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สมรรถนะในศตวรรษที ่21 ของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

21ST CENTURY COMPETENCIES OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING 
TO SCHOOL EFFECTIVENESS UNDER THE NAKHONPATHOM PRIMARY 

EDUCATIONAL SERVICE AREA 
OFFICE 1 

 
ปวรศิา  มีศรี1, โอฬาร  กาญจนากาศ2 

นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 
อาจารยป์ระจ า คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาสมรรถนะของผูบ้รหิารที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนใน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยศึกษากบักลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นครู
ของโรงเรียนในสงักดัดงักลา่ว จ านวน 313 คน ซึ่งไดม้าจากการสุม่ตวัอย่างแบบจดัชัน้ภมูิ เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติ ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่ามชัฌิมเลข
คณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั และวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณู
แบบขัน้บนัได 

ผลการวิจยัพบว่า 1) สมรรถนะของผูบ้ริหาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ไดแ้ก่สมรรถนะดา้นการ
พฒันาตนเอง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การท างานเป็นทีม และดา้นเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่วน
ประสิทธิผลของโรงเรยีนที่น  ามาศกึษาโดยรวมอยู่ในระดบัมากเช่นกนั ไดแ้ก่ดา้น ความสามารถในการใช้
สื่อนวตักรรมและเทคโนโลยีของครู ความใฝ่รู ้ รกัการอ่าน แสวงหาความรูด้ว้ยตนเองของนกัเรียนความ 
สามารถในการจดัสรรทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจการท างานของครู และดา้นความ 
สามารถ ในการปรบัเปลี่ยนต่อสภาวะแวดลอ้มที่มากระทบทัง้ภายในและภายนอก 2) สมรรถนะของ
ผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมีเพียง 3 สมรรถนะเท่านัน้ที่มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ คือ ดา้นการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดา้นการท างานเป็นทีม และดา้นการพฒันา
ตนเอง โดยทั้งหมดร่วมกันส่งผลไดม้ากถึงรอ้ยละ 47  เฉพาะดา้นการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพียง
สมรรถนะเดียวสามารถอธิบายไดม้ากถึงรอ้ยละ 39 
 
ค าส าคัญ: สมรรถนะ, ผูบ้รหิารสถานศกึษา, ประสิทธิผลของโรงเรยีน 
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บทน า  
ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า เ ป็ น ผู้ ที่ มี

ความส าคัญและมีอ านาจสูงสุดเพราะเป็นผู้
แปลงนโยบายสูก่ารปฏิบตัิ จงึตอ้งแสดงบทบาท
ความ เ ป็นผู้น  าที่ มี สมร รถนะครอบคลุม
องคป์ระกอบต่าง ๆ กล่าวคือตอ้งมี 1) ความรู:้ 
ความรูเ้ฉพาะดา้นของผูบ้รหิาร เช่น ความรูด้า้น
การบริหาร การศึกษา ความรู้ภาษาอังกฤษ 
ความรูเ้ก่ียวกบัเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็น
ตน้ 2) ทกัษะ: สิ่งทีผูบ้ริหารกระท าไดด้ีและฝึก
ปฏิบัติ เ ป็นประจ าจน เกิ ดความช านาญ/
เช่ียวชาญ โดยเฉพาะทกัษะส าหรบัการแข่งขนั
ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการสรา้งทีมงาน 
ทกัษะการเป็นผูน้  าระดบัโลก ความสามารถใน
การบรหิารเวลาและความใสใ่จ เป็นตน้ แบ่งเป็น 
2 ดา้นหลัก คือ ทักษะดา้นการบริหารจัดการ 
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ด้ า น เ ท คนิ ค เ ฉ พ า ะ ง า น  3 ) 
คุณลักษณะ ส่วนบุคคล:  บุคลิกลักษณะ
ประจ าตัวที่ติดตัวมาและไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหาร  องคป์ระกอบสมรรถนะทั้งสาม
กลุ่มนี ้เป็นลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่และ
เป็นปัจจัยส าคัญที่ท  าให้มีผลการบริหารงาน
โรงเรยีนที่ดีกวา่หรือสงูกวา่มาตรฐาน 

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า  
จากการศึกษาพบว่าขึ ้นอยู่กับผู้บริหารเป็น
ส าคัญ และปัจจัยส าคัญที่ จะช่ วยให้เกิด
ประสิทธิผลดงักล่าวก็คือพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบ้ริหาร ซึ่งประกอบดว้ยองคป์ระกอบหรือ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่หลากหลาย ในฐานะที่ผู้วิจัย
ท างานเ ก่ียงข้องกับการบริหารการศึกษา  
มีความตระหนักและให้ความสนใจในเรื่องนี ้ 

