ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแต่ละบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญ 
เพราะผู้ที่มแีรงจงูใจใฝ่สัมฤทธ์ิจะมีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความรับผิดชอบท่ีจะกระท าการใด ๆ จนบรรลุ
เป้าหมาย มีความทะเยอทะยาน และมีความพยายามที่จะมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่สังคมยอมรับ 

มณิภา  เรืองสินชัยวานิช (2551) ได้ให้ความหมายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความ
ปรารถนาที่จะท าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี มีความทะเยอทะยานสูง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ที่ขัดขวาง ความพยายามหาวิธีการต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาที่จะน าตนไปสู่ความส าเร็จ จะมีความสบายใจ
เมื่อประสบความส าเร็จ และมีความวิตกกังวลเมื่อท าไม่ส าเร็จ หรือประสบความล้มเหลว 

เยาวลักษณ์  ศรีสุนนท์ (2552) ได้ให้ความหมายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความ
ต้องการที่จะกระท าสิ่งต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และแข่งขันด้วยมาตรฐานอันดีเยี่ยม หรือท าให้
ดีกว่าบุคคลอันที่เกี่ยวข้องพยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ มีความสบายใจ เมื่อประสบความส าเร็จ 
และวิตกกังวลเมื่อไม่ประสบความส าเร็จ หรือพบกับความล้มเหลว มาว่าสิ่งนั้นจะยากเพียงใดก็จะฟัน
ฝ่าอุปสรรคนั้นไปให้ได้ 

พิมพ์ประภา  อรัญมิตร (2552) ได้ให้ความหมายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความ
ปรารถนาที่จะเรียนรู้ทางภาษาไทยให้ประสบความส าเร็จ หรือท าได้ดีกว่าบุคคลอ่ืน  พยายามต่อสู้
อุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดที่วางไว้ 

ชัยวิชิต  เชียรชนะ (2552) ได้ให้ความหมายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  หมายถึง  ระดับ
แรงจูงใจที่มีต่อการศึกษาหาความรู้ ความขยัน ความมีระเบียบวินัย และความต้ังใจของผู้เรียนท่ีแสดง
ความพยายามท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จ  มีประเด็นส าคัญ คือ การท่ีนักเรียนมีการคิดในแง่บวกเชิงสร้างสรรค์ 
มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ การมองอนาคตข้างหน้า มองเป้าหมายระยะยาว การสร้างภาพในใจเพ่ือจูงใจ การ
กระตุ้นจิตใจด้วยการสร้างการให้รางวัลกับตนเอง และการประเมินความรู้สึกต่อการเรียนไม่ต่ าเกินไป 

ปิยนุช  สิงห์สถิต (2553) ได้ให้ความหมายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความปรารถนา
ของนักเรียนจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  

จิตติพร เชื้อบัณฑิต (2553) ให้ความหมายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความปรารถนา 
หรือความมุ่งมั่นของนักเรียนที่จะบรรลุถึงความส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  นักเรียนที่มีแรงจูงใจ      
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ใฝ่สัมฤทธิ์สูง มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในการเรียนมากกว่านักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า  
ดังนั้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จึงมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เสาวคนธ์  พิมพ์วงษ์ (2553) ได้ให้ความหมายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความ
ปรารถนา หรือความมุ่งมั่นของนักเรียนที่จะท าสิ่งต่าง  ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้โดย
พยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคไม่ท้อถอยต่อความล้มเหลว  ต้องการท าอะไรให้ดีกว่าคนอื่น เพื่อให้เป็นไป
ตามท่ีตัวเองตั้งมาตรฐานเอาไว้  

สุขฤกษ์ ดีโนนโพธิ์ (2554) ได้ให้ความหมายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  หมายถึง  ความ
ปรารถนา หรือความมุ่งมั่นของนักเรียนท่ีจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามท่ีต้ังใจไว้ และมี
ความสามารถที่จะเอาชนะความล้มเหลวต่าง ๆ ตลอดจนความพยายามท่ีจะท าให้ได้ดีกว่าบุคคลอื่น 

สรุปได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความมุ่งมั่นพยายาม ของนักเรียนจ่าอากาศ ในความมั่นใจ การรับรู้
ฐานะและบทบาทของตน ความเอาใจใส่ พากเพียรพยายาม เพ่ือความส าเร็จทางการเรียนของ
นักเรียนจ่าอากาศ ท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 

ความส าคัญของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
ผู้วิจัยได้รวบรวมความส าคัญของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จากเอกสาร และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้ 
แมคเคลแลนด์  (McClelland, 1961) ได้ให้ความส าคัญแรงจูงใจทางสังคมเป็น        

3 ประเภท คือ 
1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motive) หมายถึง ความปรารถนาที่กระท า

สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ลุล่วงไปด้วยดี โดยพยายามแข่งขันกับมาตรฐานอันดีเลิศ มีความสบายใจเมื่อประสบ
ผลส าเร็จและมีความวิตกกังวลเมื่อล้มเหลว 

2) แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Affiliation Motive) หมายถึง ความปรารถนาที่จะเป็นที่
ยอมรับของผู้อ่ืน ต้องการเป็นที่นิยมชมชอบ หรือรักใคร่ชอบพอกับคนอ่ืน สิ่งเหล่านี้เป็นแรงจูงใจที่จะ
กระท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับจากผู้อ่ืน 

3) แรงจูงใจใฝ่อ านาจ (Power Motive) หมายถึง ความปรารถนาที่จะได้มา ซึ่งอิทธิพล
ที่เหนือกว่าคนอ่ืน ๆ ในสังคม ท าให้บุคคลแสวงหาอ านาจเพราะเกิดความรู้สึกว่าการท าอะไรให้ได้เหนือ
คนอื่นเป็นความภาคภูมิใจ ผู้มีแรงจูงใจใฝ่อ านาจสูงจะเป็นผู้ท่ีมีความยายาม และควบคุมสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้
ตนเองบรรลุความต้องการที่มีอิทธิพลเหนือกว่าบุคคลอื่น 

แมคเคลแลนด์  (McClelland, 1961) เน้นความส าคัญในเรื่องแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
มากกว่าแรงจูงใจทางด้านอื่น ๆ เพราะเห็นว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นั้นส าคัญมากท่ีสุด ส าหรับความส าเร็จ
ทางการศึกษาของนักเรียน  กล่าวคือ นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะตั้งใจเรียน และประสบ
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ผลส าเร็จในการเรียน ในทางตรงข้ามกับนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ าจะขาดความสนใจ  ไม่มีความ
ตั้งใจเรียน และจะประสบความล้มเหลวในการเรียนที่สุด ซึ่งแมคเคลเลนด์ (McClelland, 1961) สรุป
ความส าคัญของคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีลักษณะพฤติกรรม ดังต่อไปนี้ 

1) กล้าเสี่ยงอย่างเหมาะสม (Moderate Risk-Taking) มีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยว ไม่
ชอบงานที่ต้องอาศัยโชคลาง ไม่พอใจท าสิ่งที่ง่าย ๆ ซึ่งไม่ต้องใช้ความสามารถ หากแต่จะเลือกท าสิ่งที่
ยากเหมาะสมกับความสามารถของตนและการกระท าสิ่งที่ยากได้ส าเร็จนั้นท าให้ตนเองพอใจ 

2) ความกระตือรือร้น (Energetic) หรือความขยันขันแข็งในการกระท าสิ่งแปลก ๆ 
ใหม่ ๆ จะเอาใจใส่มานะพากเพียรต่อสิ่งท่ีท้าทาย ยั่วยุความสามารถของตน เป็นงานท่ีต้องใช้สมองขบคิด 
และขจัดท าให้ตนเองเกิดความรู้สึกว่าได้ท างานส าเร็จลุล่วงไป 

3) ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Individual Responsibility) จะพยายามท างานให้
ส าเร็จเพื่อความพึงพอใจของตนเอง ไม่หวังการยกย่องชมเชยจากผู้อ่ืน ต้องการการปรับปรุงตนเองให้
ดีขึ้น มีอิสระในการคิดและท า 

4) ต้องการทราบผลของการตัดสินใจ (Knowledge of Result of Decision) จะ
ติดตามผลการตัดสินใจของตนว่าเป็นอย่างไร เพื่อปรับปรุงการกระท าของตนให้บรรลุเป้าหมายดีกว่าเดิม 

5) คาดการณ์ล่วงหน้า (Anticipation of Future Possibilities) เป็นผู้ที่มีแผนการ
ระยะยาว (Long- Range Planning) เพราะเล็งเห็นการณ์ไกล 

6) มีทักษะในการจัดระบบงาน (Organizational Skill) ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานอย่างเป็นระบบ 

แอทคินสัน (Atkinson, 1966 อ้างถึงใน ณัฐวรรณ กาบค า (2551) ได้ให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับ ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และเขามีความเชื่อว่าสิ่งกระตุ้นที่จะท าให้บุคคลประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Ta) ขึ้นอยู่กับผลบวกขององค์ประกอบ 3 ประการ คือ 

1) สิ่งโน้มน้าวจิตใจที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ (Ts) ได้แก่ ผลคูณของ 
1.1) แรงจูงใจที่มุ่งสู่ความส าเร็จ (Ms) 
1.2) ความเข้มของความมุ่งหวังหรือโอกาสที่จะประสบความส าเร็จ (Ps) 
1.3) ค่าของสิ่งล่อใจ (Incentive Value) ที่เป้าหมายของความส าเร็จ (Is) 

2) สิ่งโน้มน้าวจิตใจที่จะหลีกเลี่ยงความล้มเหลว (Tf) ขึ้นกับผลคูณของ 
2.1) แรงจูงใจที่จะหลีกเลี่ยงความล้มเหลว (Maf) 
2.2) โอกาสที่จะประสบความล้มเหลว (Pf=1-Ps) 
2.3) ค่าของสิ่งล่อใจที่เป็นเป้าหมายของความล้มเหลว (Tf=1-Is) 

3) องค์ประกอบซึ่งเป็นอิทธิพลจากภายนอก (Extrinsic tendency = Text) ซึ่งจะ
ท าให้บุคคลเกิดความปรารถนาอยากจะประกอบกิจกรรมนั้น ๆ 
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สรุป แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ แอทคินสัน ในรูปของสมการได้ ดังนี้ 
 
  Ta = Ts + Tf + Text 
        = (Ms X Ps X Ts) + (Maf X Pf X IF) + Text 
 

เฮอร์แมนส์ (Hermans, 1970) ได้รวบรวมลักษณะส าคัญของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง
ไว ้10 ประการ ดังนี้ 

1)  มีระดับความทะเยอทะยานสูง 
2) มีความหวังอย่างมากว่าตนจะประสบผลส าเร็จ ถึงแม้ว่าผลจากการกระท าของ

เขานั้นจะข้ึนอยู่กับโอกาส 
3)  มีความพยายามไปสู่สถานะที่สูงขึ้นไป 
4)  อดทนท างานที่ยากได้เป็นเวลานาน 
5)  เมื่องานก าลังท าอยู่ถูกขัดจังหวะหรือถูกรบกวนจะพยายามท าต่อไปให้ส าเร็จ 
6)  รู้สึกว่าเวลาเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง และสิ่งต่างๆ เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 
7)  ค านึงถึงเหตุการณ์ในอนาคตมาก 
8)  เลือกเพ่ือนร่วมงานที่มีความสามารถเป็นอันดับแรก 
9)  ต้องการให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้อ่ืนโดยพยายามท างานของตนให้ดี 
10) พยายามปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ของตนให้ดีเสมอ 
พงษ์พันธ์  พงษ์โสภา (2542) ได้กล่าวถึงความส าคัญของผู้ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 

ดังนี้ 
1)  เป็นผู้มีความบากบั่น พยายาม อดทน เพ่ือจะท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
2)  ต้องการท างานให้ดีที่สุด โดยเน้นถึงมาตรฐานที่ดีเลิศของความส าเร็จ 
3)  ชอบความท้าทายของงาน โดยมุ่งท างานที่ส าคัญให้ประสบความส าเร็จ 
4)  ชอบแสดงออกถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน 
5)  ชอบแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ 
6)  ท างานอย่างมีหลักเกณฑ์เป็นขั้นตอน และมีการวางแผน 
7)  ชอบยกเหตุผลมาประกอบค าพูดอยู่เสมอ 
8)  อยากท าให้ผู้อ่ืนยกย่องว่าท างานเก่ง 
พรรณี  ชูทัยเจนจิต (2545) ได้กล่าวถึงความส าคัญของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 

ดังนี้ 
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1)  เป็นผู้ที่มีความมานะบากบั่นพยายามที่จะเอาชนะความล้มเหลวต่าง ๆ พยายาม
ที่จะไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง 

2)  เป็นผู้ท างานมีแผน 
3)  เป็นผู้ตั้งระดับความคาดหวังไว้สูง 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2551) ได้ให้ความส าคัญถึงลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีลักษณะต่อไปนี้ 
1)  มีความกล้า โดยการกล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ กล้าเผชิญกับความส าเร็จหรือ

ความล้มเหลว 
2)  มีความมุ่งมั่นพยายาม ชอบท างานที่ท้าทายความคิดและความสามารถ 
3)  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  รู้หน้าที่และภารกิจของ

ตนเอง 
4)  มีความรอบรู้ในการตัดสินใจและติดตามผลการตัดสินใจของตนเอง 
5)  มีความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้าได้แม่นย า 
6)  มีความสามารถที่จะเลือกท างานที่จะประสบความส าเร็จได้มากและด้วย

ความสามารถที่มีอยู่ 
จากที่กล่าวมาข้างต้น  สรุปได้ว่า ความส าคัญของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  คือ ความ

ปรารถนาของนักเรียนที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ ต้องการ
ชัยชนะในการแข่งขันหรือการกระท า และรับผิดชอบท่ีจะกระท ากิจกรรมใด ๆ จนบรรลุเป้าหมาย หรือ
แข่งขันให้ได้มาตรฐานอันดีเยี่ยมโดยเฉพาะในการเรียน  

องค์ประกอบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ผู้วิจัยได้รวบรวมองค์ประกอบของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จากเอกสาร  และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องไว ้ดังนี ้
แอทคินสัน (Atkinson, 1966) กล่าวว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิม์ี 3 องค์ประกอบ คือ 
1) ความคาดหวัง (Expectation) หมายถึง การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลการกระท า

ของตน หรือความกล้าที่จะท าในสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จได้ตามที่ตนได้ตั้งใจไว้ แม้ว่าจะมีอุปสรรคก็ยังไม่
ท าให้เกิดความย่อท้อ ยังคงสามารถท าสิ่งนั้น ๆ ต่อไป โดยมีความมั่นใจว่าตนสามารถที่จะกระท าสิ่ง
นั้นให้ส าเร็จได้ด้วยความถูกต้อง 

2) สิ่งล่อใจ (Incentive) หมายถึง ความพึงพอใจที่ได้รับจากการท างาน เป็นความ
พึงพอใจตามท่ีตนคาดหวังถึงความส าเร็จ 
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3) ความพึงพอใจในการแสวงหาความสุข หมายถึง การกระท าการใดส าเร็จแล้วตน
ย่อมได้รับความสุข หรือได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้อ่ืน เป็นความพึงพอใจกับการกระท าแล้วตนเอง
มีความสุข 

เฮอร์แมน (Hermans, 1970) ได้รวบรวมลักษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงไว้ 10 
ลักษณะ ซึ่งสรุปได้ดังนี้  

1)  มีระดับความทะเยอทะยานสูง  
2)  มีความหวังอย่างมากว่าตนจะประสบความส าเร็จ แม้ว่าผลจากการกระท านั้นจะ

ขึ้นอยู่กับโอกาส  
3)  มีความพยายามไปสู่สถานะที่สูงขึ้นไป  
4)  อดทนท างานที่ยากได้เป็นเวลานาน  
5)  เมื่องานที่ก าลังท าอยู่ถูกขัดจังหวะ หรือถูกรบกวน จะพยายามท าต่อไปให้ส าเร็จ  
6)  รู้สึกว่าเวลาที่ไม่หยุดนิ่ง และสิ่งต่าง ๆ เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว  
7)  ค านึงถึงเหตุการณ์ในอนาคต 
8)  เลือกเพ่ือนร่วมงานที่มีความสามารถเป็นอันดับหนึ่ง  
9)  ต้องการให้เป็นที่รู้จักของผู้อื่น โดยพยายามท างานของตนให้ดี  
10) พยายามปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ของตนให้ดีเสมอ 
แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1961) ได้ก าหนดลักษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ว่า มุ่งท่ีจะกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จมากกว่าที่จะหลีกเลี่ยงความล้มเหลว 
1) มักที่จะเลือกท าในสิ่งที่เป็นได้ และเหมาะสมกับก าลังความสามารถของเขา 
2) คิดว่าทุกสิ่งจะส าเร็จจากความตั้งใจจริง และการท างานจริงของตนเองไม่เชื่อสิ่ง

มหัศจรรย์ 
3) จะท าอะไรเพ่ือให้บรรลุมาตรฐานของตนอง ไม่มีจุดมุ่งหมายที่รางวัลหรือชื่อเสียง  
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ลักษณะของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คือ การรู้จักต้ังเป้าหมายในสภาพ

ท่ีเป็นจริง กระตุ้นและให้ก าลังใจการให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือช่วยให้ตัดสินใจว่าการกระท านั้น ๆ ให้ผลดี
ขึ้นกว่าเดิมและรู้ว่าจะท าอย่างไรต่อไป  

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาสรุปเป็นองค์ประกอบ
ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ  กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ตามแนวคิดของ ณัฐวรรณ  กาบค า (2551) พบว่า ตัวแปร 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลยุทธ์การเรียนรู้  ในภาพรวม เสาวคนธ์  พิมพ์วงษ์ 
(2553) ได้ท าการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อยุทธศาสตร์การเรียนรู้ ประกอบด้วยแบบวัด
ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ของนักเรียนในด้านลักษณะมุ่งอนาคต แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติทางการเรียน 
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การรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียน และการสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง พบว่า แต่
ละปัจจัยนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันท้ังสิ้น Nam Jung (1996) พบว่า ยุทธวิธีต่าง ๆ ทางการเรียน
ของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และตัวแปรแรงจูงใจ ได้แก่ ความมุ่งหวังท่ีต้องการ
ประสบผลส าเร็จในอนาคตทางการเรียน  เจตคติทางการเรียน ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ สามารถน ามาสรุปแนวทางในการวิจัยตามแนวคิดของแอทคินสัน 
(Atkinson, 1966) มีลักษณะดังภาพที ่2.6  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.6 โมเดลองค์ประกอบด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
 

ผู้วิจัยจึงได้น ามาสร้างเป็นโมเดลเชิงสาเหตุด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลต่อ    
กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีลักษณะดัง  
ภาพที่ 2.7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  ภาพที่ 2.7 โมเดลแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน   

จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 

แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ 

กลยุทธ์การบริหาร
จัดการเรียนรู้ 

 
เจตคติ 

ทางการเรียน 
 

ลักษณะมุ่ง 
อนาคต 

ความคาดหวัง สิ่งล่อใจ การแสวงหาความสุข 

แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ 
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2.5.3 การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
 การรับรู้ความสามารถของตนเอง  เป็นความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองเป็นอย่างไร 

และอยากเป็นอย่างไร การด าเนินชีวิต เช่น ความรู้สึกหรือความเชื่อมั่น  ในความสามารถของตนเอง 
ความรู้สึกท้อแท้ ท้อถอย เมื่อประสบกับความยากล าบาก  ความรู้สึกโดดเดี่ยว  การกล้าแสดงออก
หรือไม่กล้าแสดงออกต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นแรงผลักดันเบื้องต้นที่ท าให้เด็กแต่ละคน  สามารถท างาน
ให้บรรลุเป้าหมายได้มากหรือน้อยแตกต่างกัน  อันจะมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตน  ซึ่งมี
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องได้ให้ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเอง ไว้ดังนี้  

ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
แบนดูรา  (Bandura, 1977) ได้ให้ความหมายการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

หมายถึง  เป็นการตัดสินความสามารถของตนเองว่าจะสามารถท างานได้ในระดับใด  ในขณะที่ความ
คาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นนั้น  เป็นการตัดสินว่าผลกรรมใดจะเกิดขึ้นจากการกระท าพฤติกรรม
ดังกล่าว อย่างเช่นท่ีนักกีฬามีความเชื่อว่าเขากระโดดได้สูงถึง  6 ฟุต ความเชื่อดังกล่าวเป็นการตัดสิน
ความสามารถของตนเองการได้  รับการยอมรับจากสังคม  การได้รับรางวัล  การพึงพอใจในตนเองที่
กระโดดได้สูงถึง 6 ฟุต เป็นความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น  แต่จะต้องระวังความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
ความหมายของค าว่า  ผลที่เกิดขึ้นในที่นี้จะหมายถึงผลกรรมของการกระท าพฤติกรรมเท่านั้น  มิได้
หมายถึงผลที่แสดงถึงการกระท าพฤติกรรม เพราะว่าผลที่แสดงถึงการกระท าพฤติกรรมนั้นจะพิจารณา
ว่าพฤติกรรมนั้นสามารถท าได้ตามการตัดสินความสามารถของตนเองหรือไม่ นั่นคือจะกระโดดได้สูงถึง 
6 ฟุตหรือไม่ซึ่งการจะกระโดดได้สูงถึง 6 ฟุตหรือไม่นั้น มิใช่เป็นการคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น  ซึ่งมุ่งที่ผล
กรรมที่จะได้จากการกระท าพฤติกรรมดังกล่าว การรับรู้ความสามารถของตนเอง และความคาดหวังผล
ท่ีจะเกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธ์กันมาก โดยท่ีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองนี้มีผลต่อการตัดสินใจ ที่
จะกระท าพฤติกรรมของบุคคลนั้น  ๆ ซึ่งจะเห็นได้จากภาพความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น
ดังกล่าวแน่นอน แต่ถ้ามีเพียงด้านใดสูงหรือต่ า บุคคลนั้นมีแนวโน้มจะไม่แสดงพฤติกรรม 

แบนดูรา (Bandura, 1978) ในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองนั้น ได้
เสนอว่ามีอยู่ด้วยกัน 4 วิธี คือ  

1) ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ (Mastery Experiences) ซึ่ง Bandura เชื่อว่า
เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  ในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง  เนื่องจากว่าเป็น
ประสบการณ์โดยตรง ความส าเร็จท าให้เพ่ิมความสามารถของตนเอง บุคคลจะเชื่อว่าเขาสามารถที่จะ
ท าได้ ดังนั้น ในการที่จะพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองนั้น  จ าเป็นที่จะต้องฝึกให้เขามีทักษะ
เพียงพอที่จะประสบความส าเร็จได้พร้อม  ๆ กับการท าให้เขารับรู้ว่าเขามีความสามารถจะกระท า
เช่นนั้น จะท าให้เขาใช้ทักษะที่ได้รับการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  บุคคลที่รับรู้ว่าตนเองมี
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ความสามารถนั้น  จะไม่ยอมแพ้อะไรง่าย  ๆ แต่จะพยามท างานต่าง  ๆ เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายที่
ต้องการ  

2) โดยการใช้ตัวแบบ (Modeling) การที่ได้สังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่มีความ
ซับซ้อน และได้รับผลกรรมที่พึงพอใจก็จะท าให้ผู้ที่สังเกตฝึกความรู้สึกว่าเขาก็จะสามารถที่จะประสบ
ความส าเร็จได้ถ้าเขาพยายามจริง และไม่ย่อท้อ ลักษณะของการใช้ตัวแบบที่ส่งผลต่อความรู้สึกว่าเขามี
ความสามารถที่จะท าได้นั้น ได้แก่ การแก้ปัญหาของบุคคลที่มีความกลัวต่อสิ่งต่าง  ๆ โดยที่ให้ดูตัวแบบ
ที่มีลักษณะคล้ายกับตนเองก็สามารถท าให้ลดความกลัวต่าง ๆ เหล่านั้นได้  

3) การใช้ค าพูดชักจูง (Verbal Persuation) เป็นการบอกว่าบุคคลนั้นมีความสามารถที่
จะประสบความส าเร็จได้ วิธีการดังกล่าวนั้นค่อนข้างใช้ง่าย  และใช้กันทั่วไปซึ่ง Bandura ได้กล่าวว่า 
การใช้ค าพูดชักจูงนั้นไม่ค่อยจะได้ผลนัก ในการท่ีจะท าให้คนเราสามารถท่ีพัฒนาการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง ซึ่งถ้าจะให้ได้ผล ควรจะใช้ร่วมกับการท าให้บุคคลมีประสบการณ์ของความส าเร็จ  ซึ่งอาจจะ
ต้องค่อย ๆ สร้างความสามารถให้กับบุคคลอย่างค่อยเป็นค่อยไปให้เกิดความส าเร็จตามล าดับขั้นตอน 
พร้อมทั้งการใช้ค าพูดชักจูงร่วมกัน ก็ย่อมที่จะได้ผลดีในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตน  

4) การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional Arousal) การกระตุ้นทางอารมณ์มีผลต่อ
การรับรู้ความสามารถของตนเองในสภาพที่ถูกขมขู่ในการตัดสินถึงความวิตกกังวลและความเครียด
ของคนเรานั้นบางส่วนจะขึ้นอยู่กับการกระตุ้นทางสรีระ การกระตุ้นท่ีรุนแรงท าให้การกระท าไม่ค่อย
ได้ผลดี บุคคลจะคาดหวังความส าเร็จเมื่อเขาไม่ได้อยู่ในสภาพการณ์ที่กระตุ้นด้วยสิ่งที่ไม่พึงพอใจ 
ความกลัวก็จะกระตุ้นให้เกิดความกลัวมากขึ้น บุคคลก็จะเกิดประสบการณ์ของความล้มเหลว  อันจะ
ท าให้การรับรู้เกี่ยวกับความสามารถของตนต่ าลง 

แบนดูรา (Bandura, 1986) ได้ใช้ค าว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Percieved   
Self-Efficacy) โดยให้ความจ ากัดความว่า เป็นการที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง
ที่จะจัดการ และด าเนินการกระท าพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยที่ไม่ได้กล่าวถึงค าว่า
คาดหวังอีกเลย Bandura มีความเชื่อว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองนั้น มีผลต่อการกระท าของ
บุคคล 2 คน อาจมีความสามารถไม่ต่างกัน แต่อาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกต่างกันได้ ถ้าพบว่าคน 
2 คนนี้ มีการรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างกัน ในคนคนเดียวก็เช่นกัน ถ้ารับรู้ความสามารถ
ของตนเองในแต่ละสภาพการณ์แตกต่างกัน  ก็อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาได้แตกต่างกันเช่นกัน 
Bandura เห็นว่าความสามารถของคนเรานั้นไม่ตายตัว หากแต่ยืดหยุ่นตามสภาพการณ์ ดังนั้นสิ่งท่ีจะ
ก าหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก จึงขึ้นอยู่กับการรับรู้ความสามารถของตนเองในสภาวะการณ์
นั้น ๆ นั่นเอง นั่นคือ ถ้าเรามีความเชื่อว่าเรามีความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้น
ออกมา คนท่ีเชื่อว่าตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอยง่าย  และจะประสบ
ความส าเร็จ ในที่สุด  
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ชังค์ (Schunk, 2000) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
หมายถึง  ความเชื่อมั่นของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถที่จะเรียนรู้  หรือกระท าพฤติกรรมตาม
ความสามารถที่มีอยู่ซึ่งไม่เหมือนกับการที่เรารู้ว่าจะท าอะไร เป็นการประเมินทักษะ และความสามารถ
ของบุคคลออกมาเป็นการกระท าตามระดับความสามารถท่ีมี 

สมิท และคนอื่น ๆ (Smith et al., 2003 อ้างถึงใน ณัฐวรรณ  กาบค า,  2551) ได้ให้
ความหมายการรับรู้ความสามารถของตนเอง  หมายถึง การรับรู้ความสามารถของตนเป็นการตัดสิน
การกระท าของบุคคลว่าสามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้น  ๆ ได้หรือไม่ และมีระดับความมั่นใจในการปฏิบัติ
เท่าใด 

วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี (2538) ได้ให้ความหมายการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
หมายถึง การรับรู้ความสามารถของตนเองมีผลต่อพฤติกรรมของคนในหลาย  ๆ ด้านด้วยกันโดยผ่าน
กระบวนการหลัก           4 ประการ ดังนี้  

1) กระบวนการรู้คิด (Cognitive Process) การรับรู้ความสามารถของตนเองมีแบบ
แผนการคิดที่สามารถส่งเสริมหรือบั่นทอนผลการปฏิบัติงานได้  บุคคลจะตีความสถานการณ์  และ
คาดการณ์ในอนาคตอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าเขามีความเชื่อในความสามารถของตนเอง  คนท่ีเชื่อว่าตนเองมี
ความสามารถสูง จะมองสถานการณ์ที่เป็นภาพความส าเร็จ  และเป็นสิ่งที่น าทางการกระท าของเขา 
ส่วนคนที่ตัดสินว่าตนเองด้อยความสามารถ จะตีความสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนว่าเป็นความเสี่ยง และมี
แนวโน้มจะมองเห็นภาพความล้มเหลวอยู่ในอนาคต  

2) กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) ความสามารถที่จะจูงใจตนเอง และ
กระท าตามที่ตั้งเป้าหมายจะมีพ้ืนฐานมาจากกระบวนการคิด ขณะที่คิดคาดการณ์ในอนาคตจะท าให้
เกิดแรงจูงใจ และการควบคุมการกระท าของตนเองได้  กล่าวคือ สิ่งที่คิดคาดการณ์ในอนาคตจะท าให้
เกิดแรงจูงใจ และการกระท าซึ่งถูกควบคุมด้วยการก ากับของตน บุคคลที่รับรู้ความสามารถของตนเอง
และต้ังเป้าหมายไว้สูงจะมีแรงจูงใจในการกระท า  และจะปฏิบัติงานได้ดีกว่าคนท่ีสงสัยในความสามารถ
ของตนเอง  

3) กระบวนการด้านความรู้สึก (Affective Process) การรับรู้ความสามารถของตนเอง
มีผลกระทบต่อประสบการณ์ทางอารมณ์  โดยผ่านการควบคุมตนเอง ทางด้านการคิด การกระท า และ
ความรู้สึกในด้านการคิด ความเชื่อในความสามารถของตนเองมีอิทธิพลต่อความสนใจ และการตีความ
เหตุการณ์ในชีวิตซึ่งอาจให้ความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบก็ได้  การรับรู้ความสามารถของตนเองจะ
จัดการกับสภาวะทางอารมณ์  โดยการส่งเสริมการกระท าที่มีประสิทธิผลเพ่ือเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใน
ลักษณะที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ได้  ส่วนด้านความรู้สึกจะเกี่ยวข้องกับการรับรู้ว่าตนเอง
สามารถท าให้ภาวะทางอารมณ์ของตนที่ไม่ดีให้ดีข้ึนได้หรือไม่  
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4) กระบวนการเลือก (Selection Process) บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรม 
และสภาพการณ์ท่ีเขาเชื่อว่ายากเกินความสามารถของเขา  และบุคคลจะกระท ากิจกรรมและเลือก
สิ่งแวดล้อมที่เขาแน่ใจว่ามีความสามารถที่จะจัดการได้ ผู้ที่ยิ่งมีความรับรู้ความสามารถของตนเองสูง
จะเลือกกิจกรรมที่มีความท้าทาย  

สุกัญญา กาวิรัตน์ (2550) ได้ให้ความหมายการรับรู้ความสามารถของตนเองทางการ
เรียน หมายถึง การท่ีบุคคลเชื่อมั่นในความสามารถและประสิทธิภาพในการเรียนของตนว่าจะสามารถ
แสดงพฤติกรรม และกระท ากิจกรรมอันใดให้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีตนเองก าหนดเป้าหมายไว้ได้ 

มณิภา  เรืองสินชัยวานิช (2551) ได้ให้ความหมายการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ทางการเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติหรือการรับรู้เกี่ยวกับตนเองในด้านต่าง ๆ เกิดจาก
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเรียน 

เยาวลักษณ์ ศรีสุนนท์ (2552) ได้ให้ความหมายการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ทางการเรียน หมายถึง การรับรู้ตนเองในด้านต่าง  ๆ ท้ังความรู้สึกความคิด ความสามารถ ลักษณะรูปร่าง 
และคุณค่าทั้งทางบวก และทางลบในการเรียน 

เสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์ (2553) ได้ให้ความหมายการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
หมายถึง การที่บุคคลเชื่อมั่นในความสามารถ และประสิทธิภาพของบุคคลตัดสินเกี่ยวกับความสามารถ
ของตนเองว่าสามารถกระท าพฤติกรรม กิจกรรมหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ให้ประสบผลส าเร็จตามที่
คาดหวังไว้ ในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงได้หรือไม่ ซึ่งการรับรู้ความสามารถของตนเองนี้สามารถใช้
ท านายพฤติกรรมของบุคคลได้ 

สรุปได้ว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศ
ในด้านความยากของงาน การแผ่ขยายความสามารถ และความเข้มแข็ง เกี่ยวกับการตัดสินใจว่าจะ
สามารถท างานได้ในระดับใด และมีความมั่นใจที่จะเผชิญกับปัญหาได้  ที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การ
บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 

ความส าคัญการรับรู้ความสามารถของตนเอง  
ผู้วิจัยได้รวบรวมความส าคัญของการรับรู้ความสามารถของตนเอง จากเอกสาร และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้ 
แบนดูรา (Bandura, 1977) ได้ให้ความส าคัญของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

ว่ามีผลต่อการตัดสินใจท่ีจะกระท าพฤติกรรม  การท่ีบุคคลจะกระท าพฤติกรรมใดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ
ปัจจัย 2 ประการ ดังนี้ 

1) ความคาดหวังในความสามารถของตน (Efficacy Expectation) ซึ่งต่อมาแบนดูรา
ได้เปลี่ยนเป็นการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self- Efficacy) นั่นคือ การรับรู้ความสามารถของตน
ที่จะจัดการ และด าเนินการกระท าพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้ 
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2) คาดหวังในผลกรรมที่จะเกิดขึ้น  (Outcome Expectation) หมายถึง ความเชื่อที่
บุคคลประมาณค่าถึงพฤติกรรมเฉพาะอย่างที่จะปฏิบัติได้น าไปสู่ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้เป็นการหวัง
ในผลที่จะเกิดข้ึนที่เนื่องมาจากพฤติกรรมที่ได้กระท าไปแล้ว ดังภาพที่ 2.8 

 
บุคคล                                             พฤติกรรม                                      ผลกรรม 

 
 
 
 
     

ภาพที่ 2.8 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองและความคาดหวังผลที่จะเกิดข้ึน 
 

จากภาพท่ี 2.8 แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ในอดีตจากผลท่ีเกิดขึ้นจากภาพ  การ
กระท านั้นท าให้บุคคลพอท่ีจะคาดคะเนได้ว่าผลของการกระท าของตนจะออกมาในลักษณะใด
เช่นเดียวกับผลของการกระท าดังกล่าวจะเป็นอย่างไรนั้น  ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่การตัดสินของตนเองว่าจะ
สามารถปฏิบัติได้ดีเพียงใดภายใต้สถานการณ์เฉพาะคนท่ีมีความสามารถสูงก็คาดหวังถึงผลจากการ
กระท าท่ีมีประสิทธิภาพสูง  ในขณะที่คนสงสัยในตนเองก็จะคาดหวังการกระท าที่ไม่ค่อยจะมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงก่อให้เกิดผลของการกระท าที่ไม่อยู่ในระดับที่ควรจะเป็นแต่ความคาดหวังในผลจาก
การกระท าก็ไม่สามารถท่ีจะแยกให้เป็นอิสระจากการตัดสินการกระท าของตนเองได้  อันเป็นจุดก าเนิด
ของความคาดหวังในผลของการกระท านั้น  ทั้งนี้เพราะผลของการกระท าอาจจะไม่ขึ้นอยู่กับหรือไม่
สัมพันธ์กับความสามารถของตนเอง ถ้าการกระท าใดก็ตามที่ไม่ก่อให้เกิดผลที่ต้องการ 

แบนดูรา (Bandura, 1977) ได้ให้ความส าคัญของการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง  และคาดหวังผลท่ีจะเกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธ์กัน  นั้นมีความส าคัญ
ผลต่อการตัดสินใจที่จะกระท าพฤติกรรมของบุคคลบุคคล  ที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเอง  และ
ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นสูง  มีแนวโน้มที่จะกระท าอย่างแน่นอน  แต่ถ้ามีเพียงด้านใดสูง
หรือต่ า บุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะไม่แสดงพฤติกรรมเขาเชื่อว่าการที่มนุษย์ใช้วิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อม
ที่ได้มาซึ่งผลลัพธ์อันพึงปรารถนา และป้องกันผลลัพธ์ที่ไม่พึงปรารถนาจะมีคุณค่ามหาศาล  และจะเป็น
แหล่งจูงใจที่ส าคัญของมนุษย์ต่อไป 

การลงมือกระท าสิ่งต่าง  ๆ เพ่ือให้บังเกิดผลบางประการนั้น  ไม่มีกลไกใดส าคัญไป
กว่าความเชื่อในความสามารถของตนเอง ถึงแม้ว่าความรู้และทักษะจะเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผล แต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะบุคคลมักไม่ปฏิบัติให้ดีที่สุด แม้ว่าบุคคลจะรู้ว่าตนต้องท าอะไรบ้าง

การรับรู้ 
ความสามารถ 

การคาดหวัง 
ที่จะเกิดขึ้น 
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เพ่ือที่จะท างานให้ส าเร็จลุล่วง แต่หากบุคคลไม่เชื่อว่าตนมีความสามารถ ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงาน
ให้ลุล่วงไปได้ (Bandura, 1986) การเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถเป็นแรงเสริมให้บุคคลมีความ
พยายาม และกระตือรือร้นที่จะกระท าพฤติกรรมนั้นได้ส าเร็จมากขึ้น และถ้าได้รับผลลัพธ์ตามที่ตน
ต้องการหรือคาดหวังไว้จะเป็นแรงเสริมให้บุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง และเกิดความกลัว
น้อยลงเมื่อพบกับเหตุการณ์เช่นเดิมอีก ในทางกลับกัน ถ้าบุคคลเคยล้มเลิกพฤติกรรรม ด้วยสาเหตุใดก็
ตามจะส่งผลให้บุคคลรับรู้ในความสามารถของตนเองต่ าลง และเกิดความกลัวต่อเหตุการณ์ท่ีต้องเผชิญ 
ซึ่งองค์ประกอบของการรับรู้ความสามารถของตนตามแนวคิดของ Evans ว่าเกิดจาก 4 แหล่งที่ส าคัญ
ต่อไปนี้ 

การประสบความส าเร็จจากการกระท า 
การประสบความส าเร็จจากการกระท านี้เป็นแหล่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดเพราะเป็น

ประสบการณ์ที่แท้จริงของบุคคล ความส าเร็จท าให้ประเมินตนเองสูง ส่วนความล้มเหลวบ่อย ๆ ท าให้
ประเมินความสามารถของตนเองต่ าลง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าความล้มเหลวหลายครั้งนั้นเกิดก่อนที่
บุคคลจะรู้สึกว่าตนมีความสามารถอย่างดีแล้ว 

การสังเกตตัวแบบ 
การท่ีเห็นบุคคลอื่นท่ีคล้ายคลึงกับตนประสบความส าเร็จก็สามารถเพิ่มการรับรู้

ความสามารถของตนได้ คือบุคคลจะเห็นว่าตนก็มีความสามารถที่จะกระท ากิจกรรมในท านองเดียวกันนั้น
ได้ส าเร็จเช่นกัน และการท่ีสังเกตผู้อื่นท่ีเห็นว่ามีความสามารถใกล้เคียงกับตนล้มเหลวท้ัง  ๆ ที่เขาได้
พยายามมากแล้วก็จะท าให้การตัดสินความสามารถของตนเองต่ าลงได้ 

การพูดชักจูง 
การพูดชักจูงเป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย  ที่จะท าให้บุคคลเชื่อว่าเขามี

ความสามารถที่จะกระท ากิจกรรมต่าง  ๆ ให้ส าเร็จได้ การพูดชักจูงให้ได้ผลมากขึ้นจะต้องเป็นเรื่องที่
เป็นไปได้ การพูดชักจูงในเรื่องท่ีไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอาจจะท าลายความรู้สึกของผู้ฟังว่าตนมี
ความสามารถได้และท าให้ผู้ชักจูงไม่ได้รับความเชื่อถือ 

สภาวะทางกายและอารมณ์ 
บุคคลมักใช้ข้อมูลทางกายและอารมณ์ในการประเมินความสามารถของตน เช่นการ

ตื่นเต้นมากเกินไปท าให้ท ากิจกรรมได้ไม่ด ีบุคคลจะคาดการณ์ว่าตนท าได้ส าเร็จเมื่อภาวะทางกายปกติ
หรือไม่เครียดหรือเหนื่อยอ่อน  การตัดสินความสามารถของตนจะต้องผ่านกระบวนการรู้คิด 
(Cognitive Process) กล่าวคือ บุคคลจะมีการคัดเลือกชั่งน้ าหนัก และบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
บางคนจะบวกข้อมูลเรื่องความสามารถของตนเข้าด้วยกัน  ยิ่งถ้ามีหลายตัวบ่งชี้ก็ยิ่งเชื่อว่าตนมี
ความสามารถ ส่วนบางคนก็จะรวมในลักษณะของการคูณ  คือให้น้ าหนักแก่สิ่งบ่งชี้บางตัวมากกว่าบาง
ตัว เพราะแหล่งบ่งชี้ถึงความสามารถแต่ละแหล่งนอกจากจะให้ข้อมูลมากน้อยแตกต่างกันแล้วยังให้
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ข้อมูลที่เชื่อถือได้มากน้อยแตกต่างกันด้วยความสามารถในการตระหนักได้อย่างชัดเจนถึงแหล่งที่ให้
ข้อมูลความสามารถ ความสามารถในการให้น้ าหนักความส าคัญของข้อมูล  และความสามารถในการ
รวมข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกันจะดีขึ้น ถ้าบุคคลมีทักษะในการจัดกระท ากับข้อมูลเพ่ิมมากขึ้นซึ่งทักษะ
ดังกล่าวได้แก่ ความต้ังใจ ความจ า การอ้างอิง และการบูรณาการเพื่อสร้างมโนทัศน์เรื่องความสามารถ 
ของตน  

แบนดูรา (Bandura, 1986) ได้ให้ความส าคัญของการรับรู้ความสามารถของตนเอง ว่า
การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นกลไกทางจิตอันหนึ่งของมนุษย์ การรับรู้ความสามารถของตนมิได้
เกิดขึ้นจากการคาดคะเน แต่เกิดจากการประมวลปัจจัยต่าง  ๆ เช่น รูปแบบการคิด หรือปฏิกิริยาทาง
อารมณ ์การรับรู้ความสามารถของตนเองนี้ ส่งผลต่อองค์ประกอบทางด้านจิตวิทยาหลายด้าน ดังนี้ 

1) การเลือกกระท าพฤติกรรม (Choice Behavior) ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
บุคคลจะมีการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาว่า  จะเลือกท าพฤติกรรมใด ท านานแค่ไหน และจะท าพฤติกรรม
ใดก่อน  การที่บุคคลตัดสินใจกระท าพฤติกรรมต่าง  ๆ เหล่านั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้
ความสามารถของตนเอง 

2) การใช้ความอุตสาหะพยายามท างาน (Effort Expenditure and Persistence)  
การตัดสินความสามารถของตนเองเป็นตัวก าหนดว่าบุคคลจะใช้ความพยายามมากเท่าใดในการท างาน  
และยืนหยัดต่อสู้ในการกระท าหรือในสถานการณ์ที่กดดันได้นานเพียงใด 

3) รูปแบบและปฏิกิริยาทางอารมณ์  (Thought Patterns and Emotional  
Reactions) การตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของบุคคล  มีอิทธิพลต่อรูปแบบการคิดและปฏิกิริยาทาง
อารมณ์ของบุคคลในระหว่างที่เขาก าลังท าพฤติกรรม และมีผลเกี่ยวกับการคาดคะเนถึงเหตุการณ์ภาย
หน้าของเขา 

4) ยอมรับในผลของการกระท ามากกว่าโชคชะตา  (Humans Producers Rather 
than Simply Foreteller of Behavior) บุคคลท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะเลือกงานท่ีมี
ลักษณะท้าทาย และใช้ความพยายามเป็นอย่างมากท่ีจะให้งานนั้นประสบความส าเร็จ ซึ่งเขาจะยอมรับ
ผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 

โยเดอร์ และ พรอคเตอร์ (Yoder & Proctor, 1988 อ้างถึงใน จุฑามาศ ชูจันทร์, 
2549) สรุปความส าคัญของพฤติกรรมบุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเอง ไว้ดังนี้ 

1)  แสดงความคิดเห็นมั่นใจ ปราศจากความเกรงกลัวผู้ใด 
2)  ยึดถือความเชื่อของตนเองอย่างมั่นคง 
3)  เป็นมิตรกับผู้อ่ืนได้ง่าย 
4)  มีความคล่องตัวสูง มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ 
5)  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
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6)  รับบทบาทผู้น าโดยปราศจากการลังเล 
บุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองมีลักษณะต่าง  ๆ สรุปได้ดังนี้ คือ มีความ

มั่นใจในตนเอง มีความกล้าแสดงออก สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  มีความเป็นผู้น ามีความคิด
สร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

องค์ประกอบการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ผู้วิจัยได้รวบรวมองค์ประกอบของการรับรู้ความสามารถของตนเอง  จากเอกสาร 

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องไว้ ดังนี ้
การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นการตัดสินใจของบุคคลอย่างแน่นอนเกี่ยวกับ

ความมั่นใจในความสามารถในการด าเนินกิจกรรมบางอย่างให้ส าเร็จด้วยความสามารถที่แตกต่างกัน
ไปขึ้นอยู่กับมิต ิ(Dimmension) 3 มิต ิดังนี้ แบนดูรา (Bandura, 1986) 

1) มิติด้านขนาด (Magnitude) เป็นการคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของคนที่
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลในการกระท าพฤติกรรมหนึ่ง ๆ หรือมีความแตกต่างในบุคคลเดียวกันเมื่อ
ต้องกระท าพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน  เช่น เมื่อน างานต่าง ๆ มาเรียงล าดับกันตามล าดับความยาก  การ
คาดหวังในความสามารถของตนเองจะแตกต่างกันไป  โดยบางคนจะหยุดที่งานง่ายบางคนจะหยุดที่
งานซึ่งมีความยากปานกลาง และบางคนหยุดที่งานยากมาก 

2)  มิติด้านการแผ่ขยาย (Generality) การคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง
จะแผ่ขยายจากสถานการณ์หนึ่งไปสู่อีกสถานการณ์หนึ่งได้  แต่ประสบการณ์บางอย่างก็อาจจะจ ากัด
ความคาดหวังของบุคคลในขณะที่ประสบการณ์บางอย่างสามารถแผ่ขยายไปสู่พฤติกรรมในสถานการณ์ที่
ต่างกันได ้

3)  มิติด้านความเข้มแข็ง (Strength) การคาดหวังในความสามารถของตน  ถ้ามีความ
เข้มน้อย เมื่อประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปดังที่คาดไว้  อาจจะหวั่นไหวและสูญหายไปได้  แต่ถ้าการ
คาดหวังนั้นมีความเข้มมากบุคคลจะพยายามต่อสู้กับอุปสรรค แม้จะเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้อง
กับความคาดหวังบ้างก็ตาม 

พัฒนาการของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ประสบการณ์ของเด็กแต่ละคน  ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันจะเป็นพ้ืนฐานของการ

รับรู้ความสามารถของตนเอง  (Bandura, 1989) ในแต่ละช่วงพัฒนาการของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่
ความสามารถในการเผชิญปัญหาวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่ก าลังก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่เป็นวัยเรียนรู้ที่จะ
รับผิดชอบต่อตนเองในทุกด้านของชีวิต ต้องฝึกทักษะใหม่ ๆ มากมายเพ่ือเข้าสู่สังคมในวัยผู้ใหญ่เรียนรู้
การมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม และการมีคู่ครองซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในวัยนี้ นอกจากนี้ในวัยรุ่นจะเป็น
ช่วงที่จะต้องมีการตัดสินในการเลือกแนวทางในการด าเนินชีวิตของตนเอง  ซึ่งต้องเป็นบุคคลท่ีมี
ความสามารถต่าง  ๆ เพิ่มขึ้นหลายด้าน  ท้ังในด้านความสนใจต่อสิ่งต่าง  ๆ อย่างกว้างขวาง  และลึกซึ้ง 
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สามารถใช้ความคิดของตนได้อย่างเป็นอิสระ  ประเมินค่าตนเองเป็นไปอย่างตรงต่อข้อเท็จจริง 
ความสามารถที่มีเพ่ิมขึ้นจะช่วยให้สามารถสะสมความรู้ต่าง  ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  และเรียนรู้วิธีการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ ได้ดีขึ้น เพ่ือน ามาซึ่งการด าเนินชีวิตที่
ราบรื่นตั้งแต่วัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ ความเชื่อมั่นในความสามารถของแต่ละบุคคลนั้นจะสร้างขึ้นมาจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับมาแต่ละช่วงวัย  นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นการท างานหลายอย่างที่ต้องใช้
ความสามารถ ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ และแบบอย่างของกันและกัน น าไปสู่พฤติกรรมที่แสดงออกตาม
การรับรู้ความสามารถของตนเอง การเรียนรู้ทางสังคมจึงเกิดขึ้นอย่างมากในกลุ่มเพ่ือน  กลุ่มเพ่ือนจึง
เป็นแหล่งพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง การไม่มีความสัมพันธ์กับเพ่ือนจะมีผลต่อการพัฒนา
บุคลิกภาพที่เก่ียวกับความสามารถ และท าให้เกิดการรับรู้ว่าตนเองไม่มีความสามารถทางสังคมในการ
ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนได้ 

พัฒนาการของวัยรุ่น 
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความส าคัญมากที่สุดและต้องปรับตัวอย่างยากล าบากที่สุดระยะ

หนึ่งของชีวิต เพราะเป็นระยะที่ก้ ากึ่งระหว่างความเป็นเด็กและผู้ใหญ่  จึงมีผู้นิยมเรียกวัยนี้ด้วยฉายา
ต่าง ๆ เช่น “วัยรุ่นวัยวุ่น” หรือ “วัยรุ่นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต” เรื่องราวของวัยรุ่นสลับซับซ้อนใน
ระยะนี้มีลักษณะพัฒนาการต่าง ๆ ที่เป็นด้านเด่น ๆ ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และ
ด้านสติปัญญา  

พัฒนาการทางกาย 
พัฒนาการทางด้านร่างกายของวัยรุ่นเห็นได้ชัดต้ังแต่วัยแรกรุ่น การเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดขึ้นนี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งส่วนที่มองเห็น เช่น รูปร่าง น้ าหนัก ส่วนสูง และส่วนที่มองไม่เห็นหรือ
มองเห็นได้ยาก เช่น การเจริญเติบโตของกระดูก ระบบอวัยวะภายในต่าง ๆ เช่น ระบบต่อมระบบการ
หมุนเวียนของโลหิต การพัฒนาทางกายที่ส าคัญของวัยรุ่นคือ  การพัฒนาของระบบทุติยภูมิทางเพศ 
เด็กหญิงจะปรากฏว่ามีหน้าอก  สะโพกขยาย และมีประจ าเดือน มีขนขึ้นในที่ลับ เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ 
เด็กหญิงที่มีอัตราการเจริญเติบโตของร่างกายเร็วกว่าเพ่ือน  ๆ และอยู่ในชั้นต่ ากว่า ป.6 จะเป็นผู้ที่มี
ปัญหาในการปรับตัว แต่ถ้าเด็กหญิงที่มีการเจริญเติบโตเร็ว แต่เรียนชั้นสูง คือ ป.6 หรือ ม.1 เด็กจะไม่มี
ปัญหาในการปรับตัว ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโต  และบุคลิกภาพของเด็กหญิง
จะต้องพิจารณาถึงระดับการศึกษาควบคู่ไปด้วย  ส่วนเด็กผู้ชายนั้น ต่อมเพศจะพัฒนาเซลล์สืบพันธ์  
อันได้แก ่อสุจิ มีหนวด เครา ปรากฏบนใบหน้า เด็กชายที่เจริญเติบโตช้าจะมีปัญหาในการปรับตัว  และ
มักจะเข้ากับเพ่ือนรุ่นราวคราวเดียวกันไม่ได้  มักจะรู้สึกว่าตนเองมีปมด้อยและมีพฤติกรรมเรียกร้อง
ความสนใจจากผู้อื่น 

 
 



  
 
 
 

68 

พัฒนาการทางด้านอารมณ์ 
พัฒนาการทางด้านอารมณ์ การเปลี่ยนแปลงทางกายอย่างรวดเร็วเป็นองค์ประกอบ

อย่างหนึ่งท่ีท าให้อารมณ์วัยรุ่นเปลี่ยนแปลงได้ง่าย  สับสน อ่อนไหว มีความเข้มของอารมณ์สูง ไม่มั่นคง 
วัยรุ่นมักเกิดความกลัว วิตกกังวล โกรธ ริษยา ฯลฯ ซึ่งอารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะ 
การควบคุมอารมณ์ต่าง ๆ นั้นให้มีประสิทธิภาพที่ดีเท่ากับผู้ใหญ่ เรามีความเชื่อว่าคนจะประสบ
ความส าเร็จได้ต้องมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด และคนท่ัวไปมักจะมองความเฉลียวฉลาดในแง่ของความคิด
อ่าน การคิดริเริ่ม ความมีเหตุผล การรู้จักวางแผน ความคิดรวบยอด ความจ า ซึ่งความเฉลียวฉลาดใน
แง่มุมนั้น มีแบบทดสอบทางจิตวิทยา ที่ได้รับการพัฒนามาเป็นเวลานานหลายแบบ  และให้ผลสรุป
ออกมาในรูปของไอคิว โดยสรุปว่า คนท่ีมีไอคิวสูงคือ คนฉลาด และคนฉลาดควรจะประสบความส าเร็จ
ในการเรียน การท างาน หรือด้านอ่ืน ๆ ที่เขาสนใจจะท า การศึกษาทางจิตวิทยา พบว่า คนที่มีไอคิว
สูงจ านวนมากประสบความล้มเหลวทั้งด้านการงาน และชีวิตครอบครัว นักจิตวิทยาทางตะวันตกได้ให้
ความสนใจ และศึกษาเกี่ยวกับความฉลาดอีกรูปแบบหนึ่งคือ ความฉลาดทางอารมณ์ นักวิจัยส่วนใหญ่
เห็นพ้องกันว่า การที่คนจะประสบความส าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับไอคิวเพียง 20 % ส่วนที่เหลือเป็นส่วน
ของการเข้าสังคม ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การรับรู้อารมณ์ของตนเอง การจัดการกับอารมณ์และความ
ตึงเครียด ครอบครัวมีบทบาทอย่างยิ่งที่จะพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ให้แก่เด็ก ซึ่งท าได้โดย
การอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยบรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตย มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รู้จักรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมา  หลีกเลี่ยงการท าร้ายทางจิตใจ  และอารมณ์ 
(Emotion Abuse) ไม่ว่าจะเป็นค าพูด การกระท าใด ๆ ต่อกัน พ่อแม่ควรเป็นฝ่ายท่ีต้องเข้าใจในตัวลูก
ก่อน แทนที่จะต้องให้ลูกๆมาเข้าใจพ่อแม่ การที่จะต้องเสริมสร้างให้ลูก ๆ มีความฉลาดทางอารมณ์ที่ดี 
หรือมี EQ ดีนั้น พ่อแม่ต้องแสดงความเป็นผู้มี EQ สูงให้เกิดเสียก่อน หรือท าให้เด็กเห็น เมื่อเด็กได้
เห็นการประพฤติปฏิบัติที่ดี ลูกก็จะได้ท าตามแบบอย่างที่ดีที่เขาได้เห็น 

พัฒนาการทางด้านสติปัญญา 
ในวัยรุ่นมีการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก ลักษณะพัฒนาการทางสติปัญญาของ

วัยรุ่นคือ มีความจ าดีมากแต่มักไม่ค่อยใช้ความจ าของตนให้เป็นประโยชน์ มีสมาธิดี โดยเฉพาะในเรื่อง
ที่ตนสนใจมากเป็นพิเศษ มีความคิดเจริญกว้างขวาง พยายามแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ และมีจินตนาการ
มาก นอกจากนี้วัยรุ่นยังมีความเชื่อมั่นต่าง  ๆ เป็นไปอย่างรุนแรง มักเชื่ออย่างจริงจัง  ซึ่งนับว่ามีท้ัง
ประโยชนแ์ละโทษ วัยรุ่นสามารถที่จะคิดในสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ เด็กวัยนี้จะให้ความสนใจในปรัชญา 
ศาสนา สามารถที่จะใช้เหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจ 

