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บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยคร้ังน้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อ 1) ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับ

การคิดแกปั้ญหาของนักเรียนการไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ 2) สร้างสมการเชงิพยากรณ์การคิด

แก้ปัญหาของนักเรียนการไปรษณีย์ โดยการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้น

การวจิัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนการไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ ภายใต้การควบคุมของบริษัท ไปรษณีย์

ไทย จ ากัด กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) จ านวน 237 คน เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวิจัย คือ แบบวัดการคดิแก้ปัญหา แบบวัดการจัดการ

ความรู้ แบบวัดการคดิวเิคราะห์ แบบวัดการคดิวจิารณญาณ แบบวัดการคดิแบบโยนิโสมนสกิาร แบบวัด

การคิดสร้างสรรค์ แบบวัดความเชื่ออ านาจในตน แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ แบบวัดความสามารถใน

การฟันฝ่าปัญหาอุปสรรค และแบบวัดความฉลาดทางอารมณ ์สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้คา่เฉลี่ย 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพยีร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

 

ผลการวจิัยพบวา่ 

 1. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์แตล่ะตัวกับตัวแปรเกณฑ์ พบวา่ มคี่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เป็นบวกทุกค่า อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05 ตัวแปรพยากรณ์ท่ีมี

ความสัมพันธ์กับตัวแปรเกณฑ์สูงสุดคือ การคดิวจิารณญาณ ( X3) มคี่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 

0.499 ส่วนตัวแปรพยากรณ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับตัวแปรเกณฑ์ต่ าที่สุด คือ การคดิวเิคราะห์ (X2) คือ มคี่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.187 
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 2. ตัวแปรพยากรณ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับการคิดแกปั้ญหา มนี้ าหนักความส าคัญของตัวแปร

พยากรณ์แตล่ะตัวในรูปคะแนนดบิ  (b) ตามล าดับความส าคัญ ได้แก่ การจัดการความรู้ ( X1) การคิด

สร้างสรรค์ ( X5) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ( X7) ความฉลาดทางอารมณ์ ( X9) และการคิดแบบโยนิโสมนสกิาร  

(X4) ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ ( B) เท่ากับ .435, .513, -.763, .310 และ .518 

ตามล าดับ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ( ß) เท่ากับ .328, .466, -.753, .273 และ .465 ตามล าดับ ตัว

พยากรณ์ท้ังหมดมอี านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ  71.90 มคี่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ   

.854 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์   เท่ากับ  3.29 ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูป

คะแนนดบิเท่ากับ  35.601 สามารถน ามาสรา้งสมการพยากรณ์การคิดแก้ปัญหาของนักเรียนการ

ไปรษณีย์ในรูปคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

 

 สมการพยากรณ์การคิดแก้ปัญหาของนักเรียนการไปรษณีย์ในรูปคะแนนดบิ  

 Y′  = 35.601 + .435X1 + .513X5 - .763X7 + .310X9   + .518X4  

เมื่อ Y′  แทน การคิดแกปั้ญหา 

 X1  แทน การจัดการความรู้ 

 X5  แทน การคิดสร้างสรรค์ 

 X7  แทน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

 X9  แทน ความฉลาดทางอารมณ ์

 X4  แทน การคิดแบบโยนิโสมนสกิาร 

 

 สมการพยากรณ์การคิดแก้ปัญหาของนักเรียนการไปรษณีย์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  

 Z′Y = .328ZX1 + .466ZX5 - .753ZX7 + .273ZX9 + .465ZX4  

เมื่อ Z′Y  แทน การคิดแกปั้ญหา 

 ZX1  แทน การจัดการความรู้ 

 ZX5  แทน การคิดสร้างสรรค์ 

 ZX7  แทน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

 ZX9  แทน  ความฉลาดทางอารมณ ์

 ZX4  แทน  การคิดแบบโยนิโสมนสกิาร 
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ABSTRACT 
  

 The purposes of this study were to 1) explore the relationship between predictors and 

factors influencing the problem solving of the postal students in Postal School, Bangkok 2) make the 

equations for predicting the solving of problem of the postal students using Stepwise Multiple 

Regression Analysis. Samples used in this study were 237 students studying in Postal School under 

the Thailand Post Co,Ltd., Bangkok, selected through the purposive sampling technique. The 

instruments employed were composed of the problem solving scale, knowledge management scale, 

analytical thinking scale, critical thinking scale, critical reflection scale, creative thinking scale, internal 

Locus of Control scale, achievement motive scale, adversity quotient scale and emotional quotient 

scale. Data were analyzed by using mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment 

Correlation coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. 

 

 The findings of this study were as follows: 

 1. The correlation coefficient between each predictor and the criterion variable revealed 

that it had the positive relationship with the problem solving at the .05 level of significance. The 

predictor that had the highest relationship with the problem solving was critical thinking (X3) with the 

correlation coefficient of .508, whereas the predictor that had the relationship with the criterion 

variable at the lowest level was analytical thinking (X2) with the correlation coefficient of 0.182.    