จึงต้องการหาค าตอบว่า  มีสมรรถนะของ
ผูบ้ริหารใดบา้งที่จะส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บรหิารโรงเรียนหรอืสถานศกึษา โดยคาดหวงัว่า
ผลของการศึกษาจะเป็นขอ้มลูและสารสนเทศ
ในการพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาได้
ในโอกาสตอ่ไป 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้บริหาร 
และประสิทธิผลของการบริหาร ตามการรับรู ้
ของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 

2. เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียนใน
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศกึษานครปฐม เขต 1 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดา้นเนือ้หาสาระ ผูว้ิจัยได้
อาศัยสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ส านักงาน 
ก.พ.) มาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา (ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2548) หลักเกณฑ์และ
วิ ธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ก า ห น ด 
(พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา, 2547) ประกอบดว้ย  
4 ดา้น คือ 1) ดา้นเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
(ICT) 2) ด้านการพัฒนาตนเอง 3) ด้านการ
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ท างานเป็นทีม และ 4) ด้านการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง  

ส่วนประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียน 
ไดอ้าศัยกรอบแนวคิดของ ฮอยและเฟอรก์ูสนั 
(Hoy and Ferguson, 1985)  ประกอบด้วย  
5 ดา้น คือ 1) ความใฝ่รู ้รกัการอ่าน แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 2) ความพึง
พอใจในการท างานของครู 3) ความสามารถใน
การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู  
4) ความสามารถในการจดัสรรทรพัยากรอย่าง

มีประสิทธิภาพ และ 5) ความสามารถในการ
ปรบั เปลี่ยนต่อสภาวะแวดลอ้มที่มากระทบทัง้
ภายในและภายนอก 

2 . ขอบเขตด้านประชากร  ศึกษา
ทางออ้มจากการรบัรูข้องครูผูส้อนของโรงเรียน
ต่างๆ ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 จ านวน 121 แห่ง 
1,689 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
จ านวน 313 คน จาการสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมิ 
(Stratified Random Sampling)  

 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
       ตวัแปรอิสระ                              ตวัแปรตาม 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
ระเบยีบวิธวีิจัย 

1. แบบวิจัย ในการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัย
ระเบียบวิ ธีวิจัย เชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) ใ น ลั ก ษณะขอ ง ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง
สหสมัพนัธ ์(Correlational Research)  

2 . ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง 
ประกอบดว้ย ครูของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 

1 จ านวน 121 แห่ง มีครูทั้งหมด 1,689 คน 
ผู้วิ จัยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ สุ่มแบบชั้นภูมิมา
ท าการศึกษา จ านวน 313 คน ซึ่งไม่ต ่ากว่า
จ านวนขั้นต ่าที่ยอมรับได้จากตารางก าหนด
ขนาดตวัอย่างของเคจซี่และมอรแ์กน 

3 . เครื่ อ ง มือหลักที่ ใ ช้ในการวิ จัย  
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับเพื่อสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะของ

สมรรถนะของผู้บริหาร 
1. ดา้นเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT)  
2. ดา้นการพฒันาตนเอง  
3. ดา้นการท างานเป็นทีม 
4. ดา้นการบรหิารการเปลี่ยนแปลง 

ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา 
1. ความใฝ่รู ้รกัการอา่น แสวงหาความรูด้ว้ย

ตนเองของนกัเรียน   
2. ความพงึพอใจในการท างานของครู   
3. ความสามารถในการใชส้ื่อนวตักรรมและ

เทคโนโลยีของครู    
4. ความสามารถในการจดัสรรทรพัยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ     
5. ความสามารถในการปรบัเปลี่ยนสภาวะ

แวดลอ้มที่มากระทบ   
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ผู้บริหารสถานศึกษา โดยก าหนดคะแนนการ
ตอบดงันี ้

5  หมายถึ ง  รับ รู ้ว่ า รายการนั้น  ๆ 
ผูบ้รหิารไดมี้การปฏิบตัิ ในระดบัมากที่สดุ 

4  หมายถึ ง  รับ รู ้ว่ า รายการนั้น  ๆ 
ผูบ้รหิารไดมี้การปฏิบตัิ ในระดบัมาก 

3  หมายถึ ง  รับ รู ้ว่ า รายการนั้น  ๆ 
ผูบ้รหิารไดมี้การปฏิบตัิ ในระดบัปานกลาง 

2  หมายถึ ง  รับ รู ้ว่ า รายการนั้น  ๆ 
ผูบ้รหิารไดมี้การปฏิบตัิ ในระดบันอ้ย 

1  หมายถึ ง  รับ รู ้ว่ า รายการนั้น  ๆ 
ผูบ้รหิารไดมี้การปฏิบตัิ ในระดบันอ้ยที่สดุ 