พัฒนาการทางด้านสังคม 
วัยรุ่นระยะนี้ต้องการเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง มีความต้องการอย่างรุนแรง

ให้ตนเป็นที่ยอมรับนับถือของเพ่ือนและบุคคลในสังคม  กลุ่มเพ่ือนจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อความ
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ประพฤติ การแต่งกาย และกิริยาท่าทาง มักมีความกังวลและล าบากใจในการที่จะท าให้ตนสามารถ
เข้ากับเพื่อนต่างเพศได้ โดยเป็นสาเหตุให้เกิดความกังวลหมกมุ่น เพราะสิ่งที่วัยรุ่นต้องการมากที่สุดคือ 
การได้เป็นที่รัก นอกจากนี้วัยรุ่นมักหลงใหลบุคคลที่มีความเก่ง  และมีชื่อเสียงในด้านต่าง  ๆ ซึ่งเป็น
ความคิดที่ไม่ยั่งยืน เพ่ือนร่วมวัยมีความส าคัญต่อวัยรุ่นมาก  วัยรุ่นมักจะคบเพ่ือนที่มีความสนใจและมี
ความนิยมร่วมกัน การคบเพ่ือนของวัยรุ่นหญิงมักจะจริงจัง และมีเพ่ือนสนิทที่จะปรับทุกข์กันได้ ส่วน
วัยรุ่นชายอาจจะเป็นเพื่อนร่วมสนุก แต่มักไม่สนิทเหมือนวัยรุ่นหญิง 

สรุปได้ว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองมีผลต่อการกระท าของบุคคล  ที่อาจมี
ความสามารถไม่แตกต่างกัน แต่อาจแสดงออกในคุณภาพท่ีแตกต่างกัน  

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องน ามาสรุปเป็นองค์ประกอบ
ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ  กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ แนวคิดของ พิทักษ์ นิลนพคุณ (2539) พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์
ของตัวบ่งชี้กลวิธีการเรียน ประกอบด้วยกลวิธีการประเมินตนเอง  การฝึกปฏิบัติ การเชื่อมโยงความคิด 
จินตนาการและเสียง และการใช้ท่าทาง การจัดท าโครงสร้างเพ่ือการเรียนรู้  การทบทวน และการดูแล
อารมณ์และลดความวิตกกังวลในการเรียน  ตามล าดับ ปวีณรัตน์ มณีวรรณ์  (2548) พบว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับนักเรียนกับตัวแปรระดับ
ห้องเรียน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหูคูณระหว่างตัวแปรระดับนักเรียนทุกตัวแปรกับกลยุทธ์การ
เรียนรู้  ณัฐวรรณ  กาบค า (2551) พบว่า ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับกลยุทธ์การเรียนรู้ ในภาพรวม เสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์ (2553) พบว่า ปัจจัยเชิง
สาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อยุทธศาสตร์การเรียนรู้ ประกอบด้วย การรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียน 
Roces (1997) พบว่า กลยุทธ์การเรียนรู้และตัวแปรแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษา ซึ่งได้แก่ ความ
เชื่อในความสามารถของตน ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ปัจจัยด้านความรับรู้ความสามารถของตนเอง 
สามารถน ามาสรุปแนวทางในการวิจัยตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1986) ซึ่งสามารถน ามาสรุป
มีลักษณะดังภาพที่ 2.9 
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ภาพที่ 2.9 โมเดลองค์ประกอบด้านการวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

 
ผู้วิจัยจึงได้น ามาเป็นโมเดลเชิงสาเหตุด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองทางการ

เรียนมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มี
ลักษณะดังภาพที ่2.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.10 โมเดลด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการ

เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
 
2.5.4 การสนับสนุนของครู 

ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญที่สุดในการการเรียนการสอน  ถ้าครูสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ก็จะท าให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริง  ซ่ึงจะส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นของนักเรียน ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับผลส าเร็จในการเรียน 

รับรู้ความ 
สามารถของตนเอง 

ความยากของงาน 
 

การแผ่ขยายความสามารถ 
 

ความเข้มแข็ง 
 

 

รับรู้ความสามารถ 
ของตนเอง 

 

กลยุทธ์ 
การบริหารจัดการ

เรียนรู้ 

 

แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ 
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ซึ่งได้แก่ การได้รับค าแนะน า การมีส่วนร่วม ในการเรียนการสอนการเสริมแรงจากครู  การแก้ไข
ข้อผิดพลาด และการรู้ผลสะท้อนกลับของการกระท าว่าถูกต้องหรือไม่  ซึ่งมีเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องได้ให้ความหมายของการสนับสนุนของครไูว้ดังนี้  

ความหมายของการสนับสนุนของคร ู

พิมพ์ประภา  อรัญมิตร  (2552)  ได้ให้ความหมายการสนับสนุนของครู  หมายถึง 
พฤติกรรมของครูที่มีประสิทธิภาพในการสอน ในด้านการเตรียมการจัดการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้สื่อ เทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  การค้นหาข้อมูลย้อนกลับ และการ
ซ่อมเสริมเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน 

มะลิวรรณ์ พันธุ์นิล (2553) ได้ให้ความหมายการสนับสนนุของครู หมายถึง การกระท า
หรือกิจกรรมที่ครูแสดงออกด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ  วิธีการและเทคนิคการสอน การใช้
สื่อการสอน การใช้หลักจิตวิทยา  และด้านการวัดและประเมินผล  เพ่ือมุ่งพัฒนานักเรียนทั้งในด้าน
ความรู้ความสามารถ   เจตคติ และทักษะตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

จิตติพร  เชื้อบัณฑิต  (2553)  ได้ให้ความหมายการสนับสนุนของครู  หมายถึง 
ความสามารถของครูผู้สอนในการเข้าใจกระจ่างชัดในการเรียนการสอนให้เกิดกับผู้เรียน โดยการจัดล าดับ
ส่วนประกอบของเนื้อหา การอธิบาย การเสนอบทเรียนและกิจกรรมต่าง  ๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจกระจ่างชัด  สามารถเรียนรู้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง  ถ้าครูสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหานักเรียนเรียนด้วยความเข้าใจ  สนุกกับการเรียน ก็จะ
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

วนิดา ดีแป้น (2553) ได้ให้ความหมายการสนับสนุนของครู หมายถึง ความสามารถของ
ครู ผู้สอนในการเข้าใจกระจ่างชัดในการเรียนการสอนให้เกิดกับผู้เรียนโดยการจัดล าดับส่วนประกอบ
ของเนื้อหาการอธิบายการเสนอบทเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ
กระจ่างชัดสามารถเรียนรู้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง 

สรุปได้ว่า การสนับสนุนของครู หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับความสามารถ
ของครู ในการด าเนินการการชี้แนะ การสอนแบบมีส่วนร่วมและการเสริมแรง ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริง ท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

ความส าคัญการสนับสนุนของครู 
สุพิน บุญชูวงศ ์(2531) ได้ให้ความส าคัญของการสนับสนุนของครูไว้ว่า การสนับสนุน

ของครคูวรมีองค์ประกอบดังนี้ 
1) มีการส่งเสริมนักเรียนให้เรียนด้วยการกระท าจึงจะเป็นการเรียนท่ีให้ประสบการณ์ 

ทีม่ีความหมาย 



  
 
 
 

72 

2) มีการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนด้วยการท างานเป็นกลุ่มเป็นการเรียนที่ เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและการยอมรับซึ่งกันและกัน 

3) มีการตอบสนองความต้องการของนักเรียน 
4) มีการสอนให้สัมพันธ์ระหว่างวิชาและวิชาอ่ืน ๆ หลักสูตรเป็นอย่างดี 
5) มีการใช้สื่อการสอนเพ่ือเร้าความสนใจและช่วยให้นักเรียนสนใจมากข้ึน 
6) มีกิจกรรมให้นักเรียนท าหลายอย่างโดยให้ลงมือปฏิบัติจริงและดูแลผลการปฏิบัติ

ของตนเอง 
7) มีการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้ความคิดอยู่อย่างเสมอด้วยการซักถามหรือให้

แสดงความคิดเห็น 
8) มีการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียน 
9) มีการใช้การจูงใจในระหว่างการเรียนการสอน  เพ่ือกระตุ้นและชี้แนวทางให้

นักเรียนเกิดความสนใจต้ังใจในการเรียนและท ากิจกรรมยิ่งขึ้น 
10) มีการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแบบประชาธิปไตยด้วยการเปิดโอกาสให้

นักเรียนแสดงความคิดเห็น มีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนงานร่วมกับครู 
11) มีการเร้าความสนใจก่อนลงมือท าการสอนอยู่เสมอ 
12) มีการประเมินผลอยู่ตลอดเวลาโดยวิธีการต่างๆ 
พระธรรมปิฎก (2540) ได้ให้ความส าคัญของการสนับสนุนของครูไว้ว่า  เมื่อพิจาณา

ตามหลักธรรมเกี่ยวกับความส าคัญของการสนับสนุนของครู  ควรประกอบด้วยองค์คุณกัลยาณมิตร 
หรือกัลยาณมิตร 7 ประการ คือ  

1) ปิโย น่ารัก คือ เข้าใจถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเอง ชวนใจผู้เรียน
ให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถาม  

2) ครู น่าเคารพ คือ มีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ท าให้รู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่พ่ึงได้ 
และปลอดภัย 

3) ภาวนีโย น่าเจริญใจ คือ มีความรู้จริง และเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ
เป็นที่น่ายกย่อง ควรเอาอย่าง ท าให้ศิษย์เอ่ยอ้าง และร าลึกถึงด้วยความซาบซึ้ง มั่นใจ และภาคภูมิใจ  

4) วัตตา รู้จักพูดให้ได้เหตุผล คือ รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไร อย่างไร 
คอยให้ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือนเป็นที่ปรึกษาได้  

5) วจขโม อดทนต่อถ้อยค า คือ พร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษา ซักถาม แม้จุกจิกตลอดจน       
ค าล่วงเกิน และค าตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ อดทนฟังได้ไม่เบื่อหน่าย ไม่เสียอารมณ์  

6) ลึกซึ้ง ให้เข้าใจได ้และสอนศิษย์ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึนไป คัมภีร์รัญจะ
กะถัง กัตตา คือ กล่าวชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่ยุ่งยาก  
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7) โน จัฏฐาน นิโยชะเย คือ ไม่ชักจูงศิษย์ไปในทางเสื่อมเสียหรือเรื่องเหลวไหล 
มณิภา  เรืองสินชัยวานิช  (2551) ได้ให้ความส าคัญของการสนับสนุนของครูไว้ว่า 

ประสิทธิภาพของผู้เรียนจะได้รับผลส าเร็จในการเรียน ซึ่งได้แก่ การได้รับค าแนะน า การมีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอนการเสริมแรงจากครู การแก้ไขข้อผิดพลาด และการรู้ผลสะท้อนกลับของการกระท า
ว่าถูกต้องหรือไม่ 

องค์ประกอบของการสนุบสนุนของครู 
บลูม (Bloom, 1976) ครูท่ีมีคุณภาพควรมีองค์ประกอบในการสอนซึ่งสามารถสรุปได้ 

ดังนี้ 
1) การชี้แนะ (Cues) หมายถึง การที่ผู้สอนบอกจุดประสงค์ของการเรียนการสอน

อย่างชัดเจน 
2) การสอนแบบมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึงการที่ผู้สอนพยายามให้ผู้เรียน 

มีส่วนร่วมในการเรียน การสอน 
3) การเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง การท่ีผู้สอนชมเชย และกล่าวสนับสนุน

เพ่ือเพ่ิมความถี่ของพฤติกรรมที่ปรารถนาของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
4) การให้ข้อมูลย้อนกลับและการแก้ไขข้อบกพร่อง (Feedback/ Corrective) การ

ให้ข้อมูลย้อนกลับ หมายถึงครูผู้สอนควรมีการวินิจฉัยและแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงข้อบกพร่องหรือส่วน
ที่ยังไม่บรรลุประสงค์และมีการแก้ไข โดยมีการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยดูจาก
ข้อมูลย้อนกลับนั้น 

มะลิวรรณ์ พันธุ์นิล (2553) กล่าวไว้ว่าองค์ประกอบการสนับสนุนของครู ควรมี ดังนี้ 
1) ครูมีความสามารถด้านวิชาการ 
2) ครูมีวิธีสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3) ครูใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและหลากหลาย 
4) ครูมีหลักจิตวิทยาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 
5) ครูใช้หลักการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
โดยสรุป องค์ประกอบการสนับสนุนของครู ประกอบด้วยการจัดกระบวนการเรียน

การสอนท่ีดี ให้นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมตลอดจนมีการติดตามผล  และแก้ไขข้อบกพร่องในการ
เรียนของนักเรียนเพือ่ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องน ามาสรุปเป็นองค์ประกอบของ
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ ด้านการสนับสนุนของครู  ตามแนวคิดของ  พิทักษ์  นิลนพคุณ (2539) พบว่ารูปแบบ
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ความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้กลวิธีการเรียนที่มีผลทั้งทางตรง  และทางอ้อมสูงสุดต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยกลวิธีการประเมินตนเอง  การฝึกปฏิบัติ การเชื่อมโยงความคิด 
จินตนาการและเสียง และการใช้ท่าทาง การจัดท าโครงสร้างเพ่ือการเรียนรู้  การทบทวน และการดูแล
อารมณ์และลดความวิตกกังวลในการเรียน ตามล าดับ ศิริภรณ์  เทพฉิม (2541) พบว่า นักเรียนท่ีได้รับ
การให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบเผชิญความจริง มีคะแนนเฉลี่ยยุทธวิธีการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับ
การให้ค าปรึกษาเป็นแบบกลุ่มเผชิญความจริง ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ และคมเพชร ฉัตรศุภกุล (2543) 
พบว่าตัวแปรที่ส่งผลในทางบวกต่อกลยุทธ์การเรียนรู้และการศึกษาของนักเรียนมากท่ีสุด  คือ 
สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน พิไลลักษณ์ อ่อนละมูล (2546) พบว่า บรรยากาศในการเรียนการ
สอน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับยุทธวิธีในการเรียนของนักเรียน ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ (2547) พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ประกอบด้วย การสอนของนักศึกษาและความพึงพอใจต่อการ
เรียนการสอนของนักศึกษาที่ได้รับการสอนกลยุทธ์การเรียนรู้สูงกว่าการเรียนการสอนด้วยวิ ธีแบบ
บรรยาย ปวีณรัตน์  มณีวรรณ์ (2548) ได้ท าการศึกษาตัวแปร ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียน พบว่า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับนักเรียนกับตัวแปรระดับห้องเรียน ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหูคูณระหว่างตัวแปรระดับนักเรียนทุกตัวแปรกับกลยุทธ์การเรียนรู้  Brown 
(1982) พบว่า วิธีการสอนของครู มีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ปัจจัย
ด้านสนับสนุนของครู สามารถน ามาสรุปแนวทางในการวิจัย ด้านการสนับสนุนของครู ซึ่งสามารถ
น ามาสรุปมีลักษณะดังภาพที่ 2.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.11 โมเดลองค์ประกอบด้านการสนับสนุนของครู 

จากภาพที่ 2.11 สามารถน ามาสร้างโมเดลเชิงสมมติฐานปัจจัยเชิงสาเหตุด้านการ
สนับสนุนของครทูี่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ มีลักษณะดังภาพที่ 2.12 
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ภาพที ่2.12  โมเดลด้านการสนับสนุนของครูที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียน  จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

2.5.5 การสนับสนุนของผู้ปกครอง 
ทักษะปัญญาของเด็กเริ่มเกิดขึ้นภายในครอบครัว  และครอบครัวยังเป็นพลังส าคัญ

ในช่วงการศึกษาในโรงเรียนของเด็ก ลักษณะส าคัญท่ีสุดของครอบครัวไม่ใช่ฐานะของพ่อแม่หรือระดับ
การศึกษาแต่เป็นลักษณะทางจิตวิทยาภายในครอบครัว  บรรยากาศทางปัญญา และบรรยากาศทาง
อารมณ์ภายในครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนของเด็ก  ซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่า การ
ส่งเสริม และช่วยเหลือด้านการเรียนจากบิดามารดา และความคาดหวังของบิดามารดา มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของนักเรียนอย่างมาก  มากกว่าอิทธิพลของครูกับโรงเรียน ซึ่งมีเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องได้ให้ความหมายของการสนับสนุนของผู้ปกครอง ไว้ดังนี้  

ความหมายของการสนับสนุนของผู้ปกครอง 
สุชาติ ลี้ตระกูล (2524) ได้ให้ความหมายการสนับสนุนของผู้ปกครอง หมายถึง การ

ส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครองเป็นตัวพยากรณ์ท่ีดีในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2532) ให้ความเห็นว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองควรจัด

กระบวนการสภาพแวดล้อมทางบ้าน ให้เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียนของบุตร เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านภาษา ความอบอุ่นในครอบครัว การสนับสนุน และแนะแนวทางด้านวิชาการ ความคาดหวังของ
บิดามารดาต่อระดับการศึกษาของบุตร เป็นต้น เป็นสิ่งที่สามารถด าเนินการได้โดยไม่มีเงื่อนไขเรื่อง

กลยุทธ์การบริหาร
จัดการเรียนรู้ 

การสนับสนุนของ
คร ู

 
รับรู้

ความสามารถ
ของตน 

 

ลักษณะมุ่ง
อนาคต 

 

แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ 

 

เจตคติทางการ
เรียน 
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สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ แม้บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ
ต่ า ก็สามารถจัดกระบวนการเหล่านี้ให้บุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ บิดามารดาควรให้ความรักความ
อบอุ่นแก่บุตรพร้อมท้ังการสนับสนุน แนะแนวทางต่าง ๆ มีความใกล้ชิดกับบุตรอย่างแท้จริง ที่ส าคัญยิ่ง
คือบิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะแนะน าอบรมสั่งสอนบุตรในปกครอง
ของตน กระบวนการเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

เกษม  วัฒนชัย (2539) ได้ให้ความหมายการสนับสนุนของผู้ปกครอง หมายถึง การท่ี
ผู้ปกครองที่คาดหวังในตัวบุตรสูงก็จะให้ความเอาใจใส่เรื่องการศึกษาของบุตรโดยการถ่ายทอดความ
เชื่อ และค่านิยมที่ให้ความส าคัญกับการศึกษาไปยังบุตรโดยที่บุตรจะรับความเชื่อ ค่านิยมนั้น และรับ
ความรู้ต้องการ ความคาดหวังของผู้ปกครองว่าต้องการให้บุตรตั้งใจเรียนมีความมานะพยายามในการ
เรียน มีพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม 

นิเทศ  เจริญภัณฑูรณ์ (2543) ได้ให้ความหมายการสนับสนุนของผู้ปกครอง หมายถึง 
ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นตัวจักรส าคัญที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อตัวเด็ก 
ท้ังในด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ความประพฤติ รวมไปถึงความส าเร็จในชีวิต ก็ว่าได้ ถ้า
พิจารณาถึงความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะ
พ่อแม่ ผู้ปกครองมุ่งหวังต่อความส าเร็จของลูกหลาน ย่อมต้องการให้เด็กได้รับการศึกษาในระดับสูงสุด 
เท่าทีจ่ะท าได้ พ่อแม่ผู้ปกครองทีเ่ข้าใจจะให้ความสนใจในการศึกษาของเด็ก ให้ค าแนะน าในการเรียนแก่
เด็กเปน็อย่างด ีซ่ึงสิ่งเหล่านี้เป็นแรงกระตุ้นให้เด็กสามารถท าการศึกษาเล่าเรียน จนประสบผลส าเร็จ
ได้เป็นอย่างด ี

วิวัตร์  พงษ์สุภา (2544) กล่าวว่า การสนับสนุนของผู้ปกครอง หมายถึง การให้การ
สนับสนุนทางด้านการศึกษา หาวิธีการช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่เพ่ือจะช่วยให้นักเรียนประสบผลส าเร็จ
ในการเรียน  

กอบชัย โพธินาแค  (2546) ให้ความหมายการสนับสนุนของผู้ปกครอง หมายถึง 
พฤติกรรมที่ผู้ปกครองของนักเรียนแสดงออกในด้านการสอดส่องดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่อง
การเรียนของนักเรียน  

นพชัย  วงศ์บุญ (2548) การได้รับการสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง หมายถึง 
การท่ีผู้ปกครองนักเรียนให้การส่งเสริมการจัดหาหนังสือ และเอกสาร วารสาร จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การเรียน  

ประยูร  ไชยวรรณ  (2548) กล่าวว่าหน้าท่ีส าคัญของผู้ปกครองท่ีมีต่อนักเรียน 
นอกเหนือจากการอบรมเลี้ยงดูอบรมบ่มนิสัย คือ การให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียน ดังนั้น
ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการศึกษาจึงเป็นตัวก าหนดว่านักเรียนจะได้รับการศึกษาอย่างไร 
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พรพรรณ  สีละมนตรี (2546) ได้ให้ความหมายการสนับสนุนของผู้ปกครอง หมายถึง 
การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง หมายถึงการสนับสนุนของผู้ปกครองให้นักเรียนได้รับโอกาสใน
การเรียนรู้และพัฒนาการเรียน 

มณิภา เรืองสินชัยวานิช (2551) ได้ให้ความหมายการสนับสนุนของผู้ปกครอง หมายถึง 
ปกครองสนับสนุนส่งเสริมให้ก าลังใจกับเด็ก ปกติเด็กจะรู้สึกยุ่งยากล าบากใจเป็นอันมากที่จะคงไว้ซึ่ง
ความสนใจ เอาใจใส่ต่อภาวะเงื่อนไข และข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน เด็กเกือบทุกคนจะต้องเผชิญกับ
ปัญหายาก  ๆ  ในบางลักษณะที่มีความพิเศษในการเรียนรู้หรือในบางภารกิจเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
เว้นเสียแต่ว่ามีใครสักคนคอยให้ความช่วยเหลือให้เขากระท าภารกิจท่ียุ่งยากเป็นพิเศษส าหรับเขาให้เสร็จ
สิ้นเขาอาจจะรู้สึกล้มเหลว  ผิดหวัง อันเนื่องมาจากรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถทางการเรียนอยู่ใน
ระดับต่ า โดยปกติแล้วเด็กควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ก าลังใจ ทั้งที่อยู่ที่บ้าน และต้องการใคร
สักคนคอยให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหายาก ๆ เกี่ยวกับการเรียน อย่างไรก็ตามควรจะมีใครสัก
คน (ทีบ่้าน ในโรงเรียน หรือในขุมชน) ที่สามารถสามารถให้การสนับสนุนสิ่งที่เด็กต้องการในบางเวลา 
มิฉะนั้นแล้วเด็กจะมีความรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากล าบากใจเป็นอย่างมาก 
เป็นสถานที่ที่เขาไม่อยากไป ไม่อยากอยู่ การแนะแนว และการสนับสนุนบางประการที่ ทางบ้านจะ
สามารถให้ได ้

พิมพ์ประภา  อรัญมิตร (2552) ได้ให้ความหมายการสนับสนุนของผู้ปกครอง หมายถึง 
การที่ผู้ปกครองเอาใจใส่ในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียน การอ่านหนังสือ และการท าการบ้านของนักเรียน 

เยาวลักษณ์ ศรีสุนนท์ (2552) ได้ให้ความหมายการสนับสนุนของผู้ปกครอง หมายถึง 
พฤตกิรรมที่ผู้ปกครองของนักเรียนทีแ่สดงออกในด้านการสอดส่องดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่อง
การเรียนของนักเรียน 

จิตติพร  เชื้อบัณฑิต (2553) ได้ให้ความหมายการสนับสนุนของผู้ปกครอง หมายถึง 
การท่ีผู้ปกครองมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษา เพราะผู้ปกครองสามารถจัดสภาพแวดล้อมทางบ้านให้
เอ้ือต่อการศึกษาของนักเรียนได้ตลอดจนสามารถสนับสนุนการเรียน และแนะแนวทางต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียน จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  

วิมล  ประจงจิตร (2553) ได้ให้ความหมายการสนับสนุนของผู้ปกครอง หมายถึง การ
ที่ผู้ปกครองติดตาม ดูแล เป็นก าลังใจ และเอาใจใส่ต่อการเรียนของนักเรียน จัดสภาพแวดล้อมภายใน
บ้านให้เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้  เพ่ือให้มีความรู้เพ่ิมเติมในการเรียน  สอนให้
นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ให้เด็กได้ท ากิจกรรมที่ตนสนใจ 

ปิยนุช  สิงห์สถิต (2553) ได้ให้ความหมายการสนับสนุนของผู้ปกครอง หมายถึง 
ผู้ปกครองสามารถช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นโดยส่งเสริมดูแลเอาใจใส่ และสนใจ
ต่อการเรียนของนักเรียนด้วยกลวิธีต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พร้อมทัง้ติดต่อกับทางโรงเรียนอยู่เสมอ 
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ครอนบาค (Cronbach, 1977) ได้ให้ความหมายการสนับสนุนของผู้ปกครอง หมายถึง 
การส่งเสริม และช่วยเหลือด้านการเรียนจากบิดามารดา และความคาดหวังของบิดามารดามีอิทธิพล
ต่อความส าเร็จของนักเรียนอย่างมาก มากกว่าอิทธิพลของครูกับโรงเรียน  

สรุปได้ว่า การสนับสนุนของผู้ปกครอง หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศ
เกี่ยวกับการที่ผู้ปกครองเอาใจใส่ในการเรียนของบุตร ให้อิสระทางความคิดของบุตร ยอมรับความ
คิดเห็นของบุตร มีส่วนร่วมตัดสินใจ และวางใจในการท ากิจกรรมของบุตร ที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การ
บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

ความส าคัญของการสนับสนุนของผู้ปกครอง 
ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเด็ก  โดยมีพ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นตัวจักรส าคัญที่มี

อิทธิพลต่อตัวเด็กอย่างยิ่ง ผู้ปกครองมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องความส าเร็จในการศึกษาของเด็กอยู่ไม่น้อย 
ความเอาใจใส่ของผู้ปกครองในการส่งเสริมการศึกษาของเด็ก  ผู้วิจัยได้รวบรวมความส าคัญของการ
สนับสนุนการเรียนของผู้ปกครอง จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้ 

วิวัตร์  พงษ์สุภา (2544) ได้ให้ความส าคัญของการสนับสนุนของผู้ปกครอง ไว้ว่า 
การให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา หาวิธีการช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่เพื่อจะช่วยให้นักเรียนประสบ
ผลส าเร็จในการเรียน  

กอบชัย  โพธินาแค (2546) ได้ให้ความส าคัญของการสนับสนุนของผู้ปกครอง ว่าเป็น
พฤติกรรมที่ผู้ปกครองของนักเรียนแสดงออกในด้านการสอดส่องดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนในเรื่อง
การเรียนของนักเรียน 

นพชัย  วงศ์บุญ (2548) ได้ให้ความส าคัญของการสนับสนุนของผู้ปกครองไว้ว่า การ
ท่ีผู้ปกครองนักเรียนให้การส่งเสริมการจัดหาหนังสือและเอกสาร วารสาร จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเรียน  

ประยูร  ไชยวรรณ (2548) ได้ให้ความส าคัญของการสนับสนุนของผู้ปกครองไว้ว่า 
หน้าท่ีส าคัญของผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียน นอกเหนือจากการอบรมเลี้ยงดูอบรมบ่มนิสัย คือ การให้การ
สนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียน  ดังนั้น ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการศึกษาจึงเป็น
ตัวก าหนดว่านักเรียนจะได้รับการศึกษาอย่างไร 

สรุปได้ว่า ความส าคัญของการสนับสนุนของผู้ปกครอง คือการท่ีผู้ปกครองติดตามดูแล 
เป็นก าลังใจ และเอาใจใส่ต่อการเรียนของนักเรียน การอ่านหนังสือ และการท าการบ้านของนักเรียน  
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องค์ประกอบการสนับสนุนของผู้ปกครอง 
ผู้วิจัยได้รวบรวมองค์ประกอบของการสนับสนุนของผู้ปกครอง  จากเอกสาร  และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้ 
โอลสัน (Olson, 1979) ให้ความหมายการสนับสนุนของผู้ปกครองไว้ว่า ในการศึกษา

ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างกันของบุคคลถือเป็นความสัมพันธ์กันทางบทบาท 
คือ สมาชิกที่มีความสัมพันธ์กันนั้น ไม่มีโอกาสเลือกที่จะสัมพันธ์กันเมื่อลูกคลอดมาจะต้องเกิด
ความสัมพันธ์กันขึ้นระหว่างพ่อแม่ลูก ซึ่งเป็นไปตามบทบาททางสังคมอย่างไรก็ตาม บุคคลทั่วไปยังมอง
ความสัมพันธ์ในครอบครัวว่าเป็นความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด  (Close Relationship) โดยพิจารณาจาก
ระดับความเข้มข้นในการผูกพันกัน (Intensity) ความคุ้นเคย สนิทสนมกัน (Intimacy) ความเชื่อถือ
ไว้วางใจกัน  (Trust) และการเข้าไปเกี่ยวข้องกัน (Commitment) ซึ่งความสัมพันธ์ในครอบครัว 
(Family Cohesion) มีตัวชี้วัด ดังนี้ 

1) ความผูกพันทางอารมณ์ (Emotional Bounding) หมายถึง ความเอาใจใส่ และ
ดูแลเอื้ออาทรต่อกัน มีความรักความห่วงใย ตลอดจนการให้ก าลังใจกันและกัน ชื่นชมยินดีเมื่อมีสมาชิก
ในครอบครัวประสบความส าเร็จ 

2) ความมีอิสรภาพ (Independent) หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวมีอ านาจใน
การปกครองตนเองและการไม่บังคับให้สมาชิกในครอบครัวท าตามอ าเภอใจของตนเอง เคารพสิทธิใน
เรื่องส่วนตัวของสมาชิกในครอบครัว เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความอิสระ
เคารพสิทธิในการเลือกกิจกรรมของลูก 

3) ขอบเขตความสัมพันธ์ (Boundaries) หมายถึง ความยืดหยุ่น การอนุญาตการ
เปิดรับสิ่งใหม่ของสมาชิกในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกันในด้านกายภาพและจิตวิทยาในเรื่องการคบคน  
สถานที่ความคิดหรือค่านิยมต่าง ๆ เช่น การอนุญาตให้ลูกคบเพื่อนหลากหลายประเภทอนุญาตให้เลือก
นับถือศาสนาได้ตามความคิดของตนเอง อนุญาตให้เปิดรับความคิดใหม่ ๆ ผ่านสื่ออนุญาตให้น าค่านิยม 
ความคิดหรือบุคคลเข้ามาในครอบครัวได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลของกันและกัน 

4) การใช้เวลาอยู่ร่วมกัน (Time) หมายถึง การมีเวลาอยู่ร่วมกัน หรือการที่ทุกคนใน
ครอบครัวได้ร่วมท ากิจกรรมหลายอย่างรวมกันในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง  หรือมีโอกาสพูดคุยกันให้
ความสนใจ และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ร่วมกัน 

5) พื้นท่ีความใกล้ชิดสนิทสนม (Space) การสัมผัสกอดรัด เช่น การโอบรัดเกี่ยวแขน
หรือหอมแก้มกันในครอบครัว เป็นการแสดงความรักความอบอุ่นตามธรรมชาติ และเคารพสิทธิกัน
และกันในสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวของตนเอง และไว้วางใจนักเรียนในท ากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจน
สังเกตว่าเด็กท่ีอยู่ในความปกครองชอบท ากิจกรรมอะไร พยายามหาสิ่งที่มีประโยชน์ให้นักเรียนได้ท า
ตามความชอบ 
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วัลนิภา ฉลากบาง (2535) ได้กล่าวถึงหน้าที่ของพ่อแม่ในการส่งเสริมพัฒนาการทาง
สติปัญญาของลูกไว้ดังนี้ 

1) ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย  เพราะพัฒนาการทางกายเป็นพื้นฐานของ
พัฒนาการในทุกด้าน 

2)  ตอบสนองความต้องการทางจิตใจของลูก เพราะเมื่อใจเป็นสุขแล้ว จะเกิดสมาธิ
สามารถเกิดการเรียนรู้จะจดจ าสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 

3) จัดหาหนังสือ อุปกรณ์ท่ีจะเพ่ิมพูนความสามารถในการสื่อความหมาย และการใช้
ภาษาให้แก่ลูก 

4) จูงใจและเป็นตัวอย่างที่ดีของลูก ในเรื่องการเขียน และการอ่าน จัดหาหนังสือที่ลูก
ชอบและสนใจ 

5) พยายามศึกษาและท าความเข้าใจความสามารถของลูกไม่ตั้งความคาดหวังเรื่อง
เรียนของลูกสูงเกินไป สอดแทรกความรู้ ทักษะทางภาษา และการค านวณขณะท ากิจกรรมกับลูก 

6)  เลือกและส่งเสริมให้ลูกได้ฟังและดูรายการวิทยุ โทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ท่ีเหมาะสม
กับวัย และมีประโยชน์ต่อพัฒนาความคิด และการใช้เหตุผล 

7) มีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน เพ่ือให้ลูกมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 
สุรางค์  โค้วตระกูล (2537) พบว่าผู้ปกครองมีบทบาทส าคัญมากผู้ปกครองที่เอาใจ

ใส่ในการท าการบ้านของนักเรียน และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในโรงเรียน ฉะนั้น การท างาน
ร่วมกับผู้ปกครองเพ่ือส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้จึงส าคัญมาก ครูอาจใช้วิธีต่อไปนี้ 

1) ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมาพบและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงความก้าวหน้าทางการ
เรียนของนักเรียน ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ช่วยส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ของนักเรียน 

2) วางแผนร่วมกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้เวลาของนักเรียนเวลาอยู่บ้านเป็นต้นว่า
การใช้เวลาดูโทรทัศน์ การเล่น การท าการบ้าน เพ่ือช่วยให้นักเรียนใช้เวลาอยู่ที่บ้านให้เป็นประโยชน์ 

3) ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองเก่ียวกับการท างานของนักเรียนให้ผู้ปกครองช่วย ดู
ว่านักเรียนจะต้องท าการบ้านให้เสร็จ ในกรณีที่นักเรียนท าไม่ได้เพราะไม่เข้าใจก็ควรจะช่วยอธิบาย
หรือหาครูมาสอนพิเศษ เพ่ือนักเรียนจะได้ไม่เรียนล้าหลังเพ่ือนหรือขาดความสนใจ 

4) ในกรณีที่ผู้ปกครองจะต้องให้นักเรียนช่วยท างานบ้านครูควรอธิบายให้ผู้ปกครอง
ทราบถึงความจ าเป็นที่นักเรียนจะต้องมีเวลาท าการบ้าน 

5) สนับสนุนให้ผู้ปกครองร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
พรพจน์  กิ่งแก้ว (2538) ได้ให้ความหมายองค์ประกอบการสนับสนุนของผู้ปกครอง 

ไว้ว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ  (Primary Relationship) ซึ่งมี
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
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1) บทบาทท่ีหลากหลาย (Number of Role) กล่าวคือ ความสัมพันธ์ในครอบครัวมี
ความ สัมพันธ์กันหลายบทบาท เช่น เป็นพ่อแม่ เป็นผู้สั่งสอน เป็นผู้เลี้ยงดูเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุน 
สมาชิกในครอบครัวมีการปฏิสังสรรค์กันในหลาย  ๆ ด้าน ท าให้ได้รู้จักค่านิยม ความสนใจ ความเชื่อถือ
ตลอดจนบุคลิกที่เป็นจริงของกันและกัน 

2) การสื่อสาร (Communication) ความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิมีการสื่อสารแบบเปิด 
มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอิสระและกว้างขวาง 

3) อารมณ์ (Emotion) ความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิในครอบครัวก่อรูปขึ้นมาจากอารมณ์
ต่าง ๆ ระหว่างสมาชิก ก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ความผูกพันรักใคร่ ความคิดถึง หรือเป็นความ
ขัดแย้ง ความโกรธ ก็ได้ 

4) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สึก (Transferability) ความสัมพันธ์แบบปฐม
ภูมิเป็นการปฎิสัมพันธ์กับบุคคลเป็นคน ๆ ไปมีความรู้สึกผูกพันเฉพาะเจาะจงยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ 
และไม่สามารถท่ีจะถ่ายทอดไปสู่คนอ่ืนได้ง่าย ๆ 

ปนีตา  นิตยาพร (2542) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้ปกครองในการช่วยแก้ปัญหาในการ
ท างานโครงงาน รายงาน การบ้าน หรือการสอบต่าง ๆ ของเด็กให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งผู้ปกครองควรรู้
วิธีการช่วยเหลือเด็กท่ีถูกต้องเหมาะสม วิธีการหนึ่งซึ่งเป็นการช่วยเหลือเด็กตามกระบวนการแก้ปัญหา
และเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยคือ วิธี  Big Six  ตามแนวคิดของ Eisenberg  ประกอบด้วย  6  ขั้นตอน  
สรุปได ้ดังนี้  

1) การให้ค าจ ากัดความของงาน  (Task Definition) เป็นการช่วยให้เด็กเข้าใจว่าเขา
ก าลังท าอะไร ท าออกมาในรูปแบบใด และข้อมูลอะไรที่จะน ามาใช้ รวมทั้งต้องการข้อมูลมากเท่าไรถึง
จะเพียงพอ  

2) การแสวงหาข้อมูล  (Information Seeking Strategies) เป็นขั้นที่ผู้ปกครอง
พยายามให้เด็กมองภาพในมุมกว้าง  และคิดถึงแหล่งข้อมูลทุกชนิดที่สามารถน ามาใช้ได้  และมองให้
แคบลงโดยการเลือกแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการด้วยตัวของเด็กเอง  

3) การสืบค้นและการเข้าถึงข้อมูล  (Location & Access) เป็นขั้นที่เข้าถึงข้อมูลนั้น   
ท่ีเด็กได้เลือกไว้ และดึงเอาข้อมูลออกมา ซึ่งผู้ปกครองอาจช่วยโดยการพาเด็กไปยังแหล่งข้อมูลเหล่านั้น 
เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์  

4) การน าข้อมูลมาใช้ (Use of Information) เป็นขั้นตอนที่ต้องการให้เด็กน าสิ่งที่ได้
อ่านฟัง ทบทวน ตัดสินใจว่าข้อมูลใดมีความส าคัญ และตัดทอนดึงข้อมูลส าคัญนั้น  ๆ ออกมา ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่ยากและใช้เวลามาก  ดังนั้นผู้ปกครองอาจช่วยเด็กในการอ่านเฉพาะส่วนที่ค่อนข้างยาก 
รวมทั้ง สอนวิธีการถ่ายส าเนาในหน้าที่ส าคัญ หรือใช้ปากกาสีสวย ๆ ขีดเส้นใต้ข้อมูลที่ส าคัญเอาไว้  
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5) การสังเคราะห์ข้อมูล  (Synthesis) เป็นการรวบรวมน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมา   
เรียบเรียง และน าเสนอออกมาในการบ้าน หรืองานที่เด็กได้รับมอบหมาย  ซึ่งอาจต้องใช้คอมพิวเตอร์
เข้าช่วยในการเสนอข้อมูล ดังนั้นผู้ปกครองอาจช่วยเด็กในการสอนคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ 

หากไม่มีก็อาจหาหนทางให้เด็กใช้ที่โรงเรียน หรือบ้านเพื่อนก็ได้  
6) การประเมินผล  (Evaluation) เป็นขั้นท่ีให้เด็กประเมินผลงานของตนเองว่ามี

ประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิผลหรือไม่ อย่างไร โดยการตอบค าถาม เช่น ผลงานท่ีออกมาดีหรือไม่ คาดว่า
จะได้คะแนนมากน้อยเท่าใด ถ้าต้องท างานนี้อีกครั้งจะท าอย่างไรที่จะประหยัดเวลา  และใช้ความ
พยายามน้อยลง  

นัยนา จันตะเสน (2547) กล่าวถึงบทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครองในการส่งเสริม การ
เรียนไว้ดังนี้  

1) พ่อแม่ ผู้ปกครองจะต้องให้ความรัก  ความเอาใจใส่ สนใจในการเรียน และเข้าใจ
นักเรียนอย่างเพียงพอ  

2) พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรเลือกรายการในการดูโทรทัศน์และภาพยนตร์ท่ีเหมาะสมกับ
นักเรียน และแบ่งเวลาในการดูโทรทัศน์ให้เป็นสัดส่วน  

3) หาโอกาสพานักเรียนไปเท่ียวพักผ่อน และให้มีโอกาสได้พบเห็นสิ่งแปลก  ๆ ใหม่ ๆ ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการพักผ่อนแล้วยังเป็นการไปทัศนศึกษาด้วย  

4) พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรจัดหาหนังสือท่ีมีประโยชน์เหมาะส าหรับวัยของนักเรียนให้
นักเรียนได้อ่าน 

สรุปได้ว่า ผู้ปกครองมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาของนักเรียน  เพราะผู้ปกครอง
สามารถสนับสนุนการเรียน และแนะแนวทางต่าง ๆ ให้กบันักเรียน  

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องน ามาสรุปเป็นองค์ประกอบของ
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง แนวคิดของผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ และคมเพชร ฉัตรศุภกุล 
(2543) พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลในทางบวกต่อกลยุทธ์การเรียนรู้และการศึกษาของนักเรียนมากท่ีสุด คือ 
บรรยากาศในครอบครัว  พิไลลักษณ์ อ่อนละมูล (2546) พบว่า บรรยากาศในการเรียนการสอนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับยุทธวิธีในการเรียน  หทัยรัตน์  รุ่งธนศักดิ์ (2552) พบว่า สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสูงสุด  คือ การอบรม
เลี้ยงดูกับลักษณะมุ่งอนาคต เสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์ (2553) พบว่า ตัวแปรการสนับสนุนของผู้ปกครอง มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อยุทธศาสตร์การเรียนรู้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากเอกสาร 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน ามาสรุปปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้
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ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง สามารถน ามา
สรุปเป็นโมเดลการวัดด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง มีลักษณะดังภาพที่ 2.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.13 โมเดลองค์ประกอบด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง 

 
ผู้วิจัยจึงได้น ามาเป็นโมเดลเชิงสาเหตุด้านการสนับสนุนของผู้ปกครองที่มีอิทธิพลต่อ

กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีลักษณะดัง 
ภาพที ่2.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.14 โมเดลด้านการสนับสนุนของผู้ปกครองที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 

การสนับสนุนของ
ผู้ปกครอง 

เอาใจใส่ในการ
เรียนของบุตร 

ให้อิสระทาง
ความคิดของ

บุตร 

 

ยอมรับความ
คิดเห็นของ

บุตร 

มีส่วนร่วมตัดสินใจ
และกิจกรรม
ทางการเรียน 

วางใจในการ
ท ากิจกรรม

ของบุตร 

 

 

กลยุทธ์ 
การบริหารจัดการ

เรียนรู ้

การสนับสนุนของ
ผู้ปกครอง 

 

ลักษณะมุ่งอนาคต 

 

เจตคติทาง 
การเรียน 
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2.5.6 ลักษณะมุ่งอนาคต (Future Orientation) 
ลักษณะมุ่งอนาคต มีความส าคัญต่อการพัฒนาคนเพ่ือเตรียมให้เขาอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข ซึ่งมเีอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ให้ความหมายของลักษณะมุ่งอนาคต ไว้ดังนี้ 
ความหมายของลักษณะมุ่งอนาคต (Future Orientation) 
มิเชล (Mischel, 1974) ให้ความหมายของลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึง ความสามารถใน

การคาดการณ์ไกล และเล็งเห็นความส าคัญของผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีความ ต้องการได้รับ
ผลในอนาคตท่ีดีกว่าหรือมากกว่าผลท่ีจะได้รับในปัจจุบันจึงด าเนินการวางแผนเพื่อปฏิบัติต่อจากนั้นจะ
ควบคุมตนเองให้ปฏิบัติเป็นขั้นตอนตามแผนที่วางไว้เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคต  ซ่ึงการ
ด าเนินการปฏิบัติตามแผนนี้เป็นระยะเวลานานกว่าจะบรรลุผล หรือจะต้องท าเป็นจ านวนหลายครั้งซึ่ง
เป็นการควบคุมตนเองให้ละเว้นการกระท าบางอย่างในระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งได้ผลตามต้องการที่
ยิ่งใหญ่กว่าคุ้มค่ามากกว่า  รวมทั้งความสามารถในการท านาย  หรือคาดการณ์ล่วงหน้า  และมี
ความสัมพันธ์กับลักษณะนิสัยความรับผิดชอบด้วย 

ทรอมสดอร์ฟ (Trommsdoff, 1983) ให้ความหมายลักษณะมุ่งอนาคต  เป็นการ
คาดการณ ์และประเมินตนเองในอนาคตที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  

เซกจิเนอร์ (Seginer, 1991) ให้ความหมายของลักษณะมุ่งอนาคต โดยการรวบรวม
จากนักจิตวิทยาอ่ืน ๆ ว่าลักษณะมุ่งอนาคตเกี่ยวข้องกับทฤษฎีที่ไร้เดียงสาของแต่และบุคคล  ส าหรับ
พยากรณ์อนาคต ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน ความปรารถนา ความหวัง และความกลัวเกี่ยวกับความ
เป็นไปได้ของเหตุการณ์และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ส าคัญรวมทั้งจินตนาการในอนาคตของแต่ละบุคคล
ความต้องการ ค่านิยมของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวกับการจูงใจด้านอารมณ์และคุณสมบัติด้านสติปัญญา 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก (2520) ได้ให้ความหมายของ
ลักษณะมุ่งอนาคตไว้ว่า ลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึง ความสามารถในการควบคุมตนเองของบุคคลซึ่ง
แสดงออกเป็นพฤติกรรมของการอดได้รอได้สถานการณ์ต่าง  ๆ เช่น การรอรางวัลที่ใหญ่กว่าในอนาคต 
แทนรางวัลเล็กน้อย ซึ่งจะได้รับในทันที เพ่ือจุดมุ่งหมายในอนาคต 

ฉลอง  ภิรมย์รัตน์ (2521) กล่าวว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพมี 2 ปัจจัยใหญ่ ๆ 
คือ องค์ประกอบด้านพันธุกรรม เป็นการถ่ายทอดยีนส์จากพ่อ  แม่ หรือบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน ได้แก่ 
ลักษณะทางด้านรูปร่าง หน้าตา ท่าทาง ผิวพรรณ อารมณ์ ตลอดจนระบบประสาทและเลือดเป็นลักษณะท่ี
ติดตัวมาแต่เกิด องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมท้ังท่ีเป็นธรรมชาติและสภาพวัฒนธรรมประเพณี 
กฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ในสังคมท่ีบุคคลเกี่ยวข้องอยู่เป็นผลให้เกิดการเรียนรู้ และปรับตัวให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ได้แก่ ลมฟ้าอากาศ ท่ีอยู่อาศัย อาหาร ตลอดจนคนท่ีอยู่ใกล้ชิด องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อมนี้มีผลให้บุคคลต่าง ๆ ที่แตกต่างกันส่งผลให้บุคลิกภาพของคนแตกต่างกันไป 
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ดวงเดือน   พันธุมนาวิน  และคณะ  (2530) ให้ความหมายของลักษณะมุ่งอนาคต 
หมายถึง ความสามารถในการมองการณ์ไกล  วางแผนการท างานในอนาคตสามารถควบคุมพฤติกรรม
ของตนทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่นไปในแนวทางท่ีวางไว้ โดยขณะกระท าพฤติกรรมบุคคลสามารถปรับ
วิธีการและเป้าหมายให้ถูกต้องและสัมพันธ์กัน รู้จักภาคภูมิใจในการท าความดีของตนแม้จะมีผู้รู้เห็น
หรือไม่ก็ตาม 

จรรยา  สุวรรณทัต (2531) ให้ความหมายลักษณะมุ่งอนาคตไว้ว่า เป็นลักษณะของ
การมองสู่อนาคตข้างหน้า  ซึ่งเป็นการมองที่ลึกซึ้งกว้างไกล  ที่จะมีผลไม่เพียงแต่ตัวผู้มองเท่านั้นหาก
ครอบคลุมไปถึงบุคคลอ่ืน  และสังคมบุคคลชาติที่บุคคลนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย  และถือว่าเป็นจิต
ลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 

สุพล  วังสินธ ์(2533) ให้ความหมายของลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึง ความปรารถนา ที่
จะท า สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี แม้จะเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีไม่ย่อท้อมีความกระตือรือร้นที่
จะฝ่าฟันอุปสรรคโดยมุ่งที่ให้เกิดผลส าเร็จในอนาคตยอมรับความล าบากในปัจจุบันเพ่ืออนาคตที่ดี 

กนกวรรณ  อุ่นใจ (2535) ให้ความหมายของลักษณะมุ่งอนาคต  หมายถึง การมอง
อนาคตของบุคคลโดยผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตจะเป็นผู้ที่สามารถคาดการณ์ไกล  และตัดสินใจเลือก
กระท าได้อย่างเหมาะสมหาแนวทางแก้ปัญหา และวางแผนการด าเนินการ เพ่ือเป้าหมายที่ต้องการใน
อนาคต  รู้จักการปฏิบัติให้เกิดการอดไว้รอได้  และมีความเพียรพยายามในปัจจุบันเพ่ือประสบ
ความส าเร็จในชีวิต 

ชาตรี  ลักษณะศิริ (2538) ให้ความหมายลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึง ความสามารถใน
การคาดการณ์ไกล เน้นความส าคัญของผลดีและผลเสีย  ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถวางแผน
ปฏิบัติ เพ่ือรอรับผลดีหรือป้องกันผลเสียที่เกิดขึ้นในอนาคต  แม้จะเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ ก็ไม่ย่อท้อ 
มีความกระตือรือร้นที่จะฝ่าฟันอุปสรรคท้ังหมด โดยมุ่งที่จะท าให้เกิดผลส าเร็จในชีวิต 

ลัดดา  ทวี (2540) ให้ความหมายของลักษณะมุ่งอนาคต  หมายถึง ความสามารถใน
การคาดการณ์ไกล และเล็งเห็นผลดีหรือเสียที่เกิดขึ้นในอนาคต  รวมทั้งสามารถวางแผนปฏิบัติเพ่ือรับ
ผลดีหรือป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

อัมพร  วงค์ใหญ่ (2542) ให้ความหมายของลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึง ความสามารถใน
การคาดการณ์ไกลของบุคคลว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับตนในอนาคต  สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นมีผลดีผลเสีย
อย่างไร ซึ่งจะน าไปสูการตัดสินใจเลือกอย่างเหมาะสม  และมีการวางแผนปฏิบัติหรือแสวงหาวิธีการที่จะ
น าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตนต้องการแล้วสามารถควบคุมตนเองให้ลงมือวางแผนที่วางไว้ด้วยความอดทน  
และรู้จักอดได้ รอได้ ตลอดจนไม่ละความพยายามในการแสวงหาแนวทาง  หรือวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือ
ผลที่ต้องการในอนาคต 
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ฃมทนกานต์  ทรัพย์แก้ว (2543) ให้ความหมายลักษณะมุ่งอนาคต เป็นความสามารถ
ของบุคคลในการคาดการณ์ไกล  และเล็งเห็นถึงความส าคัญของผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นในอนาคตโดย
สามารถวางแผนปฏิบัติเพื่อรอรับผลดีหรือป้องกันผลเสียนั้นได้  สามารถควบคุมตนเพื่อละเว้นการกระท า
บางอย่างที่จะเป็นผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืน และมีความเพียรพยายามต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ 

ปองสุข  ศรีชัย (2545) ให้ความหมายลักษณะมุ่งอนาคต  หมายถึง ความสามารถใน
การมองการณ์ไกล เล็งเห็นผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้น รู้จักอดได้ รอได้เพ่ือไปถึงจุดมุ่งหมายในอนาคตที่
ดีกว่า ตลอดจนสามารถวางแผนปฏิบัติเพ่ือรอรับผลดี  หรือป้องกันผลเสียที่เกิดขึ้นในอนาคต  รวมทั้งมี
ความเพียรพยายามต่อสู้กับอุปสรรคอันจะเกิดข้ึนต่อไปด้วย 

เกรียงศักด์ิ  เจริญวงค์ศักด์ิ  (2546) ให้ความหมายลักษณะมุ่งอนาคต  หมายถึง 
ความสามารถในการฉายภาพแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้หลักการคาดการณ์ที่เหมาะสม 

เนตรชนก  พุ่มพวง (2546) ให้ความหมายลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึง สภาพการณ์
ทางการเรียนท้ังในและนอกห้องเรียน  ขนาดของห้องเรียนท่ีมีผลต่อนักเรียน  ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ 
สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน ซึ่งมีความหมายลักษณะ
ทางกายภาพ ได้แก่ การถ่ายเทอากาศภายในห้องเรียน  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในห้องเรียน 
ขนาดของห้องเรียนเมื่อเทียบกับปริมาณนักเรียน  บริเวณห้องเรียนปราศจากสิ่งรบกวน  เช่น เสียง กลิ่น  
สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน  ได้แก่ ปริมาณของสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนเมื่อเทียบกับจ านวนครู 
ผู้สอนและนักเรียน ความทันสมัยคุณภาพการใช้งานสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน  หมายถึง 
พฤติกรรมที่ครูปฏิบัติต่อนักเรียน และพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติต่อครูทั้งในและนอกห้องเรียน  ได้แก่ 
ความสนใจนักเรียนของครู ความสัมพันธ์ท่ีดีท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง  การสร้างบรรยากาศ
แห่งความอบอุ่น 

ศุภลักษณ์  เงินบ ารุง (2546) ให้ความหมายลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึง การที่บุคคลมี
ความเพียรพยายาม ตั้งใจและวางแผนในการปฏิบัติ และมีการปรับพฤติกรรมตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นพร้อมทั้งมีเป้าหมายในพฤติกรรมต่าง  ๆ ได้อย่างเหมาะสม  และสามารถปฏิบัติตนเพ่ือให้
บรรลุผลในอนาคตท่ีตั้งไว้ 

หทัยรัตน์  รุ่งธนศักดิ์ (2552) ให้ความหมายลักษณะมุ่งอนาคต เป็นความสามารถของ
แต่ละบุคคลในการมองอนาคต  การวางแผน และการจัดการเกี่ยวกับอนาคตที่เป็นไปได้  เป็นการ
ต้ังเป้าหมายในระยะยาวของการท างานการคาดการณ์ไกลท่ีจะส่งผลไปยังอนาคต  และเห็นความส าคัญ
ของผลดี และผลเสียที่จะเกิดข้ึนในอนาคต สามารถวางแผนการปฏิบัติเพื่อรับผลดี หรือป้องกันผลเสียที่
อาจเกิดข้ึนในอนาคตได้มีความต้องการได้รับผลในอนาคตที่ดีกว่า  หรือมากกว่าที่ได้รับในปัจจุบัน เพ่ือ
ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคต 
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วลัยกร  สังฆบุตร (2555) ลักษณะมุ่งอนาคตเป็นความสามารถในการคาดการณ์ไกล 
มีการวางแผนหรือเป้าหมายเพ่ืออนาคต  โดยเล็งเห็นความส าคัญชองผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับตนใน
อนาคต การเห็นคุณค่าของสิ่งที่เกิดในอนาคต และความเชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น  อาจเกิดกับ
ตนเองได้ เช่นเดียวกับที่จะเกิดขึ้นกับผู้อ่ืน  มองเห็นความส าคัญของสิ่งที่จะเกิดในอนาคตในปริมาณที่
ไม่ลดลง 

สรุปได้ว่า  ลักษณะมุ่งอนาคต  หมายถึง  การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศที่เล็งเห็น
ความส าคัญของผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  มีความต้องการได้รับผลในอนาคตที่ดีกว่า  หรือ
มากกว่าผลที่จะได้รับในปัจจุบัน  ซึ่งสามารถคาดการณ์ไกลเพ่ือวางแผนอนาคต  การวางแผนหรือ
ตั้งเป้าหมายในอนาคต และการรู้จักรอคอย และมีความเพียรพยายาม  ที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การ
บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

ความส าคัญของลักษณะมุ่งอนาคต 
ผู้วิจัยได้รวบรวมความส าคัญของลักษณะมุ่งอนาคตจากเอกสาร  และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้ 
นาตยา  ปิลันธนานนท์ (2526) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการศึกษาอนาคตศาสตร์ว่า 
1) ช่วยในการตัดสินใจ  โดยจะมีการจัดเตรียมขอบเขตของเรื่องที่ตัดสินใจพิจารณา

อันตราย และโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางท่ีเป็นไปได้เพ่ือแก้ปัญหา นอกจากนั้นยังช่วยใน
การประเมินการปฏิบัติ ท าให้มองเห็นปัจจุบันได้ชัดเจนขึ้น  เพิ่มพูนความสามารถในการเลือกสิ่งต่าง  ๆ     

อีกท้ังยังช่วยให้มีการก าหนดเป้าหมาย และแยกแยะแนวทางเพ่ือไปสู่เป้าหมายนั้น 
2) จัดเตรียมให้คนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ 

