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การศึก ษานี้ เ ป็ นการวิจยั ผสานวิธ ีเ ชิงอธิบ ายติดตามผล มีจุดมุ่ง หมายเพื่อ 1) ศึก ษา
อิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุของการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้2)เพื่อศึกษาอิทธิพลของการมองเชิงบวกทางวิชาการที่มตี ่อ
โรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้3) เพื่อศึกษาค้นหาข้อมูล
เชิงลึกอธิบายข้อค้นพบจากจุดมุ่งหมายที่ 1 และ 2ดาเนินการวิจยั ตามลาดับ 2 ระยะ จาก ระยะที่ 1
การวิจยั เชิงปริมาณพัฒนาแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับปั จจัยเชิงเหตุและผลของการ
มองเชิงบวกทางวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้ จากโรงเรียน 20
โรงเรียน และจากครู 404 คน ด้วยแบบวัด 15 ฉบับ ทีม่ คี วามเชื่อมันของแบบวั
่
ดตัง้ แต่ 0.78-0.97
วิเ คราะห์ข้อ มูล ด้ว ยโปรแกรมส าเร็จ รูป ตามด้ว ย ระยะที่ 2 การวิจยั เชิงคุ ณภาพของโรงเรีย น
กรณีศึกษาที่มรี ะดับการมองเชิงบวกทางวิชาการในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า ผู้ใ ห้ข้อ มูลการวิจยั เป็ น
ผูบ้ ริหาร ครู และนักเรียนในโรงเรียนกรณีศกึ ษา รวมทัง้ สิน้ จานวน 10 คน
ผลการวิจยั พบว่า1)แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับปั จจัยเชิงเหตุและผลของ
การมองเชิงบวกทางวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้ ทีป่ รับแล้ว
ในระดับกลุ่ม พบว่า การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนได้รบั อิทธิพลทางตรงจากพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การระดับโรงเรียน และการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนมี
อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในระดับบุคคล พบว่า การมองเชิงบวกทางวิชาการ
ของครู ได้รบั อิทธิพ ลทางตรงจากปั จ จัย จิต ลัก ษณะของครู (มุมมองเกี่ย วกับเวลา) และปั จจัย
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ าน (แรงจูงใจของนักเรียนและการสนับสนุ นจากชุมชน) และการมอง
เชิงบวกทางวิชาการของครูมอี ทิ ธิพลทางตรงต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมในการปฏิบตั งิ าน (ความ
ยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพครู พฤติกรรมการทางาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ)
นอกจากนี้ ยังพบว่า การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนมีอทิ ธิพลทางตรงข้ามระดับต่อการ
มองเชิง บวกทางวิชาการของครู ความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพครู พฤติกรรมการทางาน และ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ โดยแบบจาลองนี้มคี วามสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 2) ผลการวิจยั ผสานวิธยี นื ยันว่าปั จจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านและจิตลักษณะส่ง
ส่งผลต่อการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูและของโรงเรียน และประสบการณ์ดา้ นการบริหารอาจ
เป็ นปั จจัยเชิงเหตุเพิม่ เติมที่ส่งผลต่อการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จังหวัดชายแดนใต้
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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 0.78
to 0.97. 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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ประกาศคุณูปการ
บรรดาการสรรเสริญทัง้ มวลนัน้ เป็ นสิทธิ ์ของอัลลอฮฺ