 2. Each effective predictor obtained the relationship with the solution  of problems with 

the values in raw scores in the following orders: (Y)  knowledge management (X1)=.435,  creative 

thinking (X5)=.513, achievement motive (X7)=-763, emotional quotient (X9)=.310, critical reflection 

(X4)=.518. The predictive coefficients values in standardized scores forms (ß) were .328, .466, -

.753, .273 and .465 respectively. The predictive coefficients value (R2) was .854; the validity was 

71.90 percent; the standardized deviation was 3.29; and the stable value in forms of raw scores 

was 35.601. The findings could be applied in forms of raw scores and standardized scores 

in   predictive equations as follows: 
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The equation of Regression Analysis in the raw score forms : 

 Y′  = 35.601 + .435X1 + .513X5 - .763X7 + .310X9   + .518X4 

When Y′ represented Problem Solving 

 X1 represented Knowledge Management 

 X5 represented Creative Thinking 

 X7 represented Achievement Motive 

 X9 represented Emotional Quotient: EQ 

 X4 represented Critical Reflection 

 

The equation in standardized score forms :   

 Z′Y = .328ZX1 + .466ZX5 - .753ZX7 + .273ZX9 + .465ZX4  

When Z′Y represented Problem Solving 

 ZX1 represented Knowledge Management 

 ZX5 represented Creative Thinking 

 ZX7 represented Achievement Motive 

 ZX9 represented Emotional Quotient: EQ 

 ZX4 represented Critical Reflection. 
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ภูมิหลัง 
 

 ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยกีารสื่อสาร ท าให้ประเทศไทยมกีารเปลี่ยนแปลงอยา่งมาก 

ท้ังดา้นเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมอืงการปกครอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีก่อให้เกิดเสรี

ทางการแข่งขันในตลาดสื่อสารและการให้บริการผู้บริโภค ด้วยเหตุน้ี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จึงได้มี

การพัฒนาปรับปรุงระบบงาน เพื่อให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบันตามสภาพเศรษฐกิจ และ

เทคโนโลยตีา่งๆ รองรับความตอ้งการของประชาชน ทัง้นี้ การพัฒนาบุคลากร ถือเป็นสว่นส าคัญในการ

พัฒนาปรับปรุงระบบงานให้ผู้ใชบ้ริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และบริการมีคุณภาพท่ีดยีิ่งขึน้ 

(ไปรษณีย์ไทย, 2555, 1) 

 โรงเรียนการไปรษณีย์ ( Postal School) เป็นสถาบันวชิาชีพเฉพาะในความควบคุมของฝ่าย

พัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) มวีัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านการปฏบัิตงิานไปรษณีย์ท่ีมี

คุณภาพโดยเฉพาะ ถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งหน่ึงท่ีมีการจัดการศึกษา โดยสอดคลอ้งกับ

พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 

2545 หมวด 3 ระบบการศึกษา มาตรา 21 กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

อาจจัดการศึกษาเฉพาะทางตามความตอ้งการและความช านาญของหนว่ยงานนัน้ได้โดยค านึงถึง

นโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฏ

กระทรวง และหมวด 4 แนวการจัดการศกึษา มาตรา 24 (2) ได้ระบุชัดเจนว่า การจัดการเรียนรู้ให้

สถานศกึษาและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนนิการ ฝึกทักษะกระบวนการคดิ การจัดการ การเผชญิ

สถานการณ์ และประยุกตค์วามรู้มาใชป้้องกันและแก้ปัญหา (กระทรวงศึกษาธกิาร , 2545, 12) 

ตลอดจนหลักสูตรของโรงเรียนการไปรษณีย์ พุทธศักราช 2553 มุง่พัฒนาให้ผู้เรียนมคีุณสมบัตขิองผู้

ให้บริการตามสมรรถนะของนักเรียนการไปรษณีย์ ดังนี้ “ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวนิัย และส านกึในการ

ให้บริการท่ีด”ี สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 มุง่พัฒนา

ผู้เรียนทุกคน  ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลท้ังดา้นร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มี

จิตส านกึในความเป็นพลเมอืงไทยและเป็นพลโลกยดึมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มคีวามรู้และทักษะพืน้ฐาน  รวมท้ัง  เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  

การประกอบอาชพีและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพืน้ฐานความเช่ือวา่  ทุกคน

สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, 3) 

 ด้วยผลการด าเนนิงานท่ีผ่านมาของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ได้มุ่งสร้างศักยภาพบริการ

ไปรษณีย์ของไทยให้เป็นท่ียอมรับท้ังในและระหว่างประเทศด้วยคุณภาพบริการท่ีเป็นมาตรฐานในระดับ

สากล มเีครอืขา่ยสาขาที่พร้อมเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงคนไทยให้ได้ใกล้ชิดกัน ครอบคลุมท่ัวทุกพื้นท่ีใน

ประเทศไทย พรอ้มด้วยบุคลากรท่ีมีความช านาญให้บริการด้วยหัวใจไปรษณีย์ เพื่อสร้างความมั่นใจและ

ความประทับใจให้กับผู้ใชบ้ริการในทุกระดับ และมุ่งเนน้การสร้างภาพลักษณไ์ปรษณีย์ไทยให้เป็นท่ีรู้จัก

และยอมรับจากประชาชนท่ัวไป ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาองคก์รได้พยายามพัฒนาการบริการให้มี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
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คุณภาพอยา่งต่อเนื่องเพื่อสร้างความพงึพอใจให้ประชาชนท่ีมาใชบ้ริการ โดยท่ีองค์กรมทีรัพยากรท่ี

จ ากัด การให้บริการยังคงรูปแบบระบบราชการเดิมอยู่มาก และในปัจจุบันมจี านวนผู้ใชบ้ริการท่ีเพิ่ม

มากขึ้น จึงท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการท่ีส าคัญดังนี้ 1) เกิดการร้องเรียนจาก

ผู้ใชบ้ริการ เกี่ยวกับความรวดเร็วและความถูกต้องแนน่อนในการให้บริการรับ – ส่ง ไปรษณียภัณฑ ์

(จดหมาย) และพัสดุไปรษณีย์ 2) เกิดการร้องเรียนจากผู้ใชบ้ริการ เกี่ยวกับความเรียบร้อยของ