โดยเป็นการจัดเตรียมประสบการณ์ให้บุคคลตื่นตัวในการเผชิญกับอนาคตให้มากขึ้น 
3) ท าให้เกิดความคิดเชิงวิทยาศาสตร์  และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  กระตุ้นให้คน

ใฝ่หาความรู้ เมื่อคนเราได้มีเวลาคิดถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่ไกลจากสภาพปัญหาในปัจจุบันหรือ
เหตุการณ์เฉพาะหน้าก็จะสามารถคิดถึงเหตุการณ์หรือปัญหานั้น หลายแง่มุมมากขึ้นโดยที่ไม่มีเวลามา
เป็นข้อก าหนดในการคิด จึงท าให้ผลิตผลทางความคิดมีคุณภาพด้วย 

จรรยา  สุวรรณทัต (2531) กล่าวถึงความส าคัญลักษณะมุ่งอนาคตว่า  เป็นลักษณะ
ทางจิตใจที่ส าคัญยิ่ง  เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลในตัวบุคคล  และสังคม  ซึ่งลักษณะนี้ยังมี
ความสัมพันธ์กับลักษณะทางจิตอื่น ๆ ของบุคคลด้วยที่ส าคัญ คือ สติปัญญา และจริยธรรม 

บุญรับ  ศักด์ิมณี (2532) กล่าวถึงความส าคัญของลักษณะมุ่งอนาคตว่า  การมุ่งอนาคต
ว่าเป็นความสามารถทางการรู้ และการคิด ตลอดจนการรับรู้ถึงสิ่งท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต  สามารถวาง
แผนการปฏิบัติได้ด ีหรือสามารถที่ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
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จันทนา นันทิกร (2533) กล่าวถึงความส าคัญของลักษณะมุ่งอนาคตว่า  บุคคลที่มี
เป้าหมายหรือการก าหนดสิ่งที่ต้องการไว้ล่วงหน้าที่ชัดเจน ย่อมมีความตั้งใจและให้ความพยายามอย่าง
จริงจัง  ในการกระท าพฤติกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต  ซึ่งเป้าหมายจะมีหน้าที่ส าคัญ 2 
ประการ ที่เป็นพ้ืนฐานของแรงจูงใจที่มุ่งตรงไปสู่พฤติกรรม คือ 

1) เป้าหมายจะก าหนดแนวทางการตัดสินใจว่า  ควรจะใช้ความพยายามเท่าใดในการ
ท างานนั้น 

2) เป้าหมายมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมการท างาน  โดยต้องตระหนักถึง
ความส าคัญ 

สมดุลย์  ชาญนุวงศ์ (2533) ได้สรุปลักษณะของบุคคลท่ีมุ่งอนาคต  และมีการควบคุม
ตนเองสงูไว้ ดังนี้ 

1) สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ และสามารถคาดการณ์ถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตได้ 

2)  สามารถที่จะอดได้รอได้ “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” 
3)   มีความเชื่อมั่นในผลของการกระท าว่า ท าดีย่อมได้ผลดีตอบแทน 
4)  ป็นบุคคลที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล 
5)  สามารถงดเว้นจากการกระท าบางชนิดที่สังคมไม่ยอมรับ หรือเป็นผลเสียต่อ

สุขภาพได้ 
เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศ์ศักดิ ์(2546) กล่าวถึงประโยชน์ของลักษณะมุ่งอนาคต ดังนี้ การ

คิดเชิงอนาคต หรือลักษณะมุ่งอนาคตจะช่วยให้เราสามารถปรับตัวได้เท่าทันสถานการณ์  หรือปรับตัว
น าหน้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา ท าให้เราสามารถเตรียมพร้อมเพ่ือเข้าสู่อนาคตได้อย่างเหมาะสม  โดย
หลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นได ้

หทัยรัตน์   รุ่งธนศักดิ์  (2552) กล่าวถึงความส าคัญของบุคคลแต่ละคนนั้นควรมี
ลักษณะมุ่งอนาคต เพราะในการด าเนินชีวิตจะต้องมีเป้าหมายในการปฏิบัติ  และมีการวางแผนปฏิบัติ
ด้วย เพ่ือสามารถที่จะท าให้บุคคลดังกล่าวสามารถไปถึงเป้าหมายของชีวิตได้อย่างรวดเร็ว  และมั่นคง
ขึน้ ผู้ที่มลีักษณะมุ่งอนาคตสูงจะเป็นผู้ท่ีมีจริยธรรมสูง สามารถคาดการณ์ไกลเพื่อวางแผนอนาคต มีความ
เพียรพยายามต่อสู้กับอุปสรรค มีความคิดริเริ่ม และมีลักษณะเกี่ยวข้องกับลักษณะการเป็นพลเมืองดีมี
คุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ลักษณะมุ่งอนาคตควรจะมีอยู่ในบุคคลทุกคน ไม่ว่าจะเป็น
คุณสมบัติในการท าเพ่ือตนเอง หรือสังคมก็ตาม ลักษณะมุ่งอนาคตจะส่งผลออกมาในรูปพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการกระท า ลักษณะมุ่งอนาคตมีความส าคัญต่อบุคคล และสังคมประเทศชาติ เพราะถือได้
ว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่ดีและไม่ดี  เพ่ือที่จะสามารถปรับตัวให้ทันต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้น 
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ดังนั้นจึงต้องทราบความคาดหวังมุ่งอนาคตของเยาวชน และปลูกฝังความคิดมุ่งอนาคตเพ่ือหาแนวทาง
หรือปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอนาคตได้อย่างมีความสุข 

วลัยกร  สังฆบุตร (2555) ลักษณะมุ่งอนาคตเป็นคุณลักษณะที่สามารถพัฒนาได้ และ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อการเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การส าเร็จการศึกษา
บุคลิกภาพ ความคาดหวังของผู้ปกครอง  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  บรรยากาศในการเรียน  สัมพันธภาพ
ระหว่างเพ่ือน  และครู  เพศ  และตัวแปรเหล่านี้อาจใช้เป็นพยากรณ์ลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียน 
นักศึกษาได้อีกด้วย  ดังนั้นในการช่วยให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่เ อ้ือต่อการพัฒนาตนเอง  และ
ประเทศชาติจ าเป็นต้องมีต้นทุนชีวิตในระดับที่เหมาะสม เพ่ือที่จะได้ใช้เป็นพลัง ในการคิดวิเคราะห์สิ่ง
ที่เป็นเหตุเป็นผลกัน เชื่อมโยงถึงสิ่งที่จะเกิดในอนาคต 

สรุปได้ว่า ลักษณะมุ่งอนาคต มีความส าคัญต่อบุคคล และสังคมประเทศชาติ เพราะ
ถือได้ว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่ดีและไม่ดี  เพ่ือที่จะสามารถปรับตัวให้ทันต่อสิ่งที่จะ
เกิดขึ้น ดังนั้น ต้องทราบความคาดหวังมุ่งอนาคตของเยาวชน  และปลูกฝังความคิดมุ่งอนาคตเพ่ือหา
แนวทางหรือปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอนาคตได้อย่างมี
ความสุข  

องค์ประกอบของลักษณะมุ่งอนาคต 
ผู้วิจัยได้รวบรวมองค์ประกอบของลักษณะมุ่งอนาคตจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร

งานวจิัยที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้ 
มิเชล (Mischel, 1974) ได้เสนอองค์ประกอบของลักษณะมุ่งอนาคต ไว้ดังนี้ 
1) ความสามารถในการคาดการไกล (Expectations Far) หมายถึง ความสามารถใน

การคาดคะเนแนวโน้วของเหตุการณ์ต่าง  ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  เห็นความส าคัญของอนาคต  และ
ตัดสินใจเลือกการกระท าอย่างเหมาะสม  ได้แก่ การนึกถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนตระหนักถึง
อนาคตของตนเองทางด้านการศึกษา มีการเตรียมพร้อมก่อนเรียน และท างานมีการวางแผนด้านการเรียน 
อาชีพ และการท างานในอนาคต 

2) การวางแผนหรือตั้งเป้าหมายในอนาคต  (Problems and planning) หมายถึง  
การก าหนดเป้าหมายต่าง ๆ ในอนาคตเพราะเชื่อว่าการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้นั้นเกิด
ขึ้นกับตัวเองได้เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับผู้อ่ืน  จึงมีการตั้งจุดหมายในการเรียน  และท างาน เพ่ือให้
เรียน  และงานนั้นเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน  เป็นขั้นตอนตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้  ได้แก่ การ
วางแผนด้านการศึกษา หรืออาชีพ มีการจัดตารางเรียน  และการท างาน  การจัดระบบเพ่ือป้องกัน
ข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นเก่ียวกับการเรียน และการท างาน 

3) รู้จักรอคอยและมีความเพียรพยายาม  (Knowing wait and Effort) หมายถึง 
ความสามารถในการตระหนักรู้ และเห็นความส าคัญของผลการกระท าอย่างสม่ าเสมอไม่ลดลงจากเดิม 
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ได้แก่ การรู้จักอดทนรอสิ่งที่ต้องการ การรู้จักเรียงล าดับสิ่งท่ีต้องท าเพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
ที่วางไว้ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดได้ในอนาคต 

บุญรับ ศักดิ์มณี (2532) ไดก้ล่าวว่าลักษณะมุ่งอนาคตควรมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
1) ให้รู้จักความหมายของการมุ่งอนาคต  วิธีฝึกท าได้โดยการกระตุ้นให้บุคคลรู้จัก

คิดถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และไกลอย่างมีเหตุผลยกตัวอย่างให้เห็นเป็นแบบอย่างของ
การคิดประเภทนี้ และการรู้คิดในท านองนี้เพื่อให้เข้าใจความหมายของการมุ่งอนาคตในกาลเทศะต่าง ๆ 

2) ให้เห็นความส าคัญของการมุ่งอนาคต วิธีฝึกท าได้โดยการให้เห็นตัวอย่างของผลดี
ที่เกิดจากการกระท ากิจกรรมที่มุ่งอนาคต 

อ าพวรรณ โปร่งจิต  (2545) กล่าวว่า  ลักษณะมุ่งอนาคตเป็นลักษณะที่ซับซ้อนที่
พัฒนาขึ้นในตัวบุคคลอย่างเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การตั้งเป้าหมาย (Future-riented Motives, Interests and Goals) ในขั้นนี้
บุคคลจะมีการต้ังเป้าหมาย หรือสิ่งท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  โดยอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งท่ี
ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งบุคคลมีอยู ่

2) การวางแผน  (Future-oriented Planning) ในขั้นนี้บุคคลจะมีการวางแผน 
ปฏิบัติการ เพื่อที่จะน าไปสู่เป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนแรก  การตัดสินใจเลือกวิธีการ หรือแนวทาง
ท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีการตรวจสอบว่าวิธีการหรือแนวทางนั้นจะน าไปสู่เป้าหมายได้หรือไม่ หากพบว่า
แผนหรือวิธีการที่เลือกไว้ไม่สามารถน าไปสู่เป้าหมายได้ ก็มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเสียใหม่ 

3) การดูความเป็นไปได้ (Evaluation of the Future) เป็นขั้นการประเมินถึงความ
เป็นไปได้ของจุดมุ่งหมาย หรือความต้องการในอนาคต ตลอดจนแผนปฏิบัติการที่ได้วางไว้ว่าจะประสบ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ผลตอบแทนที่ได้รับจากกระบวนการนี้จะส่งผลต่อลักษณะมุ่งอนาคตของ
บุคคล กล่าวคือ หากสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลเป็นไปตามที่คาดหวังหรือต้องการบุคคลก็จะมีลักษณะมุ่ง
อนาคตเพิ่มมากขึ้น แต่หากว่าสิ่งที่คาดหวังไว้ไม่เกิดขึ้น บุคคลก็จะขาดความเชื่อมั่นในอนาคต  ลักษณะมุ่ง
อนาคตจะเกิดจากการสะสมการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตของบุคคลทั้งจากการอบรมเลี้ยงดู 
การศึกษา การเลียนแบบ ตลอดจนสื่อมวลชน และลักษณะมุ่งอนาคตมีความสัมพันธ์กับสภาวะทาง
สังคมของบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรมและครอบครัว  รวมท้ังต้องอาศัยความสามารถทางด้านสติปัญญา
และการรู้การคิด 

หทัยรัตน์  รุ่งธนศักดิ์  (2552) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบลักษณะมุ่งอนาคตนั้นมี
กระบวนการทางจิต 3 ขั้นตอน คือ ขั้นแรงจูงใจ ขั้นวางแผน และขั้นประเมินผล เกิดจากปัจจัย 2 ปัจจัย 
คือ ปัจจัยภายในบุคคล และปัจจัยภายในบุคคล 

สรุปได้ว่า บุคคลแต่ละคนนั้นควรมีลักษณะมุ่งอนาคต  ในการด าเนินชีวิตจะต้องมี
เป้าหมายในการปฏิบัติ และมีการวางแผนปฏิบัติด้วย เพ่ือสามารถที่จะท าให้บุคคลดังกล่าวสามารถไป
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ถึงเป้าหมายของชีวิตได้อย่างรวดเร็ว  และมั่นคงขึ้น สามารถน ามาสรุปสร้างเป็นโมเดลเชิงสมมติฐานได้
ดังภาพที่ 2.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.15 โมเดลองค์ประกอบด้านลักษณะมุ่งอนาคต 

 
ผู้วิจัยจึงได้น ามาเป็นโมเดลเชิงสาเหตุด้านลักษณะมุ่งอนาคตที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์

การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีลักษณะดังภาพที่ 2.16 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
ภาพที ่2.16 โมเดลลักษณะมุ่งอนาคตที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน   

จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
 
 
 
 

ลักษณะมุ่ง
อนาคต 

การวางแผนหรือ
ตั้งเป้าหมาย 

การคาดการณ์ไกล รอคอยและมีความเพียร
พยายาม 

 

กลยุทธ์การบริหาร
จัดการ 

การเรียนรู้ 

ลักษณะมุ่ง
อนาคต 

 

เจตคตทิาง 
การเรียน 
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2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 

งานวิจัยของ ระติกรณ์ นิยมะจันทร์ (2548) ได้ศึกษากลยุทธ์การบริหารเพ่ือความ
เป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การบริหารงานเพ่ือความ
เป็นเลิศของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย กลยุทธ์การบริหารงานเพ่ือความเป็น
เลิศของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 7 ด้านเรียงล าดับจากอันดับสูงไปต่ าสุด  มีดังนี้ 1) 
ด้านประสิทธิภาพของผู้น า  มีการตั้งเป้าหมายในความส าเร็จไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  2) ด้านการ
บริหารจัดการด้านหลักสูตร มีการก าหนดหลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน  3) ด้านการประเมิน
การติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน มีการประเมินผลการเรียนของนักเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย 
4) ด้านความคาดหวังและการปฏิบัติงานของครู มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู เป็นประจ าทุก
ภาคเรียน 5) ด้านการให้เวลาในการท างาน มีการให้เวลาแก่ครูในการเตรียมการสอนอย่างพอเพียง 6) 
ด้านการให้ความส าคัญในการบริหารวิชาการ  มีการก าหนดให้ครูจัดท าแผนการสอนอย่างต่อเนื่อง 7) 
ด้านบรรยากาศภายในโรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 

งานวิจัยของ สุภัทรา วุฒิเอ้ย (2552) ได้ศึกษากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในจังหวัดเชียงใหม่  เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษากลยุทธ์ทางการ
จัดการการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ และ 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 140 คน พบว่า 1) โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่  มีกลยุทธ์ทางการจัดการ
การศึกษาโดยมีการก าหนดปรัชญา และเป้าหมายเป็นนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนที่เน้นผลที่เกิดกับ
ผู้เรียนมีการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณภาพการสอนของครู/อาจารย์ผู้สอน ปรับปรุง
ระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยเพ่ือดึงดูดผู้เรียน มีการด าเนินการจัดครูผู้สอนให้ปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับจรรยาบรรณ จัดท าระบบข้อมูล/เครือข่ายการเรียนรู้ของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการ
สอน มีการประเมินความส าเร็จของคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  และมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการท างานจริงก่อนที่จะจบการศึกษาออกไป 2) ปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่  ได้แก่ ขาดการติดตามประเมินผล
หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  บุคลากรในโรงเรียนไม่มี
ส่วนร่วมในการก าหนดปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน ขาดการประสานความร่วมมืออย่างจริงจัง
จากผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตร  ครูและบุคลากรขาดขวัญ  และก าลังใจในการ
ท างาน และการสรรหาบุคลากรไม่ตรงกับสายงาน 
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งานวิจัยของ พิทักษ์ นิลนพคุณ (2539) ได้ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ตัวบ่งชี้กลวิธีการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้กลวิธีการเรียน  และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 เพ่ือสร้างรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้กลวิธีการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีนัยส าคัญ  และเพ่ือน าเสนอ
กิจกรรมการเรียนการสอนกลวิธีการเรียนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
363 คน ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้กลวิธีการเรียนที่มีผลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมสูงสุดต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษประกอบด้วยกลวิธีการประเมินตนเอง  การ
ฝึกปฏิบัติ การเชื่อมโยงความคิด จินตนาการและเสียง และการใช้ท่าทาง การจัดท าโครงสร้างเพ่ือการ
เรียนรู้ การทบทวน และการดูแลอารมณ์และลดความวิตกกังวลในการเรียนตามล าดับ กลวิธีการเรียน
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางตรงอย่างเดียวสูงสุดคือ  การรับและส่งสาร กลวิธีการเรียนที่
ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางอ้อมอย่างเดียวสูงสุดคือ  การมุ่งความสนใจสู่การเรียน รองลงมาคือการ
ร่วมมือกับผู้อ่ืน การให้ก าลังใจตนเอง การเดาโดยใช้ปัญญา การถาม และการจัดระเบียบและการวาง
แผนการเรียนตามล าดับ ส าหรับการเชื่อมโยงความคิด จินตนาการและเสียง และการใช้ท่าทาง และ
การทบทวน ส่งผลในทางลบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการวิจัยยังพบว่ากิจกรรมการเรียนการ
สอนกลวิธีการเรียนที่พัฒนาจากกลวิธีการเรียนที่มีผลกระทบรวมมากที่สุด 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งได้แก่ การ
ประเมินตนเองการฝึกปฏิบัติ  การจัดท าโครงสร้างเพ่ือการเรียนรู้  และการมุ่งความสนใจสู่การเรียน
ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และเมื่อน ามาทดลองใช้ พบว่า ผลการสอนกลวิธี
การเรียนคะแนนหลังการสอนของนักเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และผลการส ารวจเจตคติทางการเรียนเกี่ยวกับกลวิธีการเรียน คะแนนเจตคติทางการเรียน
หลังการสอนของนักเรียนสูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

นพ ศรีบุญนาค (2540) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน มุ่งท่ีจะวิเคราะห์และประเมินการบริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทยว่ามีลักษณะท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและสังคมไทยหรือไม่อย่างไร  ผลวิจัยพบว่า  1) สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมีส่วนส าคัญในการบริหารการพัฒนาในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างย่ิงในการพัฒนาบุคคล โดยให้
การศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่าง  ๆ ออกไปรับใช้
ประเทศชาติและสังคมได้เป็นจ านวนมาก สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังสามารถด าเนินการวิจัย  การบริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมได้ด้วย  ถึงแม้ว่าภารกิจหรือบทบาทสามด้านหลังนี้ยังไม่โดดเด่นเท่ากับภารกิจหรือ
บทบาทด้านการผลิตบัณฑิตหรือการเรียนการสอนก็ตาม 2) การบริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ยังไม่ใช่ลักษณะของ “การบริหารการพัฒนา” (Development Administration) อย่างแท้จริง ผลวิจัย
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ชี้ชัดว่า ระบบบริหารหรือกระบวนการบริหารบางด้านของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ยังไม่สอดคล้อง
กับหลักการหรือแนวทางของการบริหารการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในลักษณะสากล  3) 
ประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามเป้าหมายของแต่ละสถาบันจะ
เกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผสมผสานแนวคิดหรือทฤษฎีว่าด้วยการบริหารการพัฒนา 
และการบริหารอุดมศึกษาเข้าด้วยกันและใช้แนวคิดท่ีผสมผสานนั้นในการบริหารงาน 

เสน่ห์ จุ้ยโต  (2541) ศึกษาเรื่อง  วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารอุดมศึกษา : 
กรณีศึกษาของผู้บริหารระดับสูง เป็นการศึกษาวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการบริหาร-อุดมศึกษา การ
วิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผลการวิจัย  พบว่า  ที่มาของวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหาร
อุดมศึกษาของผู้บริหารระดับสูงมี  4 ประการ  คือ  การขัดเกลาทางสังคม  การศึกษาในระบบ 
ประสบการณ์ในอาชีพ และวัฒนธรรมขององค์การการขัดเกลาทางสังคมประกอบไปด้วยการอบรม 
เลี้ยงดูของบิดามารดา การเป็นแบบอย่างที่ดีของบิดามารดา  ความยากล าบากในวัยเด็กที่ท าให้มีความ
อดทนพากเพียร การเป็นน้องที่มีพ่ี ๆ ให้การสนับสนุน และการฝึกฝนของบิดามารดาที่ท าให้เกิดความ
เฉลียวฉลาดในวัยเด็ก การศึกษาในระบบประกอบไปด้วยการมีครูดี การได้เรียนในวิชาที่เป็นประโยชน์
โดยตรง และการได้ท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร  ประสบการณ์ในอาชีพประกอบด้วยประสบการณ์ในการ
เรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประสบการณ์ ในการเรียนระดับปริญญาตรี โทและเอก และ
ประสบการณ์ในการท างาน วัฒนธรรมขององค์การประกอบไปด้วยความเชื่อ  และค่านิยมของผู้น า
เกี่ยวกับการบริหารองค์การ  วิสัยทัศน์ในการบริหารอุดมศึกษาของผู้บริหารระดับสูงมี  5 ประการ คือ 
มหาวิทยาลัยทางไกล และมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐบาล  การบริหารความขัดแย้ง ความเป็นสากลของ
อุดมศึกษา การกระจายอ านาจและการบริหารองค์การเชิงธุรกิจ  การใช้วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการ
บริหารอุดมศึกษาของผู้บริหารระดับสูงมี  4 ขั้นตอน คือ ขั้นจุดประกายขั้นขายความคิด ขั้นพิชิตการ
เปลี่ยนแปลง และข้ันสร้างความต่อเนื่อง 

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  (ปอมท.) และสภา-
ข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543) ไดศ้ึกษาเรื่อง รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบใหม่ของการ
บริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย  เฉพาะในส่วนของการส ารวจความคิดเห็นจากประชาคม
มหาวิทยาลัยของรัฐ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงประจักษ์ โดยแบ่งการศึกษาเป็นสามส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง 
เป็นการส ารวจความคิดเห็นจากประชาคมมหาวิทยาลัยทุกสายงานทุกระดับจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
จ านวน 21 แห่ง โดยการใช้แบบสอบถาม ส่วนท่ีสอง เป็นการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่ีดี  และมีประสบการณ์ด้านนโยบายและการบริหาร
มหาวิทยาลัยและส่วนท่ีสาม เป็นการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ผลจากการวิเคราะห์ทั้งสามส่วนจะ
ได้น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นรูปแบบของการบริหารจัดการที่ดี  และจะได้ศึกษาคุณลักษณะ
เกี่ยวกับตัวชี้วัดในเรื่องขอการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย  เพ่ือน ามาพัฒนาตัวชี้วัดต่อไป 
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ผลการวิจัย พบว่า ประชาคมมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเป้าหมายหลักในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และการตอบสนองความ
ต้องการของสังคม มีองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัยท าหน้าที่เป็นสภานโยบาย  คือ ก าหนดนโยบาย 
วางแผน และก ากับการบริหารโดยองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยควรประกอบด้วยอย่างน้อยสาม
ส่วน คือ ผู้ทรง-คุณวุฒิภายนอก ผู้บริหาร และผู้แทนคณาจารย์ โดยอาจมีผู้แทนนิสิตนักศึกษา  (ศิษย์
เก่า) หรือผู้แทนชุมชนร่วมด้วย ประชาคมให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมทั้งในระดับก าหนดนโยบาย
บริหาร และตรวจสอบ ทั้งโดยตรงหรือโดยผ่านผู้แทนประชาคมในด้าน-การบริหารจัดการ ประชาคม
มหาวิทยาลัยมีความเห็นว่าควรมีความอิสระ และคล่องตัวในการบริหาร โดยควบคู่ไปกับการประเมินที่
เน้นผลงาน และการตรวจสอบที่เปิดเผยได้กฎระเบียบต่าง  ๆ ต้องมีการก าหนดชัดเจนในหลักการ  และ
เปิดเผยให้รับรู้ทั่วกันมหาวิทยาลัยต้องพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการบริหารการเงิน
และทรัพย์สิน โดยมีคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินท าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง  แต่แหล่ง
รายได้หลักยังคงมาจากงบประมาณแผ่นดิน  สิ่งที่ส าคัญสามอันดับแรกส าหรับการบริหารจัดการ
การเงินที่ดี คือ การมีระบบการประเมินการใช้เงิน การก ากับ การใช้จ่ายเป็นไปตามแผน และความ
ซื่อสัตย์ของผู้บริหารองค์กรตรวจสอบเป็นสิ่งจ าเป็นและประชาคมเห็นว่า  สภาคณาจารย์ควรจะมี
บทบาทหน้าที่นี้เป็นอันดับแรก 

งานวิจัยของ ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์ และคมเพชร  ฉัตรศุภกุล (2543) ได้ท าการศึกษา  
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านส่วนตัว ด้านครอบครัว และด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียนกับยุทธวิธี
ทางการเรียน และการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่น  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับ 
กลยุทธ์การเรียนรู้ของนักเรียน และการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่น  คือ สถานที่พัก ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เพศ ระดับชั้นเรียน บรรยากาศในครอบครัว  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  บรรยากาศ
ทางการเรียน สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน  สัมพันธภาพกับเพ่ือน และบรรยากาศในโรงเรียน 
และพบได้ว่า ตัวแปรที่ส่งผลในทางบวกต่อกลยุทธ์การเรียนรู้และการศึกษาของนักเรียนมากที่สุด  คือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บรรยากาศทางการเรียน บรรยากาศในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างครูกับ
นักเรียน อายุ สถานที่พักอาศัยในหอพัก  และสัมพันธภาพกับเพ่ือน ตามล าดับ 

งานวิจัยของ อุดมชัย สวนทว ี(2546) ได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษารูปแบบการวางแผน
กลยุทธ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานสามัญ
ศึกษาจังหวัดสระบุรี เพ่ือศึกษาสภาพของรูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดสระบุรี  ปัญหาของรูปแบบการ
วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
สามัญศึกษาจังหวัดสระบุรี และความเป็นไปได้ของรูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหาร  โดยใช้
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โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดสระบุรี   โดย
ท าการศึกษาจากผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดสระบุรี  จ านวน   21 

คน พบว่า รูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานหมายถึง แบบจ าลองแสดง
ความสัมพันธ์และรายละเอียดของขั้นตอน  กระบวนการ กิจกรรม และกลยุทธ์เกี่ยวกับการวางแผน   
กลยุทธ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ซึ่งช่วยอธิบาย หรือท านายปรากฏการณ์เกี่ยวกับการ
วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกลยุทธ์  หมายถึง วิธีการด าเนินงานที่คาดว่าจะ
น าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  12 รายการ คือรายการท่ี 1การปรับโครงสร้าง
การบริหารโรงเรียนเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจการบริหารด้านวิชาการ  บุคลากร งบประมาณ และ
การบริหารทั่วไป รายการที่ 2 การกระจายอ านาจไปยังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายการที่ 
3 ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและการปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายการที่ 
4 การทบทวนเกณฑ์และแนวทางการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น รายการที่ 5 การทบทวนเกณฑ์  และแนวทางการสรรหาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น รายการที่ 6 การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพรายการที่  7  การ
พัฒนาบุคลากรครูให้เป็นครูมืออาชีพ รายการที่ 8 การจัดระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ รายการที่ 
9 การจัดระบบการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ รายการที่ 10 การให้รางวัลกับทีมงานและบุคลากร
อย่างเหมาะสม รายการที่ 11 ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน รายการที่ 12 

ส่งเสริมการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเป็นพลวัต  (Dynamic) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

หมายถึง วิธีการในการปรับปรุงการบริหารและการจัดการศึกษาโดยการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ
จากส่วนกลางไปยังโรงเรียน โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง ครู 
สมาชิกในชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิศิษย์เก่า และผู้บริหารโรงเรียน มีอ านาจในการบริหารจัดการศึกษาใน
โรงเรียนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ ด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหาร
ท่ัวไป ให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2546) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่  ผลการวิจัย  พบว่า  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศที่เป็นกรณีศึกษา  ได้แก่ ประเทศสหรัฐ-อเมริกา 
ออสเตรเลีย อังกฤษ มาเลเซีย และมองโกเลีย มีนวัตกรรมการบริหารจัดการคล้ายคลึงกันในด้านต่าง  ๆ  
คือ การใช้เทคโนโลยีส่ือสารและสารสนเทศท้ังการบริหารวิชาการ และการด าเนินการมีความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกและการร่วมเป็นเครือข่ายมีการแสวงหารายได้และการควบคุมรายจ่าย  มีอิสระใน
การปกครองตนเอง ผู้เรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายมากข้ึน และประการสุดท้ายมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพ
และปรับปรุงการด าเนินงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน และในการ
ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยและการบริหารสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่  ผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการของการ
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จัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  ต้องปรับตัวเองไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศและการเตรียมตัวส าหรับอนาคตใน 5 ด้าน ได้แก่ เน้นความเสมอภาคในโอกาสศึกษา 
เน้นประสิทธิภาพการบริหารเน้นความเป็นเลิศ เน้นความเป็นนานาชาติ เน้นการบริหารให้คล่องตัวและ
ส่งเสริมบทบาทเอกชน ซึ่งทิศทางทั้ง 5 ด้าน ได้ช่วยสถาบันอุดมศึกษาจัดท าแผนของสถาบันได้ระดับ
หนึ่งปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ของไทย 
ผลการวิจัย  พบว่า  ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อรูปแบบการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ มีด้วยกัน 4 ประการ คือ 1) ด้านนโยบายการอุดมศึกษาเพื่อปวงชน 2) ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรที่จ ากัดและการมุ่งเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพ 3) ด้านความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ และ 4) ด้านการปกครองตนเองของสถาบัน 

งานวิจัยของ พิไลลักษณ์ อ่อนละมูล (2546) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน  และด้านบรรยากาศในครอบครัวกับยุทธวิธีในการเรียนของ
นักเรียน และได้เปรียบเทียบยุทธวิธีในการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการให้ค าปรึกษากลุ่มตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ซึ่งเครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามบรรยากาศในครอบครัว  โปรแกรม
การให้ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและแบบประเมินยุทธวิธีในการเรียนที่พัฒนามาจาก
แบบสอบถามยุทธศาสตร์การเรียน และการศึกษาของ ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์  และคมเพชร ฉัตรศุภกุล 
(2543) โดยในการศึกษาได้แบ่งยุทธวิธีในการเรียนออกเป็น 3 ด้านคือ การวางแผนการเรียน ความตั้งใจ 
และความเอาใจใส่ในการเรียนและการปฏิบัติตามแผนการเรียน และจากการวิจัยพบว่า บรรยากาศใน
การเรียนการสอน และบรรยากาศในครอบครัวของนักเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับยุทธวิธีในการ
เรียนของนักเรียน และนักเรียนที่ได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  มียุทธวิธีในการ
เรียนโดยรวมสูงกว่าก่อนการให้ค าปรึกษา  ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าบรรยากาศในชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมทางบ้านจะมีบทบาทส าคัญต่อพฤติกรรมการเรียนเด็กช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไป
ด้วยดีและมีประสิทธิภาพได้ 

งานวิจัยของ วชิราภรณ์  ประสพศิลป์ (2546) ได้ท าการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์   
เชิงสาเหตุของตัวแปรกลยุทธ์การเรียนรู้ ท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปร
กลยุทธ์การเรียนรู้ ท่ีมีอิทธิพลในรูปท่ีเป็นสาเหตุเฉพาะ  โดยทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสูงสุด คือ การเชื่อมโยงความคิดจินตนาการและเสียง และการใช้ท่าทางรองลงมา คือการ
ถามตัวแปรกลยุทธ์การเรียนรู้ที่มีอิทธิพลในรูปที่เป็นสาเหตุทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  คือ การเดาโดยใช้
ปัญญา รองลงมาคือ การให้ก าลังใจตนเอง  การรับและการส่งสาร การมุ่งความสนใจสู่การเรียน  การฝึก
ปฏิบัติและการร่วมมือกับผู้อื่น ตัวแปรกลยุทธ์การเรียนรู้ท่ีมีอิทธิพลในรูปท่ีเป็นสาเหตุโดยทางอ้อมต่อ
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงสุด คือ การประเมินการเรียนรู้การดูแลอารมณ์ และลดความ
กังวล การทบทวน การจัดระเบียบและการวางแผนการเรียน และการจัดท าโครงสร้างเพื่อการเรียนรู้ 

งานวิจัยของ ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ (2547) ได้ศึกษาผลของการสอนกลยุทธ์การเรียนรู้ 
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติทางการเรียน และความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี
ที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เจตคติทางการเรียน และความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาที่ได้รับการสอนกลยุทธ์การเรียนรู้กับนักศึกษาที่ได้รับการสอน
แบบบรรยาย จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 48 คน การวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  เจตคติ
ทางการเรียนการสอนของนักศึกษา และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาที่ได้รับการ
สอนกลยุทธ์การเรียนรู้สูงกว่าการเรียนการสอนด้วยวิธีแบบบรรยายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05, 0.01 และ 0.001 ตามล าดับ 

งานวิจัยของ ปวีณรัตน์  มณีวรรณ์ (2548) ได้ท าการศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อกลยุทธ์        
การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรระดับนักเรียน  ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน  ความเชื่ออ านาจ
ภายในตน เจตคติทางการเรียน  และตัวแปรระดับห้องเรียน  ได้แก่ บรรยากาศทางการเรียน  และการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกับกลยุทธ์การเรียนรู้ของนักเรียน และค้นหาตัวแปรอิสระ
ระดับนักเรียน และตัวแปรอิสระระดับห้องเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรระดับนักเรียนกับตัวแปรระดับห้องเรียน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหูคูณระหว่างตัวแปรระดับ
นักเรียนทุกตัวแปรกับกลยุทธ์การเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 0.817 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหูคูณระหว่างตัวแปร ระดับห้องเรียนทุกตัวแปรกับกลยุทธ์การเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 

0.972 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรระดับนักเรียนและระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อ
กลยุทธ์การเรียนรู้  ได้แก่ การรับรู้ทางการเรียน  ลักษณะมุ่งอนาคต  และเจตคติทางการเรียนส่งผล
ทางบวกต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 ส่วนความเชื่ออ านาจภายในตน
ส่งผลทางบวกต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

งานวิจัยของ ณัฐวรรณ  กาบค า (2551) ได้ท าการศึกษาปัจจัยบางประการท่ีส่งผลต่อ  
กลยุทธ์การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ  มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ ได้แก่ เจตคติทางการเรียน แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน  การสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง และ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับกลยุทธ์การเรียนรู้โดยรวม และจ าแนกตามขั้น ได้แก่ ขั้นระบุปัญหา และ
วางแผนการเรียน ขั้นก ากับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน  และขั้นประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข และ
เพ่ือศึกษาค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ในขั้นระบุปัญหา และวางแผนการ
เรียน  ขั้นก ากับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน และขั้นประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข ผลการศึกษาพบว่า ตัว
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แปร เจตคติทางการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน การสนับสนุน
ทางการเรียนของผู้ปกครอง  และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลยุทธ์การ
เรียนรู้ ในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

งานวิจัยของ หทัยรัตน์  รุ่งธนศักดิ ์(2552) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์       
เชิงสาเหตุต่อลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความมุ่งหมาย เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อลักษณะมุ่ง
อนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 การศึกษาพบว่า 1) สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน  และ
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามท้ัง 9 ตัวแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทั้งสิ้น จ านวน 36 ค่าซึ่งค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.159 ถึง 0.858 เป็นนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 36 ค่า 

ระหว่างตัวแปรสูงสุด คือ การอบรมเลี้ยงดูกับลักษณะมุ่งอนาคต และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต่ าสุด คือ ความคาดหวังของผู้ปกครองกับบุคลิกภาพ 2) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อลักษณะ
มุ่งอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 4 ท่ีได้จากการวิเคราะห์เส้นทาง PAQ ได้แก่ เพศ การอบรมเลี้ยงดู บุคลิกภาพ สภาพแวดล้อม
ทางการเรียน บทบาทของครูแนะแนว และเจตคติทางการเรียน 

งานวิจัยของ ชัยวิชิต เชียรชนะ (2552) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาแบบวัดกลยุทธ์การ
เรียนรู้ แบบพหุมิติส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยศึกษาผลของกลยุทธ์การเรียนรู้ของ
นักเรียนที่มีต่อการท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโมเดลการวัดกลยุทธ์การเรียนรู้ ท่ี
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย กลยุทธ์การรู้คิด กลยุทธ์จิตพิสัย และกลยุทธ์ทักษะการเรียนรู้ พบว่า 
กลยุทธ์การรู้คิด ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ การจัดการเวลาในการเรียน  การประมวลข้อความรู้ และการ
ตรวจสอบตนเอง ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์  และมีความส าคัญกับองค์ประกอบกลยุทธ์การรู้คิด  โดย      
กลยุทธ์การรู้คิดอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูงมาก  ร้อยละ 79.00, 34.90 และ 22.10 ตามล าดับ 
ส่วนกลยุทธ์จิตพิสัยประกอบด้วยตัวบ่งชี้ การส ารวมใจตั้งม่ันในการเรียน การจัดการความวิตกกังวลใน
การเรียน เจตคติทางการเรียน และแรงจูงใจในการเรียน ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์ และมีความส าคัญกับ
องค์ประกอบ กลยุทธ์จิตพิสัย ได้โดยกลยุทธ์จิตพิสัยอยู่ในระดับสูงจนถึงระดับสูงมาก  ร้อยละ 68.70, 
56.90, 42.50 และ 41.00 ตามล าดับ และกลยุทธ์ทักษะการเรียนรู้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ การใช้เทคนิค
ช่วยในการแสวงหาความรู้  กลวิธีการสอบ  และการเลือกประเด็นสาระข้อมูลที่ส าคัญ   ตัวบ่งชี้มี
ความสัมพันธ์ และมีความส าคัญกับองค์ประกอบกลยุทธ์ทักษะการเรียนรู้  ได้โดยกลยุทธ์ทักษะการ
เรียนรู้อยู่ในระดับสูงถึงระดับสูงมาก ร้อยละ 98.00, 78.10 และ 42.40 ตามล าดับ ซึ่งโมเดลการท านาย
ของกลยุทธส์ามโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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งานวิจัยของ เสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์ (2553) ได้ท าการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อยุทธศาสตร์การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด 
พบว่า  ยุทธศาสตร์ธ์การเรียนรู้เป็นเครื่องมือท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักวิธีการเรียนรู้การมี
ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสม ช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ ควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง ท าให้
การเรียนทักษะตลอดจนเนื้อหาวิชาสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ น าไปสู่ความส าเร็จในการเรียนได้
เป็นอย่างด ีการวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของยุทธศาสตร์การเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด  2) เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบ
ความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อยุทธศาสตร์การเรียนรู้ของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบวัดยุทธศาสตร์การเรียนรู้ของนักเรียนในด้านแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ เจตคติทางการเรียน การรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียน  และการสนับสนุนทางการ
เรียนของผู้ปกครอง ผลการวิจัยพบว่า มีปัจจัยหลายประการท่ีมีอิทธิพลต่อยุทธศาสตร์การเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด ประกอบด้วย เจตคติทางการ
เรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียน และการสนับสนุนทางการเรียน
ของผู้ปกครอง แต่ละปัจจัยนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องควร
ส่งเสริมให้นักเรียนรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนด้วยความเอาใจใส่  ชี้แนะพิจารณา
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมในการเลือกกระท าส่งเสริมให้นักเรียนมีความเพียรพยายามในการ
กระท า  ชมเชยเมื่อกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งประสบผลส าเร็จ  และให้ก าลังใจเมื่อไม่ประสบผลส าเร็จ 
นอกจากนี้ควรสร้างบรรยากาศในการเรียนให้เหมาะสมทั้งด้านกายภาพ  และจิตวิทยา เช่น การจัด
ห้องเรียนให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการเรียนการสอนที่สนุกสนานมีความเป็นกันเองระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอน มีการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนเมื่อประสบปัญหา 

2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
งานวิจัยของ บราวน์ (Brown, 1982) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การเรียนรู้  และ

ทัศนคติต่อการเรียนที่มีผลต่อการเลือกใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษา  ซึ่งผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลโดยการ
บันทึกเทปการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งท าการสังเกตในขณะที่ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษา
พบว่า บรรยากาศทางการเรียน ทัศนะคติต่อการเรียน วิธีการสอนของครู ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียนมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นเป้าหมายทางการเรียนของ
ผู้เรียน ความตั้งใจเรียน การมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนในชั้นเรียน  ความเชื่ออ านาจในตนของผู้เรียน และ
ความพยายามของผู้เรียนท่ีพยายามจะเอาชนะอุปสรรคทางการเรียน และการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าการ
เลือกใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้ประสบผลดียิ่งขึ้น 

งานวิจัยของ  มาลีวรรณ ชาติอุทัย (Maneewan Chat-uthai, 1995) ได้ศึกษาเรื่อง 

ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ในระบบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะบริหารการศึกษา
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ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นเลิศ 
ในการสนับสนุนทางการศึกษาของประเทศไทย เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นท่ีจะทราบความคิดของทางคณะผู้บริหาร  

ท้ังมหาวิทยาลัยรัฐบาล และมหาวิทยาลัยเอกชน ในการท่ีให้ความส าคัญต่อเกณฑ์ ท่ีน าไปสู่ความเป็นเลิศ  

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ เป็นข้อมูลท่ีเชิงกว้าง โดยอธิบายไว้ได้อย่างดีท่ีสุด  4 ประการ 1) นักศึกษา  2) 
โปรแกรมการศึกษา 3) สภาพแวดล้อมของสถาบัน และ 4) สภาพแวดล้อมภายนอกโดยผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ทางการศึกษาต้องเป็นผู้ท่ีตรวจสอบโดยส่งแบบสอบถามไป  169 ฉบับ เป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
รัฐบาล 69 คน และมหาวิทยาลัยเอกชน 21 คน เป็นแบบสอบถามแบบเปิด แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 

เป็นเกณฑ์ทั่วไปที่จะน าไปสู่ความเป็นเลิศ  ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถิติประชากรศาสตร์ สถิติท่ีใช้เป็นตัวเลขนั้น
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยความหมายในด้านเป็นรับรู้  และวิเคราะห์ถึงข้อขัดแย้ง ผลการวิจัยพบว่า ใน
หัวข้อของการให้ความส าคัญ มีค่าเฉลี่ย ระดับ 3.77 ถึง 4.88 อยู่ในระดับสูง และยังเป็นศูนย์รวมของ
ความส าคัญต่อผู้บริหารในระดับล่างเป็นการให้ความส าคัญโดยดูจากความหมายเป็นเกณฑ์  ผลของ
การกระตุ้นการวิเคราะห์ถึงความขัดแย้ง  จะแสดงถึงความส าคัญที่แตกต่างจากระดับของการให้
ความส าคัญ และการบรรลุ โดยแบ่งเป็น 7 ข้อย่อย อย่างไรก็ตาม การให้ความส าคัญในความแตกต่าง
โดยการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลง  จะท าให้เราพบถึงความแตกต่างในกลุ่มของมหาวิทยาลัยเอกชน  

ดูได้จากเกณฑ์ท่ีน าไปสู่ความบรรลุเป้าหมายมากกว่ามหาวิทยาลัยรัฐบาล  โดยการเชื่อมโยงกันเป็นกลุ่ม
ก้อนอยู่ในโครงสร้างเล็ก ๆ คณะผู้บริหารสังเกต ถึงเกณฑ์ท่ีจะท าให้บรรลุ โดยอยู่บนพื้นฐานของผู้บริการ
ส่วนล่างด้วย โดยเฉพาะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเอกชน  จะมีตัวชี้วัดสูงในความหมายที่ระดับที่สูงกว่า
ในระดับเดียวกันกับมหาวิทยาลัยรัฐบาล และยังจะสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ รวมกัน 

งานวิจัยของ  ฟรีดแมน  (Freedman, 1996) ได้ท าการศึกษาเรื่อง  ความเชื่อใน
ความสามารถของตนกับการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ ผลจากการศึกษา พบว่า ความเชื่อในความสามารถของ
ตนเองส่งผลต่อการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่ส าคัญได้แก่ การบริหารเวลา ความเพียรพยายาม การก ากับ
ตนเองทางการเรียน และความวิตกกังวลในการเรียน และยังพบว่าเพศหญิงและเพศชายมีกลยุทธ์การ
เรียนรู้ในการก ากับตนเองทางการเรียนแตกต่างกัน นอกจากนั้นยังพบว่า ความวิตกกังวลในการเรียนมี
ผลต่อการก ากับตนเอง และความเชื่อในความสามารถของตนเอง 

งานวิจัยของ  มอทซ์  (Motz, 1996) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ 
ทางการเรียนและกลยุทธ์การเรียนรู้  ผลการศึกษา พบว่า 1) ภายใต้สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศ
ทางการเรียน ความส าเร็จทางการเรียนของนักเรียนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการพัฒนายุทธวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท่ีจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ท่ีจะแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ  และ 2) ยุทธวิธีและ
การใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กับความเชื่อ และความคาดหวังเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน 

งานวิจัยของ นาม จุง (Nam Jung, 1996) พบว่า  ยุทธวิธีต่าง ๆ ทางการเรียนของ  
นักเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และตัวแปรแรงจูงใจ ได้แก่ ความมุ่งหวังที่ต้องการ
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ประสบผลส าเร็จในอนาคตทางการเรียน  เจตคติทางการเรียน  และเหตุผลที่ทุ่มเทให้กับการเรียน 

นอกจากนี้ยังพบว่า เพศ เป้าหมายทางการเรียน เนื้อหาวิชาที่เรียน และบรรยากาศทางการเรียน  มี
ความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

งานวิจัยของ พาร์ค (Park, 1997) ได้ศึกษาเรื่อง A Case Stydy Analysis of Strategic 
Planning in a Continuing Higher Education Organization เป็นการวิจัยกรณีการวางแผนกลยุทธ์ใน
สถาบันอุดมศึกษาต่อเนื่อง วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ ที่จะศึกษาวิเคราะห์ถึงการน าแผนกลยุทธ์ไป
ใช้ วิธีการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่องจ านวน  15 คน 
ตลอดจนการวิเคราะห์เอกสารมีการเปรียบเทียบรูปแบบกลยุทธ์ต่าง  ๆ ท่ีน าไปใช้ พบว่า องค์การมี
จุดมุ่งหมายในการวางแผนกลยุทธ์  2 ประการ กล่าวคือ 1) เพ่ือการตัดสินใจในการก าหนดทิศทางของ
องค์การ และ 2) เพ่ือแสดงจุดเน้นของการเจริญเติบโตตลอดจน  นวตกรรมขององค์การจากผลการวิจัย
ของ Park (1997) นั้น เรื่องการวางแผนกลยุทธ์ในสถาบันอุดมศึกษานั้น  กลุ่มสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหาร
คณะกรรมการศึกษาต่อเนื่องจ านวน 15 ท่าน ท าให้มองเห็นมุมมองแผนกลยุทธ์สถาบันอุดมศึกษาเพียง
กลุ่มเดียว ผู้วิจัยจึงเห็นว่า งานวิจัยนี้จะไปช่วยเสริมในด้านมุมมองแผนกลยุทธ์ของกลุ่มอ่ืน  คือ ผู้บริหาร
สถาบันฯ คณาจารย์  และนักศึกษาท าให้งานวิจัยมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

งานวิจัยของ โรส (Roces, 1997) ได้ศึกษากลยุทธ์การเรียนรู้  และแรงจูงใจในการ
เรียนในมหาวิทยาลัย พบว่า กลยุทธ์การเรียนรู้ และตัวแปรแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษา  ซึ่งได้แก่ 
ความเชื่อในความสามารถของตน ความวิตกกังวล แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก และคุณค่าของงาน
มีความสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ยังศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีความเพียร
พยายาม การบริหารเวลา ตลอดทั้งการแสวงหาความช่วยเหลือต่างกัน 

จากเอกสาร  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น สามารถน ามาสรุปสร้างเป็นโมเดลเชิง
สมมติฐานมีลักษณะดังภาพที่ 2.17 
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ภาพที่ 1.17 โมเดลเชิงสมมติฐานกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ  

 
จากภาพประกอบ สัญลักษณ์ต่าง ๆ สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

แทน  ตัวแปรแฝง 
  แทน  ตัวแปรสังเกตได้ 

แทน  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยตัวแปรที่อยู่หัวลูกศรจะเป็นตัว
แปรผลที่ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรสาเหตุ   

สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนตัวแปร 
SFM แทน กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนจ่ าอากาศ   

(Strategies for Learning Management) 
SFM1 แทน ด้านหลักสูตร (Curriculum) 
SFM2 แทน ด้านครู (Teacher) 

FUO1 

 

FUO 

 

SEE1 
 

SEE 

ATT 
 

 

SUP 
 

SUP1 
 

SFM 

SFM1 

ACM3 
 

ACM2 
 

 

ACM1 
 

 
ACM 

 

 

SUP2 
 

SUP3 
 

 

SUT 
 

SUT1 
 

SUP4 
 

 

SUP5 
 

 

SEE2 
 

SEE3 
 

SFM2 

SFM3 

SFM4 

SFM5 

SUT2 
 

SUT3 
 
SUT4 
 

FUO1 

 
FUO1 

 
ATT1 

 
ATT2 
 

ATT3 
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SFM3 แทน ด้านบรรยากาศทางการเรียน (Learning Environment) 
SFM4 แทน ด้านส่งเสริมคุณลักษณะทางทหาร (Traits for the Military) 
SFM5 แทน ด้านการวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation) 

ATT แทน เจตคติทางการเรียน (Attitude Towards Learning) 
ATT1 แทน ด้านความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Component) 
ATT2 แทน ด้านพฤติกรรม (Affective Component)   
ATT3 แทน ด้านความรู้สึกหรืออารมณ์ (Behavior Component)  
ACM แทน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
ACM1 แทน ด้านความคาดหวัง (Expectation) 
ACM2 แทน ด้านสิ่งล่อใจ (Incentive) 
ACM3 แทน ด้านการแสวงหาความสุข (Pursuit of Happiness) 
FUO แทน ลักษณะมุ่งอนาคต (Future Orientation) 
FUO1  แทน ด้านความสามารถในการคาดการณ์ไกล (Expectations Far) 
FUO2  แทน ด้านการวางแผนหรือตั้งเป้าหมายในอนาคต (Problems and 

Planning) 
FUO3 แทน ด้านรอคอยและมีความเพียรพยายาม (Knowing Wait and Effort) 
SEE แทน การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) 
SEE1 แทน ด้านความยากของงาน (Magnitude of Job Difficulty) 
SEE2  แทน ด้านการแผ่ขยายความสามารถ (Generality of Ability) 
SEE3 แทน ด้านความเข้มแข็ง (Strength) 
SUT แทน การสนับสนุนของครู (Support from Teacher)   
SUT1 แทน ด้านการชี้แนะ (Cues) 
SUT2 แทน ด้านการสอนแบบมีส่วนร่วม (Participation) 
SUT3  แทน ด้านการเสริมแรง (Reinforcement) 
SUT4  แทน ด้านการแก้ไขข้อบกพร่อง (Feedback/ Corrective) 
SUP แทน การสนับสนุนของผู้ปกครอง (Support from Parents) 
SUP1  แทน ด้านเอาใจใส่ในการเรียนของบุตร (Emotional Bounding) 
SUP2 แทน ด้านให้อิสระทางความคิดของบุตร (Independent) 
SUP3  แทน ด้านยอมรับความคิดเห็นของบุตร (Boundaries) 
SUP4  แทน ด้านมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Time) 
SUP5 แทน ด้านวางใจในการท ากิจกรรมของบุตร (Space) 
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บทที ่3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ             

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ  ซึ่งใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี  (Mixed Methods 
Research) ด้วยการศึกษาทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยคุณภาพ โดยแบ่งการด าเนินการวิจัย
ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน      
จ่าอากาศ  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

ขั้นตอนที่ 3 เพ่ือศึกษาเส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 

ขั้นตอนที่ 4  เพ่ือสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ 

จากข้ันตอนดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปวิธีการด าเนินการวิจัยแต่ละข้ันตอนได้ ดังนี้ 
 

3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
ผูว้ิจัยได้ก าหนดเทคนิควิธีการด าเนินการวิจัยและผลท่ีได้รับในขั้นตอนต่าง ๆ ดังมีรายละเอียด

ตามตารางท่ี 3.1 
 

ตำรำงท่ี 3.1 แสดงเทคนิควิธีการและผลที่ได้รับในแต่ละขั้นตอนการวิจัย 
 

ขั้นตอน เทคนิควิธีกำร ผลที่ได้รับ 
ขั้นตอนที่ 1 เพ่ือศึกษา
สภาพการบริหารจดัการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่า
อากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ  
 

- ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT)  ยกร่าง
สนทนากลุ่ม และตรวจสอบความ
ถูกต้อง  

- ไดส้ภาพการบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
- ข้อมูลท่ีได้มาก าหนด
องค์ประกอบของกลยุทธ์ การ
บริหารจัดการเรียนรู้ 
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ตำรำงท่ี 3.1 (ต่อ)  
 

ขั้นตอน เทคนิควิธีกำร ผลที่ได้รับ 
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษา
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อการบริหาร
จัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนจ่าอากาศ               
กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ 
 

- ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  ยกร่าง
สนทนากลุ่ม และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

- ได้องค์ประกอบปัจจัยเชิงสาเหตุ
ทีม่ีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ
เรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านเจตคติต่อการเรียน 
2. ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
3. ด้านการรับรู้ความ 
สามารถของตนเอง 
4. ด้านการสนับสนุนของครู 
5. ด้านการสนับสนุนของ
ผู้ปกครอง 
6. ด้านลักษณะมุ่งอนาคต 

ขั้นตอนที่ 3 เพ่ือ
ศึกษาเส้นทาง
ความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อการ
บริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียน
จ่าอากาศ  

น าข้อมูลที่ได้จากข้ันที่ 1 และขั้นที่ 2 

มายกร่างรูปแบบความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ
เรียนรู้ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 
คน โดยการสนทนากลุ่ม แล้ววิเคราะห์
เชิงเน้ือหาสร้างแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนจ่าอากาศ ที่ศึกษามาแล้ว
อย่างน้อย 1 ปี  จ านวน  630 คน 

- ได้ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
การบริหารจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ 

ขั้นตอนที่ 4 เพ่ือ
สร้างกลยุทธ์การ
บริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียน
จ่าอากาศ   กรม
ยุทธศึกษาทหาร
อากาศ 

- วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) 
- น าปัจจัยที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มากที่สุดต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 
 คน โดยการสนทนากลุ่ม 

4.1 ได้ปัจจัยท่ีมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด ได้แก่ ด้าน 
เจตคติทางการเรียน  
4.2 น าข้อมูลจากข้อ 4.1 มายกร่าง
ข้อน าเสนอกลยุทธ์การบริหาร
จัดการ เรียนรู้ของโรงเรียน         
จ่าอากาศ  
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ตำรำงท่ี 3.1 (ต่อ)  
 

ขั้นตอน เทคนิควิธีกำร ผลที่ได้รับ 
 - ตรวจสอบความ

เหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของกลยุทธ์
การบริการจัดการ
เรียนรู้ 

4.3 น าร่างไปสนทนากลุ่มเพ่ือพัฒนากลยุทธ์
การบริหารจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนจ่าอากาศ 
 

 
จากข้ันตอนการวิจัยดังกล่าวขา้งต้น สามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละข้ันตอนได้ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร

อากาศ กองทัพอากาศ 
- ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
- ศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ  
- ใช้วิธีการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 21 คน ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง 
- ยกร่างเพื่อจัดสนทนากลุ่ม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน 
- ตรวจสอบความถูกต้องการบริหารจัดการเรียนรู้ ใช้กลุ่มตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

การสอนของโรงเรียนจ่าอากาศ จ านวน 30 คน เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ 
ขอบเขตการวิจัย  
1) ขอบเขตด้านประชากร 
 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ

สอนของโรงเรียนจ่าอากาศ 
ขอบเขตด้านพ้ืนที่   
ศึกษาเฉพาะโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เลขท่ี 171/1 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

แบบสัมภาษณ์ 
1.1) ศึกษาแนวทางการสร้างเครื่องมือจากเอกสาร ต ารา วารสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