ปริญญานิพนธ์น้ีสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ทงั ้
สองท่าน คือ อาจารย์ ดร. นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวฒ
ั น์
ทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้คาปรึกษา ให้ความรูต้ ลอดจนให้กาลังใจ จนทาให้ผวู้ จิ ยั สามารถดาเนินการวิจยั และแก้ไข
ปั ญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการวิจยั จนลุล่วงไปได้ดว้ ยดี สร้างความรูส้ กึ ปลาบปลืม้ และซาบซึง้ ใน
พระคุณของอาจารย์ทงั ้ สอง อีกทัง้ ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ดาสุวรรณ และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชุดา กิจธรธรรม ประธานและกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ทีก่ รุณาชีแ้ นะ
สิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์จนทาให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มคี วามสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณคณาจารย์สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ทุกท่านที่ได้มอบประสบการณ์และ
ความรูท้ ล่ี ้าค่ายิง่
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒทิ ่ใี ห้ความกรุณาชีแ้ นะและให้ขอ้ คิดดีๆ ในการสร้าง
เครื่อ งมือ วิจยั ที่มคี ุ ณ ภาพ และขอขอบคุ ณคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนใต้ ทีใ่ ห้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจยั ในครัง้ นี้
ขอขอบคุณเพื่อน พี่ น้อง นิสติ ร่วมรุน่ และร่วมสถาบันทีม่ สี ่วนสร้างประสบการณ์ ทด่ี แี ละคอย
ให้ความช่วยเหลือ เป็ นกาลังใจทีด่ มี าโดยตลอด
ขอขอบคุ ณ ก าลังใจจากภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว หากปราศจากความเมตตา
ความเข้าใจ การช่วยเหลือ การแบ่งเบาและคาปรึกษาจากหัวหน้าและพีน่ ้องในภาควิชาฯ ปริญญา
นิพนธ์ฉบับนี้คงสาเร็จลุล่วงไปได้ยากยิง่
ขอขอบคุณมิตรร่วมสายธารแห่งศรัทธาเดียวกัน ในการผลักดัน ร่วมแลกเปลีย่ นและสะท้อน
มุมมองทีม่ คี ุณค่าด้วยความปรารถนาดีตลอดระยะเวลาการทาปริญญานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์
ขอขอบคุณครอบครัวสาหรับกาลังใจและเป็ นแรงสนับสนุ นหลักที่สาคัญด้วยดีเสมอมา และ
ขอน้อมราลึกถึงพระคุณของมารดาผู้ล่วงลับ ทีเ่ ป็ นต้นแบบของการต่อสูเ้ พื่อการศึกษาเรียนรูต้ ลอด
ชีวติ สอนให้ผวู้ จิ ยั ตระหนักถึงความสาคัญและเป้ าหมายทีแ่ ท้จริงของการศึกษา
เป็ นพลังให้ผวู้ จิ ยั ผ่านปั ญหาและอุปสรรคทัง้ หลายระหว่างเส้นทางของการทาปริญญานิพนธ์
นี้ด้วยความปิ ติสุข ขอพระองค์ทรงตอบแทนความดีงามแก่บุคคลทัง้ หลายที่มสี ่วนร่วมในปริญญา
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
พื้นที่จงั หวัดชายแดนใต้ของไทยมีความเป็ นสังคมพหุวฒ
ั นธรรมที่ชดั เจนต่างจากพื้นที่อ่นื
ของประเทศ เห็นได้จากความหลากหลายในด้านต่างๆ ได้แก่ ศาสนา วิถชี วี ติ ซึ่งรวมถึงรูปแบบ
การจัดการศึกษา เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม การจัดการศึกษาแบบอิสลาม
จึงเป็ นความต้องการของคนส่วนใหญ่ในพื้นทีน่ ้ี โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจึงเป็ นสถาบัน
ทางสังคมหลักทีม่ หี น้าทีข่ ดั เกลาและถ่ายทอดความรูใ้ ห้การศึกษาแก่เยาวชนในพืน้ ทีต่ งั ้ แต่อดีตจวบ
จนปั จจุบนั โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามดาเนินการจัดการศึกษาวิชาสามัญควบคู่วชิ าศาสนา
สอดคล้องกับปรัชญาทางการศึกษาของศาสนาอิสลามที่กาหนดให้ศาสนิกชนทุกคนไม่ว่าหญิงหรือ