ไปรษณียภัณฑ ์(จดหมาย) และพัสดุไปรษณีย์ท่ีช ารุดหรือสูญหายระหว่างทาง 3) เจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ

ขาดจิตส านกึในดา้นการบริการ เชน่ พูดจาไมไ่พเราะ ไมม่มีนุษยสัมพันธ์ (ไมย่ิ้มแยม้แจ่มใส) ให้บริการ

ด้วยความลา่ชา้ เป็นต้น เพราะประชาชนท่ีมาใชบ้ริการต่างคาดหวังกันวา่เม่ือตนได้จ่ายเงินแลว้จะได้รับ

บริการท่ีดมีคีุณภาพ เม่ือไปใชบ้ริการต่างๆ ผู้รับบริการกลับพบปัญหาต่างๆ เช่น เจ้าหนา้ที่พูดจาไม่

ไพเราะ ให้บริการด้วยความลา่ชา้ ไปรษณียภัณฑแ์ละพัสดุไปรษณีย์สง่ไมต่รงกับช่ือท่ีอยูข่องผู้รับ เป็น

ตน้ จึงเกิดขอ้ร้องเรียนขึ้น (ถิราวุฒ ิ ทองทรง, 2547, 2) 

 ในการจัดการบริหารองคก์ร ผู้ท่ีมีทักษะการคิดแก้ปัญหาจะสามารถเผชญิกับภาวะสังคมที่

เครง่เครยีด และสามารถประยุกตใ์ชก้ฎหรือหลักการในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ การคิด

แก้ปัญหาเป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีมีทิศทางเพ่ือน าไปสู่สัมฤทธิผลในจุดหมายท่ีก าหนดไว้ พนักงาน

ท่ียังขาดทักษะการคิดแก้ปัญหาจึงมีความลา่ชา้และไมป่ระสบผลส าเร็จในการจัดการกับปัญหาด้าน

ตา่งๆ ท าให้ผู้ใชบ้ริการเกิดความไม่พงึพอใจ การคิดแกปั้ญหาจึงเป็นสว่นท่ีมีความส าคัญและมีความ

จ าเป็นอยา่งยิ่ง ที่โรงเรียนต้องปลูกฝังและส่งเสริมให้แกน่ักเรียนการไปรษณีย์ เพราะเมื่อนักเรียนส าเร็จ

การศึกษาแล้ว จะต้องปฏบัิตงิานในด้านบริการ เป็นพนักงานท่ีสามารถชว่ยเหลอืผู้ใช้บริการให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งท่ีผ่านมานักเรียนหลายตอ่หลายรุ่นเมื่อได้เลื่อนต าแหนง่เป็น

ระดับผู้บริหารระดับสูงแลว้ ก็ยังไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ดีเท่าท่ีควร ดังนั้น โรงเรียนการไปรษณีย์ควรจะ

พัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนมคีวามสามารถท่ีจะใชค้วามมีเหตุผล ในการแยกแยะข้อมูลท่ีมีความ

หลากหลาย โดยน าปัจจัยดา้นความรู้ กระบวนการคิด และเจตคติ มาประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาต่างๆ 

ท่ีเกิดขึ้นในสถานการณใ์หมไ่ด้ (ถิราวุฒ ิ ทองทรง, 2547, 3) 

 การคดิแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อวถิีการด าเนนิชีวิตในสังคมของมนุษย ์ซึ่งจะต้องใชก้ารคิด

เพื่อแกปั้ญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การคดิแก้ปัญหาเป็นทักษะท่ีเกี่ยวข้องและมีประโยชนต์อ่การ

ด ารงชวีติท่ี วุ่นวายสับสนได้เป็นอยา่งดี ผู้ท่ีมีทักษะการคิดแก้ปัญหาจะสามารถเผชญิกับภาวะสังคมที่

เครง่เครยีดได้ อย่างเข้มแข็ง ทักษะการแก้ปัญหาจึงมิใชเ่ป็นเพยีงการรู้จักคิดและรู้จักการใชส้มองหรือ

เป็น ทักษะที่มุง่พัฒนาสตปัิญญาแต่เพยีงอยา่งเดียวเท่านัน้ แตย่ังเป็นทักษะท่ีสามารถพัฒนาทัศนคต ิวิธี

คิด ค่านิยมความรู้ ความเข้าใจในสภาพการณ์ของสังคมได้ดอีกีด้วย (สุวทิย ์มูลค า, 2547, 15)   

 จากสภาพปัญหาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าอะไรคอืปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์กับการคิดแกปั้ญหาของนักเรียนการไปรษณีย์ เพื่อท่ีจะได้แนวทางหรอืรูปแบบในการ

พัฒนาและส่งเสริมการคิดแกปั้ญหา ปลูกฝังให้แกน่ักเรียนการไปรษณีย์ได้น าการคดิแก้ปัญหาไป

ประยุกตใ์ชใ้นการปฏบัิตงิาน ผลการศึกษาครัง้นี้จะเป็นแนวทางให้ผู้สนใจน าไปพจิารณาหาวิธีท่ี

เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา ในดา้นตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับตัวแปร
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พยากรณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชนต์อ่การส่งเสริมและปลูกฝังให้เกิดในตัวนักเรียน อันเป็นแนวทางในการ

พัฒนาการคิดแก้ปัญหาได้อยา่งมีคุณภาพตอ่ไป 

 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง ตัวแปรพยากรณ์กับ การคิดแกปั้ญหาของนักเรียนการ

ไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ 

 2. เพื่อสร้างสมการเชงิพยากรณ์การคิดแก้ปัญหาของนักเรียนการไปรษณีย์  โดยการวเิคราะห์

ถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได 

 

กรอบแนวคิดของการวจิัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการศกึษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์

กับการคิดแก้ปัญหาเพื่อน ามาสรา้งเป็นกรอบแนวคิด ดังนี ้

  

 

      

 

          

  

  

   

         

 

 

 

         

         

 

 
ภาพประกอบ 1 ปัจจัยบางประการท่ีมีความสัมพันธ์กับ การคิดแกปั้ญหาของนักเรียนกา รไปรษณีย์  

โรงเรียนการไปรษณีย์ กรุงเทพมหานคร 

การคิดแก้ปัญหา 

การจัดการความรู้ 

การคิดวิเคราะห์จดัการค

วามรู้ 

                  

การคิดแบบโยนิโสมนสกิาร 

การคิดวิจารณญาณ 

ความเชื่ออ านาจในตน 

ความสามารถในการฟันฝ่าปัญหา

อุปสรรค 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

การคิดสร้างสรรค์ 

ความฉลาดทางอารมณ ์
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วธิีด าเนินการวจิัย  
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนการไปรษณีย์ รุ่นท่ี 66 โรงเรียน 

การไปรษณีย์ กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลังศกึษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 659 คน แบง่เป็น

นักเรียนภาคสมทบ จ านวน 422 คน และนักเรียนภาคปกต ิจ านวน 237 คน 

 2. กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนการไปรษณีย์ รุ่นท่ี 66 ภาคปกตโิรงเรียน

การไปรษณีย์ กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 8 ห้อง ห้องละ 29 คน รวม 

237 คน ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 3. เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คุณภาพเครื่องมือ 

           เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบวัดเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการคิด

แก้ปัญหา ลักษณะแบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า ( Rating Scale) แบง่ออกเป็น 10 ด้าน จ านวน 

175 ข้อ ค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดท้ังฉบับ ( α) และค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดแยกออกเป็นรายดา้น 

ดังนี้ 

 3 .1 ด้านการจัดการความรู้ ดัดแปลงจากแบบบันทึกการจัดการความรู้ (ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2553, ไมร่ะบุหน้า) จ านวน 15 ข้อ ค่าความเท่ียงท้ังฉบับ เท่ากับ 

.757 

 3 .2 ด้านการคิดวเิคราะห์ การวจิัยคร้ังน้ีใชค้วามหมายในการวเิคราะห์ตามแบบของบลูม 

(Bloom) โดยใชแ้บบวัดการคดิวเิคราะห์ มลีักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) 5 ระดับ 

จ านวน 15 ข้อ (อรวรรณ เอ่ียมกิจไพศาล, 2542, 103 -108) ค่าความเท่ียงท้ังฉบับ เท่ากับ .757 

 3 .3 ด้านการคิดวจิารณญาณ ท่ีสร้างขึน้ตามแนวคดิและทฤษฎีการคดิอย่างมวีจิารณญาณ

ของเอนนสิ (Ennis. 1985: 45 - 47) โดยใชแ้บบวัดการคดิอย่างมวีจิารณญาณ มลีักษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ (ภูริณัฐ กระแสโสม , 2550, 131 - 137) ค่าความ

เท่ียงท้ังฉบับ เท่ากับ .754 

 3 .4 ด้านการคิดแบบโยนิโสมนสกิาร ผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบวัดการคดิแบบโยนิโสมนสกิาร 

มลีักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ (ผ่องลักษม ์จิตตก์ารุญ , 

2547, 83) ค่าความเท่ียงท้ังฉบับ เท่ากับ .751 

 3 .5 ด้านการคิดสร้างสรรค์ ที่สร้างขึน้ตามแนวคดิทฤษฎีการคดิสร้างสรรค์ ผู้วิจัยพัฒนามา

จากแบบวัดการคดิสร้างสรรค์มลีักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 20 

ข้อ (ธีร์กัญญา โอชรส, 2551, 132 – 136) ค่าความเท่ียงท้ังฉบับ เท่ากับ .728 

 3 .6 ด้านความเชื่ออ านาจในตน ผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบวัดความเชื่ออ านาจภายในตน มี

ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ (สุภะ อภิญญาภบิาล, 2550 , 

119 – 120) ค่าความเท่ียงท้ังฉบับ เท่ากับ .760 
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 3 .7 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ท่ีสร้างขึน้จากแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิตามแนวคดิของ ป.อ.ป

ยุตโต (ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ, 2547, 267 - 273) มลีักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ ค่าความเท่ียงท้ังฉบับ เท่ากับ .771 

 3 .8 ด้านความสามารถในการฟันฝ่าปัญหาอุปสรรค ผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบวัด

ความสามารถในการฟันฝ่าปัญหาอุปสรรค แบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating scale) 5 ระดับ จ านวน 

20 ข้อ (กิตต์ิดนัย แจ้งแสงทอง, 2553, 240 – 245) ค่าความเท่ียงท้ังฉบับ เท่ากับ .843 

 3 .9 ด้านความฉลาดทางอารมณ ์ผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบวัด ความลาดทางอารมณ ์ แบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ (วลรัีตน์   จันทร์เลาะ, 2552, 4 - 10)  

ค่าความเท่ียงท้ังฉบับ เท่ากับ .804 

 3.10 ด้านการคิดแก้ปัญหา ผู้วิจัยพัฒนามาจากดัดแปลงจากแบบวัดการคิดแกปั้ญหา  

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับจ านวน 25 ข้อ (สุกัญญา มณนีลิ , 2552, 204 -205) 