โดยก าหนดประเด็นหลักและประเด็นย่อยให้ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ 
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1.2)  สร้างแบบสัมภาษณ์ โดยใช้ค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) ซึ่งมีประเด็น
สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพกลยุทธก์ารบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ในปัจจุบัน  

1.3) น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และร่วมตรวจสอบ
ความถูกต้องของภาษา ความตรงตามเนื้อหา การสื่อความหมาย เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ตรงกับเรื่อง
ที่ต้องการศึกษา     

2) ลักษณะของเครื่องมือ  
ลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์เจาะลึก  (In-Depth Interview) ตามความคิดเห็นแบบเปิด

กว้างของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 21 คน จ านวน 1 ชุด แบ่งออก เป็น 3 ตอน 
ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล 
ตอนที่  2 ศึกษาสภาพกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธ

ศึกษาทหารอากาศ ในสภาพปัจจุบัน 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ ์

3) การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.1 การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสัมภาษณ์ โดยน า
แบบสัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา จ านวน 5  ท่าน แล้วน าไปหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง โดยการวิเคราะห์ค่า หาค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด (สมบัติ 
ท้ายเรือค า, 2551) ความเท่ียงตามโครงสร้าง  (Constant  Validity) โดยอาศัยดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ 
(Face Validity)  ใช้สูตรดังนี้ 

IOC  = ∑R 
                                                                  N 

เมื่อ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับลักษณะพฤติกรรม 
      ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด 
      N     แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา แล้วน ามาวิเคราะห์ตามวิธี      
การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาของ   IOC โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item Object 
Congurence: IOC)  หรือ IOC  ซึ่งผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งมีค่าดัชนีมากกว่า 0.67 หากข้อ
ค าถามมีค่าไม่ถึง 0.67 ควรปรับปรุงหรือคัดท้ิง ตลอดจนการตรวจสอบเนื้อหา ภาษา และโครงสร้าง มี
ความเหมาะสมหรือไม ่ซึ่งในการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
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ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 
ให้คะแนน  0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 
ให้คะแนน -1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับนิยามศัพท์ 

  

3.2 การปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบ 
และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง มาปรับปรุงข้อค าถามให้มีความชัดเจนและวัดได้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ จากการตรวจสอบข้อค าถามของผู้เชี่ยวชาญและท าการปรับปรุงข้อค าถาม 
มีหลักเกณฑ์ในการปรับข้อค าถาม ดังนี้ 

3.2.1 พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item Objective Congruence) ตั้งแต่ 
0.50 ขึ้นไป 

3.2.2 ในกรณีท่ีข้อค าถามมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป แต่มีข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ให้ปรับปรุงการใช้ภาษา ผู้วิจัยท าการปรับปรุงเพ่ือท าให้ข้อค าถามนั้นมีความกระชับ รัดกุม และเข้าใจ
ง่ายยิ่งขึ้น  

การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ ในการวิจัยครั้งนี้มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องโดยการวิเคราะห์ค่า IOC ของแบบสอบถามเป็นรายข้อ พบว่าข้อค าถามมีค่า  IOC ส าหรับการ
วิจัยฉบับนี้มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ผู้วิจัยได้ขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยจากบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2) ผู้วิจัยลงภาคสนามท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการน าหนังสือจากบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลถึงผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

3) ผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ (Interview) ด้วยตนเองจากผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนจ่าอากาศ  
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง รวมทั้งสิ้น 21 คน  

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล   
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลการสัมภาษณ์ที่ได้ไปวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดย

ใช้วิธีการค านวณความถี่ (frequencies หรือ counts) ซึ่งเป็นการแสดงจ านวนครั้งของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ที่มีความคิดเห็นในค าตอบใกล้เคียงกัน และจัดอันดับผลการสัมภาษณ์  

แผนการด าเนินงาน 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลการสัมภาษณ์ท่ีได้ไปวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช้

วิธีการค านวณความถี่ (Frequencies หรือ Counts) ซึ่งเป็นการแสดงจ านวนครั้งของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ที่มีความคิดเห็นในค าตอบใกล้เคียงกัน และจัดอันดับผลการสัมภาษณ์  
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ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรม
ยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

- ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ  

- ศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ  
- ใช้วิธีการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 21 คน ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง 
- ยกร่างเพื่อจัดสนทนากลุ่ม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน 
- ตรวจสอบความถูกต้องของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ ใช้กลุ่มตัวอย่างผู้

ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนของโรงเรียนจ่าอากาศ จ านวน 30 คน เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5  ระดับ 

ขอบเขตการวิจัย  
1) ขอบเขตด้านประชากร 
 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ

สอนของโรงเรียนจ่าอากาศ 
2) ขอบเขตด้านพ้ืนที่   
ศึกษาเฉพาะโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เลขท่ี 171/1 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

แบบสัมภาษณ์ 
1.1 ศึกษาแนวทางการสร้างเครื่องมือจากเอกสาร ต ารา วารสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

โดยก าหนดประเด็นหลักและประเด็นย่อยให้ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ 
1.2 สร้างแบบสัมภาษณ ์โดยใช้ค าถามปลายเปิด (Open-Ended Question) ซึ่งมีประเด็น

สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ   

1.3 น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และร่วมตรวจสอบ
ความถูกต้องของภาษา ความตรงตามเนื้อหา การสื่อความหมาย เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ตรงกับเรื่องท่ี
ต้องการศึกษา     

2) ลักษณะของเครื่องมือ  
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ลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) ตามความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 21 คน จ านวน 1 ชุด แบ่งออก เป็น 3 ตอน 
ดังนี ้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล 
ตอนที่ 2 ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของ

โรงเรียน   จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ ์

3) การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
แบบสัมภาษณ์ 
3.1 การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสัมภาษณ์ โดย

น าแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา จ านวน 5 ท่าน แล้วน าไปหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง โดยการวิเคราะห์ค่า หาค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด (สมบัติ 
ท้ายเรือค า, 2551) ความเท่ียงตามโครงสร้าง (Constant  Validity) โดยอาศัยดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ 
(Face Validity)  ใช้สูตรดังนี้ 

IOC  = ∑R 
                         N 

เมื่อ  IOC   แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับลักษณะพฤติกรรม 
  ∑R    แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด 
    N      แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา แล้วน ามาวิเคราะห์ตาม

วิธีการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาของ IOC โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Object 
Congurence: IOC)  หรือ IOC  ซึ่งผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งมีค่าดัชนีมากกว่า 0.67 หากข้อ
ค าถามมีค่าไม่ถึง 0.67 ควรปรับปรุงหรือคัดท้ิง ตลอดจนการตรวจสอบเนื้อหา ภาษา และโครงสร้าง มี
ความเหมาะสมหรือไม ่ซึ่งในการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 
ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับนิยามศัพท์ 

  

3.2 การปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบ
และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง มาปรับปรุงข้อค าถามให้มีความชัดเจนและวัดได้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ จากการตรวจสอบข้อค าถามของผู้เชี่ยวชาญและท าการปรับปรุงข้อค าถาม 
มีหลักเกณฑ์ในการปรับข้อค าถาม ดังนี้ 
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3.2.1 พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item Objective Congruence) ตั้งแต่ 
0.50 ขึ้นไป 

3.2.2 ในกรณีท่ีข้อค าถามมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป แต่มีข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ให้ปรับปรุงการใช้ภาษา ผู้วิจัยท าการปรับปรุงเพ่ือท าให้ข้อค าถามนั้นมีความกระชับ รัดกุม และเข้าใจ
ง่ายยิ่งขึ้น  

การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ ในการวิจัยครั้งนี้มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องโดยการวิเคราะห์ค่า IOC ของแบบสอบถามเป็นรายข้อ พบว่าข้อค าถามมีค่า IOC ส าหรับ
การวิจัยฉบับนี้มีค่า IOC เท่ากับ 1.00  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสัมภาษณ์  
1) ผู้วิจัยได้ขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยจากบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2) ผู้วิจัยลงภาคสนามท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการน าหนังสือจากบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลถึงผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

3) ผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ (interview) ด้วยตนเองจากผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียน       
จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ อย่างน้อย 10 ปี ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ท้ังสิ้น 21 คน  

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล   
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลการสัมภาษณ์ที่ได้ไปวิเคราะห์เชิงพรรณนา  (Descriptive Analysis) โดย

ใช้วิธีการค านวณความถี่  (Frequencies หรือ Counts) ซึ่งเป็นการแสดงจ านวนครั้งของผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ที่มีความคิดเห็นในค าตอบใกล้เคียงกัน และจัดอันดับผลการสัมภาษณ์  

แผนการด าเนินงาน 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลการสัมภาษณ์ที่ได้ไปวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดย

ใช้วิธีการค านวณความถี่ (Frequencies หรือ Counts) ซึ่งเป็นการแสดงจ านวนครั้งของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ที่มีความคิดเห็นในค าตอบใกล้เคียงกัน และจัดอันดับผลการสัมภาษณ์  

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาเส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
นักเรียนจ่าอากาศทีไ่ด้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนจ่าอากาศมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี จ านวน 

ทั้งสิ้น 630 คน 
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กลุ่มตัวอย่าง  
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากในการวิจัย ครั้งนี้ใช้การ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนื ดังนั้นจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องกับการใช้สถิติ แต่ละ
ประเภท ซ่ึงมีกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ที่ใช้วิธีการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ไลค์ฮู๊ดสูงสุด (Maximum Likelihood: ML) ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ 
Hair et al. (2006, pp.112-113) ถ้าใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดต่ ากว่า 100 หน่วย จะพบว่ามีโอกาส
ปฏิเสธสมติฐานในการทดสอบ  ไค-สแควร์ (Chi-square) มาก เพราะค่า ไค-สแควร์ มีแนวโน้มที่จะมี  
ค่าสูง  อย่างไรก็ดีได้ข้อเสนอแนะเรื่องขนาดกลุ่มตัวอย่างว่าควรพิจารณาควบคู่ไปกับจ านวน
พารามิเตอร์อิสระที่ต้องการประมาณค่า ถ้าพารามิเตอร์มีจ านวนมาก ควรจะต้องมีขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างเพ่ิมมากขึ้นด้วย โดยใช้กฎง่าย ๆ ว่าอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่าง และจ านวนพารามิเตอร์
หรือตวัแปร ไม่ควรน้อยกว่า 10 ต่อ 1 (10 – 20 ต่อหนึ่งพารามิเตอร์)  

2) การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์  ์โครงสร้างเชิงเส้น โดยใช้สถิติไค- สแควร์ (Chi-square 
Statistics) วัดระดับความกลมกลืน (Goodness of – Fit  Index: GFI) ระหว่างรูปแบบสมมติฐานกับข้อมูล
เชงิประจกัษ์ ซึ่งนกัสถิติส่วนใหญ่ก าหนดว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างต้อง มีขนาดใหญ่ เพราะฟังก์ชั่นความ
กลมกลืน (Fit or Fitting Function) จะมีการแจกแจงแบบปกติ ต่อเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่
เท่านั้น Hair et al. (2006, pp.112-113) ได้เสนอแนะให้พิจารณาขนาดของกลุ่มตัวอย่างควบคู่ไปกับ
จ านวนพารามิเตอร์อิสระที่ต้องการประมาณค่า ถ้าพารามิเตอร์ มีจ านวนมากควรจะต้องมีขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยใช้อัตราส่วนระหว่างหน่วย ตัวอย่างและจ านวนพารามิเตอร์หรือตัวแปร
อย่างน้อยควรจะเป็น 10 ต่อ 1 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ มีพารามิเตอร์ท่ีต้องการประมาณค่า จ านวน 42 
พารามิเตอร์ ซ่ึง ค านวณตามค าแนะน าของ Hair และคนอ่ืน ๆ จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 420 
คน การวิจัยมีข้อมูลเพียงพอที่จะน ามาวิเคราะห์ได้ ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างต่อจ านวน
พารามิเตอร์เพิ่มขึ้นเป็น 15 ต่อ 1 ได้กลุ่มตัวอย่าง 630 คน ในการวิจัยนี้ได้แก่ นักเรียนจ่าอากาศที่ได้
เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนจ่าอากาศมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก
ให้ครบตามจ านวนแบบหยิบออก จ านวนท้ังสิ้น 630 คน ดังตารางที่ 3.2 
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ตำรำงท่ี 3.2 แสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา 
 

ล ำดับ เหล่ำทหำร 
จ ำนวนนักเรียน 

ปี 1 ปี 2 ปี3 รวม 
1.  แพทย (พ.) - 20 - 20 
2. ชางอากาศ (ชอ.) - 135 137 272 
3. สื่อสาร (ส.) - 83 82 165 
4. สรรพาวุธ (สพ.) - 35 40 75 
5. ตนหน (ตห.) 35 40 - 75 
6. อุตุ (อต.) 20 10 - 30 
7. อากาศโยธิน (อย.) 60 59 - 119 
8. สารวัตร (สห.) 30 30 - 60 
 รวม 145 412 259 816 

 
ขอบเขตการวิจัย  
1) ขอบเขตด้านประชากร 
ใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ที่ได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนจ่าอากาศมาแล้ว

อย่างน้อย 1 ปี จ านวนท้ังสิ้น 630 คน 
2) ขอบเขตด้านพ้ืนที่   
ศึกษาเฉพาะโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เลขท่ี 171/1 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

แบบสอบถาม (เครื่องมือชุดที่ 2) 
 1.1 ศึกษาแนวทางการสร้างเครื่องมือจากเอกสาร ต ารา วารสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่ง

เหมาะสมที่จะใช้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ 
1.2 ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยใช้ตารางการวิเคราะห์เนื้อหาและกิจกรรมที่ต้อง

ปฏิบัติตามนิยามเชิงปฏิบัติการที่ก าหนดขึ้นหลังจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ งแล้ว 
เพ่ือให้ได้ข้อกระทงค าถาม ที่ครอบคลุ่มองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ศึกษา 

1.3 สร้างเกณฑ์การประเมินตามข้อกระทงค าถาม เป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating  
Scale) 5 ระดับ              
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1.4 น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และร่วมตรวจสอบความถูกต้อง
ของภาษา ความตรงตามเนื้อหา การสื่อความหมาย เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ตรงกับเรื่องที่ต้องการ
ศึกษา  

2) ลักษณะของเครื่องมือ  
เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นข้อค าถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามด้านปัจจัยส่วนบุคคล ตามสภาพเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม    
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเพ่ือศึกษาเส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ

กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
โดยลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยได้ให้ค่าคะแนนเป็น 5 
ระดับ  คือมากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด  ตามแนวคิดของ  Likert โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบตามความคิดเห็นของตนเอง 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นลักษณะข้อค าถามแบบปลายเปิด ที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็น และเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

3) การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.1) การหาความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ของแบบสอบถามแต่ละข้อโดยใช้สูตร  IOC 

หาค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด (สมบัติ ท้ายเรือค า, 2551, น.107) ความตรง
เชิงโครงสร้าง (Constant  Validity) โดยอาศัยดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ (Face Validity)  ใช้สูตร ดังนี ้

IOC  = ∑R 
                        N 

เมื่อ IOC   แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับลักษณะพฤติกรรม 
  ∑R   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด 
    N      แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา น ามาวิเคราะห์ตามวิธีการ

ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาของ  IOC โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item Object 
Congurence: IOC) หรือ IOC ซึ่งผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งมีค่าดัชนีมากกว่า  0.67 หากข้อ
ค าถามมีค่าไม่ถึง 0.67 ควรปรับปรุงหรือคัดท้ิง ตลอดจนการตรวจสอบเนื้อหา ภาษา และโครงสร้าง มี
ความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมีเกณฑ์การให้คะแนน มีความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ดังนี้ 
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ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 
ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับนิยามศัพท์ 
 

3.2) การปรับปรุงแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบ 
และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง มาปรับปรุงข้อค าถามให้มีความชัดเจน และวัดได้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ จากการตรวจสอบข้อค าถามของผู้เชี่ยวชาญและท าการปรับปรุงข้อค าถาม 
มีหลักเกณฑ์ในการปรับข้อค าถาม ดังนี้ 

3.2.1)   พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง  IOC (Item Objective Congruence) 

ตั้งแต ่0.50 ขึ้นไป 
3.2.2) ในกรณีท่ีข้อค าถามมีค่า  IOC ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป แต่มีข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญใหป้รับปรุงการใช้ภาษา ผู้วิจัยท าการปรับปรุงเพ่ือท าให้ข้อค าถามนั้นมีความกระชับ รัดกุม 
และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น  
 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องโดยการวิเคราะห์ค่า  IOC ของแบบสอบถามเป็นรายข้อ พบว่าข้อค าถามมีค่า  IOC 
ส าหรับการวิจัยฉบับนี้มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 

3.3) การหาค่าความเชื่อมั่นหรือความเท่ียง  (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใช้

สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาα-Coefficient) ของคอนบาค (Cronbach) (สมบัติ ท้ายเรือค า, 
2551, น.114) ใช้สูตร ดังนี้ 

 
                   α=          -   

     
เมื่อα  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

               k    แทน  จ านวนข้อของเครื่องมือ 
          แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
          แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 

 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วย
บัญชาการอากาศโยธิน ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์
คณุภาพหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของแต่ละข้อ และ
คะแนนรวม (Item Total Correlation) คัดเลือกข้อที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 พบว่าแบบวัด

k – 
1 

k  
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2 
 ∑Si 
2 

∑Si
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แต่ละตอนมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (สมบัติ ท้ายเรือค า, 2551, น.98) พบว่าแบบสอบถามทั้งฉบับ
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 แสดงว่าแบบสอบถามนั้นใช้ได้ทุกข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถาม 
1) ผู้วิจัยได้ขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจั ยจาก

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2) ผู้วิจัยลงภาคสนามท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการน าหนังสือจาก

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลถึงผู้บังคบัการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความร่วมมือในการวิจัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

3) ผู้วิจัยท าการรวบรวมแบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อ   กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
กองทัพอากาศ ทีไ่ด้กลับคืนมาจากกลุ่มตัวอย่างตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม และ
ท าการตรวจสอบคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือน าคะแนนไปวิเคราะห์ทางสถิติ ทั้งนี้ผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองท้ังหมด 

4)  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดเพ่ือท า
การวิเคราะหท์างสถิติต่อไป  

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล   
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
หลังจากผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

แล้วได้รับแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ จากนั้นจึงน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปแบบของ
ตาราง และแปลผลโดยการบรรยายประกอบ ส่วนสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมี ดังนี้ 

การแปลความหมายค่าเฉลี่ยน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพ่ือความสะดวกในการแปล
ความหมายตัวแปรท่ีมีการวัดประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยเกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการอภิปราย
ผลใช้สูตรการค านวณดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545, น.102-103) โดยถือว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้
จากการตอบแบบสอบถาม อยู่ในช่วงใด แสดงว่าความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ในระดับนั้น ๆ  

ผู้วิจัยได้ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน เพ่ือใช้ในการ
สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามด้านปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่การศึกษาก่อนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ,
เกรดเฉลี่ยก่อนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ,เหล่าทหารที่เรียนในโรงเรียนจ่าอากาศ,สถานภาพของ
ครอบครัว และอาชีพของผู้ปกครองโดยลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด จ านวนรวมทั้งสิ้น 5 ข้อโดย
การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที ่2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้าน
รับรู้ความสามารถตนเอง ด้านการสนับสนุนของครู ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง และด้านลักษณะ
มุ่งอนาคต โดยการใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ ตาม
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Model: SEM) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   

เกณฑ์การแปลผลความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์
การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ก าหนดเกณฑ์การแปล
ความหมาย 5 ระดับ ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540)  

 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า .81 ขึ้นไป มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .61 – .80 มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .41 – .60 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .20 – .41 มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ า  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าต่ ากว่า .20 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) มีวัตถุประสงค์

เพ่ือตรวจสอบความตรง หรือความสอดคล้องของโมเดลการวัดซึ่งเป็นโมเดลสมมติฐานทางทฤษฎีว่ามี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ หรือตัวแปรสังเกตได้ท่ีใช้ในการวัดเป็นตัวแทน
ของการวัดตัวแปรหรือไม่ กันต์ฤทัย คลังพหล (2552) กล่าวว่า ในการตรวจสอบความตรงของโมเดล
ถ้าโมเดลท่ีได้ ไม่มีความตรงหรือสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจะปรับโมเดลวิเคราะห์ใหม่ จาก
ดัชนีปรับรูปแบบ (Modification Indices) ท่ีเสนอแนะจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และพื้นฐานทางทฤษฎี
ท่ีผู้วิจัยศึกษามาจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้เกณฑ์ดัชนีตามข้อสรุปจากการสังเคราะห์งานวิจัยของ  Hooper, 
et al. (2008) ดังตารางที ่3.3 
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ตำรำงท่ี 3.3  ผลการสังเคราะห์เกณฑ์ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล 
 

ดัชนีควำมสอดคล้อง 
ระดับควำม
สอดคล้อง 

ค ำอธิบำย 

Chi-Square 2 ระดับนั ยส าคัญ
มากกว่ า  0 .05 ,    
P > 0.05 

ต้องดูประกอบกับดัชนีอื่น ๆ อาจเกิดความ
ล าเอียงเนื่องจากขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

RMSEA (Root Mean Square 
Error of Approximation) 
ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสอง
ของการประมาณค่าความ
คลาดเคลื่อน 

RMSEA ควรมีค่า
น้อยกว่า 0.07 
(Steiger, 2007)  

น้อยกว่า 0.03 มีความสอดคล้องดีมาก   

GFI (Goodness of Fit 
Index) 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 

GFI ควรมีค่า
มากกว่า 0.95  

มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ค่ายิ่งมากแสดงว่า
โมเดลมีความสอดคล้องดี   

AGFI (Adjusted Goodness 
of Fit Index) ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 

AGFI ควรมีค่า
มากกว่า 0.95  

ค่าอาจจะมากกว่าช่วง 0 ถึง 1 

RMR   (Root Mean Square 
Residual) ดัชนีรากของ
ค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วน
เหลือ 
 

โมเดลมีค่า RMR 
จะมีขนาดเล็ก 
(Tabachnik & 
Fidell, 2007)  

เป็นค่าเฉลี่ยก าลังสองระหว่างผลต่างของ
ส่วนที่เหลือของความแปรปรวนร่วมของกลุ่ม
ตัวอย่างกับ ความแปรปรวนร่วมที่ประมาณ 
ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน 

 
ที่มำ: ดัดแปลงมาจาก Hooper, et al. (2008 อ้างถึงใน กันต์ฤทัย คลังพหล 2552) 

 
แผนการด าเนินงาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 
1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล โดยการใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ได้แก่ 
1.1) การหาค่าร้อยละ ( Percentage ) ดังนี้ (สมบัติ ท้ายเรือค า, 2551, น.121) 
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P =      
 

P     แทน   ค่าร้อยละ 
X    แทน   จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  

                     N     แทน   จ านวนประชากร 

 

1.2) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) กรณีค านวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตส าหรับข้อมูลแจกแจง
ความถี ่การหาค่าเฉลี่ย    (Mean) ดังนี้ (สมบัติ ท้ายเรือค า, 2551: 125) 

 

                           แทน ∑X 
                  n 
เมื่อ        แทน   ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

                 ∑X  แทน    ผลรวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
                               N    แทน   จ านวนข้อมูลทั้งหมดจากกลุ่มตัวอย่าง 

 

1.3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร ดังนี ้(สมบัติ ท้ายเรือค า, 
2551, น,140) 

  S.D.=      n∑fx2 – (∑fx)2 

     n (n - 1) 
เมื่อ S.D. แทน   ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    ∑X2 แทน   ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับยกก าลังสอง 

    (∑X)2 แทน   ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดยกก าลังสอง 
    N แทน   แทนจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

หลังจากผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
แล้วได้รับแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  จากนั้นจึงน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปแบบของ
ตาราง และแปลผลโดยการบรรยายประกอบ  

2.1) การแปลความหมายค่าเฉลี่ยน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ 
(Best) โดยถือว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม อยู่ในช่วงใด แสดงว่าความ
คิดเห็นของนักเรียนอยู่ในระดับนั้น ๆ ดังนี้ 

 

    100 
   N 

X 
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                          คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด         =   5-1    = 0.8 
                                   จ านวนระดับ             5 
 

ค่าเฉลี่ย  4.21-5.00   หมายถึง   ความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  3.41-4.20   หมายถึง   ความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.61-3.40   หมายถึง   ความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.81-2.60   หมายถึง   ความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00-1.80   หมายถึง   ความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

2.2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ โดยใช้วิเคราะห์เพ่ือตอบค าถาม
การวิจัยโดยการวิเคราะห์ CFA โดยพิจารณาดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การ
วิเคราะห์ที่ใช้มี ดังนี้ 1) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการเปรียบเทียบดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 2) วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์  3) 

วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง   (Structural Equation 
Modeling: SEM)  

3) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 
(Path Coefficient) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุ  (Path Analysis) และค านวณค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธจ์ากค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

ขั้นตอนที่ 4 เพ่ือสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง  
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร นักวิชาการ  
ขอบเขตการวิจัย  
ขอบเขตด้านประชากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร นักวิชาการ  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบประเมิน 
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ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของข้อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ดังนี้ 

1) ตรวจสอบ ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ข้อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

2) พิจารณาจากปัจจัยท่ีมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้  
1) ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ ถึงผู้เชี่ยวชาญเพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม  ตรวจสอบและประเมิน
ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ข้อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  

2) น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์          
การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การ
บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินความเป็น
ประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง ข้อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียน        จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการวิเคราะห์ความถี่  ให้แสดงความคิดเห็นตามความรู้  และประสบการณ์ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ  
แผนการด าเนินงาน 
ข้อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ แนวทางการปฏิบัติ 

ดังนี ้
1)  น าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1, 2 และ 3 จากปัจจัยท่ีมีค่า

น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ได้แก่ ด้านเจตคติต่อการเรียน  
2) น าข้อมูลจากข้อ 1 มายกร่างกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
3) น าร่างไปสนทนากลุ่มเพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบท

ของโรงเรียนจ่าอากาศ  
4) น าผลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม ไปตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

ตอนที่ 2 เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน  
จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

ตอนที่   3 เพ่ือศึกษาเส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

ตอนที่  4  เพ่ือเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือให้การน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลมีความสะดวกและมีความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยได้
ก าหนดสัญลักษณ์ท่ีมีความหมายใช้แทนตัวแปร ดังนี้ 

สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนตัวแปรแฝง ประกอบด้วย 
SFM  แทน  ด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ

(Strategies  for Learning Management) 
ATT  แทน ด้านเจตคติทางการเรียน (Attitude Towards Learning) 
ACM แทน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
SEE  แทน ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) 
SUT  แทน ด้านการสนับสนุนของครู (Support from Teacher)   
SUP  แทน ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง (Support from Parents) 
FUO  แทน ด้านลักษณะมุ่งอนาคต (Future Orientation) 

 สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนตัวแปรสังเกตได้ ประกอบด้วย  
1) ตัวแปรแฝงของกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ได้แก่ 

SFM1 แทน ด้านหลักสูตร (Curriculum) 
SFM2 แทน ด้านครู (Teacher) 
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SFM3 แทน ด้านบรรยากาศทางการเรียน (Learning Environment) 
SFM4 แทน ด้านส่งเสริมคุณลักษณะทางทหาร (Traits for the Military) 
SFM5 แทน ด้านการวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation) 

2) ตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลของกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
ประกอบด้วย 

2.1 ปัจจัยด้านที่ 1 เจตคติทางการเรียน ได้แก่ 
ATT1 แทน ความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Component) 
ATT2 แทน พฤติกรรม (Affective Component)   
ATT3 แทน ความรู้สึกหรืออารมณ์ (Behavior Component)  

2.2 ปัจจัยด้านที่ 2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ได้แก่ 
ACM1 แทน ความคาดหวัง (Expectation) 
ACM2 แทน สิ่งล่อใจ (Incentive) 
ACM3 แทน การแสวงหาความสุข (Pursuit of happiness) 

2.3 ปัจจัยด้านที่ 3 การรับรู้ความสามารถของตนเอง ได้แก่ 
SEE1 แทน ความยากของงาน (Magnitude of Job Difficulty) 
SEE2 แทน การแผ่ขยายความสามารถ (Generality of Ability) 
SEE3 แทน ความเข้มแข็ง (Strength) 

2.4 ปัจจัยด้านที่ 4 การสนับสนุนของครู ได้แก่ 
SUT1 แทน การชี้แนะ (Cues) 
SUT2 แทน การสอนแบบมีส่วนร่วม (Participation) 
SUT3 แทน การเสริมแรง (Reinforcement) 
SUT4 แทน การแก้ไขข้อบกพร่อง (Feedback/ Corrective) 

2.5 ปัจจัยด้านที่ 5 การสนับสนุนของผู้ปกครอง ได้แก่ 
SUP1 แทน เอาใจใส่ในการเรียนของบุตร (Emotional Bounding) 
SUP2 แทน ให้อิสระทางความคิดของบุตร (Independent) 
SUP3 แทน ยอมรับความคิดเห็นของบุตร (Boundaries) 
SUP4 แทน มีส่วนร่วมตัดสินใจ (Time) 
SUP5 แทน วางใจในการท ากิจกรรมของบุตร (Space) 

2.6 ปัจจัยด้านที่ 6 ลักษณะมุ่งอนาคต ได้แก่ 
FUO1 แทน ความสามารถในการคาดการณ์ไกล (Expectations Far)  
FUO2 แทน      การวางแผนหรือตั้งเป้าหมายในอนาคต (Problems and Planning) 
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FUO3 แทน  รอคอยและมีความเพียรพยายาม (Knowing Wait and  Effort) 
สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนค่าและความหมายทางสถิติ  

      แทน  ค่าเฉลี่ย หรือมัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
S.D.   แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
GFI    แทน  ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit Index) 
AGFI   แทน  คา่ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness                  
                     of Fit Index) 
RMR   แทน  ค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square   
                     Residual) 
RMSEA แทน  ค่าดัชนีรากท่ีสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า          
                     (Root Mean Square Error Approximation) 
df     แทน  ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 
P       แทน  ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (P – Value) 
b       แทน  น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 
SE     แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  (Standard  Error)  ของน้ าหนัก 
                    องค์ประกอบ   
R    แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
R2      แทน  สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Squared Multiple Correlations) 
FS     แทน  สัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Scores) 
e       แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) ของตัวบ่งชี้ 

         แทน  ตัวบ่งชี้ (ตัวแปรที่สังเกตได้) 
         แทน  องค์ประกอบย่อย (ตัวแปรแฝง) 

แทน  ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามหัวลูกศร          
       แสดงอิทธิพล 

 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการด าเนินงานของโรงเรียนจ่าอากาศในด้านการจัดการ
เรียนการสอน ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร ด้านครู ด้านบรรยากาศทางการเรียน ด้านส่งเสริม
คุณลักษณะทางทหาร และด้านการวัดและประเมินผล 

1) ด้านหลักสูตร หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครูในโรงเรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรของโรงเรียนทางทหาร  และการส่งเสริมให้ครูจัดท า และพัฒนา
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หลักสูตรของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนจ่าอากาศ โดยการประชุมชี้แจง/ อบรม/ 
สัมมนาการใช้หลักสูตรให้ครอบคลุมเชื่อมโยงกันตามมาตรฐานในหลักสูตร การจัดท าหลักสูตร และ
เอกสารประกอบอย่างพอเพียงทุกระดับชั้น การน าหลักสูตรไปใช้ การสนับสนุนให้ครูท ากิจกรรมตาม
หลักสูตร การประเมินผลการใช้หลักสูตร และน าผลที่ได้มาพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนให้มี
เนื้อหาเหมาะสมความต้องการของกองทัพอากาศ 

2) ด้านครู หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครูในโรงเรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจโดยการประชุมชี้แจง/ อบรม/ สัมมนาการใช้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างบรรยากาศ
ทางการเรียน การส่งเสริมคุณลักษณะทางทหาร การวัดและประเมินผล และการส่งเสริมให้ครูพัฒนา
ทักษะในการสร้างผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย เพ่ือการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ให้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดทางวิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอน สนับสนุน
งบประมาณจัดหาสื่อ นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  ให้
สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนจ่าอากาศ  

3) ด้านบรรยากาศทางการเรียน หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนงบประมาณจัดหาสื่อ/ โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์การฝึก/ เครื่องช่วยฝึก/ นวัตกรรมเพ่ือการ
เรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้เพียงพอ  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยง
ประสานกันเป็นเครือข่ายภายในสถาบันให้สามารถท างานได้อย่างสมบูรณ์  และการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ครู และนักเรียนสามารถเรียนรู้ ในการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และยังเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้  

4) ด้านส่งเสริมคุณลักษณะทางทหาร หมายถึง การด าเนินการของโรงเรียนเกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และลักษณะท่าทาง จิตใจเป็นทหาร มีความกล้าหาญ
เข้มแข็ง อดทน รักหมู่คณะ เคารพในระบบอาวุโส มีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  

5) ด้านการวัดและประเมินผล หมายถึง การด าเนินการของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัด
อบรมครูให้มีความรู้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยการชี้แจง
นักเรียนก่อนการวัดผล การจัดเครื่องมือวัดผล และก าหนดระยะเวลาในการวัด สนับสนุนให้วิเคราะห์
แบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร จัดท าและปรับปรุงแบบทดสอบ จัดท าคลังข้อสอบ 
และการวัดผลการเรียนตามระเบียบก าหนด รวมทั้งจัดท าข้อมูลสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตอนที่ 1 เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ กองทัพอากาศ 

การวิเคราะห์ข้อมูลตอนนี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาจากเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ  
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ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ  

ผู้วิจัยได้ท าการประมวลผลข้อมูล โดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์แสดงการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถี่  (Frequency) และสถิติ
ร้อยละ (Percentage) จ าแนกตามตัวแปรอิสระ ดังรายละเอียด 
ตารางท่ี 4.1   แสดงค่าความถ่ี และค่าร้อยละของข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
   

ผู้ทรงคุณวุฒิ (N=21) จ านวน ร้อยละ 
1.  เพศ ชาย 18 85.70 
  หญิง 3 14.30 
2.  เวลารับราชการ ต่ ากว่า 10 ปี 5 23.80 
  10 ปีขึ้นไป 16 76.20 
3. ต าแหน่ง ผบ.รร.จอ. 1 4.80 
  รอง ผบ.รร.จอ. 1 4.80 
  เสธ รร.จอ. 1 4.80 
  หัวหน้ากอง 1 4.80 
  รองหัวหน้ากอง 1 4.80 
  หัวหน้าแผนก 7 33.30 
  ครูแผนกวิชา 3 14.30 
  น.จัดการศึกษา 2 9.50 
  น.ประกันคุณภาพการศึกษา 1 4.80 
  น.โสตทัศนูปกรณ์ 1 4.80 
  น.การฝึก 2 9.50 
4. ชั้นยศ เรืออากาศโท 4 19.00 
  เรืออากาศเอก 3 14.30 
  นาวาอากาศตรี 1 4.80 
  นาวาอากาศโท 9 42.90 
  นาวาอากาศเอก 4 19.00 
5. การศึกษาสูงสุด ป.ตรี 11 52.40 
  ป.โท 10 47.60 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีเพศชาย  จ านวน  18 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.70 มีเวลารับราชการในโรงเรียนจ่าอากาศ 10 ปีขึ้นไป จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 76.20 มี
ต าแหน่งหัวหน้าแผนก จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 ชั้นยศ นาวาอากาศโท จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.90 การศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 52.40 

 
ตารางท่ี 4.2   แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการด าเนินการบริหาร

จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
 

รายการประเมิน Mean S.D. 
ระดับ

ด าเนินการ 
1. ด้านหลักสูตร 4.16 0.68 มาก 
1.1 พัฒนาการจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ

โรงเรียน 
4.23 0.81 มาก 

1.2 พัฒนาการจัดอบรมครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตร 
และวิธีการใช้หลักสูตร 

4.15 0.70 
มาก 

1.3 พัฒนาโรงเรียนจ่าอากาศตามแนวการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาด้านวิชาการ 

4.13 0.70 มาก 

1.4 พัฒนาในการวิเคราะห์และประเมินการใช้หลักสูตร เพ่ือ
น ามาปรับปรุงแก้ไข 

4.09 0.47 มาก 

2. ด้านคร ู 3.98 0.52 มาก 
2.1 ส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 3.99 0.75 มาก 

2.2 พัฒนาครใูห้มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.15 0.74 มาก 

2.3 ส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานของครู 4.11 0.69 มาก 
2.4 พัฒนาครูให้มีความกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน 
3.77 0.75 มาก 

3. ด้านบรรยากาศทางการเรียน 3.97 0.68 มาก 
3.1 พัฒนาด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยี 3.96 0.68 มาก 
3.2 พัฒนาสร้างบรรยากาศทางการเรียน 3.92 0.80 มาก 
3.3 พัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย 3.98 0.65 มาก 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน Mean S.D. 
ระดับ

ด าเนินการ 
3.4 พัฒนาเครื่องช่วยฝึก สนามฝึกให้สะอาดเรียบร้อย 4.00 0.51 มาก 
4. ด้านคุณลักษณะทางทหาร 3.89 0.79 มาก 
4.1 มีการเสริมสร้างคุณลักษะทางทหาร 3.83 0.75 มาก 
4.2 มีการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ และสภาพแวดล้อม

ภายในโรงเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
4.10 0.74 มาก 

4.3 มีการส่งเสริมเข้าอบรมหลักสูตรพิเศษ อ่ืน ๆ 3.81 0.69 มาก 
4.4 มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
3.87 0.75 มาก 

5. ด้านการวัดและประเมินผล 3.85 0.74 มาก 
5.1 มีการก าหนดวิธีการวัดและการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน

และได้มาตรฐาน 
3.83 0.76 มาก 

5.2 มีการประเมินผลการเรียนของนักเรียนในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

3.86 0.63 มาก 

5.3 มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการประเมินให้มีประสิทธิภาพ 3.74 0.66 มาก 
5.4 จัดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลและการติดตาม

ความก้าวหน้าของนักเรียน 
3.97 0.86 มาก 

 โดยรวม 3.97 0.65 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า การด าเนินการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ โดยรวม

อยู่ในระดับมาก สามารถเรียงตามการด าเนินการจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด  ดังนี้ ด้านหลักสูตร
ด าเนินการอยู่ในระดับมาก (= 4.16, S.D. = 0.68) ด้านครูด าเนินการอยู่ในระดับมาก (= 3.98, 
S.D. = 0.52) ด้านบรรยากาศทางการเรียนด าเนินการอยู่ในระดับมาก (= 3.97, S.D. = 0.68) 
ด้านส่งเสริมคุณลักษณะทางทหารด าเนินการอยู่ในระดับมาก (= 3.89, S.D. = 0.79) และด้านการ
วัดและประเมินผลด าเนินการอยู่ในระดับมาก (= 3.85, S.D. = 0.74) 
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ตารางท่ี 4.3   แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตรวจสอบความเหมาะสม การ
ด าเนินการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 

 

รายการประเมิน Mean S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 

1. ด้านหลักสูตร 4.15 0.68 มาก 
1.1 พัฒนาการจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ

โรงเรียน 
4.13 0.41 มาก 

1.2 พัฒนาการจัดอบรมครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตร 
และวิธีการใช้หลักสูตร 

4.09 0.17 
มาก 

1.3 พัฒนาโรงเรียนจ่าอากาศตามแนวการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาด้านวิชาการ 

4.23 0.61 มาก 

1.4 พัฒนาในการวิเคราะห์และประเมินการใช้หลักสูตร เพ่ือ
น ามาปรับปรุงแก้ไข 

4.15 0.70 มาก 

2. ด้านคร ู 4.03 0.59 มาก 
2.1 ส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 3.91 0.45 มาก 

2.2 พัฒนาครใูห้มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.11 0.42 มาก 

2.3 ส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานของครู 4.17 0.16 มาก 
2.4 พัฒนาครูให้มีความกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน 
3.96 0.42 มาก 

3. ด้านบรรยากาศทางการเรียน 4.07 0.57 มาก 
3.1 พัฒนาด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยี 4.26 0.76 มาก 
3.2 พัฒนาสร้างบรรยากาศทางการเรียน 3.91 0.30 มาก 
3.3 พัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย 4.09 0.64 มาก 
3.4 พัฒนาเครื่องช่วยฝึก สนามฝึกให้สะอาดเรียบร้อย 4.04 0.43 มาก 
4. ด้านคุณลักษณะทางทหาร 4.22 0.67 มาก 
4.1 มีการเสริมสร้างคุณลักษะทางทหาร 3.73 0.95 มาก 
4.2 มีการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ และสภาพแวดล้อม

ภายในโรงเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
3.80 0.75 มาก 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน Mean S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
4.3 มีการส่งเสริมเข้าอบรมหลักสูตรพิเศษ อ่ืน ๆ 3.91 0.67 มาก 
4.4 มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ภายในโรงเรียน 
3.94 0.65 มาก 

5. ด้านการวัดและประเมินผล 3.84 0.84 มาก 
5.1 มีการก าหนดวิธีการวัดและการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน

และได้มาตรฐาน 
3.98 0.76 มาก 

5.2 มีการประเมินผลการเรียนของนักเรียนในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

4.16 0.69 มาก 

5.3 มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการประเมินให้มีประสิทธิภาพ 3.84 0.56 มาก 
5.4 จัดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลและการติดตาม

ความก้าวหน้าของนักเรียน 
3.77 0.46 มาก 

 โดยรวม 4.06 0.65 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า การด าเนินการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ โดยรวมมี

ระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (= 4.06, S.D. = 0.65)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
ส่งเสริมคุณลักษณะทางทหารมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (= 4.22, S.D. = 0.69) รองลงมา
คือ ด้านหลักสูตร (= 4.15, S.D. = 0.68) ด้านบรรยากาศทางการเรียน (= 4.07, S.D. = 0.57) 
ด้านครู (= 4.03, S.D. = 0.59) และด้านการวัดและประเมินผล (= 3.81, S.D. = 0.84) 
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ตอนที่ 2 เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน  
จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

การวิเคราะห์ข้อมูลตอนนี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาจากเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน   
จ่าอากาศ พบว่า นักเรียนจ่าอากาศมีความเข้าใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียน พร้อมท่ีจะประพฤติปฏิบัติ
ตน เพื่อตอบสนองกิจกรรมการเรียน โดยมีความพึงพอใจ เห็นความส าคัญของอนาคต สามารถ
แก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากได้ ครูผู้สอนก็มีบทบาทส าคัญในกิจกรรมการเรียนของนักเรียนจ่าอากาศ  

และผู้ปกครองก็มีบทบาทส าคัญในการเอาใจใส่ในการเรียนของบุตรหลานของตน 
จึงสรุปรวมทั้งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล

ต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ  

ประกอบด้วย  6  ด้าน ได้แก่ ด้านเจตคติทางการเรียน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง ด้านการสนับสนุนของครู ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง และด้านลักษณะมุ่งอนาคต 

จากการสัมภาษณ์ได้ข้อมูลที่ได้มาก าหนดปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหาร
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ดังตารางที่ 4.4 
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ตารางท่ี 4.4   สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
กองทัพอากาศ จากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 

การวิเคราะห์ 
เอกสารวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์ 

1. ด้านเจตคติทางการเรียน เป็นความรู้สึก ความคิด และการกระท าของ
นักเรียน จะแสดงออกมาพร้อมกับความรู้สึกและอารมณ์ เปน็ตัวการส าคัญ
ที่ก าหนดแนวทางการแสดงออกของพฤติกรรมที่เกิดจากประสบการณ์
เรียนรู้ หรือความรู้สึกเชื่อศรัทราต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีต่อวิชาต่าง ๆ  
ในการสนองต่อการเรียนรู้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไข หรือสถานการณ์
ต่าง ๆ 

1. นักเรียนจ่าอากาศมีความปราศนาของนักเรียน   
ทุกคนที่เข้ามาเรียน เพราะต้องมีการสอบแข่งขันกัน
จากคนจ านวนมากแต่รับได้ปีละไม่กี่ร้อยคน ทุกคน
ต้องมีความรู้สึก ความคิด พร้อมกับความรู้สึก      
ของอารมณ์ พร้อมรับการฝึกและการเรียนในหลักสูตร
จ่าอากาศ 

1. ด้านเจตคติ
ทางการเรียน 

2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นมูลฐานของการเรียนรู้ และถือว่ามีความ ส าคัญ 
ต้องอาศัยแรงขับภายในของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งเร้า และจะน าไปสู่การเรียนรู้
ตามเป้าหมาย ท้ังนี้กิจกรรมการเรียนของจะส าเร็จมากน้อยเพียงใดจะ
ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแต่ละบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญ เพราะผู้ท่ีมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะมีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความรับผิดชอบที่จะ
กระท าการใด ๆ จนบรรลุเป้าหมาย และมีความพยายามที่จะมุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่สังคมยอมรับ ซึ่งเป็นแรงขับหรือความปรารถนาที่จะประสบ
ความส าเร็จตามความปรารถนาของตน 

 
 
 
 
 

2. นักเรียนจ่าอากาศมีความปรารถนาที่จะเรียนให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หรือท าให้ดีกว่าบุคคลอ่ืนความ
พยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ความรู้สึกสบายใจ 
เมื่อประสบความส าเร็จ เพราะได้แต่งเครื่องแบบ
นักเรียนที่สง่างามเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

2. ด้านแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)   
 

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
การวิเคราะห์ 

เอกสารวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์ 
3. การรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็นความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับ
ตนเองเป็นอย่างไร และอยากเป็นอย่างไร การด าเนินชีวิต เช่น 
ความรู้สึกหรือความเชื่อมั่น ในความสามารถของตนเอง ความรู้สึก
ท้อแท้ ท้อถอย เมื่อประสบกับความยากล าบาก ความรู้สึกโดดเดี่ยว 
การกล้าแสดงออกหรือไม่กล้าแสดงออกต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็น
แรงผลักดันเบื้องต้นที่ท าให้เด็กแต่ละคน สามารถท างานให้บรรลุ
เป้าหมายได้มากหรือน้อยแตกต่างกัน อันจะมีผลต่อการเรียนของตน 

3. นักเรียนจ่าอากาศจะต้องสามารถปฏิบัติได้เมื่อต้อง
แก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
และมีความมั่นใจท่ีจะเผชิญกับปัญหาได้ เพราะต้องผ่าน
การฝึกภาคสนาม ภาคปฏิบัติ และผลการเรียนท่ีดี 

3. ด้านการรับรู้
ความสามารถ 
ของตนเอง 

4. ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญท่ีสุดในการด าเนินการเรียนการสอน ถ้าครู
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะท าให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริง ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้นของนักเรียน ประสิทธิภาพซึ่งผู้เรียนจะได้รับผลส าเร็จในการเรียน 
ซึ่งได้แก่ การได้รับค าแนะน า การมีส่วนร่วม ในการเรียนการสอนการ
เสริมแรงจากครู การแก้ไขข้อผิดพลาด และการรู้ผลสะท้อนกลับของการ
กระท าว่าถูกต้องหรือไม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. นักเรียนจ่าอากาศทุกคนอยู่ในความปกครอง ดูแลของ
ครูตลอด 24 ชม. ที่คอยสอดส่องดูแล ควบคุม กวดขัน 
ระเบียบวินัย และการเรียนของนักเรียน นับได้ว่าครูนั้น
ใกล้ชิดกับนักเรียนมากกว่าผู้ปกครอง 

4. ด้านการ
สนับสนุนของครู 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)   
 

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
การวิเคราะห์ 

เอกสารวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์ 
5. ครอบครัวเป็นพลังส าคัญในช่วงการศึกษาในโรงเรียนของเด็ก 
ลักษณะส าคัญที่สุดของครอบครัวเป็นลักษณะทางจิตวิทยา
ภายในครอบครัว บรรยากาศทางปัญญา และบรรยากาศทาง
อารมณ์ภาย ในครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนของเด็ก 
เป็นการการส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการเรียนจากบิดามารดา 
และความคาดหวังของบิดามารดา มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของ
นักเรียนอย่างมาก 

5. นักเรียนจ่าอากาศทุกคนเป็นความคาดหวังของ
ผู้ปกครองว่าต้องการให้บุตรตั้งใจเรียนมีความมานะ
พยายามในการเรียน มีพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
และเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กสามารถท าการศึกษาเล่า
เรียน จนประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี เมื่อบุตร
หลานได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนจ่าอากาศ ผู้ปกครองก็
ได้รับค าชื่นชมจากเพ่ือนฝูง เป็นที่ยอมรับของสังคม 

5. ด้านการสนับสนุนของ
ผู้ปกครอง 

6. ลักษณะมุ่งอนาคต มีความส าคัญต่อการพัฒนาคนเพ่ือเตรียม
ให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นการควบคุมตนเองให้
ปฏิบัติเป็นขั้นตอนตามแผนที่วางไว้เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่
ต้องการในอนาคต มีความปรารถนาที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี แม้จะเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนของตนเอง 
ตามแผนที่วางไว้เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการใน
อนาคต เพราะความส าเร็จของนักเรียนคือการรับ
ราชการของตน มีเกียรติยศและศักดิ์ศรีในสังคม 
นักเรียนคนใดมีผลการเรียนดีเด่นสามารถได้รับ
คัดเลือกไปเป็นนักเรียนนายเรืออากาศได้อีก 

6. ด้านลักษณะมุ่งอนาคต 
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น าปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมองค์ประกอบของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ
บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ดังตารางที่ 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 ตรวจสอบความเหมาะสมองค์ประกอบของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร

จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
 

รายการประเมิน Mean S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 

1. ด้านเจตคติทางการเรียน 4.17 0.64 มาก 
1.1 นักเรียนมีความพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตน ในกิจกรรมการ

เรียน ตั้งใจฟังครูอธิบายและสนใจร่วมกิจกรรมการเรียน 
4.20 0.49 มาก 

1.2 นักเรียนรับรู้ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมา เป็นไปตาม
ความรู้สึกของตนเอง เช่น นักเรียนขีดเส้นใต้ข้อความส าคัญ 

4.12 0.76 มาก 

1.3 นักเรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เรียนในโรงเรียนจ่าอากาศ 4.21 0.67 มาก 

2. ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 4.06 0.75 มาก 
2.1 นักเรียนสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ 4.08 0.18 มาก 

2.2 นักเรียนยอมรับผลการกระท าของตนเองทั้งท่ีเป็นผลดีและ
ผลเสีย 

4.05 0.35 มาก 

2.3 นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนของตนเอง และปรับปรุง
ตนเองให้ดีขึ้น  

4.06 0.85 มาก 

3. ด้านรับรู้ความสามารถของตนเอง 4.08 0.61 มาก 

3.1 เมื่อเรียนเสร็จแต่ละวันนักเรียนสามารถปฏิบัติงานทีย่ากได้ 4.10 0.81 มาก 

3.2 นักเรียนสามารถเรียนรู้ และแก้ปัญหาต่างๆท่ีซับซ้อนได้ 4.07 0.73 มาก 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ)   
 

รายการประเมิน Mean S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
3.3 นักเรียนมีอดทนท างานท่ีต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ได้ 4.08 0.83 มาก 
4. ด้านการสนับสนุนของครู 4.13 0.83 มาก 
4.1 ครูให้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ที่ได้จากการเรียน

กับเพ่ือน ๆ 

4.09 0.72 มาก 

4.2 ครูกล่าวชมเชย เมื่อนักเรียนตอบค าถามได้ถูกต้อง 4.16 0.94 มาก 

4.3 ครบูอกถึงประโยชน์ของการเรียนกล่าวสนับสนุนเพื่อกระตุ้น
ให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น 

4.20 0.79 มาก 

4.4 ผู้สอนบอกจุดประสงค์ของการเรียนการสอนอย่างชัดเจนแก่
นักเรียน 

4.07 0.63 มาก 

5. ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง 4.10 0.49 มาก 
5.1 ผู้ปกครองให้นักเรียนเลือกเรียนเหล่าทหารที่นักเรียนชอบ 4.16 0.48 มาก 

5.2 ผู้ปกครองเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
ความอิสระ 

4.10 0.54 มาก 

5.3 ผู้ปกครองให้ความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจนักเรียน 4.20 0.59 มาก 

5.4 ผู้ปกครองยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนในการตัด    

สินใจของนักเรียนทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องอ่ืน 

4.10 0.23 มาก 

5.5 ผู้ปกครองร่วมตัดสินใจการมีส่วนร่วมและการท ากิจกรรม  
ของนักเรียน 

3.94 0.46 มาก 

6. ด้านลักษณะมุ่งอนาคต 4.03 0.92 มาก 
6.1 นักเรียนมีความคาดหวังประสบความส าเร็จทางการเรียน

เพ่ืออนาคตของตนเอง 
4.02 0.89 มาก 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ)   
 

รายการประเมิน Mean S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
6.2 นักเรียนสามารถแก้ไขความผิดพลาดของตนเอง ด้วยความ

พยายามซึ่งเป็นแรงเสริมที่ช่วยสร้างความมุ่งมั่นในการ 

ท างานใหส้ าเร็จ 

4.05 0.67 มาก 

6.3 นักเรียนเห็นตัวแบบของบุคคลอื่นน ามาพิจารณา
ความสามารถของตน จากที่นักเรียนสังเกตเห็นผู้อ่ืนท างาน  
ที่ยากส าเร็จ 

4.01 0.86 มาก 

 โดยรวม 4.06 .32 มาก 
 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความเหมาะสมของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้

ของโรงเรียนจ่าอากาศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านเจตคติทางการเรียน 
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด (= 4.17, S.D. = 0.64)  รองลงมาคือ ด้านการสนับสนุนของครู                    
(= 4.13, S.D. = 0.83) ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง (= 4.10, S.D. = 0.49) ด้านรับรู้
ความสามารถของตนเอง (= 4.08, S.D. = 0.61) ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (= 4.06, S.D. = 0.75) 
และด้านลักษณะมุ่งอนาคต (= 4.03, S.D. = 0.92)  

 จึงสรุปรวมท้ังจากการศึกษาเอกสารและผนวกกับการสัมภาษณ์ น ามาสร้างเป็นโมเดลเชิง
สมมติฐานของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ มีลักษณะดังภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1 โมเดลเชิงสมมติฐานของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้  
ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 
 

คาดการณ์

ไกล 

 

วางแผน

หรือ

ต้ังเป้าหมาย 

 

รอ

คอย

และมี

ความ

เพียร

พยาย

าม 

 

ลักษณะมุ่ง

อนาคต 

 

ความ

ยาก

ของ

งาน 

 

รับรู้ความ  

สามารถของตน 

ของตนเอง 

 

ความรู ้

 

 

พฤติกรรม 

 

เจตคตทิางการ

เรียน 

 

 

การสนับสนนุ

ของผู้ปกครอง 

 

 

เอาใจ

ใส่ใน

การ

เรียน

ของ

บุตร 

 

กลยุทธก์ารบริหาร

จัดการเรียนรู ้

 

 

ด้านครู  

 

ด้านหลักสูตร 

 

ด้านบรรยากาศทางการ

เรียน 

 ด้านส่งเสริมคุณลกัษณะ

ทางทหาร 

 
ด้านการวัดและ

ประเมนิผล 

 

การแสวงหาความสุข 

สิ่งล่อใจ 

 

 

ความคาด หวัง 

 

 
แรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ ์

 

 

 

ความรู้สกึ 

 

ให้

อิสระ

ทาง

ความ

คิด

ของ

บุตร 

ยอม 

รับ

ความ

คิดเห็น

ของ

บุตร 

 

มีส่วนรว่ม

ตัดสินใจ

และ

กิจกรรม

ทางการ

เรียน 

 

วางใจใน

การท า

กิจกรรม 

ของบุตร 

การแผ่

ขยาย

ความ 

สามารถ 

 

ความ

เข้มแข็ง 

 

การสนับสนนุ

ของคร ู

 

การสอนแบบมี

ส่วนรว่ม 

 

การชีแ้นะ 

 

การเสริมแรง 

แรง 

 
การแก้ไขขอ้ 

บกพร่อง 
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ตอนที่ 3 เพ่ือศึกษาเส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ จากนั้นจึงน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปแบบของตาราง 
และแปลผลโดยการบรรยายประกอบ ส่วนสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยการวิเคราะห์ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสม
ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็น  นักเรียนจ่าอากาศ  โรงเรียนจ่าอากาศ         
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ท่ีได้ศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ผู้วิจัยได้ท าการประมวลผลข้อมูล  โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามโดยหาค่าความถี ่(Frequency) และสถิติร้อยละ (Percentage) จ าแนกตามตัวแปรอิสระ 

ดังรายละเอียด ในตารางที่ 4.6 ดังนี้   
 

ตารางท่ี 4.6   แสดงค่าความถ่ี และค่าร้อยละของข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