4) การวิ เคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติ เพื่อ
อธิบายข้อมูลพืน้ฐาน ด้วยค่ารอ้ยละ และค่า
คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ส าหรับการแปลความหมายของค่าคะแนน
เฉลี่ย ใชเ้กณฑด์งันี ้

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง 
รายการนัน้ ๆ ผูบ้รหิารมีการปฏิบตัิในระดบัมาก
ที่สดุ 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง 
รายการนัน้ๆ ผูบ้รหิารมีการปฏิบตัิในระดบัมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง 
รายการนั้น ๆ ผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับ 
ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง 
รายการนัน้ ๆ ผูบ้รหิารมีการปฏิบตัิในระดบันอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง 
รายการนัน้ๆ ผูบ้ริหารมีการปฏิบตัิในระดบันอ้ย
ที่สดุ 
 

ผลการวิจัย 
1. สมรรถนะของผูบ้ริหารตามการรบัรู ้

ของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
ที่น  ามาศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้น
การพฒันาตนเอง อยู่ในระดบัมาก มากกว่าทกุ
ด้าน  รองลงมาคื อ  ด้านการบริห า รการ
เปลี่ยนแปลง ดา้นการท างานเป็นทีม และดา้น
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

2. ประสิทธิผลของโรงเรยีนตามการรบัรู ้
ของครูกลุ่มตัวอย่างที่น  ามาศึกษา โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยดา้น ความสามารถในการใช้
สื่ อ  และนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู   
อยู่ในระดับมากมากกว่าทุกดา้น รองลงมาคือ 
ดา้นความใฝ่รู ้รกัการอ่าน แสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเองของนักเรียน ดา้นความสามารถในการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้าน
ความพึงพอใจในการท างานของครู และดา้น
ความ สามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะ
แวดลอ้มที่มากระทบทัง้ภายในและภายนอก 

3 . สมรรถนะของผู้บริหา รทุกด้าน  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ กับประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับปาน
กลาง เรียงตามล าดับ คือ ดา้นการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ดา้นการท างานเป็นทีม และดา้น
การพัฒนาตนเอง ยกเวน้ดา้นเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร (ICT) และทัง้หมดร่วมกันส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของประสิทธิผลไดม้ากถึงรอ้งละ 47 
โดยเฉพาะการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพียง
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ดา้นเดียว สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ประสิทธิผลของโรงเรยีนไดส้งูถึงรอ้ยละ 39 
 
การอภปิรายผล 

1. สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามการรบัรูข้องครูในโรงเรียน สงักัดส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 
1 โดยรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมากทกุดา้น 
ขอ้มูลสารสนเทศนีแ้สดงใหเ้ห็นว่าสมรรถนะมี
ความส าคญัต่อการปฏิบตัิงานขององคก์ารและ
มีบทบาทส าคญัต่อการบริหารงานบคุลากร ท า
ให้การด าเนินภารกิจบรรลุความส าเร็จตามที่
คาดหวงัไวด้ังนัน้การบริหารโรงเรียนในภารกิจ
ต่างๆให้เกิดประสิทธิผล บุคคลที่เก่ียวข้องจึง
ตอ้งพัฒนาสมรรถนะที่จ  าเป็นเหล่านีใ้หอ้ยู่ใน
ระดับที่สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง ปาริฉัตร  ช่อชิด 
(2559) ไดศ้ึกษาเก่ียวขอ้งกับเรื่องนี ้และเสนอ
ว่าควรมีการพฒันาใน 8 ดา้น 1) สมรรถนะหลกั 
ประกอบดว้ย การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ การบริการท่ีดี 
การพัฒนาตนเอง และการท างานเป็นทีม  
2) สมรรถนะประจ าสายงาน ประกอบดว้ยการ
วิเคราะห ์สงัเคราะห ์และการวิจัย การสื่อสาร
และจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ
การมีวิสัยทัศน์งานวิจัยของชาตรี  โพธิกุล 
(2552) ก็ไดน้  าเสนอในลกัษณะที่สอดคลอ้งกนั 