ค่าความเท่ียงท้ังฉบับ เท่ากับ .770 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขัน้ตอน ดังต่อไปนี้ 

 1. ท าหนังสอืขออนุญาตจากโครงการจัดตั้งบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

ถึงผู้บริหารโรงเรียนการไปรษณีย์  กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นกลุ่มตัวอยา่งในการวิจัยเพื่อขอความ

อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 2. ผู้วิจัยน าหนังสอืขออนุญาตดังกล่าวไปติดต่อกับโรงเรียนการไปรษณีย์ ท่ีเป็นกลุ่มตัวอยา่ง

เพื่อขอความอนุเคราะห์วัน เวลา และสถานท่ีในการตอบแบบวัด 

 3. จัดเตรียมวัด ให้เพยีงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

 4. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ตามวัน เวลาที่ก าหนด โดยช้ีแจงให้

นักเรียนการไปรษณีย์ท่ีเป็นกลุ่มตัวอยา่งทราบวัตถุประสงค์ และขอความร่วมมอืในการตอบแบบวัด

เพื่อให้ได้ผลตามความเป็นจริง 

 5. น าแบบวัดท่ีได้มาคัดเลอืกฉบับท่ีสมบูรณ์และครบกับจ านวนกลุ่มตัวอยา่ง เพื่อลงรหัส

ข้อมูลประมวลผลทางสถิติ และวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานการวจิัยดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูปตอ่ไป 

 

สถิติท่ีใช้ในการวเิคราะห ์  

 1.  วเิคราะห์คา่สถิตพิื้นฐาน โดยหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 2. วเิคราะห์คา่สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพยีร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

 3. การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  วเิคราะห์คา่สถิตพิื้นฐานของตัวแปรท่ีศึกษา โดยค านวณหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 2. วเิคราะห์คา่สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์  

โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพยีร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

 3. วเิคราะห์อ านาจท านายตัวแปรเกณฑ์ โดยการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได 

(Stepwise Multiple Regression Analysis)  

 

สรุปผลการวิจัย 

          ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบความมุ่งหมายของการวจิัยเร่ือง ปัจจัยบางประการท่ีมี

ความสัมพันธ์กับการคิดแกปั้ญหาของนักเรียนการไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ กรุงเทพมหานคร โดย

ผู้วิจัยได้น าเสนอสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

 6.1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์แตล่ะตัวกับตัวแปรเกณฑ์ พบว่า มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพัน ธ์เป็นบวกทุกค่า อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05 ตัวแปรพยากรณ์ท่ีมี

ความสัมพันธ์กับตัวแปรเกณฑ์สูงสุดคือ การคิดวจิารณญาณ  (X3) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 

0.499 ส่วนตัวแปรพยากรณ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับตัวแปรเกณฑ์ต่ าที่สุด คือ การคิดวิเคราะห์  (X2) คือ มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.187 

 6.2 ตัวแปรพยากรณ์ท้ัง 5 ตัว  ที่มคีวามสัมพันธ์กับการคิดแกปั้ญหา มนี้ าหนักความส าคัญ

ของตัวแปรพยากรณ์แตล่ะตัวในรูปคะแนนดบิ  (b) ตามล าดับความส าคัญ ได้แก่  การจัดการความรู้ ( X1) 

การคิดสร้างสรรค์ ( X5) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ( X7) ความฉลาดทางอารมณ ์( X9) และการคิดแบบโยนิโส

มนสิการ (X4) ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ ( B) เท่ากับ .435, .513, -.763, .310 

และ .518 ตามล าดับ ในรูปคะแนนมาตรฐาน (ß) เท่ากับ .328, .466, -.753, .273 และ .465 ตามล าดับ 

ตัวพยากรณ์ท้ังหมดมอี านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ  71.90 มคี่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ   

.854 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์   เท่ากับ  3.29 ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูป

คะแนนดบิเท่ากับ  35.601 สามารถ น ามาสร้างสมการพยากรณ์การคิดแก้ปัญหาของนักเรียนการ

ไปรษณีย์ในรูปคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

 สมการ พยากรณ์การคิดแก้ปัญหาของนักเรียนการไปรษณีย์ในรูปคะแนนดบิ 

 Y′  = 35.601 + .435X1 + .513X5 - .763X7 + .310X9   + .518X4  

เมื่อ Y′ แทน การคิดแกปั้ญหา 

 X1 แทน การจัดการความรู้ 

 X5 แทน การคิดสร้างสรรค์ 

 X7 แทน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

 X9 แทน ความฉลาดทางอารมณ ์
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 X4 แทน การคิดแบบโยนิโสมนสกิาร 

 

 สมการ พยากรณ์การคิดแก้ปัญหาของนักเรียนการไปรษณีย์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 Z′Y = .328ZX1 + .466ZX5 - .753ZX7 + .273ZX9 + .465ZX4  

เมื่อ Z′Y แทน การคิดแกปั้ญหา 

 ZX1 แทน การจัดการความรู้ 

 ZX5 แทน การคิดสร้างสรรค์ 

 ZX7 แทน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

 ZX9 แทน ความฉลาดทางอารมณ ์

 ZX4 แทน การคิดแบบโยนิโสมนสกิาร 

 

อภิปรายผล 
 ปัจจัยบางประการท่ีมีความสัมพันธ์กับการคิดแกปั้ญหาของนักเรียนการไปรษณีย์ โรงเรียน

การไปรษณีย์  กรุงเทพมหานคร  โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได ( Stepwise Multiple 

Regression Analysis) ตัวแปรพยากรณ์ส่วนใหญ่มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน

การไปรษณีย์ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีต้ังไว้ อภิปราย

ผลได้ ดังนี ้

 7.1. การจัดการความรู้ ( Knowledge Management) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ การคิด

แก้ปัญหาของนักเรียนการไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ กรุงเทพมหานคร  อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ . 01 แสดงวา่ นักเรียนท่ีมีการจัดการความรู้ท่ีด ีจะสามารถน าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องนัน้ๆ มาช่วย

คลี่คลายปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เนื่องจากวชิาการการไปรษณีย์ เป็นวชิาชีพเฉพาะทางอย่างหนึ่ง ต้อง

ผสมผสานศลิปวทิยาการหลายอย่าง เช่น วิชาการไปรษณีย์ วิชาการการบัญช ีวิชากฎหมาย วิชา

ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งนักเรียนไปรษณีย์ทุกคนตอ้งศึกษาให้มีความเข้าใจ เนื่องจากตอ้งใชใ้นการ

ปฏบัิตงิานจรงิ สอดคลอ้งกับวุฒศิักดิ์ พิศสุวรรณ (2548, 24) การจัดการความรู้ หมายถึง การจัดการท่ีมี

กระบวนการและเป็นระบบ ตั้งแต่การประมวลผลข้อมูล (Data) สารสนเทศ ( Information) ความคิด ( Idea) 

ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพ่ือสร้างความรู้ (Knowledge) และจะตอ้งมีการจัดเก็บในลักษณะที่ผู้ใช้

สามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางที่สะดวก เพื่อน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชง้าน ท าให้เกิดการโอนถา่ย

ความรู้ และมีการแพร่กระจายไหลเวียนไปท้ังองค์กร 

 7.2. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับการคิดแกปั้ญหาของ

นักเรียนการไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ กรุงเทพมหานคร  อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 01 

แสดงวา่  นักเรียนท่ีมีความสามารถในการคดิวเิคราะห์จะมีการความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้ดี 

สอดคล้องกับเกรยีงศักดิ์  เจรญิวงศ์ศักดิ์ (2546, 26-30) ที่กล่าววา่ การคิดวิเคราะห์เป็นการจัดการกับ

ข้อมูลในสถานการณ์ แลว้น าไปสูก่ารคิดระดับสูง เช่น การคดิอย่างมวีจิารณญาณ (Critical Thinking) การ
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คิดเพื่อตัดสนิใจ (Decision Making) การคิดแกปั้ญหา (Problem Soloing) และการคิดสร้างสรรค์  (Creative 

Thinking) ซึ่งได้มาจากพืน้ฐานการคิดสังเคราะห์  (คิดสังเคราะห์  เป็นการสร้างสิ่งใหม ่ๆ  จากข้อมูลท่ีมีอยู่

แลว้จนน าไปสูก่ารสร้างสิ่งแปลกใหมสู่่  การคิดสร้างสรรค์ ) ความสามารถในการคดิวเิคราะห์เป็นการคดิ

ในระดับพืน้ฐานที่จ าเป็นส าหรับมนุษยทุ์กคน  แตก่ารคิดแกปั้ญหา ตอ้งอาศัยความเชื่ออ านาจในตน และ

ความสามารถในการฟันฝ่าปัญหาอุปสรรค จึงจะประสบความส าเร็จได้ เนื่องจากการแกปั้ญหานั้น ต้อง

อาศัยความพยายามและความอดทน บวกกับความรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยู ่จึงจะสามารถท าให้ผ่าน

ปัญหาอุปสรรคเหล่านัน้ไปได้ 

 7.3 การคดิวจิารณญาณ (Critical Thinking) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับการคิดแกปั้ญหาของ

นักเรียนการไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แต่มี

ผลทางตรงตอ่ความเชื่ออ านาจภายในตน สอดคลอ้งกับอุษา ธนบุญญฤทธ์ิ ( 2544, บทคัดยอ่) ได้ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ คือ บุคลกิภาพในการแสดงตัว การอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผล 

และการคิดอยา่งมีวจิารณญาณกับความเชื่ออ านาจภายในตน พบวา่ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณส่งผล

ตอ่ความเชื่ออ านาจภายในตนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 เป็นตัวแปรท่ีมคีวามสัมพันธ์กับ

ความสามารถในการเผชญิและฟันฝ่าอุปสรรค 

 7.4 การคดิแบบโยนิโสมนสกิาร ( Critical Reflection) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ การคิด

แก้ปัญหาของนักเรียนการไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ กรุงเทพมหานคร  อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 แสดงว่า  นักเรียนท่ีมีความสามารถในการคดิแบบโยนิโสจะมกีารความสามารถในการคดิ

แก้ปัญหาได้ดี สอดคล้องกับพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต , 2536, 31) ให้ความหมายของการฝึกคิด

แบบโยนิโสมนสกิารเพิ่มเตมิวา่ หมายถงึ การรู้จักคิดรู้จักพิจารณาดว้ย ตนเองไม่มองอะไรข้าม ๆ พร่า ๆ 

คลุม ๆ แตรู้่จักคิดสบืสาวหาเหตุปัจจัยแยกแยะให้เห็นองค์ประกอบ จับแง่ดมีาใชป้ระโยชนไ์ด้ และรู้จักโยง

ให้เห็นองค์รวมหรือสร้างองค์ความรู้ ความคิดใหม่ ท าให้เกิดปัญญาที่เข้าถึงความจริง ได้ประโยชน ์และ

ท าการส าเร็จสนองความใฝ่รู้และใฝ่สร้างสรรค์ได้โดยสมบูรณ์ แตถ่้าการคิดน้ัน ไมม่คีวามกล้าท ากล้า