นักเรียนจ่าอากาศ (N=630) จ านวน ร้อยละ 
1.  การศึกษาก่อนเข้าเป็น ม.3 502 79.70 
  นักเรียนจ่าอากาศ ม.6 หรือเทียบเท่า 128 20.30 
2.  เหล่าทหารที่เรียน ทหารแพทย์ 19 3.00 
  ทหารสารวัตร 29 4.60 
  ทหารอุตุ 8 1.30 
  ทหารสรรพาวุธ 69 11.00 
  ทหารช่างอากาศ 278 44.10 
  ทหารอากาศโยธิน 36 5.70 
  ทหารสื่อสาร 155 24.60 
  ทหารต้นหน/บังคับการบิน 36 5.70 
3.  สถานภาพของครอบครัว บิดามารดาหย่าร้าง 116 18.40 
  บิดามารดาอยู่ร่วมกัน 455 72.20 
  มารดาถึงแก่กรรม 19 3.00 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ)   
  

นักเรียนจ่าอากาศ (N=452) จ านวน ร้อยละ 
  บิดาถึงแก่กรรม 40 6.30 
4.  อาชีพของผู้ปกครอง รับจ้าง/เกษตรกรรม 63 10.00 
  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 46 7.30 
  พนักงานเอกชน 168 26.70 
  รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 353 56.00 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่การศึกษาก่อนเข้าเป็นนักเรียน 

คุณวุฒิ ม.3 จ านวน 502 คน คิดเป็นร้อยละ79.70 เรียนเหล่าทหารช่างอากาศ จ านวน 278 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.10 บิดามารดาอยู่ร่วมกัน จ านวน 455 คน คิดเป็นร้อยละ 72.20 ผู้ปกครองมีอาชีพรับ
ราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 

ขั้นที่ 2 ระดับการรับรู้กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้  และปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ  

2.1 ระดับการรับรู้องค์ประกอบของกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 
จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ดังตารางที่ 4.6 

 
ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขององค์ประกอบการบริหารจัดการ

เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 

 

กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ 
N=630 แปล

ผล Mean S.D. 
1. ด้านหลักสูตร 3.99 0.79 มาก 
2. ด้านครู อาจารย์ 3.97 0.68 มาก 
3. ด้านบรรยากาศทางการเรียน 3.81 0.91 มาก 
4. ด้านส่งเสริมคุณลักษณะทางทหาร 4.16 0.68 มาก 
5. ด้านการวัดและประเมินผล 3.99 0.76 มาก 
 โดยรวม 3.98 0.52 มาก 

 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

142 

 

จากตารางที ่4.7 พบว่า กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ โดยรวมอยู่
ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.98 เมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ คือ ด้านส่งเสริม
คุณลักษณะทางทหาร มีค่าเฉลี่ย 4.16 รองลงมาคือ ด้านหลักสูตร และด้านการวัดและประเมินผล 
ค่าเฉลี่ย 3.99 และมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านบรรยากาศทางการเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.81 

2.2 ตรวจสอบระดับการรับรู้ด้านปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ดังตารางที่ 4.8 

 
ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ

การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
 
 

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหาร
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 

N=630 
แปลผล 

Mean S.D. 
1. ด้านเจตคติทางการเรียน 3.96 0.50 มาก 
 ความรู้ความเข้าใจ  3.83 0.69 มาก 
 พฤติกรรม  3.92 0.66 มาก 
 ความรู้สึกหรืออารมณ์  4.11 0.73 มาก 
2. ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 4.00 0.51 มาก 
 ความคาดหวัง  3.99 0.68 มาก 
 สิ่งล่อใจ  4.03 0.80 มาก 
 การแสวงหาความสุข  3.98 0.65 มาก 
3. ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง 4.09 0.47 มาก 
 ความยากของงาน  4.03 0.81 มาก 
 การแผ่ขยายความสามารถ  4.13 0.70 มาก 
 ความเข้มแข็ง  4.11 0.70 มาก 
4. ด้านการสนับสนุนของครู 4.15 0.54 มาก 
 การชี้แนะ  4.13 0.75 มาก 
 การสอนแบบมีส่วนร่วม  4.16 0.74 มาก 
 การเสริมแรง  4.11 0.69 มาก 
 การแก้ไขข้อบกพร่อง  4.17 0.75 มาก 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหาร 
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 

N=630 
แปลผล 

Mean S.D. 
5. ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง 4.12 0.54 มาก 
 เอาใจใส่ในการเรียนของบุตร 4.30 0.57 มากที่สุด 
 ให้อิสระทางความคิดของบุตร  4.28 0.56 มากที่สุด 
 ยอมรับความคิดเห็นของบุตร  4.13 0.76 มาก 
 มีส่วนร่วมตัดสินใจ  4.16 0.63 มาก 
 วางใจในการท ากิจกรรมของบุตร  3.74 0.66 มาก 
6. ด้านลักษณะมุ่งอนาคต 4.05 0.57 มาก 
 การคาดการณ์ไกล  4.04 0.82 มาก 
 การวางแผนหรือตั้งเป้าหมาย  3.97 0.86 มาก 
 การรอคอยและมีความเพียรพยายาม  4.16 0.75 มาก 
 สรุปภาพรวม 4.06 0.32 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน

จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.06 เมื่อวิเคราะห์รายด้าน 

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ การสนับสนุนของครูมีค่าเฉลี่ย 4.15 รองลงมาคือ การสนับสนุนของ
ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย 4.12 ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.09 ด้านลักษณะมุ่งอนาคต 

มีค่าเฉลี่ย 4.05 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ย 4.00 และ ด้านเจตคติทางการเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.96 
สามารถน ามาสร้างโมเดลเชิงสมมติฐานปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ดังภาพที่ 4.2 
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ภาพที่ 4.2 โมเดลเชิงสมมติฐานปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

ขั้นท่ี 3 เพื่อศึกษาเส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัด  
การเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 

ก่อนท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ท่ีจะน าไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความสัมพันธ์ของปัจจัย ที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ดังตารางท่ี 
4.9  
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ตารางท่ี 4.9 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรการบริหารจัดการเรียนรู้กับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ 

 
ปัจจัย SFM ATT ACM FUO SEE SUT SUP 
SFM 1.000       

ATT 0.795** 1.000      

ACM 0.551** 0.527** 1.000     

FUO 0.501** 0.593** 0.562** 1.000    

SEE 0.562** 0.514** 0.543** 0.519** 1.000   

SUT 0.734** 0.525** 0.537** 0.532** 0.641** 1.000  

SUP 0.615** 0.536** 0.548** 0.516** 0.562** 0.605** 1.000 
 

หมายเหตุ: ** p < 0.01  
 
 จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยท้ัง 6 ปัจจัย 

มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกกับการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตั้งแต่ 0.501 – 0.795 โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์สูงสุด
คือ ด้านเจตคติทางการเรียน (ATT) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.795 รองลงมาคือ ด้าน
สนับสนุนของครู (SUT) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.734 ด้านสนับสนุนของผู้ปกครอง 
(SUP) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.615 ด้านรับรู้ความสามารถของตนเอง (SEE) มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.562  ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (ACM) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.521 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่ าสุดคือ ด้านลักษณะมุ่งอนาคต (FUO) มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.501 

ส าหรับค่าสถิติที่จะน าไปใช้พิจารณา คือ ค่าสถิติ Bartlett  ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐาน
ว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้น เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) หรือไม่ โดยพิจารณาท่ีค่า 
Bartlett,s Test of Sphericity และค่าความน่าจะเป็นว่า มีความสัมพันธ์กันเหมาะสมเพียงพอที่จะ
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป โดยพิจารณาที่การมีนัยส าคัญทางสถิติ และยังพิจารณาได้จากค่า
ดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measures of Sampling Adequacy) ซึ่งคิม 
และมัชเลอร์ (Kim & Mucller, 1978; อ้างถึงใน สมเกียรติ ทานอก, 2539) ได้เสนอไว้ว่าถ้ามีค่ามากกว่า 
0.80 ดีมาก แต่ถ้ามีค่าน้อยกว่า 0.50 ใช้ไม่ได ้ซึ่งจ าแนกเป็นรายโมเดล ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ของการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 

 SFM1 SFM2 SFM3 SFM4 SFM5 

SFM1 1.00     

SFM2 0.401** 1.00    

SFM3 0.484** .535** 1.00   

SFM4 0.358** 0.333** 0.477** 1.00  

SFM5 0.447** 0.503** 0.328** 0.494** 1.00 

  3.99 3.97 3.81 4.16 3.99 

S.D. 0.79 0.68 0.91 0.68 0.76 

 
หมายเหตุ: ** p < 0.01  
 
 จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของการบริหารจัด 
การเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  (SFM) พบว่าองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านมี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 (p < 0.05) โดย องค์ประกอบที่มี
ความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ ด้านครู (SFM2) กับด้านบรรยากาศทางการเรียน (SFM3)  มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.538 องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุดคือ ด้านบรรยากาศทางการเรียน 
(SFM3) กับด้านการวัดและประเมินผล (SFM5) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.328 
 
ตารางท่ี 4.11 ค่าสถิติ Bartlett ดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน ขององค์ประกอบการบริหารจัดการ

เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 

โมเดลการวัด 
Bartlett,s Test of 

Sphericity 
p 

Kaiser-Meyer-Olkin 
Measures of 
Sampling dequacy 

กลยุทธ์การบริหาร
จัดการเรียนรู้ 

658.29 0.00 0.86 
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 จากตารางที่ 4.11  ผลการวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกสหสัมพันธ์ก่อน
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าเมทริกสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์
เอกลักษณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่า Bartlett,s Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 658.29 ซึ่ง
มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.00 (p < 0.05) ส่วนดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน มีค่าเท่ากับ 0.86 โดยมี
ค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน สามารถน าไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบได้   
 
ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โมเดลกลยุทธ์การเรียนรู้ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
b (SE) 

สปส. 
การพยากรณ์ 

(R2) 

สปส. 
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความ 
คลาดเคลื่อน
ของตัวบ่งช้ี 

(e) 
 
กลยุทธ์การเรียนรู้ 

SFM1 0.72**(0.00) 0.72 0.53 0.35 
SFM2 0.71**(0.00) 0.73 0.57 0.25 
SFM3 0.74**(0.00) 0.73 0.53 0.44 
SFM4 0.78**(0.00) 0.57 0.33 0.43 
SFM5 0.56**(0.00) 0.53 0.28 0.50 

Chi-Square = 28.02   df =  15          p      = 0.61  
GFI  =  0.98     AGFI =  0.99      RMSEA =  0.02        RMR  = 0.03 

 
หมายเหตุ: ** p < 0.01  

จากตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ (Chi-Square)  มีค่าเท่ากับ 28.02 ที่ชั้นแห่งความเป็น
อิสระ (Degrees of Freedom) มีค่าเท่ากับ 15 มีความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 1 (p = 0.61) นั่นคือค่าไค-
สแควร์ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.98 รวมทั้งค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.99 มีค่าเข้าใกล้ 1 ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลัง
สองของส่วนเหลือของความแปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง (RMR )เท่ากับ 0.03 แสดงว่า ยอมรับ
สมมติฐานหลักท่ีว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 4.12 พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบทั้ง   
5 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่าต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.56 ถึง 0.78 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่ส าคัญขององค์ประกอบการบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นั่นคือตัวองค์ประกอบ SFM1 – SFM5 เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญขององค์ประกอบการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ ซึ่งค่าความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบ (ค่า R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 
(FS) ก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 2= 28.02,df = 15, p = 0.61, GF =0.98, AGFI= 0.99, RMSEA= 0.02,RMR = 0.03 
 
ภาพที่ 4.3 โมเดลโครงสร้างเชิงเส้นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการบริหารจัดการเรียนรู้

ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์การ

บริหารจัดการ

เรียนรู้ 

SFM1 

SFM2 

SFM3 

SFM4 

SFM5 

0.72 

0.71 

0.74 

0.78 

0.56 

0.35 

0.25 

0.50 

0.43 

0.44 

(e) 
(b) 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านเจตคติทางการเรียน 

 

 ATT1 ATT2 ATT3 

 ATT1 1.00   

 ATT2 .329** 1.00  

 ATT3 0.333** 0.690** 1.00 

 MEAN 3.83 3.92 4.11 

 S.D. 0.69 0.66 0.73 

 
หมายเหตุ: ** p < 0.01  

จากตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของปัจจัยเชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้าน
เจตคติทางการเรียน (ATT) พบว่า องค์ประกอบย่อยท้ัง 3 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p < 0.05) โดยองค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ พฤติกรรม 
(ATT2) กับความรู้สึกหรืออารมณ์ (ATT3) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.69 และองค์ประกอบ
ที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุดคือ ความรู้ (ATT1) กับพฤติกรรม (ATT2) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.32 
 
ตารางท่ี 4.14 ค่าสถิติ Bartlett ดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน ของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อ      

การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้าน    
เจตคติทางการเรียน 

 

โมเดลการวัด 
Bartlett,s Test 
of Sphericity 

p 
Kaiser-Meyer-Olkin 

Measures of Sampling 
Adequacy 

ด้านเจตคติทางการเรียน 23.60 0.00 0.84 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

150 

 

 จากตารางที่ 4.14  ผลการวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกสหสัมพันธ์ก่อน

น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า เมทริกสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์

เอกลักษณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่า Bartlett,s Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 23.60 ซึ่งมี

ค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.00 (p < 0.05) ส่วนดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน มีค่าเท่ากับ 0.84 โดยมี

ค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน สามารถน าไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบได้   

ตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ
บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านเจตคติ
ทางการเรียน 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
b (SE) 

สปส. 
การพยากรณ์ 

(R2) 

สปส. 
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคลื่อนของ 

ตัวบ่งชี้ 
(e) 

 
ด้านเจตคติ

ทางการเรียน 

ATT1 0.68** 0.00) 0.77 0.60 0.20 
ATT2 0.76**(0.00) 0.68 0.46 0.37 
ATT3 0.72**(0.00) 0.70 0.49 0.44 

 2 = 11.36                    df =  6              p      = 0.56 
GFI =  0.99        AGFI =  0.97      RMSEA =  0.023        RMR  = 0.04 

 
หมายเหตุ: ** p < 0.01  
 

จากตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านเจตคติทางการ
เรียน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี   พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์  
(Chi-Square)  มีค่าเท่ากับ 11.36  ที่ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) มีค่าเท่ากับ 6 มี
ความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 1 (p = 0.56) นั่นคือค่าไค-สแควร์ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 รวมทั้งค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 

0.97 มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลักท่ีว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
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เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 4.15 พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบย่อย
ทั้ง 3 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่าต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.68 ถึง 0.76 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นองค์ประกอบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านเจตคติ
ทางการเรียน นั่นคือ องค์ประกอบย่อย ATT1 – ATT3 เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญขององค์ประกอบปัจจัย
เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้าน
เจตคติทางการเรียน ซึ่งค่าความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบ  (ค่า R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ (FS) ก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 2 = 11.36, df=  6, p = 0.56, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, RMSEA =0.02,       
RMR = 0.04 

 
ภาพที่ 4.4 โมเดลโครงสร้างเชิงเส้นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี

อิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ด้านเจตคติทางการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

เจตคติทางการ

เรียน 

ATT1 

ATT2 

ATT3 

0.68 

0.76 

0.72 

0.20 

0.37 

0.44 

(e) (b) 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

 

 ACM1 ACM2 ACM3 

ACM1 1.00   

ACM2 0.322** 1.00  

ACM3 0.427** 0.349** 1.00 

MEAN 3.99 4.03 3.98 

S.D. 0.68 0.80 0.65 

 
หมายเหตุ: ** p < 0.01  

จากตารางที ่4.16 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (ACM) พบว่า องค์ประกอบย่อยท้ัง 3 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p < 0.05) โดยคู่องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ ความ
คาดหวัง (ACM1)  กับการแสวงหาความสุข (ACM3) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  0.42 และ
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ ความคาดหวัง (ACM1) กับล่อใจ (ACM2) มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.32 
 
ตารางท่ี 4.17 ค่าสถิติ Bartlett ดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน ของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อ    

การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
 

โมเดลการวัด 
Bartlett,s Test 
of Sphericity 

p 
Kaiser-Meyer-Olkin 

Measures of Sampling 
Adequacy 

ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 24.18 0.00 0.93 
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จากตารางที ่4.17  ผลการวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกสหสัมพันธ์ก่อน
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน      
จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พบว่า เมทริกสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่า Bartlett,s Test of Sphericity มี
ค่าเท่ากับ 24.18 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.00 (p < 0.05) ส่วนดัชนี ไกเซอร์- ไมเยอร์-ออลคิน 
มีค่าเท่ากับ 0.93 โดยมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน สามารถน าไปใช้
วิเคราะห์องค์ประกอบได้   
 
ตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ

บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
b (SE) 

สปส. 
การ

พยากรณ์ 
(R2) 

สปส. 
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคลื่อนของ 

ตัวบ่งชี้ 
(e) 

 
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

ACM1 0.71**(0.00) 0.62 0.52 0.33 
ACM2 0.66**(0.00) 0.46 0.58 0.43 
ACM3 0.65**(0.00) 0.65 0.43 0.25 

 2 = 7.41          df =  6          p      = 0.74         GFI =  1.00   
AGFI =  0.97      RMSEA =  0.013        RMR  = 0.04 

 
หมายเหตุ: ** p < 0.01  
 

จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี   พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์       
(Chi-Square)  มีค่าเท่ากับ 7.41 ที่ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) มีค่าเท่ากับ 6 มี
ความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 1 (p = 0.74) นั่นคือค่าไค-สแควร์ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 รวมทั้งค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว  (AGFI) เท่ากับ 
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0.97 มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลักท่ีว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

   เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 4.18 พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบ
ย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่าต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.65 ถึง 0.71 และมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของปัจจัยเชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์นั่นคือ ตัวแปรสังเกตได้ ACM1 – ACM3 เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญขององค์ประกอบ
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งค่าความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบ (ค่า R2) และค่าสัมประสิทธิ์
คะแนนองค์ประกอบ (FS) ก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 

 
 

 

 

 

 

 

 2 = 7.41, df = 6, p =0.74, GFI =1.00, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.01,          
RMR  = 0.04 

 
ภาพที่ 4.5 
 

โมเดลโครงสร้างเชิงเส้นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 

แรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ 

ACM1 

ACM2 

ACM3 

0.71 

0.66 

0.65 

0.33 

0.43 

0.25 

(e) (b) 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

155 

 

ตารางท่ี 4.19 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
 

 SEE1 SEE2 SEE3 

SEE1 1.00   

SEE2 0.622* 1.00  

SEE3 0.440* 0.446* 1.00 

MEAN 4.04 3.97 4.16 

S.D. 0.82 0.86 0.75 

 
หมายเหตุ: * p < 0.05  

จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของปัจจัยเชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  ด้าน
การรับรู้ความสามารถของตนเอง พบว่า  องค์ประกอบย่อยท้ัง 3 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ ความยากของ
งาน (SEE1)   กับการแผ่ขยายความสามารถ  (SEE2) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  0.62  และ
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ ความยากของงาน (SEE1)    กับความเข้มแข็ง (SEE3) มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.440 
 
ตารางท่ี 4.20 ค่าสถิติ Bartlett ดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน ของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการ

บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านการรับรู้
ความสามารถของตนเอง 
 

โมเดลการวัด 
Bartlett,s 
Test of 

Sphericity 
p 

Kaiser-Meyer-Olkin 
Measures of Sampling 

Adequacy 
ด้านการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง 

148.77 0.00 0.83 
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จากตารางที่ 4.20  ผลการวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกสหสัมพันธ์   
ก่อนน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของ โรงเรียน
จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง พบว่า เมทริกสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่า  Bartlett,s Test of 

Sphericity มีค่าเท่ากับ 148.77 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.00 (p < 0.05)  ส่วนดัชนีไกเซอร์-ไม
เยอร์-ออลคิน มีค่าเท่ากับ 0.83 โดยมีค่ามากกว่า  0.50 แสดงว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน สามารถ
น าไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบได้   
 
ตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ

บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านการรับรู้
ความสามารถของตนเอง 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
b (SE) 

สปส. 
การ

พยากรณ์ 
(R2) 

สปส. 
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคลื่อนของ 

ตัวบ่งชี้ 
(e) 

 
ด้านการรับรู้

ความสามารถของ
ตนเอง 

SEE1 0.74*(0.01) 0.16 0.75 0.28 
SEE2 0.72*(0.01) 0.21 0.77 0.08 
SEE3 0.58*(0.01) 0.62 0.89 0.48 

 2 = 8.04   df =  6          p      = 0.63  
GFI  =  1.00   AGFI =  0.99      RMSEA =  0.016        RMR  = 0.00 

 
หมายเหตุ: * p < 0.05  
 

จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  ด้านการรับรู้
ความสามารถของตนเอง พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี  พิจารณาได้
จากค่าไค-สแควร์ (Chi-Square)  มีค่าเท่ากับ 8.04 ที่ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom)   
มีค่าเท่ากับ 6 มีความน่าจะเป็นเข้าใกล้  1 (p = 0.63) นั่นคือค่าไค-สแควร์ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ     
และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 รวมทั้งค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้
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แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.99 มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 4.21 พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบย่อย
ทั้ง 3 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่าต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.58 ถึง 0.74 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านการรับรู้
ความสามารถของตนเอง  นั่นคือ  ตัวแปรสังเกตได้  SEE1 – SEE3 เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
องค์ประกอบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ ด้านรับรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งค่าความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบ (ค่า R2) 
และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (FS) ก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 

 
 

 

 

 

 

 

 2 = 8.04, df= 6, p = 0.63, GFI= 1.00, AGFI= 0.99, RMSEA= 0.01,            
RMR  = 0.00 

 
ภาพที่ 4.6 โมเดลโครงสร้างเชิงเส้นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี

อิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

 
 
 
 
 

การรับรู้

ความสามารถของ

ตนเอง 

SEE1 

SEE2 

SEE3 

0.74 

0.72 

0.58 

0.28 

0.09 

0.48 

(e) (b) 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านการสนับสนุนของครู 
 

 SUT1 SUT2 SUT3 SUT4 

SUT1 1.00    

SUT2 0.633** 1.00   

SUT3 0.522** 0.408** 1.00  

SUT4 0.329** 0.589** 0.452** 1.00 

MEAN 4.13 4.16 4.11 4.17 

S.D. 0.75 0.74 0.69 0.75 

 
หมายเหตุ: ** p < 0.01  
  

จากตารางที่  4.22 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของปัจจัย        
เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

ด้านการสนับสนุนของครู (SUT) พบว่า องค์ประกอบท้ัง 4 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p < 0.05) โดยองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ การสอน
แบบมีส่วนร่วม  (SUT2) กับ  การชี้แนะ  (SUT1)  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  0.633 และ
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ การแก้ไขข้อบกพร่อง (SUT4)  กับ การชี้แนะ (SUT1) มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.329 
 
ตารางท่ี 4.23 ค่าสถิติ Bartlett ดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ    

การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านการ
สนับสนุนของครู 
 

โมเดลการวัด 
Bartlett,s 
Test of 

Sphericity 
p 

Kaiser-Meyer-Olkin 
Measures of Sampling 

Adequacy 
ด้านการสนับสนุนของครู 26.70 0.00 0.80 
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จากตารางที ่4.23  ผลการวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกสหสัมพันธ์ก่อน
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน      
จ่าอากาศ ด้านการสนับสนุนของครู พบว่า เมทริกสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์
เอกลักษณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่า Bartlett,s Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 26.70 ซึ่งมี
ค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.00 (p < 0.05) ส่วนดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน มีค่าเท่ากับ 0.80 โดยมี
ค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน สามารถน าไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบ  
 
ตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ

บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ด้านการสนับสนุนของคร ู

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
b (SE) 

สปส. 
การ

พยากรณ์ 
(R2) 

สปส. 
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคลื่อนของ 

ตัวบ่งชี้ 
(e) 

 
ด้านการสนับสนุนของ

คร ู

SUT1 0.63**(0.00) 0.71 0.88 0.49 
SUT2 0.75**(0.00) 0.40 0.74 0.25 
SUT3 0.79**(0.00) 0.82 0.73 0.29 
SUT4 0.73**(0.00) 0.50 0.81 0.25 

 2 = 12.67   df =  10          p      = 0.67      GFI =  1.00    
AGFI =  0.97      RMSEA =  0.00        RMR  = 0.00 

 
หมายเหตุ: ** p < 0.01  

 จากตารางที่  4.24 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านการ
สนับสนุนของครู พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี  พิจารณาได้จากค่า
ไค-สแควร์ (Chi-Square)  มีค่าเท่ากับ 12.67 ที่ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) มีค่า
เท่ากับ 10 มีความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 1 (p = 0.67) นั่นคือค่าไค-สแควร์ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 รวมทั้งค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) เท่ากับ 0.97 มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 4.24 พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบย่อย
ทั้ง 4 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่าต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.63 ถึง 0.79 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่ส าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อ      
การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านการสนับสนุนของครู 
นั่นคือ ตัวแปรสังเกตได้ SUT1 – SUT4 เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญขององค์ประกอบปัจจัยเชิงสาเหตุที่
มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านการ
สนับสนุนของครู ซึ่งค่าความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบ (ค่า R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ (FS) ก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 
 

 

 

 

 

 

 2 = 12.67, df = 10, p = 0.67, GFI =  1.00, AGFI= 0.97, RMSEA=0.00,          
RMR  = 0.00 

 

ภาพที่ 4.7 โมเดลโครงสร้างเชิงเส้นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ด้านการสนับสนุนของครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสนับสนุน

ของครู  

SUT1 

SUT2 

SUT3 

0.63 

0.75 

0.79 

0.49 

0.25 

0.29 

(e) (b) 

SUT4 

0.73 

0.2 
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ตารางท่ี 4.25 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง 

 

 SUP1 SUP2 SUP3 SUP4 SUP5 

SUP1 1.00     

SUP2 0.371* 1.00    

SUP3 0.432** 0.598** 1.00   

SUP4 .343** 0.519** 0.377** 1.00  

SUP5 0.386 0.522** 0.478** 0.506** 1.00 

MEAN 4.30 4.28 4.13 4.16 3.74 

S.D. 0.57 0.56 0.76 0.63 0.66 

 
หมายเหตุ: ** p < 0.01  
   

* p < 0.05 
 

จากตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของปัจจัยเชิง  
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  ด้าน
การสนับสนุนของผู้ปกครอง (SUP) พบวา่ องค์ประกอบย่อยท้ัง 4 องค์ประกอบมี ความสัมพันธ์กันเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือยอมรับความ
คิดเห็นของบุตร  (SUP3) กับ ให้อิสระทางความคิดของบุตร (SUP2) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 

0.598 และองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ มีส่วนร่วมตัดสินใจ (SUP4) กับ เอาใจใส่ในการ
เรียนของบุตร (SUP1) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.343 
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ตารางท่ี 4.26 ค่าสถิติ Bartlett ดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ    
การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านการ
สนับสนุนของผู้ปกครอง 

 

โมเดลการวัด 
Bartlett,s 
Test of 

Sphericity 
p 

Kaiser-Meyer-Olkin 
Measures of Sampling 

Adequacy 
ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง 649.23 0.00 0.92 

 

จากตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกสหสัมพันธ์ก่อน
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน      
จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง พบว่า เมทริกสหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยค่า  Bartlett,s Test of 
Sphericity มีค่าเท่ากับ 649.23 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.00 (p < 0.05) ส่วนดัชนีไกเซอร์-ไม
เยอร์-ออลคิน มีค่าเท่ากับ 0.92 โดยมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน สามารถ
น าไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบได้   
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ตารางท่ี 4.27 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ
บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านการ
สนับสนุนของผู้ปกครอง 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
b (SE) 

สปส. 
การ

พยากรณ์ 
(R2) 

สปส. 
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคลื่อนของ 

ตัวบ่งชี้ 
(e) 

 
ด้านการสนับสนุนของ

ผู้ปกครอง 

SUP1 0.84**(0.00) 0.37 0.14 0.31 
SUP2 0.64**(0.00) 0.66 0.43 0.26 
SUP3 0.34**(0.00) 0.84 0.72 0.12 
SUP4 0.74**(0.00) 0.76 0.58 0.21 
SUP5 0.44**(0.00) 0.56 0.58 0.25 

 2     = 19.20   df =  10          p      = 0.58    GFI =  0.98    
AGFI =  0.99      RMSEA =  0.01        RMR  = 0.00 

 
หมายเหตุ: ** p < 0.01  

 
จากตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล

ต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านการสนับสนุนของ
ผู้ปกครอง พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ 
(Chi-Square)  มีค่าเท่ากับ 19.20 ที่ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) เท่ากับ 10 มีความ
น่าจะเป็นเข้าใกล้ 1 (p = 0.58) นั่นคือค่าไค-สแควร์ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  และค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.98 รวมทั้งค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 
0.99 มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ ์

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 4.27 พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบย่อย
ทั้ง 5 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่าต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.44 ถึง 0.84 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านการ
สนับสนุนของผู้ปกครอง  นั่นคือ  ตัวแปรสังเกตได้  SUP1 – SUP5 เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
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องค์ประกอบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ด้านสนับสนุนของผู้ปกครอง ซึ่งค่าความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบ 

(ค่า R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (FS) ก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 2 = 19.203, df= 10, p = 0.58, GFI =0.98, AGFI= 0.99, RMSEA=0.01,         
RMR = 0.00 

 

ภาพที่ 4.8 โมเดลโครงสร้างเชิงเส้นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การสนับสนุน

ของผู้ปกครอง 

SUP1 

SUP2 

SUP3 

0.84 

0.64 

0.34 

0.31 

0.26 

0.12 

(e) (b) 

SUP4 
0.74 0.21 

SUP5 
0.44 

0.25 
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ตารางท่ี 4.28 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านลักษณะมุ่งอนาคต 
 

 FUO1 FUO2 FUO3 

FUO1 1.00   

FUO2 0.622* 1.00  

FUO3 0.371* 0.631* 1.00 

MEAN 4.04 3.97 4.19 

S.D. 0.82 0.86 0.85 

 
หมายเหตุ: * p < 0.05  
 

จากตารางที่ 4.28 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของปัจจัยเชิง 
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  ด้าน
ลักษณะมุ่งอนาคต (FUO) พบว่า องค์ประกอบย่อยท้ัง 3 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p < 0.05) โดยองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด  คือการ
วางแผนหรือตั้งเป้าหมายในอนาคต  (FUO2)  กับ  รอคอยและมีความเพียรพยายาม  (FUO3)  มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.631 และองค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือความสามารถใน
การคาดการณ์ไกล (FUO1)  กับ รอคอยและมีความเพียรพยายาม (FUO3) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.371 
 
ตารางท่ี 4.29 ค่าสถิติ Bartlett ดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ 

การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ด้านลักษณะมุ่งอนาคต 
 

โมเดลการวัด 
Bartlett,s Test 
of Sphericity 

p 
Kaiser-Meyer-Olkin 

Measures of Sampling 
Adequacy 

ด้านลักษณะมุ่งอนาคต 258.45 0.00 0.76 
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 จากตารางที่ 4.29  ผลการวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกสหสัมพันธ์ก่อน
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านลักษณะมุ่งอนาคต พบว่า เมทริกสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่า Bartlett,s Test of 
Sphericity มีค่าเท่ากับ 258.45 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ  0.00 (p < 0.05) ส่วนดัชนีไกเซอร์-     
ไมเยอร์-ออลคิน มีค่าเท่ากับ 0.76 โดยมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน สามารถ
น าไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบได้   
 
ตารางท่ี 4.30 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ

บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านลักษณะ
มุ่งอนาคต 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
b (SE) 

สปส. 
การ

พยากรณ์ 
(R2) 

สปส. 
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความ 
คลาดเคลื่อน
ของตัวบ่งช้ี 

(e) 
 
ด้านลักษณะมุ่ง
อนาคต 

FUO1 0.33*(0.01) 0.35 0.75 0.20 
FUO2 0.44*(0.01) 0.54 0.77 0.41 
FUO3 0.39*(0.01) 0.39 0.89 0.34 

 2 = 7.28      df =  6          p      = 0.65 
GFI =  1.00   AGFI=  0.99      RMSEA =  0.02        RMR  = 0.00 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: * p < 0.05  
จากตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล

ต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านลักษณะมุ่งอนาคต 
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี   พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์       
(Chi-Square)  มีค่าเท่ากับ 7.28 ที่ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) มีค่าเท่ากับ 6  มี
ความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 1 (p = 0.65) นั่นคือค่าไค-สแควร์ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 รวมทั้งค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว  (AGFI) เท่ากับ 
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0.99 มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ ์

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 4.30 พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบย่อย
ทั้ง 3 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่าต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.44 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของปัจจัยเชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ ด้านลักษณะมุ่งอนาคต นั่นคือ ตัวแปรสังเกตได้ FUO1 – FUO3 เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
องค์ประกอบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ ด้านลักษณะมุ่งอนาคต ซึ่งค่าความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบ  (ค่า R2) และค่า
สัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (FS) ก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 
 
 

 

 

 

 

 2 = 7.28, df = 6, p = 0.65, GFI= 1.00, AGFI= 0.99, RMSEA= 0.021,                 
RMR  = 0.00 

 
ภาพที่ 4.9 โมเดลโครงสร้างเชิงเส้นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพล

ต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ด้านลักษณะมุ่งอนาคต 

ลักษณะมุ่ง

อนาคต 

FUO1 

FUO2 

FUO3 

0.33 

0.44 

0.39 

0.20 

0.41 

0.34 

(e) (b) 
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 2 = 603.34, df = 351, p = 0.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.04 ,    
RMR = 0.01 

 
ภาพที่ 4.10 โมเดลโครงสร้างเชิงเส้นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี

อิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
 

การสนับสนนุ

ของผู้ปกครอง 
SUP2 

SUP3 

0.84 

0.64 

0.34 

0.31 

0.26 

0.12 

SUP4 
0.74 

0.21 

SUP5 

0.44 

0.25 

การสนับสนุนของ

ครู  

0.63 

0.75 

0.79 

0.49 

0.25 

0.29 

0.73 
0.20 

การรับรู้ความ 
สามารถของ

ตนเอง 

0.74 

0.72 

0.38 

0.28 

0.09 

0.48 

ลักษณะมุ่ง

อนาคต 

0.33 

0.44 

0.39 

0.20 

0.41 

0.34 

SUP1 

 

SUT4 

 

SUT3 

 

SUT2 

 

SUT1 

 

SEE3 

 

SEE2 

 

SEE1 

 

FUO3 

 

FUO2 

 

FUO1 

 

เจตคติทางการ

เรียน 

0.66 

0.76 

0.72 

0.20 

0.37 

0.44 

แรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ 

0.71 

0.75 

0.65 

0.33 

0.43 

0.25 ACM3 

 

ACM2 

 

ACM1 

 

ATT3 

 

ATT2 

 

ATT1 

 

(e) (b) 
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ต่อจากนั้นผู้วิจัยได้พิจารณาค่าสถิติอ่ืน ๆ ที่ให้ในการพิจารณาความเหมาะสม ได้แก่ค่าสถิติ
ของ Bartlett และค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measures of Sampling 
Adequacy) จ าแนกตามโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน  
จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ดังแสดงในตารางที่ 4.31 
     
ตารางท่ี 4.31 ค่าสถิติ  Bartlett ดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน ของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล

ต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
 

โมเดลการวัด 
Bartlett,s 
Test of 

Sphericity 
p 

Kaiser-
Meyer-Olkin 
Measures  

of Sampling 
Adequacy 

ด้านเจตคติทางการเรียน 23.60 0.00 0.84 
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 24.18 0.00 0.93 
ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง 148.77 0.00 0.83 
ด้านการสนับสนุนของครู 26.70 0.00 0.80 
ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง 649.23 0.00 0.92 
ด้านลักษณะมุ่งอนาคต 258.45 0.00 0.76 
 

จากตารางที่ 4.31  ผลการวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกสหสัมพันธ์ก่อน
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  พบว่า เมทริกสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์
เอกลักษณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่า Bartlett,s Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 23.60, 24.18, 
26.70, 148.77, 258.45 และ 649.23 ตามล าดับ  ซึ่งทุกโมเดลมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า  0.01       
(p < 0.00) ส่วนดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์- ออลคิน มีค่าเท่ากับ 0.76, 0.80, 0.83, 0.84, 0.92 และ0.93 
ตามล าดับ แสดงว่าองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน  สามารถน าไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบได้  ซึ่ง
เป็นไปตามข้อเสนอของคิม  และมัชเลอร์  ที่ว่าถ้ามีค่ามากกว่า 0.80 ดีมาก มีค่าน้อยกว่า 0.50 ใช้ไม่ได้ 
(Kim & Mucller, 1978 อ้างถึงใน สมเกียรติ ทานอก, 2539)  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ    

การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ มีรายละเอียด ดังตารางที ่4.32 
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ตารางท่ี 4.32 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ
บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
b (SE) 

สปส.การ
พยากรณ์ 

(R2) 

สปส.คะแนน
องค์ประกอบ 

(FS) 

ความ 
คลาดเคล่ือน

ของตัวบ่งชี้ (e) 

 
ด้านเจตคต ิ     
ทางการเรียน 

ATT1 0.66(0.00) 0.68 0.60 0.20 
ATT2 0.76(0.00) 0.77 0.46 0.37 
ATT3 0.72**(0.00) 0.70 0.49 0.44 

 
ด้านแรงจูงใจ         
ใฝ่สัมฤทธิ์ 

ACM1 0.71**(0.00) 0.62 0.52 0.33 
ACM2 0.65**(0.00) 0.46 0.58 0.43 
ACM3 0.65**(0.00) 0.65 0.43 0.25 

 ด้านการรับรู้
ความสามารถ 

 ของตนเอง 

SEE1 0.74*(0.00) 0.16 0.75 0.28 
SEE2 0.72*(0.00) 0.21 0.77 0.08 
SEE3 0.38*(0.00) 0.62 0.89 0.48 

 
ด้านการสนับสนุน  
ของครู 

SUT1 0.63**(0.00) 0.71 0.88 0.49 
SUT2 0.75**(0.00) 0.40 0.74 0.25 
SUT3 0.79*(0.00) 0.27 0.73 0.29 
SUT4 0.73*(0.00) 0.50 0.81 0.25 

 
ด้านการสนับสนุน   
ของผู้ปกครอง 

SUP1 0.84*(0.00) 0.37 0.14 0.31 
SUP2 0.64**(0.00) 0.66 0.43 0.26 
SUP3 0.34**(0.00) 0.84 0.72 0.12 
SUP4 0.74**(0.00) 0.76 0.58 0.21 
SUP5 0.44*(0.00) 0.56 0.58 0.25 

 
ด้านลักษณะมุ่งอนาคต 

FUO1 0.33*(0.00) 0.35 0.75 0.20 
FUO2 0.44*(0.00) 0.54 0.77 0.41 
FUO3 0.39*(0.00) 0.39 0.89 0.34 

 2 = 603.34   df =  351          p      = 0.67   GFI =  0.99 
AGFI =  0.97      RMSEA =  0.00        RMR  = 0.01 

  
หมายเหตุ: ** p < 0.01 
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จากตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พบว่า โมเดลมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาได้จากค่าไค -สแควร์ (Chi-Square) มี
ค่าเท่ากับ 603.34 ที่ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 351 มีความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 
1 (p = 0.67) นั่นคือค่าไค-สแควร์ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  (GFI) 
เท่ากับ 0.99 รวมทั้งค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว  (AGFI) เท่ากับ 0.97  มีค่าเข้าใกล้ 1 

ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือของความแปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 0.01 

มีค่าเข้าใกล้  0 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่  4.32 พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบทุก 
องค์ประกอบมีค่าเป็นบวก มีค่าต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่  0.33 ถึง 0.84 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ทุกค่า  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส าคัญ  ตั้งแต่องค์ประกอบที่  1 ถึง 
องค์ประกอบที่  6  นั่นคือ  ATT1-ATT3  เป็นองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบด้านที่ 1 (ด้านเจตคติ
ทางการเรียน) ACM1–ACM3 เป็นองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบด้านที ่2  (ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์) 
FUO1-FUO3 เป็นองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบด้านที่ 3  (ด้านลักษณะมุ่งอนาคต) SEE1-SEE3 

เป็นองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบด้านที่ 4  (ด้านรับรู้ความสามารถของตนเอง) SUT1-SUT4       

เป็นองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบด้านที่  5 (ด้านการสนับสนุนของครู)  และ  SUP1-SUP5               

เป็นองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบด้านที ่ 6  (ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง)  
นอกจากการพิจารณาจากค่าองค์ประกอบแล้วยังสามารถพิจารณาได้จาก ค่าความแปรผัน

ร่วมกับองค์ประกอบย่อย (ค่า R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (FS) ซึ่งให้ความหมาย   
ในท านองเดียวกัน 
   จากตารางที่ 4.32 แสดงว่าองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันทุกตัว  ซึ่งความสัมพันธ์ที่ได้นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวน และ
ความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบที่ปรับให้เป็นค่ามาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุด
ต้ังแต่ 0.33 ถึง 0.84 และองค์ประกอบย่อยแต่ละตัวจะมีค่าความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจาก
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบนั้นกับองค์ประกอบอ่ืนในโมเดล  และแสดงเป็นภาพโมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการบริหารจัดการ
เรียนรู้ของ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ดังนี้ ภาพที่ 4.11 
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 2 = 603.34, df = 351, p = 0.67, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.00 , 

RMR = 0.01 

ภาพที่ 4.11 โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ  

 

 

การสนับสนุน

ของผู้ปกครอง 
SUP2 

SUP3 

0.84 
0.31 

0.26 

0.12 

SUP4 0.21 

SUP5 
0.25 

การสนับสนุน

ของครู  

0.49 

0.25 

0.29 

0.2 

การรับรู้
ความสามารถ
ของตนเอง 

0.28 

0.09 

0.48 

ลักษณะมุ่ง

อนาคต 

0.20 

0.41 

0.34 

SUP1 

 

SUT4 

 

SUT3 

 

SUT2 

 

SUT1 

 

SEE3 

 

SEE2 

 

SEE1 

 

FUO3 

 

FUO2 

 

FUO1 

 

เจตคติทางการ

เรียน 

0.20 

0.37 

0.44 

แรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ ์

0.33 

0.43 

0.25 ACM3 

 

ACM2 

 

ACM1 

 

ATT3 

 

ATT2 

 

ATT1 

 

กลยุทธก์ารบริหาร

จัดการเรียนรู ้

0.64 

0.34 

0.74 

0.44 

0.63 

0.75 

0.79 

0.73 

0.74 

0.72 

0.38 

0.33 

0.44 

0.39 

0.71 

0.75 

0.65 

0.66 

0.76 

0.72 

0.73 

0.47 

0.39 

0.53 

0.68 

0.61 

(e) (b) 
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 2 = 603.34, df = 351, p =0.67, GFI = 0.99, AGFI =0.97, RMSEA = 0.00, RMR = 0.01 

ภาพที่ 4.12 โมเดลความสัมพันธ์การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 

จากภาพที่ 4.12 พบว่า โมเดลความสัมพันธ์มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมต่อกลยุทธ์
การเรียนรู้ ดังนี้ เจตคติทางการเรียนมีอิทธิพลทางตรง สนับสนุนของครูมีอิทธิพลทางตรง และทางอ้อม
ผ่านเจตคติทางการเรียน ผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และผ่านลักษณะมุ่งอนาคต สนับสนุนของผู้ปกครองมี
อิทธิพลทางตรง และทางอ้อมผ่านเจตคติทางการเรียน ผ่านลักษณะมุ่งอนาคต รับรู้ความสามารถของ
ตนเองมีอิทธิพลทางตรง และทางอ้อมผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางตรง 
และทางอ้อมผ่านเจคติทางการเรียน ผ่านลักษณะมุ่งอนาคต และลักษณะมุ่งอนาคตมีอิทธิพลทางตรง 
และทางอ้อมผ่านเจคติทางการเรียน 
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ตอนที่ 4 เพ่ือสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ  กองทัพอากาศ 

การบริหารจัดการของโรงเรียนจ่าอากาศ ได้ด าเนินการระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ กับ
นโยบายการศึกษาของกองทัพไทย ให้สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนจ่าอากาศ เพ่ือเป็นการปรับ
ศักยภาพแนวทาง และวิธีด าเนินงานที่ดี ให้องค์บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย พันธกิจ  และ
วิสัยทัศน์ที่โรงเรียนจ่าอากาศ ก าหนดไว้ จึงได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
บริหาร โดยใช้เทคนิค SWOT analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป็นการศึกษาสภาพการ
บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนา และด าเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมจึงมีบทบาทส าคัญในการด าเนินการบริหาร
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนโรงเรียนจ่าอากาศแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ 
โอกาส (opportunity) และอุปสรรค (treats) และสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ จุดแข็ง  (strengths) 
และจุดอ่อน (weakness) ซึ่งโรงเรียนจ่าอากาศได้ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก ที่เอื้อต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนจ่าอากาศ ดังนี้  

สภาพแวดล้อมภายนอก (external environment) 
สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานของโรงเรียน ด าเนินได้

อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือควบคุมได้ระยะสั้น ๆ ประกอบด้วย
ปัจจัยในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม คือจ านวนประชากร ระบบการศึกษา ค่านิยม ขนมธรรมเนียม 
ประเพณี แนวโน้มทางสังคม การคมนาคม การสื่อสาร อาชีพและปัญหาสังคม การให้ความร่วมมือ 
สนับสนุน ฯลฯ 

2. ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แนวโน้มการผลิต เครื่องจักรกล  
ต่าง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิปัญญาชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของผู้ปกครอง ภาวะทางการเงิน แนวโน้มของชุมชน     
การว่างงาน การขยายตัวทางเศรษฐกิจของชุมชน อัตราดอกเบี้ยและการลงทุนต่าง ๆ 

4. ด้านการเมือง และกฎหมาย ได้แก่ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด กฎระเบียบ และการแทรกแซงทางการเมือง การปกครอง ฯลฯ 

จาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก สามารถจ าแนก ได้ดังต่อไปนี้ 
 5. โอกาส (opportunity) เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญมากของสภาพแวดล้อมภายนอก ที่

สามารถเอ้ืออ านวยกับการบริหารจัดการเรียนรู้ หรือสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานให้
ประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดียิ่ง เมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัจจัยเอ้ือต่อการพัฒนา
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คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจ่าอากาศ ที่เป็นกลไกผลักดันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

5.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม โรงเรียนจ่าอากาศ พ้ืนที่มีประชากรหนาแน่น ใกล้
โรงพยาบาลภูมิพล ฯ ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่ มีผู้คนอาศัยหนาแน่น ลักษณะสังคมที่หลากหลาย 
เป็นสังคมเมือง นักเรียนจ่าอากาศมาจากหลายท้องที่ทั่วประเทศ ประกอบกับประเพณีที่หลากหลาย 
โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน คือเป็นหน่วยงานทางทหารจึงต้องเคร่งครัดด้วยระเบียบวินัย สาย
การบังคับบัญชา ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพ รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ โรงเรียนจึงได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้ปกครองมองเห็นโอกาสของนักเรียน ซึ่งเมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ทันที  

5.2 ด้านเทคโนโลยี โรงเรียนจ่าอากาศ ตั้งอยู่แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
มีรถประจ าทางผ่านหลายสาย ติดกับสนามบินดอนเมือง การเดินทางไปมาสะดวก การติดต่อสื่อสาร
สะดวก ระบบการติดต่อสื่อสารทันสมัยหลากหลายช่องทาง การส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันรวดเร็ว  

5.3 ด้านเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพ รับราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากนักเรียนมาจากหลากหลายภูมิภาค แต่เศรษฐกิจของผู้ปกครองค่อนข้าง
ดี สามารถระดมทรัพยากรและชุมชนเข้าร่วมจัดการศึกษา 

6. ด้านอุปสรรค (Threats) เป็นปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายนอกและเป็นข้อจ ากัดที่
ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ มีดังนี้ นักเรียนมาจากหลากหลายอาชีพที่แตกต่างกัน บ้างก็
ได้รับการเตรียมความพร้อม บ้างก็ไม่เคยได้รับการเตรียมความพร้อม มีผลกระทบกับการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน กล่าวคือ บางคนอยู่บ้านไม่เคยท าอะไร ผู้ปกครองจัดท าให้เสร็จ พอมาอยู่โรงเรียนต้อง
ช่วยเหลือตัวเองตลอด ท าให้เกิดการท้อแท้ ปัจจุบันโลกไร้พรมแดน นวัตกรรมเทคโนโลยีทันสมัยมาก
ขึ้น ย่อมมีสิ่งล่อใจยั่วยุท าให้นักเรียนไม่เข้าเรียน เช่น ตู้เกม โต๊ะสนุ๊กเกอร์ ท าให้เกิดการวิวาทกัน 
ปัญหาชู้สาว ท าให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง 

7. สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา และสถานศึกษาสามารถควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้ ประกอบด้วย 

8. โครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษา ได้แก่ โครงสร้าง นโยบายระบบงานของ
สถานศึกษา ฯลฯ 

9. ผลผลิตและการบริการ ได้แก่ ประสิทธิภาพการให้บริการทางการศึกษา คุณภาพของ
การให้บริการทางการศึกษา และคุณภาพของนักเรียน ฯลฯ 

10. บุคคล ได้แก่ ปริมาณ และคุณภาพของบุคลากรในสถานศึกษา 
11. ประสิทธิภาพทางการเงิน ได้แก่ ความเพียงพอ ความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงิน 

ประสิทธิภาพของการใช้เงินท่ีเน้นผลผลิต การระดมทรัพยากร และการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษา  
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12. วัสดุทรัพยากร ได้แก่ ความเพียงพอและคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ในสถานศึกษา 
13. การบริหารจัดการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา การมอบอ านาจ 

การกระจายอ านาจในการบริหารจัดการของสถานศึกษา การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
14. ภาวะผู้น า บุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ ความรู้ความสามารถ คุณธรรม ความเอาจริงเอาจัง 

เอาใจใส่และให้ความส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
สภาพแวดล้อมภายใน (internal environment) มีทั้งจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน 

(weakness) ซึ่งโรงเรียนจ่าอากาศ ได้ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 

จุดแข็ง (strengths) ปัจจัยภายในสถานศึกษาที่เป็นจุดแข็งที่ส่งผลให้โรงเรียนจ่าอากาศ 
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาได้ ดังนี้ 

1. สถานที่ตั้งของโรงเรียนจ่าอากาศ การคมนาคมสะดวกสบาย ติดถนนใหญ่ รถประจ า
ทางผ่าน การติดต่อสื่อสารหน่วยงานและต้นสังกัดสะดวก การก ากับ นิเทศติดตาม  ส่งเสริมสนับสนุน
ประสานงาน การดูแลช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานหรือภาคเอกชน สะดวกสบาย ปลอดภัย รวดเร็ว 
เป็นส่วนที่ช่วยเสริมให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ทรัพยากรและงบประมาณ ในส่วนที่ได้รับจัดสรรนั้นเพียงพอกับการด าเนินงานในส่วน
หนึ่งและได้รับความช่วยเหลืออนุเคราะห์จากชุมชน เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แรงงาน ได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี และช่วยเสริมให้เกิดการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การบรหิารงานในโรงเรียน บริหารด้วยระบบกระจายอ านาจ มีการแบ่งส่วนราชการและ
หน้าที่ 6 หน่วยงาน ดังนี้  

3.1 กองบังคับการ มีหน้าที่ อ านวยการ ประสานงาน ก ากับการและปฏิบัติงาน ด้าน
ก าลังพล  ยุทธการและการฝึก  การศึกษา  การส่งก าลังบ ารุง  การธุรการ  การประชาสัมพันธ์ 
การงบประมาณ การสถิติทะเบียนและวิจัย รวมทั้งการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3.2 แผนกการเงิน มีหน้าที่ ด าเนินการเกี่ยวกับการบัญชี และหลักฐานการประกอบ
บัญชี การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบัญชีและหลักฐานประกอบบัญชีตลอดจน
หลักฐานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ มีหัวหน้านายทหารการเงิน 
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

3.3 กองการศึกษา   มีหน้าที่ ควบคุม ก ากับการ ด าเนินการศึกษาในด้านวิชาการ  ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนจ่าอากาศ  มีหัวหน้ากอง
การศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
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3.4 กองการฝึก  มีหน้าที่ ด าเนินการฝึก อบรมวิชาทหาร ให้แก่นักเรียนจ่าอากาศ ให้มี
คุณลักษณะทางทหาร มีหัวหน้ากองการฝึก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

3.5 กองนักเรียน มีหน้าที่ ปกครอง บังคับบัญชา ฝึกอบรม ความประพฤติ วินัย แบบ
ธรรมเนียมของทางราชการ และเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ  ให้แก่นักเรียนจ่าอากาศ
ตลอดจน ด าเนินการขึ้นทะเบียนกองประจ าการ มีผู้บังคับกองนักเรียน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

3.6 กองบริการ มีหน้าที่ ด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ การพลาธิการ การสวัสดิการ 

การช่างโยธา การขนส่ง การรักษาพยาบาล และการสุขาภิบาล มีหัวหน้ากองบริการ เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

จุดอ่อน (weakness) โรงเรียนจ่าอากาศ ได้ศึกษาสภาพ แวดล้อมภายในไว้ เพ่ือเป็น
แนวทางในการป้องกัน และแก้ไขเพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1) หลักสูตรการจัดการศึกษาผสมผสานระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ กับนโยบายด้าน
การศึกษาของกองทัพไทย และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ เพราะเป็นโรงเรียนทางทหาร 
และมีหลายหลักสูตรในชั้นปีเดียวกัน มีการปรับปรุงหลักสูตรบ่อยครั้งจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้
ทันสมัย  

2) โรงเรียนจ่าอากาศยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง  
3) บรรยากาศทางการเรียนอาคารเรียนทรุดโทรม มีอายุการใช้งานมานาน ขาดความชัดเจน

ในระดับนโยบายการย้ายหน่วยท าให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา อุปกรณ์การเรียนการสอนมี ไม่
เพียงพอและไม่ทันสมัย  

 4)  การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะทางทหาร การพัฒนาเด็กหนุ่มบุคคลพลเรือนใช้ชีวิตเป็น
อิสระมาโดยตลอด ต้องเข้ามารับการฝึกศึกษาในโรงเรียนที่มีกฎ ระเบียบที่เข้มงวดย่อมเกิดความท้อแท้ 

5) การวัดและประเมินผล บุคลากรบางคน ไม่เข้าใจเรื่องการวัดผลและประเมินผลท่ีถูกต้อง 
ท าให้การวัดและประเมินผล ไม่ถูกต้องตามศักยภาพผู้เรียน 

ข้อเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
1) น าผลที่ได้จากการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1, 2 และ 3 โดยน าปัจจัยที่มีค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบมากที่สุด จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ได้แก่ ด้านเจตคติทางการเรียน  
2) น าข้อมูลจากข้อ 1 มายกร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้

ของโรงเรียนจ่าอากาศ ได้แก่ ด้านเจตคติทางการ ตามแนวคิดของ วิโรจน์  สารรัตนะ (2548)  คือ 
เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และกลไกเชิงนโยบายของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหาร
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร ดังนี้ 

ด้านเจตคติทางการเรียน  เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้  เป็นความรู้สึกภายในที่ก่อให้เกิด
พฤติกรรมลักษณะของเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้ 
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ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกหรืออารมณ์ และพฤติกรรมของนักเรียนจ่าอากาศ เน้นให้
ผู้เรียนเห็นประโยชน์ ซึ่งให้เห็นความส าคัญของการเรียนให้มั่นคง โดยใช้หลักการพัฒนาผู้เรียนโดย
องค์รวม จึงได้ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ และกลไกเชิงนโยบาย ดังนี้ 

 เป้าหมายท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ส่งเสริมเจตคติทางการเรียนของ
นักเรียนจ่าอากาศ 

กลยุทธ์ที่ 1 ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทางทหารทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การเรียนการสอน ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของโรงเรียนจ่าอากาศ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทหารท่ีเป็นประโยชน์แก่กองทัพอากาศ 

ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนจ่าอากาศมีความพอใจ ความพร้อมที่จะสอบแข่งขันเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง กองทัพ และประเทศชาติ 

กลไกเชิงนโยบาย ควรส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรประสานกับกระทรวงกลาโหม ในการ
จัดสรรงบประมาณจัดส่งนักเรียนจ่าอากาศ ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาด้านครู  เพ่ือพัฒนาเจตคติทางการเรียนของนักเรียนจ่าอากาศ  
โรงเรียนจ่าอากาศ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการ และการมีจิต
วิญญาณของการเป็นครูทหารอย่างแท้จริง 

ตัวชี้วัดที่ 2 ครูมีความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการ ของการเป็นครูทหารอย่างแท้จริง 
กลไกเชิงนโยบาย ควรส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการ และ

การมีจิตวิญญาณของการเป็นครูทหาร 
เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาบรรยากาศทางการเรียนเพื่อพัฒนาเจตคติทางการเรียนของนักเรียน      

