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The purposes of this explanatory sequential mixed method study are to 1)examine
the group-level structural relation model of the antecedents and the consequences of
academic optimism in schools; 2) to examine the individual-level structural relation model of
antecedents and consequences of teacher academic optimism; 3) to explain and to expand
the understanding of the quantitative results. The two-phase research was as follows:
1)quantitative research to develop a multi-level structural model of academic optimism in
Islamic private schools in the Southern border provinces. The samples were selected by
two-stage sampling, consistingfour hundred and four teachers from twentyIslamic private
schools. The fifteen questionnaires were used to measure reliability and ranged from .
to .. CFA and MCFA methods were used to construct validity and multilevel structural
equation modeling (MSEM) was used to test the structural multilevel model;2)interviews
were conducted in the second phase, qualitative research, was to provide an explanationfor
the qualitative results. The key informants were consisted of tenschool principals, teachers
and students at schools which got high and low academic optimism scores.
The results were as follows: 1)the multilevel structural model showed that at the
individual level, the perspective of the teachers regarding time, students’ motivation and
community support had an effecton the academic optimism of teachers. Teacher academic
optimism had direct effects on engagement in the teaching profession, work performance
and organizational citizenship behavior (TOCB). When the group level direct effects were
considered, organizational citizenship behavior in school (SOCB) and school effectiveness
had positive effect and was influenced by school academic optimism, respectively.
Meanwhile, school academic optimism had cross-level direct effects on the academic
optimism of teachers, engagement in teaching profession, work performance and
organizational citizenship behavior (TOCB);2) mixed methods confirmed that psychological
factors and social experiences effectedacademic optimism in Islamic private schools. These
methods also exploredtheadministrative styles that may lead to high academic optimism in
Islamic private schools.
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การศึกษานี@ เ ป็ นการวิจยั ผสานวิธ ีเ ชิงอธิบ ายติด ตามผล มีจุดมุ่ง หมายเพื+อ 1) ศึก ษา
อิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุของการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้2)เพื+อศึกษาอิทธิพลของการมองเชิงบวกทางวิชาการที+มตี ่อ
โรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้3) เพื+อศึกษาค้นหาข้อมูล
เชิงลึกอธิบายข้อค้นพบจากจุดมุ่งหมายที+ 1 และ 2ดําเนินการวิจยั ตามลําดับ 2 ระยะ จาก ระยะที+ 1
การวิจยั เชิงปริมาณพัฒนาแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับปั จจัยเชิงเหตุและผลของการ
มองเชิงบวกทางวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้ จากโรงเรียน 20
โรงเรียน และจากครู 404 คน ด้วยแบบวัด 15 ฉบับ ทีม+ คี วามเชื+อมันของแบบวั
+
ดตัง@ แต่ 0.78-0.97
วิเคราะห์ข้อ มูล ด้ว ยโปรแกรมสํา เร็จ รูป ตามด้ว ย ระยะที+ 2 การวิจยั เชิงคุ ณภาพของโรงเรีย น
กรณีศึกษาที+มรี ะดับการมองเชิง บวกทางวิชาการในกลุ่มสูงและกลุ่มตํ+า ผู้ใ ห้ข้อ มูลการวิจยั เป็ น
ผูบ้ ริหาร ครู และนักเรียนในโรงเรียนกรณีศกึ ษา รวมทัง@ สิน@ จํานวน 10 คน
ผลการวิจยั พบว่า1)แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับปั จจัยเชิงเหตุและผลของ
การมองเชิงบวกทางวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้ ทีป+ รับแล้ว
ในระดับกลุ่ม พบว่า การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนได้รบั อิทธิพลทางตรงจากพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที+ดขี ององค์การระดับโรงเรียน และการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนมี
อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในระดับบุคคล พบว่า การมองเชิงบวกทางวิชาการ
ของครู ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากปั จ จัย จิต ลัก ษณะของครู (มุมมองเกี+ย วกับเวลา) และปั จจัย
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ าน (แรงจูงใจของนักเรียนและการสนับสนุ นจากชุมชน) และการมอง
เชิงบวกทางวิชาการของครูมอี ทิ ธิพลทางตรงต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมในการปฏิบตั งิ าน (ความ
ยึดมันผู
+ กพันในวิชาชีพครู พฤติกรรมการทํางาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที+ดขี ององค์การ)
นอกจากนี@ ยังพบว่า การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนมีอทิ ธิพลทางตรงข้ามระดับต่อการ
มองเชิง บวกทางวิชาการของครู ความยึดมันผู
+ ก พันในวิช าชีพ ครู พฤติกรรมการทํา งาน และ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด+ ขี ององค์การ โดยแบบจําลองนี@มคี วามสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 2) ผลการวิจยั ผสานวิธยี นื ยันว่าปั จจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านและจิตลักษณะส่ง
ส่งผลต่อการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูและของโรงเรียน และประสบการณ์ดา้ นการบริหารอาจ
เป็ นปั จจัยเชิงเหตุเพิม+ เติมที+ส่งผลต่อการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จังหวัดชายแดนใต้