ชาย มีหน้าที่ศกึ ษาหาความรู้เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการดาเนินชีวติ ในโลกนี้เพื่อโลกหน้า ดังนัน้
ความรูแ้ ละการศึกษาด้านใดก็ตาม ในอิสลามถือว่าต้องวางอยู่บนพื้นฐานและขอบเขตของศาสนา
ทีม่ าจากอัลกุรอาน (คัมภีรท์ เ่ี ป็ นดารัสของอัลลอฮฺ ) และซุนนะฮฺ(จริยวัตรของศาสดามูฮมั มัด) ด้วย
เหตุผลดังกล่าวนี้ ทาให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้รบั ความนิยมจากผู้ปกครองในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาด้านคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ในปั จจุบนั ยังประสบปั ญหาด้านคุณภาพทีอ่ ยู่ในระดับต้องปรับปรุงแก้ไข (กอ
เซม มะแซ. 2556; นิเลาะ แวอุเซ็ง และคนอื่นๆ.2552; ชุมศักดิ ์ อินทรรักษ์ และคนอื่นๆ.2553; อ้อม
ใจ วงษ์มณฑา และคนอื่นๆ.2556; บรรจง ฟ้ ารุ่งสาง และคนอื่นๆ.2554) ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนซึง่ เป็ นเป้ าหมายหลักของโรงเรียนอยูใ่ นระดับไม่น่าพอใจ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอยู่ในลาดับท้ายๆของประเทศซึ่งต่ ากว่าผลการเรียนเฉลี่ยของภาคใต้ในภาพรวมทัง้ หมด
จากรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปี การศึกษา 2558 (สานักศึกษาธิการภาค 8. 2559:
ออนไลน์ ) พบว่าผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคะแนนต่ ากว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศทุกวิชา
และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนระหว่างโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นทีม่ ธั ยมศึกษา(สพม.)
หรือโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ก็พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามมีคะแนนเฉลีย่ ต่าว่าโรงเรียนรัฐบาล
ปั ญหาด้านคุณภาพการศึกษาของพืน้ ทีด่ งั ทีก่ ล่าวมานัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีสาเหตุสาคัญ ได้แก่ ครูทเ่ี ป็ นข้าราชการบางส่วนขาดขวัญกาลังใจใน
การปฏิบตั ิงานเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบขอย้ายออกจากพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ครูท่มี ี
ประสบการณ์ สูง ส่ ว นครูท่ีบ รรจุใ หม่ก็ย งั มีป ระสบการณ์ น้ อ ย ซึ่ง ปั จ จัย เหล่ า นี้ มีส่ ว นส่ ง ผลให้
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับต่ า (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. 2552) นอกจากนี้ ยัง
พบว่ามีความเหลื่อ มล้าในด้านการสนับสนุ นส่งเสริมคุ ณภาพครูระหว่างครูโรงเรียนเอกชนสอน
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ศาสนาอิสลามกับครูโรงเรียนของรัฐ ในด้านค่าตอบแทน สวัสดิการและไม่ได้รบั การพัฒนาด้านต่างๆ
ให้มคี ุณภาพเท่าที่ควร การศึกษาของกอเซม มะแซ (2556) ที่ศกึ ษาสภาพปั ญหาของครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ยังพบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนใต้
ยังมีขอ้ จากัดด้านการส่งเสริมให้ครูได้รบั การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การศึกษาต่อ
การศึก ษาดูง าน สวัส ดิก ารที่เ หมาะสม รวมถึง การคัด เลือ กบุ ค ลากรที่ม ีค วามสามารถในการ
ปฏิบตั งิ าน
ถึงกระนัน้ ก็ตาม ท่ามกลางสภาพปั ญหาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในด้านต่างๆ
เช่น การขาดครูทม่ี ปี ระสบการณ์สงู ความเหลื่อมล้าของการสนับสนุ นจากรัฐระหว่างโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนรัฐ ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพืน้ ที่