แสดงออกไม่มคีวามมั่นใจในตนเองว่า สิ่งท่ีตัวเองคดินัน้ดแีละถูกตอ้ง ก็ไมส่ามารถน าความคิดน้ัน ไปใชใ้น

การแก้ปัญหาหรอืจัดการเร่ืองตา่งๆ ได้ 

 7.5 การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับการคิดแกปั้ญหาของ

นักเรียนการไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ กรุงเทพมหานคร  อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 01 

แสดงวา่ นักเรียนท่ีมีความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ย่อมสง่ผลให้มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

สูงตามไปดว้ย สอดคลอ้งกับ Torrance (1962, 16) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรค์  หมายถงึ ความสามารถ

ของบุคคลในการคดิแก้ปัญหา  ด้วยการคิดอยา่งลึกซึ้งท่ีนอกเหนอืไปจากล าดับขัน้การคดิอย่างปกติ

ธรรมดาเป็นลักษณะภายในของบุคคลที่จะคิดหลายแง่หลายมุม ผสมผสานจนได้ผลผลิตใหม ่  

 7.6 ความเชื่ออ านาจในตน ( Internal Locus of Control) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ การคิด

แก้ปัญหาของนักเรียนการไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ กรุงเทพมหานคร  อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 แสดงวา่ ความเชื่ออ านาจภายในตน เป็นความมั่นใจที่จะกระท าใดๆ อยา่งองอาจ ซึ่งถ้าต้ังใจ

กระท าสิ่งใดแล้วจะไมม่กีารลังเล หรอืแม้จะมีอุปสรรคขัดขวางก็ไมย่อมเลิกลม้หรือเปลี่ยนใจแตอ่ย่างใด
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ท้ังสิ้น และความเชื่ออ านาจภายในตนยังมอีทิธิพลทางตรงตอ่ความสามารถในการฟันฝ่าปัญหาอุปสรรค 

(AQ) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภะ  อภญิญาภิบาล (2550 , 94 - 96) ได้ศึกษาความสัมพันธ์เชงิ

สาเหตุของปัจจัยการกับความสามารถในการเผชญิอุปสรรคของนิสติระดับปริญญาตรี  มหาวทิยาลัยศรี

นครินทรวโิรฒ ปีการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ  จ านวน 431 คน ผลการวจิัยพบวา่  

1) นสิิตมคีวามสามารถในการเผชญิอุปสรรคในระดับสูง  การมองโลกในแงด่ี  ลักษณะมุง่อนาคต  และ

ความเชื่ออ านาจภายในตนในระดับปานกลาง  ลักษณะความเป็นชายและลักษณะความเป็นหญงิในระดับ

ค่อนขา้งสูง 2) ตัวแปรการมองโลกในแงด่ี ความเชื่ออ านาจภายในตน  ลักษณะความเป็นชายและลักษณะ

ความเป็นหญงิมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชญิอุปสรรค  ส่วนตัวแปรลักษณะมุง่

อนาคตไมม่คีวามสัมพันธ์กับความสามารถในการเผชญิอุปสรรค  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณมีคา่

เท่ากับ .338 โดยตัวแปรท้ัง 5 ตัว ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการเผชญิอุปสรรค  

ได้ร้อยละ 10.40 3) ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรความเชื่ออ านาจภายในตน  ลักษณะความเป็นชาย

และการมองโลกในแงด่ีส่งผลทางบวกต่อความสามารถในการเผชญิอุปสรรค  อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ  

โดยมีคา่น้ าหนักความส าคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน  เท่ากับ .174, .132 และ .130 ตามล าดับ ส่วนตัวแปร

ลักษณะมุง่อนาคตและลักษณะความเป็นหญงิไมส่่งผลตอ่ความสามารถในการเผชญิอุปสรรค  

 7.7 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement Motive) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับการคิดแกปั้ญหา

ของนักเรียนการไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ กรุงเทพมหานคร  อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 01 

แตส่่งผลในทางลบ แสดงวา่ นักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างานสูงจะมคีวามสามารถในการคิด

แก้ปัญหาได้ดีน้ัน อาจจะไมเ่ป็นความจริงเสมอไป ทัง้นี้ เพราะผู้เรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เป็นความ

ปรารถนาท่ีจะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ีแข่งกับมาตรฐานท่ีดเียี่ยมหรือท าให้ดีกวา่บุคคลอื่น 

ความพยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ความรู้สกึสบายใจเมื่อประสบความส าเร็จ แตถ่้าบุคคลน้ันประสบ

ความล้มเหลว ความตัง้ใจและความสามารถในการคดิแก้ปัญหาก็ลดต่ าลง จากที่มีความกระตอืรือร้น มี

ความรับผิดชอบ มีเป้าหมายในชีวิต มีความตัง้ใจในการด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายอย่างมแีบบแผน

ก็จะลดนอ้ยลง ซึ่งสอดคล้องกับแมคเคลแลนด์ (MaClelland,1953, 110-111) กล่าววา่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ

เป็นความปรารถนาท่ีจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ลุล่วงไปด้วยดแีข่งขันกันด้วยมาตรฐานอันดเียี่ยม  หรือท าให้

ดีกวา่บุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้องพยายามจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ มคีวามสบายใจเมื่อประสบความส าเร็จและมี