2. ประสิทธิลผของโรงเรยีนตามการรบัรู ้
ของครูในโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นก็พบว่า
อยู่ในระดบัมากทุกดา้นเช่นเดียวกันสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ ปาริฉัตร  ช่อชิต (2559) ที่ได้
ศึกษาประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา คือ 
โรงเรียนมีการใชส้ื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ของครูอยู่ระดบัมากที่สดุ เนื่องจากการศกึษาใน
ปัจจุบนัมีการส่งเสริมการใชส้ื่อ นวตักรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้การสอนเพิ่มมากขึน้  มีการ
สนบัสนนุจดัสรรงบประมาณจากสว่นกลางมาสู่
โรงเรียนเพื่อจัดหาวสัดุอุปกรณด์า้นเทคโนโลยี
ต่าง ๆ จงึเป็นการพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดการเรยีนรู ้
ไดส้ืบคน้ขอ้มลูไดด้ว้ยตนเองตามความตอ้งการ
และความตอ้งการของแต่ละคน ซึ่งท าใหผู้เ้รียน
เกิดความใฝ่รู ้รกัการอ่าน แสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเองของนักเรียน ส่วนโรงเรียนมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ครูผู้สอนเกิดความพึงพอใจต่อการท างาน
รวมทัง้สามารถปรบัเปลี่ยนต่อสภาวะแวดลอ้ม
ที่มากระทบทัง้ภายในและภายนอก 

3. สมรรถนะของผูบ้รหิารที่น  ามาศกึษา 
พบว่าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหาร
โรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติมีเพียง 3 
ดา้นเท่านัน้ คือ ดา้นการพฒันาตนเอง ดา้นการ
ท า งาน เ ป็นทีม  และด้านการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง โดยร่วมกันอธิบายหรือพยากรณ์
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ไดร้อ้ยละ 47 
โดยเฉพาะ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เพียงดา้นเดียว สามารถอธิบายไดส้งูถึงรอ้ยละ 
39  ดังนั้นตามนัยของผลการวิจัยนีผู้ ้บริหาร
สถานศึกษาจึงควรมีการตรวจสอบตนเอง และ
แสวงหาแนวทาง วิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนา
ตนเองใหมี้สมรรถนะดา้นนีเ้ป็นล าดบัแรกก่อน 
และควรมีในระดับที่ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่ อง 
เพราะหากมีสมรรถนะมากขึ ้น การบริหาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิผลก็จะเพิ่มมากขึน้
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ตามไปดว้ย ซึ่งในท่ีสดุแลว้จะส่งผลต่อสมัฤทธ์ิ
ผลทางการเรียนของผูเ้รียนนั่นเอง สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ กนกวรรณ  อินทรน์อ้ย (2553); 
บรรลุ  ชินน ้าพอง (2556) ; และยุกตนันท์  
หวานฉ ่า (2555) 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช ้
1.1 ผู้บ ริ ห า รสถานศึกษา  คว ร

ตรวจสอบตนเองว่าของท่านว่ามีสมรรถนะดา้น
ใดบา้ง ถา้ดา้นใดที่ยังมีไม่มากพอ ควรพัฒนา
ให้มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะด้านการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งใน
ศตวรรษที่  21 ที่ ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรน าการบรหิาร
การเปลี่ยนแปลงมาใช้ในการพัฒนาระบบ
โรงเรียนใหม้ากขึน้เนื่องจากประสบการณก์าร
ท างานเป็นสิ่งที่ท  าใหเ้กิดความแตกต่างในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง จึงควรมีส่งเสริมการ
ฝึกอบรมทักษะที่จ  าเป็นกับการพัฒนาการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนให้แก่
บคุลากรทกุคน 

2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
2.1 หากมีการวิจัยในลักษณะนีใ้น

ครัง้ตอ่ไป ควรเพิ่มกลุม่อื่นเขา้มาศกึษาดว้ย เชน่ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน 
ผูน้  าชุมชนและผูป้กครองที่อยู่โดยรอบ เพื่อถัว
เฉลี่ยค าตอบไม่ใหเ้กิดความล าเอียง รวมทัง้การ
ใช้ เ ค รื่ อ ง มือ ในการ เก็บ รวบรวมข้อมูลก็
เช่นเดียวกัน ที่ ไม่ควรใช้แบบสอบถามเพียง
อย่างเดียว อาจเป็นแบบสงัคมมิติ แบบสงัเกต 
หรอืแบบสมัภาษณ ์เป็นตน้ 

2.2 สถิติหลักที่หาค าตอบของการ
วิจัยครั้งนี ้คือ Stepwise Multiple Regression 
หากเพิ่มเติมโดยท า Path Analysis ก็จะท าให้
ทราบว่าตัวแปรที่ส่งผลนั้น ตัวแปรใดส่งผล
โดยตรง ส่งผลทางออ้ม เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรอื่น
ใดบา้ง ก็จะเป็นประโยชนต์่อการน าข้อมูลไป
ปรบัใชป้ระโยชนไ์ดม้ากขึน้ 
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