จ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ 
กลยุทธท่ี์ 3 เร่งรัดพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจใฝ่เรียนรู้

แก่นักเรียนจ่าอากาศ โดยพัฒนาห้องสมุด แหล่งสืบค้นความรู้ และห้องอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาให้
ทันสมัย สวยงาม และสามารถเชิดชูตัวอย่างของวีรกรรม และบุคคลตัวอย่างที่ดีของกองทัพอากาศ 

ตัวชี้วัดที่ 3 โรงเรียนจ่าอากาศมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
สมบูรณ์ และทันสมัย และเชิดชูตัวอย่างของวีรกรรม และบุคคลตัวอย่างที่ดีของกองทัพอากาศ 

กลไกเชิงนโยบาย  โรงเรียนจ่าอากาศ ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดเตรียม
สภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์และสื่อต่าง ๆ ส าหรับการท ากิจกรรมการเรียนรู้และบุคคลตัวอย่างที่ดี
ของกองทัพอากาศ 
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เป้าหมายท่ี  4 ด้านคุณลักษณะทางทหารเพื่อพัฒนาเจตคติทางการเรียนของนักเรียน          
จ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ 

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมครูปลูกจิตส านึกให้นักเรียนจ่าอากาศเห็นคุณค่าของการศึกษา ให้มี
ความรู้ควบคู่กับการเสริมสร้างจิตวิญญาณของการเป็นทหารอาชีพ และยึดมั่นในอุดมการณ์ความรั ก
ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง 

ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนจ่าอากาศ เห็นคุณค่าของการศึกษา มีการเสริมสร้างจิตวิญญาณของ
การเป็นทหารอาชีพ และมีความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

กลไกเชิงนโยบาย ครคูวรปลูกจิตส านึกใหน้ักเรียนจ่าอากาศเห็นคุณค่าของการศึกษา มีการ
เสริมสร้างจิตวิญญาณของการเป็นทหารอาชีพ 

เป้าหมายท่ี 5 ด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาเจตคติทางการเรียนของนักเรียน       
จ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลหลักสูตรจ่าอากาศให้มีประสิทธิภาพ และ
เป็นระบบท่ีมีมาตรฐาน สามารถประเมินผลได้จริง 

ตัวชี้วัดท่ี 5 ครูมีมาตรฐานการวัดประเมินผลด้วยความมีมาตรฐาน  ตรวจสอบได้   
กลไกเชิงนโยบาย  ควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้ เรียนให้มี

ประสิทธิภาพ และเป็นระบบท่ีมีมาตรฐาน 
3) น าร่างกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ มาใช้เป็นกรอบในการ

สนทนากลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนจ่าอากาศ โดยใช้มาตรฐานการประเมินของ Guskey (2000) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 

1) ด้านความเหมาะสม คือ พิจารณาจากกระบวนการได้มาซึ่งข้อเสนอของกลยุทธ์การบริหารจัดการ
เรียนรู้ มีความครอบคลุมเนื้อหา การใช้ถ้อยค า ส านวน 2) ด้านความเป็นไปได้ คือ พิจารณาจาก
ความสามารถ น าข้อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ โดยการมีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติ
ได ้มีปัจจัยสนับสนุน คือ การมีระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่เอ้ือให้ปฏิบัติได้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.33 สถานภาพทั่วไปของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (N=9) จ านวน ร้อยละ 

1 เวลารับราชการ   
 ต่ ากว่า 10 ปี 3 33.33 
 10 ปีขึ้นไป 6 66.67 
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ตารางท่ี 4.33 (ต่อ) 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (N=9) จ านวน รอ้ยละ 
2 ต าแหน่ง   
 ผบ.รร.จอ. 1 11.11 
 รอง ผบ.รร.จอ. 1 11.11 
 เสธ รร.จอ. 1 11.11 
 หัวหน้ากอง 1 11.11 
 รอง หัวหน้ากอง 1 11.11 
 หัวหน้าแผนก 3 33.33 
 น.ประกันคุณภาพการศึกษา 1 11.11 
3 ชั้นยศ   
 นาวาอากาศโท 5 55.56 
 นาวาอากาศเอก 4 44.44 
4 การศึกษาสูงสุด   
 ป.ตรี 3 33.33 
 ป.โท 6 66.67 

 
จากตารางท่ี 4.33 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์การรับราชการในโรงเรียนจ่าอากาศ 

ส่วนใหญ่  10 ปีขึ้นไป ร้อยละ  66.67 ต าแหน่งหัวหน้าแผนก  ร้อยละ 33.33 ชั้นยศ  นาวาอากาศโท        
ร้อยละ 55.56 และการศึกษาสูงสุดปริญญาโท ร้อยละ 66.67  

 
ตารางท่ี 4.34 ความเหมาะสม กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา

ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
 

รายการประเมิน Mean S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 

 ด้านเจตคติทางการเรียน    
 เป้าหมายท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

ส่งเสริมเจตคติทางการเรียนของนักเรียนจ่าอากาศ  
3.96 0.50 มาก 
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ตารางท่ี 4.34 (ต่อ)  
 

รายการประเมิน Mean S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 

 กลยุทธ์  
ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทาง
ทหารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์การเรียนการสอน ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของโรงเรียนจ่าอากาศ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทหารท่ี
เป็นประโยชน์แก่กองทัพอากาศ 

3.83 0.69 มาก 

 ตัวชี้วัด นักเรียนจ่าอากาศมีความพอใจ ความพร้อมท่ีจะ
สอบแข่งขันเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับ
ตนเอง กองทัพ และประเทศชาติ 

3.92 0.66 มาก 

 กลไกเชิงนโยบาย  
ควรส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรประสานกับกระทรวงกลาโหม 
ในการจัดสรรงบประมาณจัดส่งนักเรียนจ่าอากาศ ไปศึกษา
และแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4.00 0.51 มาก 

 เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาด้านครู เพ่ือพัฒนาเจตคติทางการเรียน
ของนักเรียนจ่าอากาศ  โรงเรียนจ่าอากาศ  

3.99 0.68 มาก 

 กลยุทธ์ 
ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการ 
และการมีจิตวิญญาณของการเป็นครูทหารอย่างแท้จริง 

4.15 0.54 มาก 

 ตัวชี้วัด ครูมีความรู ้ความสามารถ ทางด้านวิชาการ ของการ
เป็นครูทหารอย่างแท้จริง 

4.13 0.75 มาก 

 กลไกเชิงนโยบาย  
ควรส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทางด้าน
วิชาการ และการมีจิตวิญญาณของการเป็นครูทหาร 

4.13 0.70 มาก 

 เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาบรรยากาศทางการเรียนเพื่อพัฒนา    
เจตคติทางการเรียนของนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ  
 

4.11 0.70 มาก 
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ตารางที่ 4.34 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน Mean S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 

 กลยุทธ์ 
เร่งรัดพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างแรง
บันดาลใจใฝ่เรียนรู้แก่นักเรียนจ่าอากาศ โดยพัฒนา
ห้องสมุด  แหล่งสืบค้นความรู้ และห้องอุปกรณ์โสตทัศน
ศึกษาให้ทันสมัย สวยงาม และสามารถเชิดชูตัวอย่างของ
วีรกรรม และบุคคลตัวอย่างที่ดีของกองทัพอากาศ 

4.03 0.80 มาก 

 ตัวชี้วัด 
โรงเรียนจ่าอากาศมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึง
ห้องอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาสมบูรณ์ และทันสมัย และเชิดชู
ตัวอย่างของวีรกรรม และบุคคลตัวอย่างที่ดีของ
กองทัพอากาศ 

3.98 0.65 มาก 

 กลไกเชิงนโยบาย  
โรงเรียนจ่าอากาศ ควรสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดเตรียมสภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์และสื่อต่าง ๆ ส าหรับ
การท ากิจกรรมการเรียนรู้และบุคคลตัวอย่างที่ดีของ
กองทัพอากาศ 

4.11 0.73 มาก 

 เป้าหมายท่ี 4 ด้านคุณลักษณะทางทหารเพื่อพัฒนาเจตคติ
ทางการเรียนของนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ  

4.00 0.51 มาก 

 กลยุทธ์ 
ส่งเสริมครูปลูกจิตส านึกให้นักเรียนจ่าอากาศเห็นคุณค่าของ
การศึกษา ให้มีความรู้ควบคู่กับการเสริมสร้างจิตวิญญาณ
ของการเป็นทหารอาชีพ และยึดมั่นในอุดมการณ์ความรัก
ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง 

3.99 0.68 มาก 

 ตัวชี้วัด นักเรียนจ่าอากาศ เหน็คุณค่าของการศึกษา มีการ
เสริมสร้างจิตวิญญาณของการเป็นทหารอาชีพ และมีความ
รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

3.99 0.79 มาก 
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ตารางท่ี 4.34 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน Mean S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 

 กลไกเชิงนโยบาย  
ครคูวรปลูกจิตส านึกใหน้ักเรียนจ่าอากาศเห็นคุณค่าของ
การศึกษา มีการเสริมสร้างจิตวิญญาณของการเป็นทหาร
อาชีพ  

3.81 0.91 มาก 

 เป้าหมายท่ี 5 ด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาเจตคติ
ทางการเรียนของนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ 

4.16 0.68 มาก 

 กลยุทธ์ 
พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลหลักสูตรจ่าอากาศให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นระบบท่ีมีมาตรฐาน สามารถ
ประเมินผลได้จริง 

3.99 0.76 มาก 

 ตัวชี้วัด ครูมีมาตรฐานการวัดประเมินผลด้วยความยุติธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้   

   

 กลไกเชิงนโยบาย  
ควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน
ให้มปีระสิทธิภาพ และเป็นระบบท่ีมีมาตรฐาน 

3.92 0.66 มาก 

 
จากตารางที่ 4.34 พบว่า กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ มีความ

เหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
 

ตารางท่ี 4.35 ความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ    
 

รายการประเมิน Mean S.D. 
ระดับ
ความ

เป็นไปได ้

 เป้าหมายท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ส่งเสริมเจตคติทางการเรียนของนักเรียนจ่าอากาศ  

3.99 0.79 มาก 
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ตารางท่ี 4.35 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน Mean S.D. 
ระดับ
ความ

เป็นไปได ้

 กลยุทธ์  
ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทาง
ทหารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์การเรียนการสอน ให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนจ่าอากาศ ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางทหารท่ีเป็นประโยชน์แก่กองทัพอากาศ 

3.97 0.68 มาก 

 ตัวชี้วัด นักเรียนจ่าอากาศมีความพอใจ ความพร้อมท่ีจะ
สอบแข่งขันเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับ
ตนเอง กองทัพ และประเทศชาติ 

3.81 0.91 มาก 

 กลไกเชิงนโยบาย  
ควรส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรประสานกับกระทรวงกลาโหม 
ในการจัดสรรงบประมาณจัดส่งนักเรียนจ่าอากาศ ไปศึกษา
และแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4.16 0.68 มาก 

 เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาด้านครู เพ่ือพัฒนาเจตคติทางการเรียน
ของนักเรียนจ่าอากาศ  โรงเรียนจ่าอากาศ  

3.99 0.76 มาก 

 กลยุทธ์ 
ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทางด้าน
วิชาการ และการมีจิตวิญญาณของการเป็นครูทหารอย่าง
แท้จริง 

4.11 0.69 มาก 

 ตัวชี้วัด ครูมีความรู ้ความสามารถ ทางด้านวิชาการ ของการ
เป็นครูทหารอย่างแท้จริง 

4.03 0.81 มาก 

 กลไกเชิงนโยบาย  
ควรส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทางด้าน
วิชาการ และการมีจิตวิญญาณของการเป็นครูทหาร 

4.13 0.70 มาก 

 เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาบรรยากาศทางการเรียนเพื่อพัฒนา    
เจตคติทางการเรียนของนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ  

4.11 0.70 มาก 
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ตารางท่ี 4.35 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน Mean S.D. 
ระดับ
ความ

เป็นไปได ้

 กลยุทธ์ 
เร่งรัดพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างแรง
บันดาลใจใฝ่เรียนรู้แก่นักเรียนจ่าอากาศ โดยพัฒนา
ห้องสมุด  แหล่งสืบค้นความรู้ และห้องอุปกรณ์โสตทัศน
ศึกษาให้ทันสมัย สวยงาม และสามารถเชิดชูตัวอย่างของ
วีรกรรม และบุคคลตัวอย่างที่ดีของกองทัพอากาศ 

4.15 0.54 มาก 

 ตัวชี้วัด 
โรงเรียนจ่าอากาศมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึง
ห้องอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาสมบูรณ์ และทันสมัย และเชิดชู
ตัวอย่างของวีรกรรม และบุคคลตัวอย่างที่ดีของ
กองทัพอากาศ 

4.13 0.75 มาก 

 กลไกเชิงนโยบาย  
โรงเรียนจ่าอากาศ ควรสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดเตรียมสภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์และสื่อต่าง ๆ ส าหรับ
การท ากิจกรรมการเรียนรู้และบุคคลตัวอย่างที่ดีของ
กองทัพอากาศ 

4.16 0.74 มาก 

 เป้าหมายท่ี 4 ด้านคุณลักษณะทางทหารเพื่อพัฒนาเจตคติ
ทางการเรียนของนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ 

4.13 0.76 มาก 

 กลยุทธ์ 
ส่งเสริมครูปลูกจิตส านึกให้นักเรียนจ่าอากาศเห็นคุณค่าของ
การศึกษา ให้มีความรู้ควบคู่กับการเสริมสร้างจิตวิญญาณ
ของการเป็นทหารอาชีพ และยึดมั่นในอุดมการณ์ความรัก
ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง 

4.16 0.63 มาก 

 ตัวชี้วัด นักเรียนจ่าอากาศ เหน็คุณค่าของการศึกษา มีการ
เสริมสร้างจิตวิญญาณของการเป็นทหารอาชีพ และมีความ
รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

3.74 0.66 มาก 
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ตารางท่ี 4.35 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน Mean S.D. 
ระดับ
ความ

เป็นไปได ้

 กลไกเชิงนโยบาย  
ครคูวรปลูกจิตส านึกใหน้ักเรียนจ่าอากาศเห็นคุณค่าของ
การศึกษา มีการเสริมสร้างจิตวิญญาณของการเป็นทหาร
อาชีพ  

4.05 0.57 มาก 

 เป้าหมายท่ี 5 ด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาเจตคติ
ทางการเรียนของนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ 

4.04 0.82 มาก 

 กลยุทธ์ 
พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลหลักสูตรจ่าอากาศให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นระบบท่ีมีมาตรฐาน สามารถ
ประเมินผลได้จริง 

3.97 0.86 มาก 

 ตัวชี้วัด ครูมีมาตรฐานการวัดประเมินผลด้วยความยุติธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้   

4.09 0.71 มาก 

 กลไกเชิงนโยบาย  
ควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน
ให้มปีระสิทธิภาพ และเป็นระบบท่ีมีมาตรฐาน 

4.03 0.80 มาก 

 
จากตารางที่ 4.35 พบว่า กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธ

ศึกษาทหารอากาศ มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
ผู้วิจัยได้น าข้อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา

ทหารอากาศ กองทัพอากาศ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์และเสนอแนะ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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ข้อเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ                                        
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

วันที่อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2559 

ณ ห้องประชุมกรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

 
การสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของโรงเรียนจ่าอากาศ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เพ่ือการจัดท าเป็นร่างข้อเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนจ่าอากาศ โดยพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ได้แก่ ด้านเจตคติทางการเรียน โดย
น าร่างข้อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ดังตารางที่ 4.36 
 

ตารางที่ 4.36 ข้อน าเสนอที่มีการปรับปรุงแก้ไข จากการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
 
 

ด้านเจตคติทางการเรียน  

เป้าหมายท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ส่งเสริมเจตคติทางการเรียนของนักเรียน 
จ่าอากาศ  
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .......... 
กลยุทธ์ที่ 1 
ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทางทหารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การเรียนการสอน ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
จ่าอากาศ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทหารท่ีเป็นประโยชน์แก่กองทัพอากาศ 
ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................... ............ 
ตัวชี้วัด  
นักเรียนจ่าอากาศมีความพอใจ ความพร้อมท่ีจะสอบแข่งขันเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อสร้าง
ชื่อเสียงให้กับตนเอง กองทัพ และประเทศชาติ 
ข้อเสนอแนะ................................................................................................ ....................................... 
กลไกเชิงนโยบาย  
ควรส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรประสานกับกระทรวงกลาโหม ในการจัดสรรงบประมาณจัดส่ง
นักเรียนจ่าอากาศ ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................................  
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ตารางที่ 4.36 (ต่อ) 
 
 

ด้านเจตคติทางการเรียน  

เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาด้านครู เพ่ือพัฒนาเจตคติทางการเรียนของนักเรียนจ่าอากาศ  
ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................................  
กลยุทธ์ 
ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการ และการมีจิตวิญญาณของการเป็น
ครูทหารอย่างแท้จริง 
ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................................  
ตัวชี้วัด  
ครูมีความรู ้ความสามารถ ทางด้านวิชาการ ของการเป็นครูทหารอย่างแท้จริง 
ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................................... 
กลไกเชิงนโยบาย  
ควรส่งเสริมครูให้มีการพฒันาความรู ้ความสามารถ ทางด้านวิชาการ และการมีจิตวิญญาณของการ
เป็นครูทหาร 
ข้อเสนอแนะ....................................................... ................................................................................ 
เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาบรรยากาศทางการเรียนเพื่อพัฒนาเจตคติทางการเรียนของนักเรียนจ่าอากาศ 
โรงเรียนจ่าอากาศ 
ข้อเสนอแนะ............................................................... ........................................................................ 
กลยุทธ์ 
เร่งรัดพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจใฝ่เรียนรู้แก่นักเรียน       
จ่าอากาศ โดยพัฒนาห้องสมุด  แหล่งสืบค้นความรู้ และห้องอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาให้ทันสมัย 
สวยงาม และสามารถเชิดชูตัวอย่างของวีรกรรม และบุคคลตัวอย่างที่ดีของกองทัพอากาศ 
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .......... 
ตัวชี้วัด  
โรงเรียนจ่าอากาศมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึงห้องอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาสมบูรณ์ 
และทันสมัย และเชิดชูตัวอย่างของวีรกรรม และบุคคลตัวอย่างที่ดีของกองทัพอากาศ 
ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................... ............................. 
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ตารางที่ 4.36 (ต่อ) 
 

ด้านเจตคติทางการเรียน  

กลไกเชิงนโยบาย  
โรงเรียนจ่าอากาศ ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์และสื่อ
ต่าง ๆ ส าหรับการท ากิจกรรมการเรียนรู้และบุคคลตัวอย่างที่ดีของกองทัพอากาศ 
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .......... 
เป้าหมายท่ี 4 ด้านคุณลักษณะทางทหารเพื่อพัฒนาเจตคติทางการเรียนของนักเรียนจ่าอากาศ 
โรงเรียนจ่าอากาศ 
ข้อเสนอแนะ...................................................................................................................................... . 
กลยุทธ์  
ส่งเสริมครูปลูกจิตส านึกให้นักเรียนจ่าอากาศเห็นคุณค่าของการศึกษา ให้มีความรู้ควบคู่กับการ
เสริมสร้างจิตวิญญาณของการเป็นทหารอาชีพ และยึดมั่นในอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และ
สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง 
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .......... 
ตัวชี้วัด  
นักเรียนจ่าอากาศ เห็นคุณค่าของการศึกษา มีการเสริมสร้างจิตวิญญาณของการเป็นทหารอาชีพ 
และมีความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .......... 
กลไกเชิงนโยบาย  
ครคูวรปลูกจิตส านึกให้นักเรียนจ่าอากาศเห็นคุณค่าของการศึกษา มีการเสริมสร้างจิตวิญญาณของ
การเป็นทหารอาชีพ 
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................ ........... 
เป้าหมายท่ี 5 ด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาเจตคติทางการเรียนของนักเรียนจ่าอากาศ 
โรงเรียนจ่าอากาศ 
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .......... 
กลยุทธ์  
พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลหลักสูตรจ่าอากาศให้มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบท่ีมีมาตรฐาน 
สามารถประเมินผลได้จริง 
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .......... 
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ตารางที่ 4.36 (ต่อ) 
 

ด้านเจตคติทางการเรียน  

ตัวชี้วัด ครูมีมาตรฐานการวัดประเมินผลด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้  
ข้อเสนอแนะ................................................................................................................. ...................... 
กลไกเชิงนโยบาย ควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
และเป็นระบบท่ีมีมาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ................................................................................................................ ....................... 

 
จากการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ โดยศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ น าเสนอกลยุทธ์การบริหาร

จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ด้านเจตคติทางการเรียน โดยในแต่ละด้านประกอบด้วย เป้าหมาย 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่ และกลไก เชิงนโยบาย ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิยังได้เสนอข้อคิดเห็นเพ่ือให้ผู้วิจัยได้น ามา
ปรับปรุงการพัฒนาและตรวจสอบข้อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
จากการวิพากษ์ วิจารณ์ โดยกว้างขวางและอิสระ โดยลงลึกในรายละเอียดบางช่วงบางตอน ดังนี้ 

 
“...กลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่ และกลไกเชิงนโยบาย ของผลการวิจัย ควรจะเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน ผู้วิจัยควรเอาเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มา
เป็นตัวตั้งแล้วท าตัวบ่งชี้ให้เกิดความชัดเจน...”  

(น.ท.ผดุง  โกมุทฉาย, 23 ก.พ.2559) 
“... การก าหนดหลักสูตรของโรงเรียนจ่าอากาศนั้นมีสอดคล้องกันระหว่างแผนการศึกษา

แห่งชาติ และนโยบายด้านการศึกษาของกองทัพไทย เพราะเป็นโรงเรียนทางทหาร บางหลักสูตรต้อง
ยืดหยุ่นตามเหล่าทหารตามที่โรงเรียนวางไว้ ส่วนใหญ่จะเน้นวิชาเฉพาะทาง แต่กระนั้นทุกคนต้องมี
พ้ืนฐานความเป็นทหาร การปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง พฤติกรรมของแต่ละคนให้เข้ามาอยู่ในระเบียบ
วินัยท่ีโรงเรียนก าหนด ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสรุปมานั้นตรงทุก
ประเด็นแต่ก็ยังไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร น่าจะหาปัจจัยอื่นๆ เพ่ิมอีก...”  

(น.ท.เสน่ห์  ฎีกาวงค,์ 23 ก.พ.2559)  
 

“...ด้านท่ี 1 ด้านเจตคติทางการเรียน จากข้อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ ด้าน
พฤติกรรม ให้ผู้วิจัยท าการศึกษามาตรฐานด้านพฤติกรรมผู้เรียนของโรงเรียนจ่าอากาศนั้น ใช่มุ่งเน้น
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พฤติกรรมทางทหารของบุคคลอย่างเดียวควรรวมถึงพฤติกรรมการเรียน การมีส่วนร่วมในชุมชน 
พฤติกรรมทางบ้าน นักเรียนบางคนมีพฤติกรรมที่บ้านกับที่โรงเรียนแตกต่างกันเหมือนคนละคน...”  

(น.อ.วรชาติ  ทองศิริ, 23 ก.พ.2559) 
 
“...การจัดท าร่างข้อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ ให้ปรับเปลี่ยนข้อความ  เนื้อหา

ให้เหมาะสม และตรวจสอบเนื้อหารายละเอียดให้ถูกต้อง ชัดเจน ตามท่ีผู้ทรงคุณแนะน าไป...”  
(น.อ.กานต์ชนก  หันหาบุญ, 23 ก.พ.2559)  

 
“...การวัดและประเมินผลทั้ง 3 ด้านใช้การวัดและและประเมินผลมาตรฐานเดียวกันอยู่

แล้ว ดังนั้นไม่จ าเป็นต้องใส่ในแต่ละด้าน ขอเสนอให้ตัดออกไป...”  
(น.อ.หญิง ศิริอนงค์  เกื้อด้วง, 23 ก.พ.2559) 

 
“...การที่ผู้ปกครองเอาใจใส่การเรียนของนักเรียนจ่าอากาศ มีความเป็นไปได้แค่เรื่องเดียว

เท่านั้น คือเรื่องบรรยากาศทางการเรียนของนักเรียนในการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณใน
การส่งเสริมการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน เรื่องอ่ืนไม่สามารถท าได้เพราะติดด้วยกฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับของทางราชการ...”  

(น.อ.พิสุทธิพงศ์  ศรีชูรส, 23 ก.พ.2559)  
 

“....โรงเรียนจ่าอากาศมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวม ทั้ง 4 ด้าน คือร่างกาย 
อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างเต็มศักยภาพ ให้นักเรียนมีพัฒนาการที่พร้อมในทุก ๆ ด้าน 
ให้ผู้เรียนมีความสุข มีทัศนคติที่ดี ซึ่งผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และจิตใจห้าวหาญทางโรงเรียนเปิดโอกาส
ให้เข้ารับศึกษาหลักสูตรพิเศษอ่ืน ๆ อีกเพ่ือเป็นการเสริมแรงในการแข่งขันพัฒนาทางด้านร่างกายของ
นักเรียนจ่าอากาศ....”  

(น.อ.กานต์ชนก  หันหาบุญ, 23 ก.พ.2559) 
 

จากการน าร่างกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ในด้านเจตคติทาง 
การเรียน ประกอบด้วย เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ และกลไกเชิงนโยบาย มาพิจารณาตรวจสอบเพ่ือ
พัฒนาจัดท าร่างกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
สรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ด้านเจตคติทางการเรียน เน้นพัฒนาแบบองค์รวมองค์ประกอบของกลยุทธ์การบริหาร
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ประกอบด้วย เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่ และกลไกเชิงนโยบาย ดังนี้ 

1.1 เป้าหมายท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ส่งเสริมเจตคติทางการ
เรียนของนักเรียนจ่าอากาศ 

กลยุทธ์ที่ 1 ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทางทหารทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การเรียนการสอน ให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนจ่าอากาศ  ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทหารท่ีเป็นประโยชน์แก่
กองทัพอากาศ 

ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนจ่าอากาศมีความพอใจ ความพร้อมที่จะสอบแข่งขันเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง กองทัพ และประเทศชาติ 

กลไกเชิงนโยบาย ควรส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรประสานกับกระทรวงกลาโหม ใน
การจัดสรรงบประมาณจัดส่งนักเรียนจ่าอากาศ ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1.2 เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาด้านครู เพ่ือพัฒนาเจตคติทางการเรียนของนักเรียนจ่าอากาศ  
โรงเรียนจ่าอากาศ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการ และ
การมีจิตวิญญาณของการเป็นครูทหารอย่างแท้จริง 

ตัวชี้วัดที่ 2 ครูมีความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการ ของการเป็นครูทหารอย่าง
แท้จริง 

กลไกเชิงนโยบาย ควรส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทางด้าน
วิชาการ และการมีจิตวิญญาณของการเป็นครูทหาร 

1.3 เป้าหมายท่ี  3 พัฒนาบรรยากาศทางการเรียนเพื่อพัฒนาเจตคติทางการเรียนของ
นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ 

กลยุทธ์ที่ 3 เร่งรัดพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจ
ใฝ่เรียนรู้แก่นักเรียนจ่าอากาศ โดยพัฒนาห้องสมุด แหล่งสืบค้นความรู้ ห้องอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาให้
ทันสมัย สวยงาม และสามารถเชิดชูตัวอย่างของวีรกรรม และบุคคลตัวอย่างที่ดีของกองทัพอากาศ 

ตัวชี้วัดที่ 3 โรงเรียนจ่าอากาศมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ห้องอุปกรณ์   
โสตทัศนศึกษาสมบูรณ์ และทันสมัย และเชิดชูตัวอย่างของวีรกรรม และบุคคลตัวอย่างที่ดีของ
กองทัพอากาศ 
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กลไกเชิงนโยบาย โรงเรียนจ่าอากาศ ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดเตรียม
สภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์และสื่อต่าง ๆ ส าหรับการท ากิจกรรมการเรียนรู้และบุคคลตัวอย่างที่ดี
ของกองทัพอากาศ 

1.4 เป้าหมายท่ี 4 ด้านคุณลักษณะทางทหารเพื่อพัฒนาเจตคติทางการเรียนของนักเรียน 
จ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ 

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมครูปลูกจิตส านึกให้นักเรียนจ่าอากาศเห็นคุณค่าของการศึกษา 
ให้มีความรู้ควบคู่กับการเสริมสร้างจิตวิญญาณของการเป็นทหารอาชีพ และยึดมั่นในอุดมการณ์ความ
รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง 

ตัวชี้วัดที่  4 นักเรียนจ่าอากาศ เห็นคุณค่าของการศึกษา มีการเสริมสร้าง          
จิตวิญญาณของการเป็นทหารอาชีพ และมีความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

กลไกเชิงนโยบาย  ครูควรปลูกจิตส านึกให้นักเรียนจ่าอากาศเห็นคุณค่าของ
การศึกษา มีการเสริมสร้างจิตวิญญาณของการเป็นทหารอาชีพ 

1.5 เป้าหมายท่ี 5 ด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาเจตคติทางการเรียนของนักเรียน
จ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลหลักสูตรจ่าอากาศให้มีประสิทธิภาพ 
และเป็นระบบท่ีมีมาตรฐาน สามารถประเมินผลได้จริง 

ตัวชี้วัดท่ี 5 ครูมีมาตรฐานการวัดประเมินผลด้วยความมีมาตรฐาน  ตรวจสอบได้   
กลไกเชิงนโยบาย ควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มี

ประสิทธิภาพ และเป็นระบบท่ีมีมาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) ควรส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรประสานกับกระทรวงกลาโหม  ในการจัดสรร

งบประมาณจัดส่งนักเรียนจ่าอากาศ ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2) ควรส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรม สัมมนา และการมีจิตวิญญาณของ

การเป็นครูทหาร 
3) ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ

ต่าง ๆ ส าหรับการท ากิจกรรมการเรียนรู้และเชิดชูบุคคลตัวอย่างที่ดีของกองทัพอากาศ 
4) ครูควรปลูกจิตส านึกให้นักเรียนจ่าอากาศเห็นคุณค่าของการศึกษา มีการ

เสริมสร้างจิตวิญญาณของการเป็นทหารอาชีพ 
5) ควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

และเป็นระบบท่ีมีมาตรฐาน 
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สรุปผลจากการตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ มี
ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขร่างข้อเสนอ มีเพียงการปรับข้อความเพ่ือให้กระชับครอบคลุม และสื่อความหมายให้
ชัดเจน และข้อสรุปท่ีได้รวบรวมไว้เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
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     บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
การวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร

อากาศ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรม
ยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  กองทัพอากาศ 3) เพ่ือศึกษาเส้นทาง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรม
ยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ และ 4) เพ่ือสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ตอนที่   1 เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

ตอนที่   2  เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน     
จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

ตอนที่ 3 เพ่ือศึกษาเส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

ตอนที่ 4 เพ่ือสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ   กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
5.1.1)  ศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร

อากาศ กองทัพอากาศ สรุปได ้ดังนี้ 
สภาพการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ประกอบด้วย 5 ด้าน เรียงตามการ

ด าเนินการจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด ดังนี้ ด้านหลักสูตร ด้านครู ด้านบรรยากาศทางการเรียน ด้าน
ส่งเสริมคุณลักษณะทางทหาร และด้านการวัดและประเมินผล 

5.1.2)  ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ได้แก่ ด้านเจตคติทางการเรียน 
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ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านรับรู้ความสามารถของตนเอง ด้านการสนับสนุนของครู ด้านการสนับสนุน
ของผู้ปกครอง และด้านลักษณะมุ่งอนาคต มีตัวบ่งชี ้21 ตัวบ่งชี้ 

5.1.3) ศึกษาเส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยการวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่การศึกษาก่อนเข้าเป็นนักเรียน คุณวุฒิ ม.3 จ านวน 502 คน คิดเป็นร้อยละ79.70 เรียนเหล่า
ทหารช่างอากาศ จ านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 44.10 บิดามารดาอยู่ร่วมกัน จ านวน 455 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72.20 ผู้ปกครองมีอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.00 

ขั้นที่  2 ระดับการรับรู้กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้  และปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ  

2.1) ระดับการรับรู้กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.98 

2.2) ระดับการรับรู้ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.06 

ขั้นท่ี 3 เพื่อศึกษาเส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การ
บริหารจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยท้ัง 6 ปัจจัย มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกกับกลยุทธ์การ
บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ต้ังแต่ 0.501 – 0.795 และโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ(  2= 603.34, df = 351, p = 0.67, GFI = 0.99,  AGFI = 0.97, RMSEA = 0.00, RMR = 0.01)  

น าปัจจัยที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดได้แก่ ด้านเจคติทางการเรียน ยกร่างสนทนา
กลุ่มเพ่ือสร้างข้อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ  

5.1.4)  เพ่ือสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

จากการน าร่างกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ใน
องค์ประกอบ ด้านเจตคติทางการเรียน  ประกอบด้วย เป้าหมาย  กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ และกลไกเชิงนโยบาย 

มาพิจารณาตรวจสอบเพื่อพัฒนาจัดท าร่างเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ   

สรุปรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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1.1 เป้าหมายท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ส่งเสริมเจตคติทางการ
เรียนของนักเรียนจ่าอากาศ 

กลยุทธ์ที่ 1 ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทางทหารทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การเรียนการสอน ให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนจ่าอากาศ  ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทหารท่ีเป็นประโยชน์แก่
กองทัพอากาศ 

ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนจ่าอากาศมีความพอใจ ความพร้อมที่จะสอบแข่งขันเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง กองทัพ และประเทศชาติ 

กลไกเชิงนโยบาย ควรส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรประสานกับกระทรวงกลาโหม ใน
การจัดสรรงบประมาณจัดส่งนักเรียนจ่าอากาศ ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1.2 เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาด้านครู เพ่ือพัฒนาเจตคติทางการเรียนของนักเรียนจ่าอากาศ  
โรงเรียนจ่าอากาศ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการ และ
การมีจิตวิญญาณของการเป็นครูทหารอย่างแท้จริง 

ตัวชี้วัดที่ 2 ครูมีความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการ ของการเป็นครูทหารอย่าง
แท้จริง 

กลไกเชิงนโยบาย ควรส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทางด้าน
วิชาการ และการมีจิตวิญญาณของการเป็นครูทหาร 

1.3 เป้าหมายท่ี  3 พัฒนาบรรยากาศทางการเรียนเพื่อพัฒนาเจตคติทางการเรียนของ
นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ 

กลยุทธ์ที่ 3 เร่งรัดพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจ
ใฝ่เรียนรู้แก่นักเรียนจ่าอากาศ โดยพัฒนาห้องสมุด แหล่งสืบค้นความรู้ ห้องอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาให้
ทันสมัย สวยงาม และสามารถเชิดชูตัวอย่างของวีรกรรม และบุคคลตัวอย่างที่ดีของกองทัพอากาศ 

ตัวชี้วัดที่ 3 โรงเรียนจ่าอากาศมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ห้องอุปกรณ์โสต
ทัศนศึกษาสมบูรณ์ และทันสมัย และเชิดชูตัวอย่างของวีรกรรม และบุคคลตัวอย่างที่ดีของ
กองทัพอากาศ 

กลไกเชิงนโยบาย โรงเรียนจ่าอากาศ ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดเตรียม
สภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์และสื่อต่าง ๆ ส าหรับการท ากิจกรรมการเรียนรู้และบุคคลตัวอย่างที่ดี
ของกองทัพอากาศ 
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1.4 เป้าหมายท่ี 4 ด้านคุณลักษณะทางทหารเพื่อพัฒนาเจตคติทางการเรียนของนักเรียน        
จ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ 

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมครูปลูกจิตส านึกให้นักเรียนจ่าอากาศเห็นคุณค่าของการศึกษา 
ให้มีความรู้ควบคู่กับการเสริมสร้างจิตวิญญาณของการเป็นทหารอาชีพ และยึดมั่นในอุดมการณ์ความ
รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง 

ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนจ่าอากาศ เห็นคุณค่าของการศึกษา มีการเสริมสร้างจิต
วิญญาณของการเป็นทหารอาชีพ และมีความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

กลไกเชิงนโยบาย  ครูควรปลูกจิตส านึกให้นักเรียนจ่าอากาศเห็นคุณค่าของ
การศึกษา มีการเสริมสร้างจิตวิญญาณของการเป็นทหารอาชีพ 

1.5 เป้าหมายท่ี 5 ด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาเจตคติทางการเรียนของนักเรียน       
จ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลหลักสูตรจ่าอากาศให้มีประสิทธิภาพ 
และเป็นระบบท่ีมีมาตรฐาน สามารถประเมินผลได้จริง 

ตัวชี้วัดท่ี 5 ครูมีมาตรฐานการวัดประเมินผลด้วยความมีมาตรฐาน  ตรวจสอบได้   
กลไกเชิงนโยบาย ควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มี

ประสิทธิภาพ และเป็นระบบท่ีมีมาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) ควรส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรประสานกับกระทรวงกลาโหม  ในการจัดสรร

งบประมาณจัดส่งนักเรียนจ่าอากาศ ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2) ควรส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรม สัมมนา และการมีจิตวิญญาณของ

การเป็นครูทหาร 
3) ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ

ต่าง ๆ ส าหรับการท ากิจกรรมการเรียนรู้และเชิดชูบุคคลตัวอย่างที่ดีของกองทัพอากาศ 
4) ครูควรปลูกจิตส านึกให้นักเรียนจ่าอากาศเห็นคุณค่าของการศึกษา มีการ

เสริมสร้างจิตวิญญาณของการเป็นทหารอาชีพ 
5) ควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

และเป็นระบบท่ีมีมาตรฐาน 
กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ได้แก่ ด้านเจคติทางการเรียน 

ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้ ด้านหลักสูตร ด้านครู ด้านบรรยากาศทางการเรียน ด้านส่งเสริม
คุณลักษณะทางทหาร และด้านการวัดและประเมินผล ซ่ึงมีตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย  

ผลการวิจัยกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ กองทัพอากาศ ผู้วิจัยขอเสนอตามข้ันตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ แต่ละ
ตอน ดังนี้ 

5.2.1)  ศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ พบว่า สภาพการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ประกอบด้วย 5 ด้าน เรียงตาม
การด าเนินการจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด ดังนี้ ด้านหลักสูตร ด้านครู ด้านบรรยากาศทางการเรียน 
ด้านส่งเสริมคุณลักษณะทางทหาร และด้านการวัดและประเมินผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ พบว่า ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ ( 2) มีค่าเท่ากับ 28.02 ที่องศาอิสระ (df) 
เท่ากับ 15 ความน่าจะเป็น (p-Value) เท่ากับ 0.61 ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.98 ดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว  (AGFI) = 0.99, RMSEA= 0.02 และดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสอง
ของส่วนท่ีเหลือ (RMR) เท่ากับ 0.99 แล้วด าเนินการพัฒนาปรับโมเดลให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าไค-สแควร์ มีค่าใกล้เคียงกับ df ดัชนี GFI และ AGFI มีค่าเข้า
ใกล้ 1 ดัชนีของก าลังสองเฉลี่ยของเศษ มีค่าตามเกณฑ์ ด้ังนั้นโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกันกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (สมบัติ ท้ายเรือค า, 2552: 236-237) ค่าดัชนี ได้แก่ ( 2

 = 28.02, df = 15, p 

=0.61, GFI = 0.98, AGFI =0.99, RMSEA = 0.02, RMR = 0.99,  2/df =1.86) ซึ่งสามารถอธิบายโมเดล
กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ซึ่ง
อธิบายค่าความแปรปรวนได้ร้อยละ 89 (R2

 = 89) โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจาก
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  ได้จัดการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นมาตรฐาน 
อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ต้ังศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ ท่ีเน้นการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการปฏิบัติงาน เน้นผลผลิต จึงก าหนดให้โรงเรียน
มีการด าเนินงานตามกระบวนการสร้างแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ให้มีความชัดเจน และครบขั้นตอนตามกระบวนการวางแผน 5 ด้าน ได้แก่ 

ด้านที่ 1 ด้านหลักสูตร 
โรงเรียนจ่าอากาศ เป็นสถาบันหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ มีหน้าที่ในการผลิต

นายทหารประทวนหลักให้กับสายวิทยาการต่าง ๆ การผลิตนายทหารประทวนหลักนั้น หลักสูตรถือได้
ว่าเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการศึกษา  จึงต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องระหว่างแผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2545–2559) และนโยบายด้านการศึกษาของกองทัพไทย (ค าสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 
55/51) กับหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ  ดังนี้ 1) ความสอดคล้องระหว่าง
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แผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ. 2545 – 2559) กับหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโรงเรียน      
จ่าอากาศ ได้แก่ การพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล การสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ 2) ความสอดคล้องระหว่างนโยบายด้านการศึกษาของกองทัพไทย  (ค าสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) 
ที่ 55/51) กับหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ   ได้แก่ การปลูกฝังอุดมการณ์
ของความรักชาติ การพัฒนาความรู้ให้มีมาตรฐานทางด้านวิชาการเทียบเท่าภาครัฐและเอกชน การพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับภารกิจของกองทัพ   การประกันคุณภาพการศึกษา  และการประสานความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ  ส่วนท่ีไม่สอดคล้องกันได้แก่ การส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  และการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  ซึ่ง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ พุทธศักราช 2548 เป็นหลักสูตรที่ผลิตก าลังคน
ระดับฝีมือที่มีความรู้ความช านาญในทักษะวิชาชีพ พัฒนาก าลังคนระดับฝีมือ ให้มีความช านาญเฉพาะ
ด้านมีคุณธรรม วินัย เจตคติ บุคลิกภาพ และเป็นผู้มีปัญญาที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้จริง และเป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างหลักสูตรและเกณฑ์การใช้หลักสูตรสอดคล้องและเป็นไป
ตามเกณฑ์การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นสมควรให้เทียบ
ความรู้วุฒิการศึกษาวิชาชีพของโรงเรียนจ่าอากาศ  พุทธศักราช 2548 เหล่าทหารสารวัตร  เหล่าทหาร
อากาศโยธิน  เทียบเท่าวุฒิทางวิชาชีพของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  หลักสูตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ  พุทธศักราช 2548 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาอากาศยาน เทียบเท่าวุฒิการศึกษาวิชาชีพตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ของกระทรวงศึกษาได้ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พิจารณารายละเอียดหลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ  พุทธศักราช 2550 โดยยึดตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรศึกษาธิการในระดับเดียวกัน ได้แก่หลักการ จุดประสงค์หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร จ านวน
หน่วยกิต เวลาเรียนตลอดหลักสูตรพื้นฐานความรู้เดิม และเกณฑ์การวัดและประเมินผลการจบหลักสูตร 
เห็นว่าหลักสูตรดังกล่าว  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเดียวกัน  จึงเห็นชอบให้โรงเรียนจ่าอากาศ 
พุทธศักราช 2550 เหล่าทหารต้นหน และเหล่าทหารอุตุ  เทียบเท่าหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้าง และเกณฑ์การใช้หลักสูตร
สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ของกระทรวงศึกษาธิการให้  ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนจ่าอากาศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ  ได้พิจารณาเห็นแล้วว่า
เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้าง และเกณฑ์การใช้หลักสูตรสอดคล้อง  และเป็นไปตามเกณฑ์การใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง  (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 5 หลักสูตร  ส าหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรโรงเรียนจ่าอากาศ หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา
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ตอนปลาย  (ระหว่างปี พ.ศ.  2545  - 2549)  ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการนั้น ขอให้โรงเรียนจ่าอากาศส่งเรื่องให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  พิจารณาเทียบคุณวุฒิก่อนส่งให้  ก.พ. รับรองคุณวุฒิต่อไป ซึ่งการจัดการเรียน 
การสอน รูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ วิธีการวัดและการประเมินผล
ผู้เรียน โดยที่ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ  วางแผน แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ 
ดังนั้นการบริหารจัดการด้านหลักสูตรหลักสูตร  จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ธ ารง บัวศรี (2545) ได้ให้ความหมายหลักสูตร คือ แผนซึ่งได้ออกแบบจัดท าขึ้น
เพ่ือแสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหากิจกรรม และมวลประสบการณ์ ในแต่ละโปรแกรมการศึกษา
เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ตามจุดหมายที่ก าหนด สอดคล้องกับแนวคิดของ กู๊ด (Good, 
1945 อ้างถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ, 2540) 1) หลักสูตร คือ เนื้อหาวิชาการที่จัดไว้เป็นระบบให้ผู้เรียนได้
ศึกษา เพ่ือให้จบชั้น หรือรับประกาศนียบัตร ในหมวดวิชาที่ส าคัญ เช่นหลักสูตรสังคมศึกษา หลักสูตร
พลานามัย หลักสูตรศิลปะ   2) หลักสูตร คือ เค้าโครงท่ัวไปของเนื้อหา หรือสิ่งเฉพาะที่จะสอน ซึ่งโรงเรียน
จัดให้แก่เด็กเพ่ือให้เด็กมีความรู้จนจบชั้น หรือได้รับประกาศนียบัตร เพ่ือให้สามารถเข้าเรียนต่อไป 
ตามความหมายในข้อนี้หมายถึง หลักสูตรจะรวมทุกวิชาเข้าด้วยกัน  3) หลักสูตร คือ กลุ่มวิชา หรือการ
จัดประสบการณ์ท่ีก าหนดให้ ซึ่งนักเรียนได้เล่าเรียนภายใต้การแนะแนวของโรงเรียน หรือสถานศึกษา 
ตามความหมายหมายถึง หลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหาวิชาส่วนหนึ่ง และการจัดประสบการณ์ให้อีกส่วน
หนึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535) กล่าวถึง ความส าคัญของหลักสูตรไว้ว่า 

หลักสูตรเป็นหลัก และหัวใจของการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของการศึกษา ความ
เข้าใจในเรื่องของหลักสูตร และการเรียนการสอนจะท าให้การจัดการศึกษาด าเนินไปด้วยดี  ทั้งแก่ตัว
ผู้เรียนเอง และช่วยครูให้ครูได้มีทิศทาง และสิ่งก าหนดในการสอน ความส าคัญของหลักสูตรมีดังนี้ 1) 
งานด้านหลักสูตรและการสอน ท าให้การศึกษาด าเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้  2) งานด้านหลักสูตรท าให้
การศึกษามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามเป้าหมาย  3) หลักสูตรเปรียบเหมือน แบบแปลน การ
จัดการเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตรบอกไว้ว่า  วัตถุประสงค์ที่ต้องการมีอะไรบ้าง จะใช้อะไรเป็น
วัสดุ และอุปกรณ์ จะสอนอะไร จัดเตรียมการสอนอย่างไรบ้าง  เพ่ือช่วยในด้านการเรียนการสอน 

หลักสูตรจึงมีความส าคัญ  เป็นยุทธศาสตร์ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จที่ต้องการ  เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของครูที่จะจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้มีความรู้ทักษะ ความประพฤติ  มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ 

ด้านที่ 2 ด้านครู  
ครูทุกคนท างานเป็นทีมในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านการจัดกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ 

มีความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีการติดต่อประสานงานกับ
ผู้ปกครองทั้งทางด้านพฤติกรรมและด้านการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับ
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ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และแสวงหาเทคนิคใหม่ ๆ 
เสมอ มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการก าหนดมาตรฐานใน
การท างานของครู เพ่ือให้ครูปฏิบัติงานอย่างตั้งใจเพ่ือให้การจัดการศึกษาเกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด ทั้งแก่
ผู้เรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สถานศึกษามีการสนับสนุนครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้ได้รับทุน การศึกษาหรือทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายใน และ
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง,สถานศึกษามีการสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนา 
โดยมีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน  หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอก อย่าง
ต่อเนื่อง สถานศึกษามีการส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณยก
ย่องในด้านบริการวิชาการ/วิชาชีพระดับชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับชาติ อย่างต่อเนื่อง และ
สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
กับความเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะการก าหนดมาตรฐานในการท างาน
ของคร ูเพ่ือให้ครูปฏิบัติงานอย่างตั้งใจเพ่ือให้การจัดการศึกษาเกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด ท้ังแก่ผู้เรียน และผู้
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ซึ่งสถานศึกษามีการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านบริการวิชาการ/วิชาชีพระดับชุมชน ท้องถิ่น จนถึง
ระดับชาติอย่างต่อเนื่อง และสถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับความเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เพราะการ
ก าหนดมาตรฐานในการท างานของครู เพ่ือให้ครูปฏิบัติงานอย่างตั้งใจเพ่ือให้การจัดการศึกษาเกิด
สัมฤทธิ์ผลสูงสุด  ทั้งแก่ผู้ เรียน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
แนวทางจัดการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ไว้ด้วย ซึ่งผู้
ประกอบวิชาชีพครูจะต้องยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 1) การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ   2) จัดสาระ
การเรียนรู้ โดยเน้นความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา 3) จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และ
ความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 4) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 

การเผชิญสถานการณ ์และการประยุกต์ความรู้ มาใช้เพ่ือป้องกัน และแก้ปัญหา 5) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง 6) จัดการเรียนการสอน  โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง  ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  7) จัดบรรยากาศ 

สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ 
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รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไป
พร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอน และวิทยากรประเภทต่าง ๆ 8) จัดการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา 
ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา  มารดาผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชน ทุกฝ่าย เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาการเรียนตามศักยภาพ 9) จัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน 
ความประพฤต ิสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการ
เรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ และรูปแบบการศึกษา 10) จัดท าสาระของ
หลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยสาระของ
หลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคน ให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด 
ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม 11) ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนองค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ ภายใน
ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรร
ภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับ สภาพปัญหา ความต้องการ รวมท้ังหา
วิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาระหว่างชุมชน 12) พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และด าเนินการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละ
ระดับการศึกษา 13) พัฒนาขีดความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของผู้เรียน เพ่ือให้มี
ความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยี  เพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 14) ปฏิบัติงาน และประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู  

ด้านที่ 3 ด้านบรรยากาศทางการเรียน 
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป็นสถาบันท่ีชายไทยส่วนใหญ่มีความ

ปราศนาที่จะเข้ามาเรียน  เมื่อนักเรียนได้มาเรียนในสถาบันนี้แล้วเกิดความภูมิใจ  ความรู้สึกนึกคิด 
อารมณ์ และท่าท ีทางบวก ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญเห็นคุณค่า และประโยชน์ในสิ่งที่ตนก าลังปฏิบัติอยู่ 
รู้สึกท่ีดีต่อการเรียน ได้รู้จักกับเพ่ือนฝูง ที่มาจากหลากหลายอาชีพ หลายจังหวัด  พร้อมกับได้รับความ
เอ้ืออารี จากรุ่นพ่ี ครู อาจารย์ จึงท าให้นักเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์น าไปสู่การ
เรียนรู้ตามเป้าหมาย มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความรับผิดชอบท่ีจะกระท าการใด ๆ จนบรรลุเป้าหมาย มี
ความทะเยอทะยาน  และมีความพยายามท่ีจะมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีสังคมยอมรับ  ความสามารถในการ
คาดการณ์ไกลและเล็งเห็นความส าคัญของผลดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  จึงมีการวางแผนเพ่ือควบคุม
ตนเองให้ปฏิบัติเป็นขั้นตอนตามแผนที่วางไว้เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคต เป็นความรู้สึก
นึกคิด เป็นแรงผลักดันที่ท าให้นักเรียนจ่าอากาศแต่ละคน สามารถท างานให้บรรลุเป้าหมาย มีแหล่ง
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เรียนรู้ ห้องสมุดของโรงเรียน และระบบ e-learning ให้นักเรียนได้ค้นคว้าเพ่ิมเติม จัดให้มีกิจกรรม
ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ในสายวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนปลูกฝังให้มีความ
รักชาติ  ซึ่ง บรรยากาศทางการเรียนของนักเรียนจ่าอากาศเป็นสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ผู้เรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรอื่น ๆ ที่อยู่ภายในโรงเรียนจ่าอากาศท้ังอาคารสถานที่และตัวบุคคล บรรยากาศ
ภายในโรงเรียนนั้นมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน  ท าให้
ผู้เรียนสามารถรับรู้และพัฒนาการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เป็นสิ่งที่ช่วยให้ครู และนักเรียนสามารถเรียนรู้
และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และยังเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันให้ผู้เรียนเกิด
ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของ อารี พันธ์มณี (2543) กล่าวถึงความส าคัญของ
บรรยากาศภายในโรงเรียนว่า บรรยากาศการเรียนการสอนนับเป็นเรื่องที่ส าคัญท าให้นักเรียนเกิด
ความพอใจ ซึ่งผู้สร้างบรรยากาศในชั้นเรียน คือ ผู้สอนและผู้เรียนได้ช่วยกันสร้างสรรค์บรรยากาศ 
อบอุ่น ปลอดภัย และเป็นประชาธิปไตย ทั้งผู้สอน ผู้เรียน มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท าให้การ
เรียนการสอนเป็นไปได้ด้วยดี สอดคล้องกับแนวคิดของ จ ารัส นองมาก (2547) กล่าวถึง สภาพแวดล้อมท่ี
ส่งผลต่อการเรียนอย่างมีความสุขของผู้เรียน มีดังนี้ 1) บรรยากาศในห้องเรียน สภาพทั่วไปต้องสะอาด
เรียบร้อย นักเรียนได้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อม และบรรยากาศท่ีเหมาะสม เช่น มีป้ายนิเทศให้ความรู้ 
มุมประสบการณ์ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมากท่ีสุด  มีกฎหรือระเบียบใน
การปฏิบัติตน มีความผูกพันกับเพื่อนฝูงในทางท่ีดี และมีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้นเพื่อเสริมผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน เช่น ผลงานของผู้เรียนท่ีท าให้ผู้เรียนมีความภาคภูใจในผลงานของตนเอง และชื่นชมผลงานของ
ผู้อื่น เป็นต้น 2) บรรยากาศในโรงเรียน สภาพภายในโรงเรียนโดยท่ัวไปสะอาด สวยงาม ร่มรื่น และ
ปลอดภัย โรงเรียนต้องท าให้นักเรียนรู้สึกว่าโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านท่ีสองของเขาท่ีเมื่อเขามาอยู่ท่ี
โรงเรียน ก็มีความรู้สึกสะดวก สบาย และอบอุ่น มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น ห้องสมุดห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ สวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ ต้องพร้อมท่ีจะให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้  และ
นอกจากนั้น ปฏิสัมพันธ์ของบุคลากรในโรงเรียนกับนักเรียน กับผู้ปกครองนักเรียน และกับบุคลากรใน
โรงเรียนด้วยกันต้องเป็นไปในทางท่ีดีเป็นท่ีประทับใจของผู้พบเห็น 3) ความพร้อมของผู้เรียน ผู้เรียน
จะต้องมีความพร้อมท้ังร่างกายและจิตใจ จึงจะเรียนวิชาในวิชาหนึ่งได้อย่างมีความสุข ความพร้อมทาง
ร่างกายนอกจากสภาพปกติไม่เจ็บป่วย หิวโหย ง่วงนอน หรืออาการอ่ืน ๆ ทางร่างกายแล้วยังจะต้อง
หมายถึงความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการเรียนในเนื้อหาวิชานั้น ๆ ส่วนความพร้อม
ทางด้านจิตใจ เป็นความรู้สึกของผู้เรียน ท าอย่างไรจะให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกท่ีอยากจะเรียน ซึ่งถ้า
ครูผู้สอนสามารถท าให้ผู้เรียนชอบใจวิชาท่ีสอนนั้นแล้ว ความรู้สึกเช่นท่ีว่าก็จะเกิดขึ้นเอง 4) ความพร้อม
ของผู้สอน ครูผู้สอนท่ีมีความพร้อม จะสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างมั่นใจ การสอนประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ความพร้อมของครูสอนจะเกี่ยวข้องกับ การวางแผนการสอนการศึกษาเอกสารหลักสูตร 
คู่มือครู เอกสารความรู้ต่าง ๆ ท่ีใช้ประกอบการจัดกิจกรรม การจัดท ากิจกรรมการสอน การออกแบบ
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดท าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมเช่น ใบงานแบบงานบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกคะแนน ฯลฯ และนอกจากนั้นจะต้องเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมท่ีจะ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ในโรงเรียนให้กับผู้เรียน
จะต้องค านึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังสี่ประการดังกล่าว เพื่อจะได้เกื้อหนุนให้ผู้เรียน ๆ อยู่ในโรงเรียนอย่าง
มีความสุขได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ  อุทัย บุญประเสริฐ (2540) กล่าวว่า งานอาคาร และ
สิ่งแวดล้อมในท่ีนี้จะแตกต่าง ไปจากงานอาคารสถานท่ี ท่ีอยู่ในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป เป็นเรื่องของ
สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์แก่การศึกษา เพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน เป็นส่วนของ
การปลูกฝัง หล่อหลอมโดยบรรยากาศแวดล้อมตัวเด็ก เนื่องจากเด็กจะต้องใช้ชีวิตเป็นระยะเวลายาวนาน
ในโรงเรียน สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กจะมีส่วนก าหนดแบบแผนและวิถีปฏิบัติในตัวเด็กได้โดยตรง  แต่
โรงเรียนจะต้องเป็นผู้จัดให้เกิดขึ้น ให้สอดคล้องกับหลักการทางการศึกษา  เน้นไปท่ีการสร้างสม
บุคลิกภาพในตัวนักเรียน คือในเรื่องความสะอาด ความเรียนร้อยในเรื่องความสวยความงาม ความมี
รสนิยมท่ีดีงานท่ีเหมาะสม สิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพอนามัย แบบแผนวัฒนธรรม และบรรยากาศทาง
วิชาการ  