ความวิตกกังวลเมื่อประสบความล้มเหลว 

 7.8 ความสามารถในการฟันฝ่าปัญหาอุปสรรค ( Adversity Quotient : AQ) มีความสัมพันธ์

ทางบวกกับการคิดแกปั้ญหาของนักเรียนการไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ กรุงเทพมหานคร  อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 01 แสดงวา่ เมื่อนักเรียนมคีวามสามารถในการฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคสูง จะ

ส่งผลให้การคิดแก้ปัญห าสูง อาจเนื่องมาจากความสามารถในการฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคและการคิด

แก้ปัญหา มคีวามสัมพันธ์สูงคอื มเีป้าหมายในการแกปั้ญหาเหมอืนกัน  สอดคล้องกับสโตลท์ซ  (Stoltz, 

1977, 6-7) ให้ความหมายของความสามารถในการเผชญิและฝ่าฟันอุปสรรคไวว้า่  หมายถงึ  

ความสามารถของบุคคลในการตอบสนองตอ่เหตุการณ์ในยามท่ีต้องเผชญิกับทุกข์ยากหรือล าบาก  โดยผู้

ท่ีมีความสามารถในการเผชญิและฝ่าฟันอุปสรรคสูงจะมจีิตใจท่ีเข้มแข็ง  ไมย่อ่ท้อตอ่อุปสรรคใดๆ  แมจ้ะ
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พา่ยแพห้รือล้มเหลวไปก็สามารถลุกขึ้นสู้ใหม่ได้  ส่วนผู้ท่ีมีความสามารถในการเผชญิและฝ่าฟันอุปสรรค

ต่ า เวลาท่ีต้องเผชญิกับความผิดหวังหรือความทุกข์ยากก็จะพา่ยแพ้  บางคนอาจจะทิ้งงานไปกลางคัน  

หรือบางคนอาจจะทอ้แท้กับชวีติถึงขัน้ลาออกจากงานก่อนเกษยีณ 

 7.9 ความฉลาดทางอารมณ์ ( Emotional Quotient: EQ) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ การคิด

แก้ปัญหาของนักเรียนการไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ กรุงเทพมหานคร  อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 แสดงวา่ นักเรียนท่ีมีความฉลาดทางอารมณส์ูงจะมีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาได้ดี 

สอดคล้องกับ ไวซิงเกอร์ ( Weisinger, 1998) ไวซิงเกอร์เชื่อว่า การใช้ ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อ

เสริมสร้างความส าเร็จในการท างานได้น้ัน จะต้องรับรู้ ตคีวาม และแสดงภาวะอารมณไ์ด้อยา่งถูกตอ้ง มี

ความสามารถในการใชภ้าวะอารมณน์ัน้ ๆ ตอ่ตนเอง ผู้ร่วมงาน และมีการเรียนรู้ ตลอดจนเข้าใจอารมณ์

และความรูส้ึกท่ีได้รับ นอกจากนี้ต้องสามารถควบคุมอารมณแ์ละเอาชนะสร้างพฤตกิรรมในทางบวก 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1.1 ผลการวจิัยในคร้ังน้ี พบวา่ การจัดการความรู้  การคิดสร้างสรรค์  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  

ความฉลาดทางอารมณ์  และ การคิดแบบโยนิโสมนสกิาร  มีความสัมพันธ์กับ การคิดแกปั้ญหาของ

นักเรียนการไปรษณีย์ ดังนัน้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะครูและผู้ปกครองเป็นผู้ท่ีใกล้ชดิกับนักเรียนมากท่ีสุด  

ควรตระหนักและให้ความส าคัญ จะท าให้นักเรียนมคีวามรู้ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาดีขึ้น และมี

ความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันตอ่ไป 

 1.2 จากผลการวจิัย  พบวา่ การจัดการความรู้  การคิดสร้างสรรค์  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  

ความฉลาดทางอารมณ์  และ การคิดแบบโยนิโสมนสกิาร  มีความสัมพันธ์กับ การคิดแกปั้ญหาของ

นักเรียนการไปรษณีย์ ซึ่งจะเป็นประโยชนต์อ่ผู้มสีวนเกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการ

สอน และน าไปใชใ้นการวางแผนท่ีจะพัฒนาการคิดแก้ปัญหาให้กับนักเรียนการไปรษณีย์ต่อไป 

 

 2. ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

 2.1 ควรมกีารปรับปรุงข้อค าถามในการวัดความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและ

แบบสอบถามอื่น ๆ ท่ีใชใ้นการวิจัยให้มากขึน้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ ซึ่งจะชว่ยท าให้ผลการวจิัย

ท่ีออกมามคีวามชัดเจน และเป็นประโยชนม์ากที่สุด 

 2.2 ควรศกึษาเพิ่มเตมิเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มคีวามเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพในการ

ปฏบัิตงิานไปรษณีย์ เชน่ ความรับผิดชอบ ลักษณะมุ่งอนาคต เป็นต้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

สอดให้สอดคลอ้งกับสภาพสังคมและธุรกิจในปัจจุบัน 

 2.3 ควรมกีารศึกษาเชิงสาเหตุโดยการวิจัยเชงิคุณภาพ เพื่อได้ขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ใน

รายละเอยีดและครอบคลุมมากยิ่งขึน้ 
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 2.4 เนื่องจากในการวิจัยคร้ังน้ีมขี้อก าจัดเร่ืองเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดังน้ัน จึงควร

น าไปศกึษากับกลุม่ตัวอย่างท่ีมีลักษณะเหมอืนหรือใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่าง เช่น นักเรียนไปรษณีย์รุ่น

อื่นๆ นักเรียนไปรษณีย์ภาคสมทบ เป็นต้น เพื่อให้ผลการวจิัยได้มีความชัดเจนยิ่งขึน้ 
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