ด้านที่ 4 ด้านคุณลักษณะทางทหาร 
โรงเรียนจ่าอากาศ  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  เป็นสถาบันหลักขั้นต้นของ

กองทัพอากาศ ที่ผลิตนายทหารประทวน ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ  ตามแต่
กองทัพอากาศจะก าหนด ซึ่งกระบวนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  และพัฒนาบุคคลพลเรือนให้เป็น
ทหารอาชีพนั้น เป็นการพัฒนาที่ยากล าบาก ต้องใช้พลังแห่งการทุ่มเท จึงจะประสบผลส าเร็จตามที่
ต้องการได้ การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาพลเรือนเหล่านี้ให้มีคุณลักษณะ  ตามที่กองทัพอากาศได้
ก าหนดไว้ โดยต้องมีกระบวนการเป็นขั้น เป็นตอนอย่างแยบยล ซึ่งต้องเริ่มจากเบาไปหาหนัก ต อง
ค านึงอยู่เสมอว่าเด็กหนุ่มบุคคลพลเรือนใช้ชีวิตเป็นอิสระมาโดยตลอด แล้วต้องเข้ามารับการฝึกศึกษา
ในโรงเรียนประจ าที่มีกฎ ระเบียบที่เข้มงวดย่อมเกิดความท้อแท้ได้โดยง่าย ดังนั้นจึงต้องให้ความส าคัญ 
การดูแลเอาใจใส่ในช่วงแรกให้มาก เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งจะส่งผลดีในอนาคตมากกว่า
การตามแกไขในภายหลัง สิ่งที่โรงเรียนจ่าอากาศด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา ให้นักเรียนจ่าอากาศ
มีความพร้อม นั้นประกอบด้วย 1) สติปัญญา (Head) คือ มีความรูทั้งทางด้านวิชาการในระดับมัธยม
ปลาย และวิชาทหาร เบื้องต้น 2) จิตใจ (Heart) คือ มีศรัทธายึดมั่นในอุดมการณ สามัคคี มีวินัย อดทน 
กล้าหาญ เสียสละทุกอย่างเพ่ือชาติบ้านเมืองได 3) ทักษะความสามารถ (Hand) คือ มีความสามารถใน
การใช้อาวุธยุทโธปกรณ การต่อสู้ปองกันตัว การฝึกทางทหาร 4) ร่างกาย (Health) คือ มีความแข็งแรง 
ทนทาน บุคลิกภาพสง่างามและน่าเกรงขาม ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนจ่าอากาศ คือ ทักษะดี 
หมายถึง การปฏิบัติงานในระดับผู้ปฏิบัติงานมี ความช านาญในงานเฉพาะด้านตามเหล่าทหารสามารถ
ปฏิบัติงานในสายงานแต่ละสายวิทยาการได้, มีวินัย หมายถึง การมีลักษณะท่าทางและจิตใจเป็นทหาร 
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มีความกล้าหาญเข้มแข็ง อดทน รักหมู่คณะ เคารพในระบบอาวุโส และมีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย, ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง การปลูกจิตสานึกให้เห็นคุณค่าของการศึกษาหาความรู้ เพ่ิมเติม 
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีเทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และเชิดชูคุณธรรม หมายถึง การเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม และส านึกในความเป็นไทย มีความรักชาติ ด ารงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ดังนั้นนักเรียนจ่าอากาศทุกคนต้องมีรูปร่าง 
ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะเหมาะสมแกการเป็นทหาร ไม่เป็นโรค และความพิการของ
ร่างกาย ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร และระเบียบ
กองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทยฯ  

ด้านที่ 5 ด้านการวัดและประเมินผล 
โรงเรียนจ่าอากาศ  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  ได้รับความรับรองจากส านักงาน

รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) จากส านักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับสถาบัน ตั้งแต่ 24 มิ.ย. 2556 ผล
ประเมินระดับสถาบันได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.63 ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ที่ สมศ.ก าหนดการประเมิน และการ
ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนจ่าอากาศ เป็นขั้นตอนในการวัดสิ่งที่สถานศึกษาจัดให้กับนักเรียน
ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด รวมถึงเป็นการประเมินครูผู้สอนด้วยว่าการจัดการเรียนการสอนนั้นมี
จุดบกพร่อง ตรงไหนเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ธ ารง บัวศรี (2545) ได้ให้ความหมายการประเมินผล หมายถึง กระบวนการ
ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการประเมินค่า  และตัดสินใจ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ ์(2545) กล่าวถึงความส าคัญของการประเมินผลว่าเป็นกระบวนการ
ส าคัญที่มีส่วนเสริมสร้างความส าเร็จให้กับผู้เรียน  และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนการสอน และการประเมินผลจ าเป็นต้องมีลักษณะที่สอดคล้องกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ  

จันทรานี สงวนนาม (2545) ไดก้ล่าวว่า การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ที่จะช่วยตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน  ว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
คุณธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  เป็นผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่เพียงใด ผลการ
ประเมินช่วยให้ครูผู้สอนรู้ข้อบกพร่องหรือความก้าวหน้าของผู้เรียนท าให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้เหมาะสมได้ กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้สามารถด าเนินการ
ได้เป็น 3 ระดับ คือ 1) การประเมินผลระดับชั้นเรียน เป็นหน้าที่ส าคัญที่ครูผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนใน
แต่ละรายวิชา เพื่อรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้วิธีการที่หลากหลายและควรท าอย่างต่อเนื่องควบคู่
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กันไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  2) การประเมินผลระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินเพ่ือ
ตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้เป็นรายชั้นปี  และช่วงชั้นของสถานศึกษาเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไป
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้  เพ่ือน าผลการประเมินไป
พิจารณาตัดสินการเลื่อนช่วงชั้น กรณีท่ีผู้เรียนไม่สามารถผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่าง  ๆ 

สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีการสอนซ่อมเสริม และจัดให้มี การประเมินผลการเรียนรู้ด้วย และ 3) การ
ประเมินผลระดับชาติ สถานศึกษาจะต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในปีสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้น  ได้แก่ 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6 เข้ารับการประเมินคุณภาพระดับชาติ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส าคัญได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามที่กระทรวงฯ ก าหนด ข้อมูลที่ได้
จากการประเมินจะน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และคุณภาพในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง สอดคล้องกับ ส านักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ (2545) ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ดังนี้ 1) การประเมินผลการเรียน
สาระการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาการของผู้เรียน ในการเรียนสาระการเรียนรู้
รายวิชาต่าง ๆ เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณธรรมค่านิยม ตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังหรือไม่ การรายงานผลการประเมิน ให้เป็นไปตามระบบที่สถานศึกษาก าหนด ซึ่งจะ
เลือกรายงานด้วยระบบผ่าน/ไม่ผ่าน (ได/้ตก) หรือระดับผลการเรียนแบบตัวเลข ตัวอักษร หรือร้อยละ
ก็ได้แต่ในช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรใช้ระดับผลการเรียนแบบตัวเลข เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ “4” 
หมายถึง ผลการเรียนดีมาก “3” หมายถึง ผลการเรียนดี “2” หมายถึง ผลการเรียนพอใช้ “1” 
หมายถึง ผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน “0” หมายถึง ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์การประเมิน 
และซ่อมเสริมผู้เรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และให้เรียนซ้ าในรายวิชาท่ีซ่อมเสริมไม่ส าเร็จ หรือไม่
เข้ารับการซ่อมเสริมตามเงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนด 2) การประเมินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นการประเมินความสามารถและพัฒนาการของผู้เรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา 3) การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมของ
ผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก าหนด 4) การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน เป็นการประเมินทักษะการ
อ่าน การคิดวิเคราะห์ และการ ถ่ายทอดความคิดด้วยทักษะการเขียน  5) การตัดสินผลการเรียนผ่าน
ช่วงชั้น เป็นการน าผลการประเมินด้านต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การประเมินมาประมวลสรุปเพ่ือตัดสินให้
ผู้เรียนผ่านช่วงชั้นต่าง ๆ ตามเกณฑ์การตัดสินการเรียนแต่ละช่วงชั้น 

5.2.2) ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน        
จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ  
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เป็นการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 
ด้านเจตคติทางการเรียน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านลักษณะมุ่งอนาคต ด้านรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง ด้านการสนับสนุนของครู และด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง  การที่นักเรียนจ่าอากาศ  จะ
ประสบผลส าเร็จทางการเรียนมีคุณภาพการศึกษาที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชาวน์ปัญญาเพียงอย่างเดียว  แต่
ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งกลยุทธ์การเรียนรู้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนา  ผู้เรียนให้
รู้จักวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นนักเรียน/นักศึกษาให้ตระหนักถึงการคิด  และการ
เรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน/นักศึกษาสามารถควบคุมตนเอง สามารถจัดการในการเรียนรู้
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดทั้งความตั้งใจ แรงจูงใจ ความเข้าใจและการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ แมดด็อกซ์ (Maddox, 1965) ที่ได้กล่าวว่า ผู้เรียนจะประสบความส าเร็จได้
ถึงประมาณร้อยละ 40 หากผู้เรียนมีความมานะพยายาม รู้จักใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
และมีนิสัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สอดคล้องกับ เมเรนส์ และเลอแมน (Mehrens & Lehman, 1975) กล่าวว่า
ผู้เรียนจะเรียนได้ดีเพียงใดนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชาวน์ปัญญาเพียงอย่างเดียว  แต่มีองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่
จะมีอิทธิพลต่อการเรียนด้วย เช่น วุฒิภาวะ แรงจูงใจ นิสัย และด้านเจตคติทางการเรียนต่อครู ต่อวิชา
ท่ีเรียนและต่อโรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ วิททรอค (Wittrock, 1986) กล่าวว่า กลยุทธ์การเรียนรู้
เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และกลยุทธ์การเรียนรู้ยังช่วยกระตุ้น
นักเรียนให้ตระหนักถึงการคิด และการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนสามารถควบคุมตนเอง 
จัดการตนเองในการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดทั้งความตั้งใจ แรงจูงใจ
ความเข้าใจและการเรียนรู้ ตลอดจนกลยุทธ์การเรียนรู้ยังเป็นตัวสะท้อนข้อบกพร่องในการเรียนรู้ไ ด้
เป็นอย่างด ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฟรีแมน (Freedman, 1996) พบว่า ความเชื่อในความสามารถของ
ตนเองส่งผลต่อการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่ส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นามจุง (Nam Jung, 1996) 
พบว่า ยุทธวิธีต่าง ๆ ทางการเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และตัวแปร
แรงจูงใจ ได้แก่ ความมุ่งหวังที่ต้องการประสบผลส าเร็จในอนาคตทางการเรียน เจตคติทางการเรียน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ โรส (Roces, 1997) พบว่า กลยุทธ์การเรียนรู้ และตัวแปรแรงจูงใจในการ
เรียนของนักศึกษา ซึ่งได้แก่ ความเชื่อในความสามารถของตน  ความวิตกกังวล แรงจูงใจภายใน 
แรงจูงใจภายนอก คุณค่าของงานมีความสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ไวน์สเตริน และปาลเมอร์ 
(Weinstein & Palmer, 2002) กล่าวว่า กลยุทธ์การเรียนรู้ประกอบด้วย การประมวลข้อความรู้ การ
ตรวจสอบตนเอง การจัดการเวลาในการเรียน ความวิตกกังวลในการเรียน ด้านเจตคติทางการเรียน 
แรงจูงใจในการเรียน การส ารวมใจตั้งมั่นในการเรียน การเลือกประเด็นสาระข้อมูลท่ีส าคัญ กลวิธีการ
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สอบ และการใช้เทคนิคช่วยในการแสวงหาความรู้  มีความครอบคลุมโครงสร้างกลยุทธ์การเรียนรู้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทักษ์ นิลนพคุณ (2539) พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์ตัวบ่งชี้กลวิธีการเรียน
ท่ีมีผลท้ังทางตรง และทางอ้อมสูงสุดต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษประกอบด้วยกลวิธีการ
ประเมินตนเอง การฝึกปฏิบัติ การเชื่อมโยงความคิด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ 
และคมเพชร ฉัตรศุภกุล (2543) พบว่าตัวแปรที่ส่งผลในทางบวกต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ และการศึกษา
ของนักเรียนมากที่สุด คือ บรรยากาศในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิไลลักษณ์ อ่อนละมูล (2546) พบว่า บรรยากาศในครอบครัวของนักเรียนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับยุทธวิธีในการเรียน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปวีณรัตน์  มณีวรรณ์ (2548)  พบว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับนักเรียนกับตัวแปรระดับห้องมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหูคูณ
ระหว่างตัวแปรระดับนักเรียนทุกตัวกับกลยุทธ์การเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวรรณ  กาบค า 
(2551) พบว่า ตัวแปรด้านเจตคติทางการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การเรียน การสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลยุทธ์การเรียนรู้ ใน
ภาพรวม สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อ
ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ ประกอบด้วยแบบวัดยุทธศาสตร์การเรียนรู้ของนักเรียนในด้าน ลักษณะมุ่งอนาคต 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติทางการเรียน  การรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียน  และการ
สนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง พบว่า แต่ละปัจจัยนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งสิ้น  

5.2.3) เส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ พบว่า ปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัย มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกกับกลยุทธ์การ
บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  มีค่าค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ตั้งแต่ 0.50 – 0.79 รูปแบบความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา
จากค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ (  2) มีค่าเท่ากับ 603.34 ท่ีองศาอิสระ (df) เท่ากับ 351 

ความน่าจะเป็น (p-Value) เท่ากับ 0.67 ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.97, RMSEA= 0.00 และดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่
เหลือ (RMR) เท่ากับ 0.99 แล้วด าเนินการพัฒนาปรับโมเดลให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าไค-สแควร์ มีค่าใกล้เคียงกับ df ดัชนี GFI และ AGFI มีค่าเข้า
ใกล้ 1 ดัชนีของก าลังสองเฉลี่ยของเศษ มีค่าตามเกณฑ์ ด้ังนั้น โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกันกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (สมบัติ ท้ายเรือค า, 2552, น.236 - 237) ค่าดัชนี ได้แก่ ( 2 = 603.346,      
df = 351, p =0.67, GFI = 0.99, AGFI =0.97, RMSEA = 0.00, RMR = 0.99,  2/df =1.71) ซึ่ง
สามารถอธิบายโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน    
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จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ซึ่งอธิบายค่าความแปรปรวนได้ร้อยละ 87 (R2 = 87) โมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากตัวแปรมีความสอดคล้องกับบริบทของ
นักเรียน จ านวนกลุ่มตัวอย่างมีมากท าให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ เครื่องมือที่น ามาวัดเป็นเครื่องมือท่ีมี
คุณภาพ เพราะผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมีค่าความตรงของเนื้อหา เท่ากับ 0.96 จึงถูกน ามาใช้
ทุกตัวแปร ถือได้ว่าในการพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ จะช่วยให้ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่
เกี่ยวข้องน าไปใช้ในพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ได้ตามวัตถุประสงค์
มากยิ่งขึ้น สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

5.2.3.1) ด้านด้านเจตคติทางการเรียน  
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การ

บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ด้านด้านเจตคติ
ทางการเรียน พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมคีวามสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทุกค่า โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์
กันมากที่สุด คือพฤติกรรม กับความรู้สึกหรืออารมณ์ ทั้งนี้เพราะนักเรียนจ่าอากาศทุกคนเข้ามาเรียน
ด้วยความภาคภูมิใจ ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกหลายขั้นตอน ขณะเรียนได้รับเงินเ ดือน เบี้ยเลี้ยง 
อาภรณ์ภัณฑ์จากกองทัพอากาศ  มีการแต่งกายอย่างสง่างามเป็นท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไป  จึงท าให้
นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนในโรงเรียนจ่าอากาศ ซึ่งเจตคติ เป็นการรู้ 
การคิด ความเชื่อ ที่บุคคลก็จะชอบ และพอใจสิ่งนั้น ๆ ความโน้มน้าวที่จะกระท า เป็นแรงผลักดันให้
เกิดความรู้สึกพึงพอใจ ความสนใจ ความดึงดูดใจ ความมีใจรัก สอดคล้องกับแนวคิดของ ล้วน สายยศ 

และอังคณา สายยศ (2543) เจตคติขึ้นอยู่กับการประเมินมโนภาพของเจตคติ แล้วเกิดเป็นพฤติกรรม
แรงจูงใจเจตคติเป็นเพียงความรู้สึกโน้มเอียงจากการประเมินยังไม่ใช่พฤติกรรม  เกิดจากการเรียนรู้
มากกว่ามีมาเองแต่ก าเนิดขึ้นอยู่กับเจตคติ กลุ่มสิ่งเร้าเฉพาะอาจเป็นคนสัตว์ สิ่งของ สถาบัน มโนภาพ 

อุดมการณ์ อาชีพหรือสิ่งอื่น ๆ ก็ได้ สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ (2543) ในการ
เรียนรู้ท่ีจะต้องรวบรวมสติ พลังความคิด ให้มุ่งมั่นสนใจอยู่กับสิ่งท่ีก าลังท าอยู่โดยไม่เผลอไปกับเรื่องอื่น 
สามารถควบคุม และยึดมั่นถึงความต้ังใจในงานทางวิชาการมีความรู้สึก และความคิดเห็นที่ดีต่อ
การศึกษาเล่าเรียน เรียกว่า “ด้านเจตคติทางการเรียน” 

ดังนั้น องค์ประกอบย่อยของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การ
บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ด้านเจตคติ
ทางการเรียน โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด คือ พฤติกรรมกับความรู้สึกหรืออารมณ์  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธ
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ศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ด้านเจตคติทางการเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเป็นอันดับท่ีหนึ่ง และมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด คือ 0.73 และตัวบ่งชี้ ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ ความรู้ความ
เข้าใจ (ATT1) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ มีการรับรู้ การคิด  ความเชื่อ 
มีลักษณะท่ีมีทิศทางท่ีดีต่อการเรียนในโรงเรียนจ่าอากาศ สอดคล้องกับงานวิจัยของปวีณรัตน์  มณีวรรณ์ 
(2548) พบว่า  ด้านเจตคติทางการเรียนส่งผลทางบวกมีอิทธิพลทางตรงต่อยุทธศาสตร์การเรียนรู้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ณัฐวรรณ กาบค า (2551) พบว่า ด้านเจตคติทางการเรียน มีความสัมพันธ์
ทางบวก และมีอิทธิพลทางตรงกับยุทธศาสตร์การเรียนรู้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวิชิต เชียรชนะ 

(2552) พบว่า กลยุทธ์จิตพิสัยประกอบด้วยตัวบ่งชี้  ด้านเจตคติทางการเรียนมีความสัมพันธ์ และมี
ความส าคัญกับองค์ประกอบกลยุทธ์จิตพิสัย ได้โดยกลยุทธ์จิตพิสัยอยู่ในระดับสูงจนถึงระดับสูงมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์ (2553) พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อยุทธศาสตร์
การเรียนรู้ คือ เจตคติทางการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  นาม จุง (Nam Jung, 1996) พบว่า เจตคติ
ทางการเรียน และเหตุผลที่ทุ่มเทให้กับการเรียนมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การเรียนรู้ 

5.2.3.2) ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ 
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การ

บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ด้านแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทุกค่า โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์
กันมากที่สุด คือ ความคาดหวังกับการแสวงหาความสุข ทั้งนี้เพราะนักเรียนจ่าอากาศทุกคนเข้ามา
เรียนด้วยความภาคภูมิใจ เพราะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกหลายขั้นตอนก่อนเข้ามาเรียนใน
โรงเรียนจ่าอากาศ จึงเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ขณะเรียนได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง อาภรณ์ภัณฑ์
จากกองทัพอากาศ ท้ังนี้กิจกรรมการเรียนของนักเรียนจ่าอากาศจะส าเร็จมากน้อยเพียงใดจะขึ้นอยู่กับ
ระดับของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแต่ละบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญ เพราะผู้ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะมีความ
เชื่อมั่นในตัวเอง มีความรับผิดชอบที่จะกระท าการใด ๆ จนบรรลุเป้าหมาย มีความทะเยอทะยาน และ
มีความพยายามที่จะมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่สังคมยอมรับ ความปรารถนาที่จะประสบความส าเร็จ เป็นพลัง
หรือก าลังใจอันแน่วแน่ของนักเรียนจ่าอากาศที่จะเอาชนะสิ่งที่คาดหวังไว้ เพ่ือน าตนไปสู่ความส าเร็จใน
กิจกรรมต่าง ๆ มีความต้องการที่จะเป็นผู้น าในการท างานอย่างอิสระมีความเพียรพยายาม  รู้วิธี
แก้ปัญหาจนประสบความส าเร็จอย่างถาวร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวิชิต เชียรชนะ (2552) ความ
ปรารถนาที่จะท าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี มีความทะเยอทะยานสูง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ที่ขัดขวาง ความพยายามหาวิธีการต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาที่จะน าตนไปสู่ความส าเร็จ จะมีความสบายใจ
เมื่อประสบความส าเร็จ และมีความวิตกกังวลเมื่อท าไม่ส าเร็จ หรือประสบความล้มเหลว ระดับแรงจูงใจ
ที่มีต่อการศึกษาหาความรู้ ความขยัน ความมีระเบียบวินัย และความตั้งใจของผู้เรียนที่แสดงความ
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พยายามที่มุ่งสู่ความส าเร็จ มีประเด็นส าคัญ คือ การที่นักเรียนมีการคิดในแง่บวก เชิงสร้างสรรค์ 
มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ การมองอนาคตข้างหน้า มองเป้าหมายระยะยาว การสร้างภาพในใจเพ่ือจูงใจ 
การกระตุ้นจิตใจด้วยการสร้างการให้รางวัลกับตนเอง และการประเมินความรู้สึกต่อการเรียนไม่ต่ า
เกินไป  

ดังนั้น ตัวบ่งชี้ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  กองทัพอากาศ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด จึงเป็นคู่ของความคาดหวังกับการแสวงหาความสุข 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
พบว่า ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นอันดับที่ห้า และมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีอิทธิพลทางตรงต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.47 
ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ สิ่งล่อใจ (ACM2) และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อกลยุทธ์การ
เรียนรู้ โดยผ่านตัวแปรเจคติทางการเรียน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ  0.47, 0.73 และผ่าน
ลักษณะมุ่งอนาคต มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.39, 0.39 ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจากนักเรียนจ่าอากาศ 
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลการเรียนของตน ที่จะท าให้ส าเร็จได้ตามที่ตนได้ตั้งใจไว้ แม้ว่าจะมีอุปสรรคก็
ยังไม่ท าให้เกิดความย่อท้อ ยังคงสามารถท าสิ่งนั้น ๆ ต่อไป โดยมีความมั่นใจว่าตนสามารถที่จะกระท าสิ่ง
นั้นให้ส าเร็จได้ด้วยความถูกต้อง และได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้อ่ืน เป็นความพึงพอใจกับการ
กระท าแล้วตนเองมีความสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของ โรส (Roces, 1997) พบว่า กลยุทธ์การเรียนรู้
และตัวแปรแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษา ซึ่งได้แก่ แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก และคุณค่า
ของงานมีความสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวรรณ  กาบค า (2551) พบว่า ตัวแปรแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลยุทธ์การเรียนรู้ ในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวิชิต เชียรชนะ (2552) พบว่ากลยุทธ์จิตพิสัยประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 
แรงจูงใจในการเรียน ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์ และมีความส าคัญกับองค์ประกอบอยู่ในระดับสูงจนถึง
ระดับสูงมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์ (2553) พบว่า ตัวแปรการแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางตรงต่อกลยุทธ์การเรียนรู้และเป็นตัวแปรมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรด้านเจตคติ
ทางการเรียนและตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคต 

5.2.3.3) ด้านรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การ

บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  กองทัพอากาศ ด้านรับรู้
ความสามารถของตนเอง พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทุกค่า  โดยตัวบ่งชี้ที่มี
ความสัมพันธ์กันมากที่สุด คือ ความยากของงาน กับการแผ่ขยายความสามารถ ทั้งนี้เพราะนักเรียน  
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จ่าอากาศทุกคน มีความรู้สึกหรือความเชื่อมั่น ในความสามารถปฏิบัติได้เมื่อต้องแก้ปัญหา ที่มีความ
ยุ่งยากในสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากที่ตนเคยพบได้ เพราะความเป็นอยู่และพฤติกรรมของนักเรียน
เมื่ออยู่ในโรงเรียนจ่าอากาศจะแตกต่างกับอยู่ที่บ้านของตนเป็นอย่างมาก เวลามีปัญหาเฉพาะหน้าไม่
สามารถปรึกษาผู้ปกครองได้เนื่องจากอยู่ห่างไกลกัน จึงต้องแก้ปัญหาต่าง  ๆ ด้วยตนเองก่อน มีความกล้า
แสดงออกต่อเหตุการณ์ต่าง  ๆ เป็นแรงผลักดันท่ีท าให้นักเรียนแต่ละคน สามารถท างานให้บรรลุ
เป้าหมายได้ ในการท่ีจะท าให้นักเรียนจ่าอากาศ สามารถท่ีพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองให้
ได้ผล ดังนั้นส่ิงท่ีจะก าหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก จึงขึ้นอยู่กับการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในสภาวะการนั้น ๆ นั่นคือ ถ้าเรามีความเชื่อว่าเรามีความสามารถ เราก็จะแสดง ออกถึงความสามารถ
นั้นออกมา คนท่ีเชื่อว่าตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอยง่าย และจะประสบ
ความส าเร็จในที่สุด  สอดคล้องกับแนวคิดของ แบนดูรา (Bandura, 1986) ในการตัดสินการกระท าของ
บุคคลว่าสามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ได้หรือไม ่และมีระดับความม่ันใจในการปฏิบัติเท่าใด บุคคลจะ
คาดการณ์ในอนาคตอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าเขามีความเชื่อในความสามารถของตนเอง คนท่ีเชื่อว่าตนเองมี
ความสามารถสูง จะมองสถานการณ์ที่เป็นภาพความส าเร็จ และเป็นสิ่งที่น าทางการกระท าของเขา 
ส่วนคนที่ตัดสินว่าตนเองด้อยความสามารถจะตีความสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนว่าเป็นความเสี่ยง และมี
แนวโน้มจะมองเห็นภาพความล้มเหลวอยู่ในอนาคต  สามารถที่จะจูงใจตนเอง  และกระท าตามที่
ตั้งเป้าหมายจะมีพ้ืนฐานมาจากกระบวนการคิด ขณะที่คิดคาดการณ์ในอนาคตจะท าให้เกิดแรงจูงใจ 
และการควบคุมการกระท าของตนเองได้ กล่าวคือ สิ่งที่คิดคาดการณ์ในอนาคตจะท าให้เกิดแรงจูงใจ 
และการกระท าซึ่งถูกควบคุมด้วยการก ากับของตน  บุคคลที่รับรู้ความสามารถของตนเอง และ
ต้ังเป้าหมายไว้สูงจะมีแรงจูงใจในการกระท า และจะปฏิบัติงานได้ดีกว่าคนท่ีสงสัยในความสามารถของ
ตนเอง มีผลกระทบต่อประสบการณ์ทางอารมณ์ โดยผ่านการควบคุมตนเอง ทางด้านการคิด การ
กระท า และความรู้สึกในด้านการคิด ความเชื่อในความสามารถของตนเองมีอิทธิพลต่อความสนใจ 
และการตีความเหตุการณ์ในชีวิตซึ่งอาจให้ความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบก็ได้  การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองจะจัดการกับสภาวะทางอารมณ์  โดยการส่งเสริมการกระท าที่มีประสิทธิผลเพ่ือเปลี่ยน
สิ่งแวดล้อมในลักษณะที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ได้ ผู้ใดที่มีความรับรู้ความสามารถของ
ตนเองสูงจะเลือกกิจกรรมที่มีความท้าทาย  สอดคล้องกับแนวคิดของ  วิททรอค (Wittrock, 1986)  
กล่าวว่า กลยุทธ์การเรียนรู้เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญกลยุทธ์การเรียนรู้  และยังช่วยกระตุ้น
นักเรียน/นักศึกษาให้ตระหนักถึงการคิด และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน/นักศึกษา
สามารถควบคุมตนเอง จัดการตนเองในการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดทั้ง
ความต้ังใจ แรงจูงใจความเข้าใจและการเรียนรู้ ตลอดจนกลยุทธ์การเรียนรู้ยังเป็นตัวสะท้อนข้อบกพร่อง
ในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของ  เสาวคนธ์  พิมพ์วงษ์ (2553) บุคคลเชื่อมั่นใน
ความสามารถและประสิทธิภาพของบุคคลตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตนเองว่าสามารถกระท า
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พฤติกรรม  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย  ให้ประสบผลส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ ในสถานการณ์ที่
เฉพาะเจาะจงได้หรือไม ่ การรับรู้ความสามารถของตนเองนี้สามารถใช้ท านายพฤติกรรมของบุคคลได้  

ดังนั้น ตัวบ่งชี้ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ของนักเรียน    
จ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้านรับรู้ความสามารถของตนเอง โดยตัว
บ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด คือ ความยากของงานกับการแผ่ขยายความสามารถ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  กองทัพอากาศ 
พบว่า ด้านรับรู้ความสามารถของตนเอง มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นอันดับท่ีสี่ และมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีอิทธิพลทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ โดยทางตรงมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ  เท่ากับ  0.53 และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.36, 0.47 องค์ประกอบย่อยท่ีมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด คือ ความยาก 
ของงาน (SEE1) ท้ังนีเ้ป็นการที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้เมื่อพบปัญหาที่มีความยุ่งยากแตกต่างกันได้ 
และรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการกระท าพฤติกรรมหนึ่ง ๆ เมื่อต้องกระท าพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน เช่น เมื่อน างานต่าง ๆ มาเรียงล าดับกันตามล าดับความยาก การคาดหวังในความสามารถของตนเอง
จะแตกต่างกันไป โดยบางคนจะหยุดท่ีงานง่ายบางคนจะหยุดท่ีงานซึ่งมีความยากปานกลาง  และบางคน 
หยุดที่งานยากมาก จะแผ่ขยายจากสถานการณ์หนึ่งไปสู่อีกสถานการณ์หนึ่งได้  แต่ประสบการณ์
บางอย่างก็อาจจะจ ากัดความคาดหวังของบุคคลในขณะที่ประสบการณ์บางอย่างสามารถแผ่ขยายไปสู่
พฤติกรรมในสถานการณ์ท่ีต่างกันได้ ถ้าการคาดหวังนั้นมีความเข้มมากบุคคลจะพยายามต่อสู้กับ
อุปสรรค สอดคล้องกับงานวิจัยของ บราวน์ (Brown, 1982) พบว่า ความเชื่ออ านาจในตนของผู้เรียน 
และความพยายามของผู้เรียนท่ีพยายามจะเอาชนะอุปสรรคทางการเรียนเหมาะสม  จะช่วยส่งเสริมให้
การเรียนรู้ประสบผลดียิ่งขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ฟรีดแมน  (Freedman, 1996) พบว่า        
ความเชื่อในความสามารถของตนเองส่งผลต่อการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่ส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ โรส (Roces, 1997) พบว่า กลยุทธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งได้แก่ ความเชื่อในความสามารถ
ของตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทักษ์ นิลนพคุณ (2539) พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอน กลวิธี
การเรียนที่พัฒนาจากกลวิธีการเรียนที่มีผลกระทบรวมมากที่สุด  ได้แก่ การประเมินตนเองการฝึก
ปฏิบัติ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณรัตน์ มณีวรรณ์  (2548)  พบว่า  ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนัก
ความส าคัญของตัวแปรระดับนักเรียน  และระดับห้องเรียนท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ ได้แก่ การรับรู้
ทางการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ณัฐวรรณ  กาบค า 
(2551) พบว่า ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลยุทธ์
การเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวิชิต เชียรชนะ (2552) 
พบว่า กลยุทธ์การรู้คิด ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ การรับรู้ตนเอง มีความสัมพันธ์ และมีความส าคัญกับ
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องค์ประกอบกลยุทธ์การรู้คิด สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์ (2553) พบว่า ปัจจัยด้าน
การรับรู้ความสามารถของตนเอง มีความสัมพันธ์ทางตรงกับยุทธศาสตร์การเรียนรู้ และทางอ้อมโดย
ผ่านตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

5.2.3.4) ด้านการสนับสนุนของครู   
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การ

บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  กองทัพอากาศ ด้านการ
สนับสนุนของครู  พบว่า  ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทุกค่า โดยตัวบ่งชี้ที่มี
ความสัมพันธ์กันมากที่สุด คือ การชี้แนะกับการสอนแบบมีส่วนร่วม ท้ังนี้เพราะครูเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญท่ีสุดในการด าเนินการเรียนการสอน ถ้าครูสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะท าให้นักเรียนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริง  ซ่ึงจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นของ
นักเรียน ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับผลส าเร็จในการเรียน ได้แก่ การได้รับค าแนะน า การมีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอนการเสริมแรงจากครู  สอดคล้องกับแนวคิดของ  วนิดา   ดีแป้น  (2553) ครูท่ีมี
ประสิทธิภาพในการสอน ในด้านการเตรียมการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ เทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ การค้นหาข้อมูลย้อนกลับ และการซ่อมเสริมเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน ครูแสดงออกด้าน
ความรู้ความสามารถทางวิชาการ วิธีการ และเทคนิคการสอน การใช้สื่อการสอน การใช้หลักจิตวิทยา 
และด้านการประเมินผล  เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนท้ังในด้านความรู้ความสามารถ  และทักษะตาม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียน โดยการจัดล าดับส่วนประกอบของเนื้อหา การอธิบาย การเสนอ
บทเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจกระจ่างชัด  สามารถเรียนรู้ 
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง  ถ้าครูสามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหา
นักเรียนเรียนด้วยความเข้าใจ สนุกกับการเรียน ก็จะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ซึ่งการสนับสนุนของครูเป็นความสามารถของครูผู้สอนในการเข้าใจกระจ่างชัดในการเรียนการสอนให้
เกิดกับผู้เรียน โดยการจัดล าดับส่วนประกอบของเนื้อหาการอธิบาย การเสนอบทเรียน กิจกรรมต่าง  ๆ 
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจกระจ่างสามารถเรียนรู้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง  

ดังนั้น ตัวบ่งชี้ของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ด้านการสนับสนุนของครู ตัว
บ่งชีท่ี้มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด คือ การชี้แนะกับการสอนแบบมีส่วนร่วม 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อ  
กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พบว่า ด้านการ
สนับสนุนของคร ูมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นอันดับท่ีสอง และมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มีอิทธิพลทางตรง และทางอ้อมต่อกลยุทธ์การเรียนรู้  โดยอิทธิพลทางตรงมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
เท่ากับ 0.68 มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรด้านเจตคติทางการเรียน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 
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0.47, 0.73 ผ่านตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.43, 0.57 และผ่านตัว
แปรลักษณะมุ่งอนาคตมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ  เท่ากับ  0.52, 0.39 และ  0.52, 0.47, 0.73 
องค์ประกอบย่อยที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ การเสริมแรง (SUT3) ท้ังนี้เพราะครูผู้สอน
พยายามให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และกล่าวชมเชยเมื่อนักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้อง หรือมี
ผลการเรียนดีขึ้น เมื่อนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงข้อบกพร่อง หรือส่วนท่ี
ยังไม่บรรลุประสงค์ และมีการแก้ไข โดยมีการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยดูจาก
ข้อมูลย้อนกลับน้ัน การจัดกระบวน การเรียนการสอนท่ีดี ให้นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมตลอดจน
มีการติดตาม และแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ บราวน์ (Brown, 1982) พบว่า วิธีการสอนของครูมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การเรียนรู้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทักษ์ นิลนพคุณ (2539) พบว่า การสอนกลวิธีการเรียนให้กับนักเรียน 
สามารถช่วยพัฒนาเจตคติการเรียนให้กับนักเรียนได้ และการน ากลวิธีการเรียนไปใช้เป็นสิ่งท่ีครูสามารถ
ส่งเสริมให้กับนักเรียนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์ และ คมเพชร  ฉัตรศุภกุล 
(2543) พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลในทางบวกต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ คือ สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  พิไลลักษณ์ อ่อนละมูล (2546) พบว่า บรรยากาศในการเรียนการสอน      
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับยุทธวิธีในการเรียนของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ 
(2547) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ที่ได้รับการสอนกลยุทธ์การเรียนรู้สูงกว่าการ
สอนด้วยวิธีแบบบรรยาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณรัตน์  มณีวรรณ์ (2548) พบว่า การจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวรรณ  กาบค า (2551) พบว่า ตัวแปรการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับ   กลยุทธ์การเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัยรัตน์ รุ่งธนศักดิ์ (2552) 
บทบาทของครู เป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท้ังทางตรง 
และทางอ้อมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 งานวิจัยของ สุมรา คงภิรมย์ชื่น (2557) พบว่า 
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ในวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 

5.2.3.5) ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง  
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การ

บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  กองทัพอากาศ  ด้านการ
สนับสนุนของผู้ปกครอง พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทุกค่า โดยตัวบ่งชี้ท่ีมี
ความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด คือ ให้อิสระทางความคิดของบุตร กับการยอมรับความคิดเห็นของบุตร ท้ังนี้
เนื่องจากการที่บิดามารดา หรือผู้ปกครองของตน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
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ความอิสระเคารพสิทธิในการเลือกกิจกรรม ให้ความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจลูกอย่างเพียงพอ 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุตรในการตัดสินใจของบุตรท้ังเรื่องการเรียน และเรื่องอื่น  ๆ ลักษณะส าคัญ
ท่ีสุดของครอบครัวไม่ใช่ฐานะของพ่อแม่ หรือระดับการศึกษา  แต่เป็นลักษณะทางจิตวิทยาภายใน
ครอบครัว บรรยากาศในครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนของเด็ก สอดคล้องกับแนวคิดของ นิเทศ  
เจริญภัณฑูรณ์ (2543)  การส่งเสริม และช่วยเหลือด้านการเรียนจากบิดามารดา และความคาดหวัง
ของบิดามารดา มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของนักเรียน บิดามารดาหรือผู้ปกครองส่งเสริมการเรียนรู้ 
ความอบอุ่นในครอบครัว การสนับสนนุ และแนะแนวทางด้านวิชาการ ความคาดหวังของบิดามารดาต่อ
ระดับการศึกษาของบุตร เป็นสิ่งท่ีสามารถด าเนินการได้โดยไม่มีเงื่อนไขเรื่องสถานภาพทางเศรษฐกิจ และ
สังคม กล่าวคือ แม้บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจต่ า  ก็สามารถจัดกระบวนการ
เหล่านี้ให้บุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ บิดามารดาควรให้การสนับสนุน  แนะแนวทางต่าง ๆ มีความ
ใกล้ชิดกับบุตรอย่างแท้จริง ที่ส าคัญยิ่งคือ บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องมีความต้ังใจ และมุ่งมั่นท่ีจะ
แนะน าอบรมสั่งสอนบุตรในปกครองของตน กระบวนการเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเด็ก  โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นตัวจักรส าคัญท่ีมีอิทธิพล
อย่างยิ่งต่อตัวเด็ก ท้ังในด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมตลอดจนความประพฤติ รวมไปถึง
ความส าเร็จในชีวิตก็ว่าได้ ถ้าพิจารณาถึงความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน  พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วน
เกี่ยวข้องอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะพ่อแม่ ผู้ปกครองมุ่งหวังต่อความส าเร็จของลูกหลาน ย่อมต้องการให้เด็ก
ได้รับการศึกษาในระดับสูงสุด เท่าท่ีจะท าได้ พ่อแม่ผู้ปกครองท่ีเข้าใจจะให้ความสนใจในการศึกษาของ
เด็ก ให้ค าแนะน าในการเรียนแก่เด็กเป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นแรงกระตุ้นให้เด็กสามารถท าการศึกษา
จนประสบผลส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของ  มณิภา เรืองสินชัยวานิช (2551) การส่งเสริม และ
สนับสนุนของผู้ปกครอง การเรียนรู้ที่โรงเรียนเป็นกระบวนการที่ยากเย็น และยาวนาน ส าหรับเด็ก ๆ 
ทั้งหลาย เว้นเสียแต่จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ก าลังใจเป็นอย่างมาก ปกติเด็กจะรู้สึกยุ่งยาก
ล าบากใจเป็นอันมากที่จะคงไว้ซึ่งความสนใจ เอาใจใส่ต่อภาวะเงื่อนไข และข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน 
เด็กเกือบทุกคนจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหายาก  ๆ ในบางลักษณะที่มีความพิเศษในการเรียนรู้ หรือใน
บางภารกิจเกี่ยวกับการเรียนรู้ เว้นเสียแต่ว่ามีใครสักคนคอยให้ความช่วยเหลือให้เขากระท าภารกิจท่ี
ยุ่งยากเป็นพิเศษส าหรับเขาให้เสร็จสิ้นเขาอาจจะรู้สึกล้มเหลว ผิดหวัง อันเนื่องมาจากรู้สึกว่าตนเองมี
ความสามารถทางการเรียนอยู่ในระดับต่ าโดยปกติแล้วเด็กควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริม ให้ก าลังใจ ท้ัง
ท่ีอยู่ท่ีบ้านและต้องการใครสักคนคอยให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหายาก ๆ เกี่ยวกับการเรียน บ้าน
แต่ละหลังมีความแตกต่างกันในระดับของการให้ก าลังใจ การส่งเสริมสนับสนุนที่ให้กับเด็ก อย่างไรก็
ตามควรจะมีใครสักคน (ที่บ้าน ในโรงเรียน หรือในขุมชน) ที่สามารถสามารถให้การสนับสนุนสิ่งท่ีเด็ก
ต้องการในบางเวลา  มิฉะนั้นแล้ว เด็กจะมีความรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นสถานท่ี  ท่ีก่อให้เกิดความยุ่งยาก
ล าบากใจเป็นอย่างมาก เป็นสถานที ่ที่เขาไม่อยากไป ไม่อยากอยู่ การแนะแนว และการสนับสนุนที่ทาง
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บ้านจะสามารถให้ได ้สอดคล้องกับแนวคิดของ จิตติพร  เชื้อบัณฑิต (2553) การท่ีผู้ปกครองมีส่วนส าคัญ  

อย่างยิ่งต่อการศึกษาของเรียน เพราะผู้ปกครองสามารถจัดสภาพแวดล้อมทางบ้านให้เอ้ือต่อการศึกษา
ของนักเรียนได้ตลอดจนสามารถสนับสนุนการเรียน และแนะแนวทางต่าง ๆ ให้กับนักเรียนจะส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น การติดตาม ดูแล และเอาใจใส่ต่อการเรียนของนักเรียน 
จัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความรู้เพ่ิมเติมใน
การเรียน สอนให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ให้เด็กได้ท ากิจกรรมที่ตนสนใจ  

ดังนั้น ตัวบ่งชี้ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  กองทัพอากาศ ด้านการสนับสนุนของ
ผู้ปกครอง ตัวบ่งชี้ท่ีมีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด คือ ให้อิสระทางความคิดของบุตรกับการยอมรับความ
คิดเห็นของบุตร 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
พบว่า ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นอันดับท่ีสาม และมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีอิทธิพลทางตรง และทางอ้อมต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ โดยอิทธิพลทางตรงมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบค่อนข้างสูง เท่ากับ 0.61 มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรด้านเจตคติทางการเรียน  
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.74, 0.73 ผ่านตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
เท่ากับ 0.33, 0.39 และ 0.33, 0.47, 0.73 องค์ประกอบย่อยที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ 
ยอมรับความคิดเห็นของบุตร (SUP3) ท้ังนี้เพราะบิดามารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนจ่าอากาศให้
ความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจลูกอย่างเพียงพอ ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุตรในการตัดสินใจของ
บุตรทั้งเรื่องการเรียน และเรื่องอ่ืน โดยการจัดหาหนังสือ อุปกรณ์ท่ีจะเพิ่มพูนความสามารถในการสื่อ
ความหมายเกี่ยวกับการเรียน จูงใจและเป็นตัวอย่างที่ดี รวมทั้งส่งเสริมให้บุตรได้ฟัง และดูรายการ
วิทยุ โทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับวัย และมีประโยชน์ต่อพัฒนาความคิด และการใช้เหตุผล 
มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ และคมเพชร ฉัตรศุภกุล 
(2543) พบว่า บรรยากาศในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พิไลลักษณ ์อ่อนละมูล (2546) พบว่า บรรยากาศในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับยุทธวิธีในการ
เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์ (2553) พบว่า ตัวแปรการสนับสนุนทางการเรียน
ของผู้ปกครอง มีอิทธิพลทางอ้อมต่อยุทธศาสตร์การเรียนรู้โดยผ่านตัวแปรด้านเจตคติทางการเรียน  

5.2.3.6) ด้านลักษณะมุ่งอนาคต 
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การ

บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  กองทัพอากาศ ด้านลักษณะ
มุ่งอนาคต พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทุกค่า โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กัน
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มากที่สุด คือ ความสามารถในการคาดการณ์ไกล กับการวางแผน หรือตั้งเป้าหมาย ทั้งนี้เพราะนักเรียน
จ่าอากาศทุกคนมีความสามารถในการคาดการณ์ไกล และเล็งเห็นความส าคัญของผลดีผลเสียของการ
เรียน ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตมีความต้องการได้รับผลในอนาคตท่ีดีกว่าหรือมากกว่าผลท่ีจะได้รับใน
ปัจจุบัน จึงด าเนินการวางแผนควบคุมตนเองให้ปฏิบัติเป็นขั้นตอนตามแผนที่วางไว้เพ่ือน าไปสู่
เป้าหมายท่ีต้องการในอนาคตของตน รวมท้ังจินตนาการในอนาคตของแต่ละบุคคลความต้องการ 
ค่านิยมของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวกับการจูงใจด้านอารมณ์ และคุณสมบัติด้านสติปัญญา โดยขณะกระท า
พฤติกรรมบุคคลสามารถปรับวิธีการ และเป้าหมายให้ถูกต้องสัมพันธ์กัน รู้จักภาคภูมิใจในการท า
ความดีของตน ความปรารถนาที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี แม้จะเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ 
ท่ีไม่ย่อท้อมีความกระตือรือร้นที่จะฝ่าฟันอุปสรรคโดยมุ่งที่ให้เกิดผลส าเร็จในอนาคตยอมรับความ
ล าบากในปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ สุพล วังสินธ์ (2533) การคาดการณ์ไกลของ
บุคคลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนในอนาคต สิ่งท่ีจะเกิดขึ้นนั้นมีผลดีผลเสียอย่างไร ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจ
เลือกอย่างเหมาะสม และมีการวางแผนปฏิบัติหรือแสวงหาวิธีการที่จะน าไปสู่ จุดมุ่งหมายที่ตนต้องการ
แล้วสามารถควบคุมตนเองให้ลงมือวางแผนที่วางไว้ด้วยความอดทน  และรู้จักอดได้ รอได้ ตลอดจนไม่
ละความพยายามในการแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือผลที่ต้องการในอนาคต สอดคล้องกับแนวคิด
ของ อัมพร วงค์ใหญ่ (2542) การท่ีนักเรียนมีความเพียรพยายาม ต้ังใจในการปฏิบัติ และมีการปรับ
พฤติกรรมตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมท้ังมีเป้าหมายในพฤติกรรมต่าง  ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
และสามารถปฏิบัติตนเพื่อให้บรรลุผลในอนาคตที่ตั้งไว้  เป็นความสามารถของแต่ละบุคคลในการมอง
อนาคต การวางแผนและการจัดการเกี่ยวกับอนาคตที่เป็นไปได้ เป็นการตั้งเป้าหมายในระยะยาวของ
การท างานการคาดการณ์ไกลที่จะส่งผลไปยังอนาคต และเห็นความส าคัญของผลดีและผลเสียท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคต สามารถวางแผน การปฏิบัติเพ่ือรับผลดีหรือป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
มีความต้องการได้รับผลในอนาคตที่ดีกว่าหรือมากกว่าที่ได้รับในปัจจุบัน เพ่ือไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
ในอนาคต สอดคล้องกับแนวคิดของ หทัยรัตน์ รุ่งธนศักดิ์ (2552)  เป็นความสามารถในการคาดการณ์
ไกล มีการวางแผนหรือเป้าหมายเพ่ืออนาคต โดยเล็งเห็นความส าคัญของผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับ
ตนในอนาคต และความเชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น อาจเกิดกับตนเองได้ เช่นเดียวกับที่จะเกิด
ขึ้นกับผู้อ่ืน มองเห็นความส าคัญของสิ่งที่จะเกิดในอนาคตในปริมาณที่ไม่ลดลง  

ดังนั้น ตัวบ่งชีข้องปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ด้านลักษณะมุ่งอนาคต โดย
ตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด คือ ความสามารถในการคาดการณ์ไกล กับการวางแผนหรือ
ตั้งเป้าหมาย 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อ 
กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
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พบว่า ด้านลักษณะมุ่งอนาคต มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นอันดับท่ีหก และมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ มีอิทธิพลท้ังทางตรง และทางอ้อมต่อกลยุทธ์การเรียนรู้  โดยทางตรงมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ  0.39 และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรเจคติทางการเรียน มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.39, 0.73 องค์ประกอบย่อยที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ การวางแผน
หรือตั้งเป้าหมาย  (FUO2) ท้ังนี้เนื่องมาจากนักเรียนจ่าอากาศ  พิจารณาแนวทางท่ีเป็นไปได้ในการ
ประเมิน การปฏิบัติ ท าให้มองเห็นเป้าหมายและแนวทางเพ่ือไปสู่เป้าหมายนั้น ในการเผชิญกับอนาคต
ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  กระตุ้นให้ใฝ่หาความรู้  ได้มีเวลาคิดถึงเหตุการณ์ในอนาคตของตน 

สามารถวางแผนการปฏิบัติได้ดี ล่วงหน้าได้ และสามารถคาดการณ์ถึงผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้มีความเชื่อมั่นในผลของการเรียน สามารถเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่อนาคตได้อย่างเหมาะสม มี
ความเพียรพยายามต่อสู้กับอุปสรรค สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปวีณรัตน์  มณีวรรณ์ (2548) พบว่า ค่า
น้ าหนักความส าคัญของตัวแปรระดับนักเรียน  และระดับห้องเรียนท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ ได้แก่ 
ลักษณะมุ่งอนาคตส่งผลทางบวกต่อ กลยุทธ์การเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัยรัตน์ รุ่งธนศักด์ิ (2552) พบว่า ด้านเจตคติทางการเรียน เป็นตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์ (2553) พบว่า ปัจจัยลักษณะมุ่งอนาคต มีความสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ 

 5.2.4)   สร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ กองทัพอากาศ 

การวิเคราะห์ข้อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ จากแบบประเมินความเหมาะสม  และตรวจสอบความ
เป็นไปได้ เพื่อตรวจสอบ และรับรองความเหมาะสมสอดคล้องของกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนจ่าอากาศ ด้านเจตคติทางการเรียน ในองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัว
บ่งชี้ และกลไกเชิงนโยบาย  และเมื่อพิจารณาในแต่ละเป้าหมายได้ก าหนดกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ และกลไก
เชิงนโยบายอย่างชัดเจน  ในแต่ละด้าน พบว่า เป็นข้อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนจ่าอากาศ ที่ชัดเจนมีความเหมาะสม  ความเป็นไปได้ต่อสถานศึกษาที่จะน าไปปฏิบัติ เป็นที่
ยอมรับจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังเป็นกลไกเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับ
แนวคิดของ กรวีร์ ศรีจการ (2547, อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2554) กล่าวว่า นโยบายจะต้องมี
วัตถุประสงค์บอกไว้เป็นเป้าหมายปลายทาง   สอดคล้องกับแนวคิดของ กิ่งพร ทองใบ (2547) กล่าวว่า 
เป้าหมายเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่องค์การต้องการให้เกิดขึ้น  เป็นผลลัพธ์ที่เจาะจง สามารถแสดงเป็น
ข้อมูลเชิงปริมาณสามารถวัดได้ มีระยะเวลาท่ีแน่นอน การก าหนดเป้าหมายต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ 
และพันธกิจขององค์การ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) กล่าวว่า การก าหนด
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แนวทางหรือวิธีปฏิบัติงาน คือการน าเอาเป้าหมายท่ีมีลักษณะเป็นความคิดเชิงนามธรรม มาท าให้เป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ  โดยคิดโครงการ หรือกิจกรรมที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  รวมทั้ง
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จหรือตัวบ่งชี้ให้มีความชัดเจนด้วย และสอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์ สาร
รัตนะ (2554) ที่กล่าวว่า กลไกเชิงนโยบาย คือสิ่งที่ต้องการใช้ในการสนับสนุนวิธีการหลักเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย และได้เสนอยุทธศาสตร์ในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ 13 ยุทธศาสตร์คือ 
1) วิเคราะห์และส่งต่อนโยบาย 2) เรียนรู้ปัญหาเพ่ือแก้ไขและป้องกัน 3) ใช้ผลการวิจัยให้เป็น
ประโยชน์ 4) น าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ 5) พัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อนโยบาย 6) ติดตาม ประเมินและวิจัย
เพ่ือพัฒนา 7) มุ่งชนะสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 8) มุ่งเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 9) ศึกษาอนาคต
เพ่ือวิสัยทัศน์ ริเริ่มและสร้างสรรค์ 10) ทบทวนข้อวิจารณ์ต่อการศึกษา 11) ทบทวนข้อเสนอเพื่อปฏิรูป
การศึกษา 12) ทบทวนเพ่ือเข้าใจในนโยบาย 13) พัฒนาตัวแบบกระบวนการนโยบายของหน่วยงาน 
และยังได้กล่าวถึงกลไกสู่การปฏิบัติงานว่าในการออกแบบโครงสร้างขององค์การต้องก าหนดกลไกการ
ประสานงานในแนวตั้งขึ้น เพ่ือเชื่อมโยงกิจกรรมของผู้บริหารระดับสูงเข้ากับกิจกรรมของผู้บริหาร
ระดับกลาง และระดับล่างตามล าดับ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององค์การ ส่วน ประชุม 
รอดประเสริฐ (2535) เรียกกลไกเชิงนโยบายว่า ปัจจัยสนับสนุนการก าหนดนโยบาย ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจัยที่ส าคัญ 2 ประการคือ 1) ปัจจัยภายในได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการในการก าหนด
นโยบาย หากขาดปัจจัยภายในแม้เพียงอย่างเดียวนโยบายก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ 2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
สภาพ แวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือแม้แต่สภาพดินฟ้าอากาศ ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
ก าหนดนโยบายเป็นอย่างมาก หากสภาพแวดล้อมด้านใดด้านหนึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรง นโยบาย
อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อาจก าหนดขึ้นมาได้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) ควรส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรประสานกับกระทรวงกลาโหม  ในการจัดสรร

งบประมาณจัดส่งนักเรียนจ่าอากาศ ไปศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
2) ควรส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรม สัมมนา และการมีจิตวิญญาณของ

การเป็นครูทหาร 
3) ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ

ต่าง ๆ ส าหรับการท ากิจกรรมการเรียนรู้และเชิดชูบุคคลตัวอย่างที่ดีของกองทัพอากาศ 
4) ครูควรปลูกจิตส านึกให้นักเรียนจ่าอากาศเห็นคุณค่าของการศึกษา มีการ

เสริมสร้างจิตวิญญาณของการเป็นทหารอาชีพ 
5) ควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

และเป็นระบบท่ีมีมาตรฐาน 
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5.3. ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1) โรงเรียนจ่าอากาศควรน ากลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ ไปใช้เป็นกรอบแนวคิด

แนวทางจัดการเรียนรู้ และพัฒนานักเรียนจ่าอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ก่อนน ากลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ ไปใช้ควรมีการชี้แจง และท าความเข้าใจ

ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยส าหรับโรงเรียนจ่าอากาศ  ในการศึกษาครั้งต่อไป
หน่วยงาน หรือสถานศึกษาอ่ืน ควรจัดท าเชิงนโยบายของตนเอง โดยประยุกต์ใช้รูปแบบวิธีวิจัยในครั้ง
นี้ แล้วน าผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกับผลวิจัยในครั้งนี้ เพื่อท่ีจะน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล  
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4) ด้านการสนับสนุนของครู ควรประกอบด้วย    
     4.1 ด้านการชี้แนะ………………….…………..……………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ............................................  
     4.2 ด้านการมีส่วนร่วม…………………..…….…………………………………………..……….…………………. 
............................................................................................................................. ............................................  
     4.3 ด้านการเสริมแรง…………………....…………………………………………………….…….……………….. 
............................................................................................................................. ...........................................  
     4.4 ด้านการแก้ไขข้อบกพร่อง……………………..………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ...........................................

 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  
ท่านเห็นว่าเหมาะสมแล้ว หรือควรเพิ่มเติมอย่างไร……………….……………………………………………………..……… 
............................................................................................................................. ..........................................  
............................................................................................................................. .......................................... 
 5) ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง ควรประกอบด้วย    
     5.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ……………..…………….…………………………………………………….. 
............................................................................................................................. .........................................  
     5.2 ด้านเอาใจใส่ในการเรียนของบุตร……..…………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       5.3 ด้านให้อิสระทางความคิดของบุตร……….…………………………………………………..…………….. 
............................................................................................................................. ..........................................  
     5.4 ด้านยอมรับความคิดเห็นของบุตร………….……………………………………………………..………… 
............................................................................................................................................... .......................... 
  5.5 ด้านมีส่วนร่วมตัดสินใจและกิจกรรมทางการเรียน………..………………………………….…….. 
............................................................................................................................. ..........................................  
     5.6 ด้านวางใจในการท่ากิจกรรมของบุตร……………………………….………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  
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ท่านเห็นว่าเหมาะสมแล้ว หรือควรเพิ่มเติมอย่างไร……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 

 6) ปัจจัยด้านลักษณะมุ่งอนาคต  ควรประกอบด้วย    
     6.1 ด้านความสามารถในการคาดการณ์ไกล…………….……………………………………………….. 
..................................................................................... ........................................................................... 
       6.2 ด้านการวางแผนหรือตั้งเป้าหมายในอนาค…………..……………………………………………. 
............................................................................................................. ................................................... 
       6.3 ด้านการรู้จักรอคอยและมีความเพียรพยายาม…………………….…………………………….. 
............................................................................................................................. ................................... 

 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  
ท่านเห็นว่าเหมาะสมแล้ว หรือควรเพิ่มเติมอย่างไร……………………………….……………………………………… 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................... ................................................................................. 
 

7. นอกจากปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัยนี้แล้ว ท่านคิดว่าน่าจะมีปัจจัยอื่น อีกหรือไม่ อย่างไรบ้าง 
     7.1 …………………………………………..……………………………………………………………………….. 
.......................................................................................................................................................... ..... 
       7.2 ……………………………………………….…………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. ................................... 
       7.3 ………………………………………………..………………………………………………………………….. 
................................................................................................................................................................  
       7.4 …………………………………..………………………………..……………………………………………… 
........................................................................ ........................................................................................  
  
เลิกสัมภาษณ์เวลา ................................. น.      รวมเวลาสมัภาษณ์ .............. ชัว่โมง ................. นาที   
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ภาคผนวก ค 
การสนทนากลุ่ม 
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ก าหนดการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) 

 
การวิจัยเรื่อง 

กลยุทธ์บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
(Strategies  for learning management  of Air Technical 

Training School of Royal Thai Air Force)  
 

วันอังคารที่  23  กุมภาพันธ์  2559 เวลา 18.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมกรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์  

…………………………………………………………….. 
 

08.00 - 08.30 น.   เริ่มการประชุมสนทนากลุ่ม   
      ผู้ด่าเนินการวิจัยแนะน่าผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 9 ท่าน 

    ผู้วิจัยน่าเสนอผลการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย และน่าเสนอร่าง 
             ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ของนักเรียนจ่าอากาศ 

     โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
09.00 - 11.00 น.        เปิดอภิปรายเพ่ือน่าเสนอกลยุทธ์บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
    กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตามประเด็นข้อค่าถาม 
11.30 - 12.00 น.   สรุปผลการประชุมสนทนากลุ่ม 
     ผู้วิจัยกล่าวขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 

…………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก ง 
ข้อน่าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
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ข้อเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ                                                 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

วันที่อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2559 

ณ ห้องประชุมกรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

 
การสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของโรงเรียนจ่าอากาศ         

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เพ่ือการจัดท่าเป็นร่างข้อเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน     
จ่าอากาศ โดยพิจารณาค่าน้่าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ได้แก่ ด้านเจตคติทางการเรียน โดยน่าร่างข้อน่าเสนอ
กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ ดังตาราง 
 

 ข้อน่าเสนอที่มีการปรับปรุงแก้ไข จากการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
 
 

ด้านเจตคติทางการเรียน  

เป้าหมายท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมพฤติกรรมของนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ  
ข้อเสนอแนะ.....................................................................................................................................................  
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาหลักสูตรให้มีการคัดเลือกจัดส่งนักเรียนจ่าอากาศไปศึกษาหลักสูตร ณ ต่างประเทศ 
ข้อเสนอแนะ.....................................................................................................................................................  
ตัวชี้วัด นักเรียนจ่าอากาศมีความพอใจ ความพร้อมท่ีจะสอบแข่งขันไปเรียนต่างประเทศ เพื่อสร้างชื่อเสียง
ให้กับตนเอง กองทัพ และประเทศชาติ  
ข้อเสนอแนะ..................................................................................................................................................... 
กลไกเชิงนโยบาย  
ควรส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรประสานกับกระทรวงกลาโหม ในการจัดสรรงบประมาณจัดส่งนักเรียน    
จ่าอากาศ ไปศึกษาต่างประเทศ 
ข้อเสนอแนะ..................................................................................................................................................... 
เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาด้านครู เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ       
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. ........................ 
กลยุทธ์ 
ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของครู ทั้งทางด้านวิชาการ และทักษะการ ปฏิบัติงาน โดย
จัดส่งเข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา หรือองค์กรของรัฐและเอกชน  
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ตาราง (ต่อ) 
 

ด้านเจตคติทางการเรียน  

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ข้อเสนอแนะ...................................................................................................................................................  
ตัวชี้วัด ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สมดุลครบทุกด้าน และมีความสุขกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นไปตาม
หลักสูตรที่ก่าหนด 
ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................................... 
กลไกเชิงนโยบาย  
โรงเรียนจ่าอากาศ ส่งเสริมการฝึกงานตามสภาพจริง ในเหล่าทหารที่เรียนให้สามารถปฏิบัติงานได้ 
ข้อเสนอแนะ.................................................................................... ............................................................... 
เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาบรรยากาศทางการเรียนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียน จ่าอากาศ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
ข้อเสนอแนะ...................................................................................... ............................................................. 
กลยุทธ์ 
เร่งรัดการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งรวมถึงห้องปฏิบัติการทางภาษาให้
สมบูรณ์ และทันสมัย 
ข้อเสนอแนะ...................................................................... ............................................................................. 
ตัวชี้วัด โรงเรียนจ่าอากาศมีอุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งรวมถึงห้องปฏิบัติการทางภาษาให้
สมบูรณ์ และทันสมัย 
ข้อเสนอแนะ................................................................ ................................................................................... 
กลไกเชิงนโยบาย  
โรงเรียนจ่าอากาศ สนับสนุนงบประมาณในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม การจัดวัสดุอุปกรณ์และสื่อต่าง ๆ 
ส่าหรับการท่ากิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะ........................................................................... ........................................................................ 
เป้าหมายท่ี 4 กลยุทธ์หลักด้านคุณลักษณะทางทหารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนจ่าอากาศ  
ข้อเสนอแนะ..................................................................................................... .............................................. 
กลยุทธ์  
ส่งเสริมให้ครูพัฒนาแนวคิด วจิารณญาณ เจตคติ และอุปนิสัยของนักเรียน ปรับเปลี่ยนตนเองให้มี
คุณลักษณะพึงประสงค์ของกองทัพอากาศ  
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. ...................... 
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ตาราง (ต่อ) 
 
 

ด้านเจตคติทางการเรียน  

ตัวชี้วัด นักเรียนจ่าอากาศ มีลกัษณะท่าทางและจิตใจกล้าหาญเข้มแข็ง อดทน รักหมู่คณะเคารพในระบบ
อาวุโส 
ข้อเสนอแนะ.............................................................. ....................................................................................... 
กลไกเชิงนโยบาย  
ควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมนักเรียนให้มีทักษะทางทหารในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีเทคนิคต่าง ๆ 
ในการปฏิบัติงาน มีความช่านาญงานเฉพาะด้านตามเหล่าทหารท่ีเรียน 
ข้อเสนอแนะ.......................................................................................... ........................................................... 
เป้าหมายท่ี 5 กลยุทธ์หลักด้านการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียน 
จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
ข้อเสนอแนะ...................................................................................................... ............................................... 
กลยุทธ์  
ส่งเสริมครูให้ใช้การวัดประเมินผลที่หลากหลาย ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีมาตรฐาน   
ข้อเสนอแนะ....................................................................... .............................................................................. 
ตัวชี้วัด ครูมีมาตรฐานการวัดประเมินผลด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้  
ข้อเสนอแนะ........................................................................ ............................................................................. 
กลไกเชิงนโยบาย  
ส่งเสริมให้ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับเหล่ าทหารของ
นักเรียนจ่าอากาศ 
ข้อเสนอแนะ.......................................................... ........................................................................................... 
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ภาคผนวก จ 
แบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 
 

ข้าพเจ้า เรืออากาศโท โกษิก  เฉลิมหมู่  รหัสประจ่าตัว 53B74650112  นักศึกษาหลักสูตร      
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ อยู่ระหว่างหาคุณภาพเครื่องมือของวิทยานิพนธ์เรื่อง : ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์    
การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียน     
จ่าอากาศที่ได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนจ่าอากาศมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 
ค าชี้แจง 
 โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างทางขวามือ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 1  หมายถึง   แน่ใจว่าสอดคล้องกับนิยามศัพท ์ 
  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับนิยามศัพท ์ 
         -1 หมายถึง  แน่ใจว่าไม่มีความสอดคล้องกับนิยามศัพท ์ 
 

ข้อที ่ กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ 
ความ

สอดคล้อง 
1 0 -1 

 กระบวนการบริหารกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก่าหนดอย่างเหมาะสม และการ
ประเมินผลกลยุทธ์ของผู้บริหารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู ้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   

1. ด้านหลักสูตร หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ วิธีการวัดและการ
ประเมินผลผู้เรียน โดยที่ผู้บริหารมีบทบาทส่าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ 
วางแผน แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ    

   

 1. โรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน......................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ ............................................................ .................................................... 

 
   ........... 

 
............ 

 
......... 

 2. มีการแจ้งรายละเอียดหลักสูตรของโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนผู้ปกครองได้ทราบ……… 
ข้อเสนอแนะ ............................................................................... ................................. 

 ........... ............   ........ 

2. ด้านครู อาจารย์ หมายถึง การก่าหนดมาตรฐานในการท่างานของครู เพ่ือให้ครู
ปฏิบัติงานอย่างตั้งใจเพ่ือให้การจัดการศึกษาเกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด ท้ังแก่ผู้เรียนและผู้ท่ี
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา    
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 ข้อที ่ กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ 
ความ

สอดคล้อง 
1 0 -1 

 3. ครูได้พัฒนาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางวิชาการของสถานศึกษาให้นักเรียน
ทราบเสมอ................................................................................. .................................. 
ข้อเสนอแนะ ................................................................................. .............................. 

 
  .......... 

 
............ 

 
 ......... 

 4. มีการส่ารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน............... 
ข้อเสนอแนะ .............................................................................................. .................. 

 ........... ............   ........ 

3. ด้านบรรยากาศทางการเรียน หมายถึง สภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบ ๆ ผู้เรียน คร ูผู้บริหาร
และบุคลากรอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายในโรงเรียนจ่าอากาศทั้งอาคารสถานที่และตัวบุคคล มี
ส่วนส่าคัญอย่างยิ่งในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ท่าให้ผู้เรียน
สามารถรับรู้และพัฒนาการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เป็นสิ่งที่ช่วยให้ครูและนักเรียน
สามารถเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นส่วนส่าคัญ
ในการผลักดันให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 

   

 5. มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน
และให้เป็นแหล่งการเรียนรู้............................................................................................. 
ข้อเสนอแนะ ........................................................... ..................................................... 

 
   ........... 

 
............. 

 
 .......... 

 6. มีการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดี มีความปลอดภัยสะอาด....... 
ข้อเสนอแนะ ........................................................................ ........................................ 

 ...........  ..........  ......... 

4. ด้านคุณลักษณะทางทหาร หมายถึง การท่ีนักเรียนจ่าอากาศลักษณะท่าทางและจิตใจ
เป็นทหาร มีความกล้าหาญเข้มแข็ง อดทน รักหมู่คณะ เคารพในระบบอาวุโส และมี
ความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

   

 7. โรงเรียนจ่าอากาศฝึกให้นักเรียนมีลักษณะท่าทางและจิตใจเป็นทหาร..................... 
ข้อเสนอแนะ ....................................................................... ........................................ 

  ......... ............  ......... 

 8.โรงเรียนจ่าอากาศปลูกฝังให้นักเรียนมีความกล้าหาญเข้มแข็ง อดทน............................ 
ข้อเสนอแนะ ................................................................................................... ............ 

  ........... .............  .......... 

5. ด้านการวัดและประเมินผล หมายถึง การประเมินและการติดตามความก้าวหน้าของ
นักเรียน เป็นขั้นตอนในการวัดสิ่งที่สถานศึกษาจัดให้กับนักเรียนว่ามีประสิทธิภาพ
เพียงใด รวมถึงเป็นการประเมนิครูผู้สอนด้วยว่าการจัดการเรียนการสอนน้ันมี
จุดบกพร่อง ตรงไหนเพ่ือน่ามาพัฒนาปรับปรุงให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 ข้อที ่ กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ 
ความ

สอดคล้อง 
1 0 -1 

 9. โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนของนักเรียน....................................................... 
ข้อเสนอแนะ ...............................................................................................................  

 ............. .............  .......... 

 10. มีการรายงานผลการเรียนของผู้ที่จบหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา............................... 
ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................  

  ............ .............  .......... 
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 ข้อที ่
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการการเรียนรู้ของโรงเรียน

จ่าอากาศ 

ความ
สอดคล้อง 

1 0 -1 

 ด้านเจตคตทิางการเรียน หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศ เกี่ยวกับเจตคติต่อ
การเรียนที่มีต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ด้วยความรู้
ความเข้าใจ พฤติกรรม และความรู้สึกหรืออารมณ์ ประกอบด้วย 

   

1. ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับความรู้ ความ
เข้าใจท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียน เพื่อเป็นเหตุผลท่ีจะสรุปความ และรวมเป็นความเชื่อ
หรือช่วยในการประเมินกิจกรรมการเรียน 

   

 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียน ท่าให้นักเรียนได้รับความรู้
ด้านต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน ...................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ ............................................................. .................................................. 

 
  ............ 

 
............. 

 
  ......... 

 2. นักเรียนสามารถสรุปความ ในแต่ละรายวิชาต่าง ๆ แล้วเกิดความม่ันใจ เป็นการ
ช่วยในการประเมินกิจกรรมการเรียนท่าให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดี ......... 
ข้อเสนอแนะ ...................................................................................... ......................... 

 
 ........... 

 
............ 

 
 ......... 

2. พฤติกรรม หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับความพร้อมทีจ่ะประพฤติ
ปฏิบัติตน หรือตอบสนองกิจกรรมการเรียนในทิศทางที่จะสนับสนุน หรือคัดค้านขึ้นอยู่
กับความเชื่อของนักเรียนจ่าอากาศ ที่ได้จากการประเมินผลพฤติกรรมที่แสดงออกมา 
จะมีความสอดคล้องกับความรู้สึก 

   

 3. นักเรียนมีความพร้อมทีจ่ะประพฤติปฏิบัติตน ในกิจกรรมการเรียน โดยการตั้งใจฟัง
ครูอธิบายและสนใจร่วมกิจกรรมตลอดคาบการเรียน...................................................... 
ข้อเสนอแนะ ...................................................................................... .......................... 

 
  ............ 

 
............. 

 
  ......... 

 4. นักเรียนรับรู้ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมา เป็นไปตามความรู้สึกของตนเอง เช่นการ
อ่านหนังสือ นักเรียนขีดเส้นใต้ค่าหรือข้อความส่าคัญเพ่ือสะดวกในการทบทวน........... 
ข้อเสนอแนะ ......................................................................................... ....................... 

 
  ......... 
 

 
............ 

 
.......... 

3. ความรู้สึกหรืออารมณ์ หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศ เกี่ยวกับความรู้สึก
หรืออารมณ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียน มาจากการที่นักเรียนประเมิน
กิจกรรมนั้น  

   

 5. นักเรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เรียนในโรงเรียนจ่าอากาศ.................................. 
ข้อเสนอแนะ .......................................................................................... ..................... 

  ............ .............   ......... 

 6. นักเรียนมีความพึงพอใจกับการเรียนหลักสูตรจ่าอากาศ เพราะท่าให้นักเรียนเป็นที่
ยอมรับของครอบครัวและญาติพ่ีน้อง .......................................................................... 
ข้อเสนอแนะ .............................................................................................. .................. 

  
........... 

 
............ 

 
 ......... 
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 ข้อที ่
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการการเรียนรู้ของโรงเรียน

จ่าอากาศ 

ความ
สอดคล้อง 

1 0 -1 

 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศ เกี่ยวกับแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ท่ีมีต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความ
คาดหวัง สิ่งล่อใจ และแรงจูงใจจากการแสวงหาความสุข ประกอบด้วย 

   

1. ความคาดหวัง หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเก่ียวกับการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงผลการกระท่าของตน หรือความกล้าที่จะท่าในสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส่าเร็จได้
ตามท่ีตนได้ตั้งใจไว้ แม้ว่าจะมีอุปสรรคก็ยังไม่ท่าให้เกิดความย่อท้อ ยังคงสามารถท่า
สิ่งนั้น ๆ ต่อไป โดยมีความมั่นใจว่าตนสามารถที่จะกระท่าสิ่งนั้นให้ส่าเร็จได้ด้วยความ
ถูกต้อง 

   

 1. นักเรียนมั่นใจในการท่างานของตนให้ส่าเร็จได้ตามที่ตั้งใจไว้ แม้ว่าจะมีอุปสรรคก็
ยังไม่ท่าให้เกิดความย่อท้อ ยังคงสามารถท่าสิ่งนั้น ๆ ต่อไปจนส่าเร็จ........................... 
 ข้อเสนอแนะ ......................................................................................... .................... 

 
............ 

 
............ 
 

 
 ......... 

 2. นักเรียนมีความพร้อมว่าตนสามารถท่างานทีไ่ด้รับมอบหมายให้ส่าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยความถูกต้องไม่ว่านานเพียงใด ................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ .......................................................................... ..................................... 

    
........... 

 
............. 

 
...........
.. 

2. สิ่งล่อใจ หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับความพึงพอใจที่ได้รับจาก
การท่างาน เป็นความพึงพอใจตามท่ีตนคาดหวังถึงความส่าเร็จ 

   

 3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนของตนเอง และปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น.............. 
ข้อเสนอแนะ .................................................................................................. ............. 

 ............ ............  ......... 

 4. ความส่าเร็จการศึกษาของนักเรียนเป็นความหวังการรับราชการในอนาคต.............. 
ข้อเสนอแนะ ................................................................................................ ................ 

 ............. .............   ......... 

3. การแสวงหาความสุข หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับการกระท่า
การใดส่าเร็จแล้วตนย่อมได้รับความสุข หรือได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้อ่ืน เป็น
ความพึงพอใจกับการกระท่าแล้วตนเองมีความสุข 

   

 5. นักเรียนมีความพึงพอใจและมีความสุข ที่ได้แต่งเครื่องแบบนักเรียนจ่าอากาศ........ 
ข้อเสนอแนะ ........................................................................... .................................... 

........... ........... ......... 
. 

 6. การได้เป็นนักเรียนจ่าอากาศ ท่าให้นักเรียนมีเกียรติยศและศักดิ์ศรีในสังคม ......... 
ข้อเสนอแนะ ..................................................................................... ........................... 

 ........... ............   ........ 
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 ข้อที ่
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการการเรียนรู้ของโรงเรียน

จ่าอากาศ 

ความ
สอดคล้อง 

1 0 -1 

 ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศ 
เกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ ประกอบด้วยตัว
บ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ความยากของงาน การแผ่ขยายความสามารถ และความเข้มแข็ง 
ประกอบด้วย 

   

1. ความยากของงาน หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับตนเองว่าจะ
สามารถปฏิบัติได้เมื่อต้องแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากแตกต่างกัน 

   

 1. เมื่อเรียนเสร็จแต่ละวัน นักเรียนสามารถปฏิบัติงาน และความยากของงานได้..........  
ข้อเสนอแนะ ......................................................................................... ....................... 

........... ........... ......... 
. 

 2. นักเรียนสามารถเรียนรู้ และแก้ปัญหาต่างๆท่ีซับซ้อนได้............................................. 
ข้อเสนอแนะ ................................................................................. ............................... 

........... ........... ......... 
. 

2. การแผ่ขยายความสามารถ หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับตนเอง
ว่ามีความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีแตกต่างไปจากที่ตนเคยพบได้ 

   

 3. เมื่อมีกิจกรรมท่ีนักเรียนไม่เคยท่ามาก่อน นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติงานได้
ลุล่วง …………………………………………………………………………………………………….…....... 
ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................. .. 

 
........... 

 
........... 

 
......... 
. 

3. ความเข้มแข็ง หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับตนเองว่ามีความมั่นใจ
ท่ีจะเผชิญกับปัญหาได้ 

   

 4. นักเรียนมีความมั่นใจในความส่าเร็จของการฝึกทางทหารควบคู่กับการเรียน.............. 
ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................  

  ........... ............   ........ 

 5. นักเรียนมีความมั่นใจและอดทนท่างานท่ีต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ได้....................... 
ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................  

  ........... ............   ........ 

 ด้านการสนับสนุนของครู หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับการ
สนับสนุนของครูที่มีต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี ้ได้แก ่การ
ชี้แนะ การสอนแบบมีส่วนร่วม และการเสริมแรง ท่าให้นักเรียนเกิดความรู้ ความ 
เข้าใจและสามารถน่าความรู้ไปใช้ได้จริง ประกอบด้วย 

   

1 การชี้แนะ หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับการที่ผู้สอนบอก
จุดประสงค์ของการเรียนการสอนอย่างชัดเจน 
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 ข้อที ่
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการการเรียนรู้ของโรงเรียน

จ่าอากาศ 

ความ
สอดคล้อง 

1 0 -1 

 1. ผู้สอนบอกจุดประสงค์ของการเรียนการสอนอย่างชัดเจนแก่นักเรียน...................... 
ข้อเสนอแนะ ................................................................ ............................................... 

 ............. .............   ......... 

2 การสอนแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับการที่
ผู้สอนพยายามให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

   

 3. ครูพยายามให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เช่น จัดนิทรรศการวิชาการ
และให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการด่าเนินงานแต่ละด้าน............................................ 
ข้อเสนอแนะ ................................................................... ........................................... 

 
  .......... 

 
............ 

  
.......... 

 4. ครูให้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ที่ได้จากการเรียนกับเพ่ือน ๆ ............ 
ข้อเสนอแนะ ............................................................................................. ................. 

 ........... ............   ........ 

3. การเสริมแรง หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับการที่ผู้สอนชมเชยและ
กล่าวสนับสนุนเพื่อเพ่ิมความถี่ของพฤติกรรมที่ปรารถนาของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

   

 4. ครกูล่าวชมเชย เมื่อนักเรียนตอบค่าถามได้ถูกต้อง................................................... 
ข้อเสนอแนะ ............................................................................................. .................. 

  ........... .............   …...... 

 5. ครบูอกถึงประโยชน์ของการเรียนกล่าวสนับสนุนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียน
มากขึ้น…………………..…………………………..……………………………………………………..……..... 
ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. 

 
  ........... 

 
............. 

 
  ......... 

4. การแก้ไขข้อบกพร่อง หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเก่ียวกับครูผู้สอน
วินิจฉัยและแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงข้อบกพร่อง หรือส่วนที่ยังไม่บรรลุประสงค์และมี
การแก้ไข โดยมีการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยดูจากข้อมูล
ย้อนกลับนั้น 

   

 6. ครูผู้สอนวินิจฉัยและแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงข้อบกพร่องและมีการแก้ไข โดยให้
นักเรียนได้รู้จักฝึกปฏิบัติและปรับปรุงแก้ไขตนเอง.......................................................... 
ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................ 

 
 ............. 

 
............. 

 
  ......... 

 7. ครมูีการประเมินนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อแจ้งผลให้นักเรียนทราบทุกครั้ง... 
ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................... 

  ............ .............   ......... 

 ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับการ
สนับสนุนของผู้ปกครองที่มีต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ 
เอาใจใส่ในการเรียนของบุตร ให้อิสระทางความคิดของบุตร ยอมรับความคิดเห็นของ
บุตร มีส่วนร่วมตัดสินใจ และวางใจในการท่ากิจกรรมของบุตร ประกอบด้วย 
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 ข้อที ่
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการการเรียนรู้ของโรงเรียน

จ่าอากาศ 

ความ
สอดคล้อง 

1 0 -1 

1. เอาใจใส่ในการเรียนของบุตร หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับการที่
บิดามารดาหรือผู้ปกครองของนักเรียนจ่าอากาศ เอาใจใส่สนใจในการเรียนของบุตร 
จัดหาหนังสือที่ดีมีประโยชน์เหมาะส่าหรับวัยอุปกรณ์การเรียนที่จะเพ่ิมพูน
ความสามารถในการเรียนให้แก่บุตรอย่างเพียงพอ และให้ค่าปรึกษาแนะน่าเกี่ยวกับ
การเรียน 

   

 1. ผู้ปกครองเอาใจใส่สนใจในการเรียนของนักเรียน โดยให้ค่าปรึกษาแนะน่าเกี่ยวกับ
การเรียนเมื่อนักเรียนประสบปัญหาในการเรียน .......................................................... 
ข้อเสนอแนะ ......................................................... ....................................................... 

 
  ............ 

 
............. 

 
  ......... 

 2. ผู้ปกครองจัดหาหนังสือที่ดีมีประโยชน์เหมาะส่าหรับวัยอุปกรณ์การเรียน ที่จะ
เพ่ิมพูนความสามารถในการเรียนให้แก่นักเรียนอย่างเพียงพอ....................................... 
ข้อเสนอแนะ ................................................................................................... ............. 

 
  ........... 

 
............. 

 
  ......... 

2. ให้อิสระทางความคิดของบุตร หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเก่ียวกับการ
ทีบ่ิดามารดาหรือผู้ปกครองของตน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกท่ากิจกรรมต่าง ๆ 
ด้วยความอิสระเคารพสิทธิในการเลือกกิจกรรมของลูก 

   

 3. ผู้ปกครองให้นักเรียนเลือกเรียนเหล่าทหารที่นักเรียนชอบ......................................... 
ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................  

 ............. .............   ......... 

 4. ผู้ปกครองเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท่ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความอิสระ..................... 
ข้อเสนอแนะ ........................................................................................... ..................... 

  ............ .............   ......... 

3. ยอมรับความคิดเห็นของบุตร หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเก่ียวกับการที่
บิดามารดาหรือผู้ปกครองของนักเรียนจ่าอากาศให้ความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ
ลูกอย่างเพียงพอ ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุตรในการตัดสินใจของบุตรท้ังเรื่องการ
เรียน และเรื่องอื่น 

   

 5. ผู้ปกครองให้ความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจนักเรียน........................................... 
ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................  

 ........... ............   ........ 

 6. ผู้ปกครองยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนในการตัดสินใจของนักเรียนทั้งเรื่อง
การเรียนและเรื่องอ่ืน .................................................................................................. .. 
ข้อเสนอแนะ ...............................................................................................................  

 
 ........... 

 
............ 

 
  ........ 

4. มีส่วนร่วมตัดสินใจ หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับการที่บิดา
มารดาหรือผู้ปกครองให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการท่ากิจกรรมในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ร่วมกัน 
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 ข้อที ่ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ของนักเรียนจ่าอากาศ 
ความ

สอดคล้อง 
1 0 -1 

 7. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนสม่่าเสมอ ......................... 
ข้อเสนอแนะ .................................................................................................... ............. 

  ............ .............   ......... 

 8. ผู้ปกครองร่วมตัดสินใจการมีส่วนร่วมและการท่ากิจกรรมของนักเรียน................... 
ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................  

 ............ ............   ........ 

5. วางใจในการท่ากิจกรรมของบุตร หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศเก่ียวกับ
การทีบ่ิดามารดาหรือผู้ปกครองเห็นความส่าคัญของกิจกรรมทางการเรียน และ
ไว้วางใจนักเรียนในท่ากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนสังเกตว่าเด็กที่อยู่ในความปกครอง
ชอบท่ากิจกรรมอะไรพยายามหาสิ่งที่มีประโยชน์ 

   

 9. ผู้ปกครองเห็นความส่าคัญของกิจกรรมทางการเรียน และไว้วางใจในท่ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของนักเรียน.................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................  

 
   ........... 

 
............. 

 
  ......... 

 10. ผู้ปกครองส่งเสริมให้ท่ากิจกรรม และพยายามหาสิ่งที่มีประโยชน์ให้ท่าตามที่
นักเรียนชอบ…………………………………..……………………………………………………..……..... 
ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................  

 
 ............ 

 
............ 

 
  ........ 

 ด้านลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนจ่าอากาศ เกี่ยวกับลักษณะมุ่ง
อนาคตที่มีต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความสามารถ
ในการคาดการณ์ไกล การวางแผนหรือตั้งเป้าหมายในอนาคต และการรู้จักรอคอย
และมีความเพียรพยายามของนักเรียนจ่าอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ประกอบด้วย 

   

1. การคาดการณ์ไกล หมายถึง ความสามารถในการคาดคะเนแนวโน้มของเหตุการณ์  
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เห็นความส่าคัญของอนาคต และตัดสินใจเลือกการ
กระท่าอย่างเหมาะสม ได้แก่ การนึกถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนตระหนักถึง
อนาคตของตนเองทางด้านการศึกษา มกีารเตรียมพร้อมก่อนเรียน และท่างานมีการ
วางแผนด้านการเรียน อาชีพ และการท่างานในอนาคต 

   

 1. นักเรียนมีความคาดหวังประสบความส่าเร็จทางการเรียนเพ่ืออนาคตของตนเอง....... 
ข้อเสนอแนะ ....................................................... ........................................................ 

  ............ ............   ........ 

 2. นักเรียนตระหนักถึงอนาคตของตนเองทางด้านการศึกษา มีการเตรียมพร้อมก่อนเรียน 
และท่างานมีการวางแผน สร้างความมุ่งมั่นในการท่างานให้ส่าเร็จ................................ 
ข้อเสนอแนะ ............................................................................................... ................. 

 
 ............ 

 
............ 

 
  ........ 
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 ข้อที ่
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์กลยุทธ์การบริหารจัดการการเรียนรู้ของ

โรงเรียนจ่าอากาศ 

ความ
สอดคล้อง 

1 0 -1 

2. การวางแผนหรือตั้งเป้าหมาย หมายถึง การก่าหนดเป้าหมายต่าง ๆ ในอนาคตเพราะ
เชื่อว่าการประสบความส่าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นเกิดขึ้นกับตัวเองได้ 
เช่นเดียวกับท่ีเคยเกิดข้ึนกับผู้อ่ืน จึงมีการตั้งจุดหมายในการเรียน และท่างานเพ่ือให้
เรียน และงานนั้นเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน เป็นขั้นตอนตามจุดมุ่งหมายที่ตั้ง
ไว้ ได้แก่ การวางแผนด้านการศึกษาหรืออาชีพ มีการจัดตารางเรียน และการท่างาน 
การจัดระบบเพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นเก่ียวกับการเรียน และการท่างาน 

   

 3. นักเรียนการก่าหนดเป้าหมายต่าง ๆ ในความส่าเร็จของตนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้...... 
ข้อเสนอแนะ ................................................................ ................................................ 

  ............ ............   ........ 

 4. นักเรียนมีการวางแผนด้านการท่างาน เช่นการจัดตารางการเรียน และตารางการ
ท่างาน.......................................................................................... ................................. 
ข้อเสนอแนะ ..................................................................................... ........................... 

 
 ........... 

 
............ 

 
  ........ 

3. การรอคอยและมีความเพียรพยายาม หมายถึง ความสามารถในการตระหนักรู้ และ
เห็นความส่าคัญของผลการกระท่าอย่างสม่่าเสมอไม่ลดลงจากเดิม ได้แก่ การรู้จัก
อดทนรอสิ่งที่ต้องการ การรู้จักเรียงล่าดับสิ่งที่ต้องท่าเพ่ือให้ประสบผลส่าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดได้ในอนาคต 

   

 5. นักเรียนปฏิบัติตามแนวคิดท่ีว่า“ความพยายามอยู่ท่ีไหน ความส่าเร็จอยู่ท่ีนั่น”............. 
ข้อเสนอแนะ .......................................................................................... ...................... 

  ............ ............  .......... 

 6. นักเรียนมีความมุ่งมั่นเรียนให้ส่าเร็จ แม้การเรียนในบางวิชาจะยาก เพียงใดก็ตาม... 
ข้อเสนอแนะ ........................................................................................... .................... 

 ........... ............   ........ 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการการเรียนรู้ของโรงเรียน      
           จ่าอากาศ 
 

 ด้านที่ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการการเรียนรู้ของ
โรงเรียนจ่าอากาศ 

ความ
สอดคล้อง 

1 0 -1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ด้านเจตคติทางการเรียน............................................................................................  
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์......................................................................... ..................... 
ด้านลักษณะมุ่งอนาคต............................................................................................ 
ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง......................................................................... 
ด้านการสนับสนุนของคร.ู....................................................................................... . 
ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง............................................................................ 

  ........... 
...........
...........
...........
...........
....... 

.............
..............
........... 
.............
........... 
………… 

  …….. 
........... 
............
...........
...........
....... 

 
(ลงชื่อ)  ......................................... 

                                                                       (                          ) 
               /     ....../   
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     ตารางสรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
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สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญประเมินความตรงเชิงเนื้อหา 

 

ข้อที่ รายการของความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

สร
ุปร

วม
 (ค

่า I
OC

) 

1. องค์ประกอบของกลยุทธ์การเรียนรู้       
1 นักเรียนมีวิธีการเรียนที่ต้องศึกษาเพื่อท่า

ความรู้จักกับภาระงาน โดยมีการก่าหนด
เป้าหมาย และตัวบ่งชี้เพ่ือความส่าเร็จใน
อนาคต 

1 1 1 1 1 1.00* 

.2 นักเรียนมีการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ที่เรียน 
ให้สัมพันธ์กับเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่
เกิดข้ึน 

1 1 1 1 1 1.00* 

3 นักเรียนมีเทคนิควิธีการ และกา่หนดเวลาที่ใช้
วางแผนในการเรียน เพ่ือท่าให้ภาระหรือ
ปัญหาของการเรียนลดลง โดยจัดตารางการ
อ่านหนังสือในแต่ละวันเพ่ือจะได้ไม่ต้องเร่ง
อ่านตอนใกล้สอบเพื่อให้การเรียนส่าเร็จ
ลุล่วงได้ตามต้องการ 

1 1 1 1 1 1.00* 

4 นักเรียนมีการจัดแบ่งเวลาในการท่าการบ้าน
ไดเ้หมาะกับทุกวิชาเพ่ือให้การเรียนส่าเร็จ
ลุล่วงได้ตามต้องการ 

1 1 1 1 1 1.00* 

5 นักเรียนพยายามทดลอง เพ่ือหาค่าตอบ และ
ข้อค้นพบต่าง ๆ ของปัญหา ในการแก้ปัญหา
ของตนเองในการเรียนได้ 

1 1 1 1 1 1.00* 
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ข้อที่ รายการของความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

สร
ุปร

วม
 (ค

่า I
OC

) 

6 นักเรียนมีวัตถุประสงค์ของการเรียนที่ตนตั้ง
ไว้ หลังจากเรียนเสร็จในแต่ละวัน 

1 1 1 1 1 1.00* 

7 นักเรียนต้องประเมินเบ้ืองต้น ในการท่า
กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียน อาทิ การอ่าน
การท่ากิจกรรมเสริมความรู้ โดยนักเรียนมีการ
ก่าหนดเวลาอย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1.00* 

8 นักเรียนมีกระบวนการเรียนในแต่ละขั้นตอน
ของกิจกรรมการเรียน โดยการทบทวนและ
ฝึกหัดท่าข้อสอบ 

1 1 1 1 1 1.00* 

9 นักเรียนพิจารณาปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของ
ตนท่ีได้จากการประเมินเบื้องต้นหากผลการ
เรียนไม่ดี นักเรียนหาสาเหตุและแก้ไขทันที 

1 1 1 1 1 1.00* 

10 นักเรียนมีการวิเคราะห์เพ่ือคาดคะเนค่าตอบ
ใหม ่หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรม
การเรียนใหม่อีกครั้ง เพ่ือน่าไปสู่การเรียนจน
ส่าเร็จ 

1 1 1 1 1 1.00* 

11 นักเรียนทดสอบตนเอง ด้านผลการเรียนเป็น
ครั้งสุดท้าย ในการท่าข้อสอบในแต่ละวิชา
เรียบร้อยแล้ว นักเรียนมีการตรวจสอบความ
ถูกต้อง และข้อผิดพลาดของตนเอง ในการท่า
ข้อสอบ 

1 1 1 1 1 1.00* 

12 นักเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานในการเรียน
ของตนเอง เช่นท่าให้เร็วขึ้น ท่าผิดน้อยลง 

1 1 1 1 1 1.00* 
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ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

สร
ุปร

วม
 (ค

่า I
OC

) 

1.1 ด้านเจตคติต่อการเรียน       
13 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อกิจกรรม

การเรียน ท่าให้นักเรียนได้รับความรู้ด้าน  
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น  

1 1 1 1 1 1.00* 

14 นักเรียนสามารถสรุปความ ในแต่ละรายวิชา
ต่าง ๆ แล้วเกิดความมั่นใจ เป็นการช่วยใน
การประเมินกิจกรรมการเรียนท่าให้นักเรียน
สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดี  

1 1 1 1 1 1.00* 

15 นักเรียนมีความพร้อมทีจ่ะประพฤติปฏิบัติตน 
ในกิจกรรมการเรียน โดยการตั้งใจฟังครู
อธิบายและสนใจร่วมกิจกรรมตลอดคาบการ
เรียน 

1 1 1 1 1 1.00* 

16 นักเรียนรับรู้ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมา 
เป็นไปตามความรู้สึกของตนเอง เช่นการอ่าน
หนังสือ นักเรียนขีดเส้นใต้ค่าหรือข้อความ
ส่าคัญเพ่ือสะดวกในการทบทวน 

1 1 1 1 1 1.00* 

17 นักเรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เรียนใน
โรงเรียนจ่าอากาศ 

1 1 1 1 1 1.00* 

18 นักเรียนมีความพึงพอใจกับการเรียนหลักสูตร
จ่าอากาศ เพราะท่าให้นักเรียนเป็นที่ยอมรับ
ของครอบครัวและญาติพ่ีน้อง 

1 1 1 1 1 1.00* 

1.2 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์       
19 นักเรียนมั่นใจในการท่างานของตนให้ส่าเร็จได้

ตามท่ีตั้งใจไว้ แม้ว่าจะมีอุปสรรคก็ยังไม่ท่าให้
เกิดความย่อท้อ ยังคงสามารถท่าสิ่งนั้น ๆ 
ต่อไปจนส่าเร็จ 

1 1 1 1 1 1.00* 
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ข้อที่ รายการของความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

สร
ุปร

วม
 (ค

่า I
OC

) 

20 นักเรียนมีความพร้อมว่าตนสามารถท่างานที่
ได้รับมอบหมายให้ส่าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความ
ถูกต้องไม่ว่านานเพียงใด  

1 1 1 1 1 1.00* 

21 นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนของตนเอง 
และปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 

1 1 1 1 1 1.00* 

22 ความส่าเร็จการศึกษาของนักเรียนเป็น
ความหวังการรับราชการในอนาคต 

1 1 1 1 1 1.00* 

23 นักเรียนมีความพึงพอใจและมีความสุข ที่ได้
แต่งเครื่องแบบนักเรียนจ่าอากาศ  

1 1 1 1 1 1.00* 

24 การได้เป็นนักเรียนจ่าอากาศ ท่าให้นักเรียนมี
เกียรติยศและศักดิ์ศรีในสังคม  

1 1 1 1 1 1.00* 

1.3 ด้านลักษณะมุ่งอนาคต       
25 นักเรียนมีความคาดหวังประสบความส่าเร็จ

ทางการเรียนเพ่ืออนาคตของตนเอง 
1 - 1 1 1 0.80* 

26 นักเรียนตระหนักถึงอนาคตของตนเองทางด้าน
การศึกษา มีการเตรียมพร้อมกอ่นเรียน และ
ท่างานมีการวางแผน สร้างความมุ่งมั่นในการ
ท่างานให้ส่าเร็จ 

1 1 1 1 1 1.00* 

27 นักเรียนการก่าหนดเป้าหมายต่าง ๆ ใน
ความส่าเร็จของตนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 

1 1 1 1 1 1.00* 

1.4 ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง       
28 นักเรียนมีการวางแผนด้านการท่างาน เช่นการ

จัดตารางการเรียน และตารางการท่างาน 
1 1 1 1 1 1.00* 

29 นักเรียนปฏิบัติตามแนวคิดท่ีว่า“ความพยายาม
อยู่ท่ีไหน ความส่าเร็จอยู่ท่ีนั่น” 

1 1 1 1 1 1.00* 
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ข้อที่ รายการของความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

สร
ุปร

วม
 (ค

่า I
OC

) 

30 นักเรียนมีความมุ่งมั่นเรียนให้ส่าเร็จ แม้การ
เรียนในบางวิชาจะยากเพียงใดก็ตาม  

1 1 1 1 1 1.00* 

31 เมื่อเรียนเสร็จแต่ละวัน นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติงาน และความยากของงานได้ 

1 1 1 1 1 1.00* 

32 นักเรียนสามารถเรียนรู้ และแก้ปัญหาต่างๆท่ี
ซับซ้อนได้ 

1 1 1 1 1 1.00* 

33 เมื่อมีกิจกรรมท่ีนักเรียนไม่เคยท่ามาก่อน 
นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติงานได้
ลุล่วง 

1 1 1 1 1 1.00* 

34 นักเรียนมีความมั่นใจในความส่าเร็จของการฝึก
ทางทหารควบคู่กับการเรียน 

1 1 1 1 1 1.00* 

35 นักเรียนมีความมั่นใจและอดทนท่างานท่ีต้อง
เผชิญกับปัญหา   ต่าง ๆ ได้ 

1 1 1 1 1 1.00* 

1.5 ด้านการสนับสนุนของครู       
36 ผู้สอนบอกจุดประสงค์ของการเรียนการสอน

อย่างชัดเจนแก่นักเรียน 
1 1 1 1 1 1.00* 

37 ครูพยายามให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอน เช่น จัดนิทรรศการวิชาการและให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการด่าเนินงานแต่
ละด้าน 

1 1 1 1 1 1.00* 

38 ครูให้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ที่
ได้จากการเรียนกับเพ่ือนๆ 

1 1 1 1 1 1.00* 

39 ครกูล่าวชมเชย เมื่อนักเรียนตอบค่าถามได้
ถูกต้อง  

1 1 1 1 1 1.00* 

40 ครบูอกถึงประโยชน์ของการเรียนกล่าว
สนับสนุนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียน 
มากขึ้น 

1 1 1 1 1 1.00* 
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ที ่ รายการของความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

สร
ุปร

วม
 (ค

่า I
OC

) 

41 ครูผู้สอนวินิจฉัยและแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึง
ข้อบกพร่องและมีการแก้ไข โดยให้นักเรียนได้
รู้จักฝึกปฏิบัติและปรับปรุงแก้ไขตนเอง 

1 1 1 1 1 1.00* 

42 ครมูีการประเมินนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนเพื่อแจ้งผลให้นักเรียนทราบทุกครั้ง 

1 1 1 1 1 1.00* 

1.6 ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง       
43 ผู้ปกครองเอาใจใส่สนใจในการเรียนของ

นักเรียน โดยให้ค่าปรึกษาแนะน่าเกี่ยวกับการ
เรียนเมื่อนักเรียนประสบปัญหาในการเรียน  

1 1 1 1 1 1.00* 

44 ผู้ปกครองจัดหาหนังสือที่ดีมีประโยชน์เหมาะ
ส่าหรับวัยอุปกรณ์การเรียนที่จะเพ่ิมพูน
ความสามารถในการเรียนให้แก่นักเรียนอย่าง
เพียงพอ 

1 1 1 1 1 1.00* 

45 ผู้ปกครองให้นักเรียนเลือกเรียนเหล่าทหารที่
นักเรียนชอบ  

1 1 1 1 1 1.00* 

46 ผู้ปกครองเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท่ากิจกรรม
ต่าง ๆ ด้วยความอิสระ  

1 1 1 1 1 1.00* 

47 ผู้ปกครองให้ความรัก ความอบอุ่นความเข้าใจ
นักเรียน 

1 1 1 1 1 1.00* 

48 ผู้ปกครองยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน
ในการตัดสินใจของนักเรียนทั้งเรื่องการเรียน
และเรื่องอ่ืน  

1 1 1 - 1 0.80* 

49 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียนสม่่าเสมอ  

1 1 1 1 1 1.00* 

50 ผู้ปกครองร่วมตัดสินใจการมีส่วนร่วมและการ
ท่ากิจกรรมของนักเรียน 

1 1 1 1 1 1.00* 
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ที ่ รายการของความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

สร
ุปร

วม
 (ค

่า I
OC

) 

51 ผู้ปกครองเห็นความส่าคัญของกิจกรรมทางการเรียน และ
ไว้วางใจในท่ากิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน 

1 1 1 1 1 1.00* 

52 ผู้ปกครองส่งเสริมให้ท่ากิจกรรม และพยายามหาสิ่งที่มี
ประโยชน์ให้ท่าตามที่นักเรียนชอบ 

1 1 1 1 1 1.00* 

 
 

ข้อที่ รายการของความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

สร
ุปร

วม
 (ค

่า I
OC

) 

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ
บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 

      

1 ด้านเจตคติทางการเรียน 1 1 1 1 1 1.00* 
2 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 1 1 1 1 1 1.00* 
3 ด้านลักษณะมุ่งอนาคต 1 1 1 1 1 1.00* 
4 ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง 1 1 1 1 1 1.00* 
5 ด้านการสนับสนุนของครู 1 1 1 1 1 1.00* 
6 ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง 1 1 1 1 1 1.00* 
        

 
* หมายถึง องค์ประกอบและข้อค่าถามขององค์ประกอบย่อยที่น่าไปใช้เป็นแบบสอบถามได้ 
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ภาคผนวก ช 
แบบสอบถามการวิจัย 
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แบบสอบถามประกอบการวิจัย 
เรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ  

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
****************************************************** 

ตอนที่ 1 แบบส่ารวจข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงตามสภาพ 

  ของท่านในปัจจุบัน 
 

1. การศึกษาก่อนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 
  1.   ม.3   2.  ม.6 หรือเทียบเท่า 
 
 

2. เหล่าทหารที่เรียนในโรงเรียนจ่าอากาศ 
 1.  เหล่าทหารแพทย์  2.  เหล่าทหารสารวัตร 
 3.  เหล่าทหารอุตุ  4.  เหล่าทหารสรรพาวุธ 
 5.  เหล่าทหารช่างอากาศ 6.  เหล่าทหารอากาศโยธิน 
 7.  เหล่าทหารสื่อสาร  8.  เหล่าทหารต้นหน/บังคับการบิน 
 

3. สถานภาพของครอบครัว 
 1. บิดามารดาอยู่ร่วมกัน  2. บิดามารดาหย่าร้าง 
 3. มารดาถึงแก่กรรม   4  บิดาถึงแก่กรรม 
 5. มารดาและบิดาถึงแก่กรรม 
 

4. อาชีพของผู้ปกครอง 
 1. รับจ้าง/เกษตรกรรม 2. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
 3. พนักงานเอกชน  4. รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดระดับความรับรู้ของนักเรียน 
ค าชี้แจง : ขอให้นักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อและท่าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างหลังข้อความที่มี

ความคิดเห็นตรงกับความรับรู้ของนักเรียนมากที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น ค่าตอบที่ได้จะน่าไปใช้ประโยชน์ใน
การวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา แบบสอบถาม เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) ชนิด 
5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

 
 

ข้อที่ กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
ความรับรู้ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 โรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอน
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

     

2 มีการแจ้งรายละเอียดหลักสูตรของโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียน
ผู้ปกครองได้ทราบ 

     

3 ครูได้พัฒนาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางวิชาการของ
สถานศึกษาให้นักเรียนทราบเสมอ 

     

4 มีการส่ารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณภาพการสอนของ
คร/ูอาจารย์ ผู้สอน 

     

5 มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อ
การเรียนการสอนและให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 

     

6 มีการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดี มีความ
ปลอดภัยสะอาด 

     

7 โรงเรียนจ่าอากาศฝึกให้นักเรียนมีลักษณะท่าทางและจิตใจเป็น
ทหาร  

     

8 โรงเรียนจ่าอากาศปลูกฝังให้นักเรียนมีความกล้าหาญเข้มแข็ง 
อดทน 

     

9 โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนของนักเรียน      
10 มีการรายงานผลการเรียนของผู้ที่จบหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา      
 ด้านเจตคติทางการเรียน      
13 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนท่าให้

นักเรียนได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
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ข้อที่ กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
ความรับรู้ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

14 นักเรียนสามารถสรุปความ ในแต่ละรายวิชาต่าง ๆ แล้วเกิด
ความมั่นใจ เป็นการช่วยในการประเมินกิจกรรมการเรียนท่าให้
นักเรียนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดี 

     

15 นักเรียนมีความพร้อมทีจ่ะประพฤติปฏิบัติตน ในกิจกรรมการ
เรียน โดยการตั้งใจฟังครูอธิบายและสนใจร่วมกิจกรรมตลอด
คาบการเรียน 

     

16 นักเรียนรับรู้ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมา เป็นไปตามความรู้สึก
ของตนเอง เช่นการอ่านหนังสือ นักเรียนขีดเส้นใต้ค่าหรือ
ข้อความส่าคัญเพ่ือสะดวกในการทบทวน 

     

17 นักเรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เรียนในโรงเรียนจ่าอากาศ      
18 นักเรียนมีความพึงพอใจกับการเรียนหลักสูตรจ่าอากาศ เพราะ

ท่าให้นักเรียนเป็นที่ยอมรับของครอบครัวและญาติพ่ีน้อง 
     

 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์      
19 นักเรียนมั่นใจในการท่างานของตนให้ส่าเร็จได้ตามที่ตั้งใจไว้ แม้ว่า

จะมีอุปสรรคก็ยังไม่ท่าให้เกิดความย่อท้อ ยังคงสามารถท่าสิ่งนั้น  
ต่อไปจนส่าเร็จ 

     

20 นักเรียนมีความพร้อมว่าตนสามารถท่างานที่ได้รับมอบหมายให้
ส่าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความถูกต้องไม่ว่านานเพียงใด 

     

21 นักเรียนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ยอมรับ
ผลการกระท่าของตนเองทั้งที่เป็นผลดีและผลเสีย 

     

22 นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนของตนเอง และปรับปรุงตนเอง 
ให้ดีขึ้น โดยไม่หวังการยกย่องชมเชยจากผู้อ่ืน 

     

23 นักเรียนกระท่าสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ เอาใจใส่มานะพากเพียรต่อสิ่ง
ที่ท้าทาย ยั่วยุความสามารถของตน ตามแนวคิดท่ีว่า“ความ
พยายามอยู่ท่ีไหน ความส่าเร็จอยู่ท่ีนั่น” 

     

24 นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการท่างาน จนเกิดความรู้สึกว่าได้
ท่างานส่าเร็จลุล่วงไปได้ 
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ข้อที่ กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
ความรับรู้ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 ด้านลักษณะมุ่งอนาคต      
25 นักเรียนมีความคาดหวังประสบความส่าเร็จทางการเรียนเพื่อ

อนาคตของตนเอง 
     

26 นักเรียนสามารถแก้ไขความผิดพลาดของตนเอง ด้วยความ
พยายามซึ่งเป็นแรงเสริมที่ช่วยสร้างความมุ่งมั่นในการท่างานให้ 
ส่าเร็จ 

     

27 นักเรียนเห็นตัวแบบของบุคคลอ่ืนน่ามาพิจารณาความสามารถ
ของตน จากท่ีนักเรียนสังเกตเห็นผู้อ่ืนท่างานทีย่ากส่าเร็จ 

     

28 นักเรียนคาดหวังว่าตนเองสามารถท่างานทีย่ากนั้นได้ ถ้าตั้งใจ
และพยายาม 

     

29 นักเรียนไดร้ับค่าแนะน่าชักจูงของผู้อ่ืนมาเป็นข้อมูลเพื่อ
พิจารณาความสามารถของตน ท่าให้เกิดความเชื่อมั่นว่าตนมี
ความสามารถที่จะท่างานได้ส่าเร็จ 

     

30 นักเรียนมีก่าลังใจ และความมั่นใจ ในการท่างานจนประสบ
ความส่าเร็จ 

     

31 นักเรียนรู้สึกต่ืนเต้นจากที่ตนได้วางเป้าหมายการท่างานไว้ โดย
พยายามหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพ่ือความก้าวหน้าในการ
ท่างาน 

     

32 นักเรียนได้วางแผนในอนาคตของตน ต้องมีความเพียรพยายาม 
ขยันขันแข็ง ต่อการท่าสิ่งต่างๆ เพื่อน่าไปสู่ความส่าเร็จในการ
ท่างานตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

     

 ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง      
33 เมื่อเรียนเสร็จแต่ละวัน นักเรียนสามารถปฏิบัติงาน และความยาก

ของงานได้ 

     

34 นักเรียนสามารถเรียนรู้ และแก้ปัญหาต่างๆท่ีซับซ้อนได้      
35 เมื่อมีกิจกรรมท่ีนักเรียนไม่เคยท่ามาก่อน นักเรียนได้ศึกษาคน้คว้า  

และปฏิบัติงานได้ลุล่วง 
     

36 นักเรียนมีความมั่นใจในความส่าเร็จของการฝึกทางทหารควบคู่กับ 
การเรียน 
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ข้อที่ กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
ความรับรู้ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

37 นักเรียนมีความมั่นใจและอดทนท่างานท่ีต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ 
ได้ 

     

 ด้านการสนับสนุนของครู      
38 ผู้สอนบอกจุดประสงค์ของการเรียนการสอนอย่างชัดเจนแก่

นักเรียน 
     

39 ครูพยายามให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเช่น จัด
นิทรรศการวิชาการและให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการด่าเนินงาน  
แต่ละด้าน 

     

40 ครูให้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ที่ได้จากการเรียนกับ
เพ่ือนๆ 

     

41 ครกูล่าวชมเชย เมื่อนักเรียนตอบค่าถามได้ถูกต้อง      
42 ครบูอกถึงประโยชน์ของการเรียนกล่าวสนับสนุนเพื่อกระตุ้นให้

นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น 
     

43 ครูผู้สอนวินิจฉัยและแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงข้อบกพร่องและมี
การแก้ไข โดยให้นักเรียนได้รู้จักฝึกปฏิบัติและปรับปรุงแก้ไข
ตนเอง 

     

44 ครมูีการประเมินนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อแจ้งผลให้
นักเรียนทราบทุกครั้ง 

     

 ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง      
45 ผู้ปกครองเอาใจใส่สนใจในการเรียนของนักเรียนโดยให้ค่าปรึกษา

แนะน่าเกี่ยวกับการเรียนเมื่อนักเรียนประสบปัญหาในการเรียน 

     

46 ผู้ปกครองจัดหาหนังสือที่ดีมีประโยชน์เหมาะส่าหรับวัยอุปกรณ์ 
การเรียนที่จะเพ่ิมพูนความสามารถในการเรียนให้แก่นักเรียนอย่าง
เพียงพอ 

     

47 ผู้ปกครองให้นักเรียนเลือกเรียนเหล่าทหารที่นักเรียนชอบ      
48 ผู้ปกครองเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท่ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความ

อิสระ 
     

49 ผู้ปกครองให้ความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจนักเรียน      
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ความรับรู้ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

50 ผู้ปกครองยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนในการตัดสินใจของ
นักเรียนทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องอ่ืน 

     

51 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนสม่่าเสมอ      
52 ผู้ปกครองร่วมตัดสินใจการมีส่วนร่วมและการท่ากิจกรรมของ

นักเรียน 

     

53 ผู้ปกครองเห็นความส่าคัญของกิจกรรมทางการเรียนและไว้วางใจ 
ในท่ากิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน 

     

54 ผู้ปกครองส่งเสริมให้ท่ากิจกรรม และพยายามหาสิ่งที่มีประโยชน์
ให้ท่าตามที่นักเรียนชอบ 

     

 
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 
    จ่าอากาศ 
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