นี้กลับมีแนวโน้ มขยายตัวเพิม่ ขึ้นเนื่องจากประชาชนในพื้นที่จะนิยมส่งบุตรหลานให้เข้าศึกษาใน
สถานศึกษาที่จดั การเรียนการสอนวิชาศาสนาอิสลามควบคู่กับวิชาสามัญทัวไป
่
เชิงปริมาณจะ
พบว่าร้อ ยละ 73 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ศึกษาอยู่ใ นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามเมื่อเทียบกับโรงเรียนรัฐบาล มีจานวนโรงเรียนมัธยมสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีม่ ธั ยมศึกษา
15 (ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส) จานวน 45 โรง ขณะที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีจานวน
157 โรงเรียน (สานักงานศึกษาธิการภาค 8. 2559: ออนไลน์) ชีใ้ ห้เห็นว่าทัง้ ปั จจัยเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ สถาบันการศึกษาประเภทโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีบทบาทสาคัญยิง่ ต่อการ
พัฒนาเยาวชนและเป็ นดัชนีหลักในการประเมินคุณภาพการศึกษาในพื้นที่น้ี จากข้อมูลดังกล่าว
ย่อมหมายถึงมีครูทย่ี งั ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูใ่ นโรงเรียนเหล่านี้จานวนมาก ผลการสารวจในปี 2559 พบว่า
มีครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัด มากถึง 7,709 คน (สานักงานศึกษาธิการ
ภาค 8. 2559: ออนไลน์ ) ซึ่งครูเหล่านี้มบี ทบาทสาคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในพืน้ ทีใ่ ห้สูงขึน้ และลดความเหลื่อมล้าเรื่องคุณภาพการศึกษา การศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวกับ
ตัวครูผู้สอนทีย่ งั คงปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นโรงเรียนเหล่านี้จงึ เป็ นสิง่ ทีน่ ่ าสนใจ ความคิดและการกระทาของ
ครูเป็ นสิง่ สาคัญยิง่ ที่ส่ งผลต่อ ความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน การพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพในการทางานของครูจงึ เป็ นสิง่ ทีต่ ้องดูแลเอาใจใส่ ต้องส่งเสริมให้ครูมจี ติ
ลักษณะ ลักษณะสังคมและพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนให้เอื้อต่อปฏิบตั งิ านอย่างดี
และมีคุณภาพด้วย ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างทีเ่ กี่ยวข้องกับทัศนคติ ความเชื่อและ
พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับการเรียนการสอนของครูท่สี อนอยู่ในโรงเรียนเหล่านี้ ทีส่ มั พันธ์กบั ประสิทธิผล
ของโรงเรีย นและผลสัม ฤทธิ ์ของนั ก เรีย น ข้อ ค้นพบที่ไ ด้น้ี อ าจเป็ น กุ ญ แจน าไปสู่ แ นวทางการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณ ภาพทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม จึงเป็ น
เหตุ ผ ลให้ผู้ว ิจ ยั สนใจศึก ษาตัว แปรทางจิต วิทยาที่ส่ งผลต่ อ การท างานของครู ประสิท ธิผ ลของ
โรงเรียน ซึง่ จะส่งผลต่อเนื่องไปยังการเรียนรูข้ องนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจ ยั ที่เ กี่ยวข้อ งกับ ตั ว แปรที่มอี ิท ธิพ ลทางบวกต่ อ
โรงเรียน ครู และนักเรียนดังที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า มีตวั แปรทางจิตวิทยาที่น่าสนใจซึ่งมีแนวคิด
พืน้ ฐานจากการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) นัน่ คือ แนวคิดการมอง
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เชิงบวกทางวิชาการ (Academic optimism) ที่พฒ
ั นาจากทฤษฎีการรู้คดิ ทางสังคมและการรับรู้
ความสามารถของตนเองของแบนดู ร า (Bandura. 1997) ทฤษฎีทุ น ทางสัง คมของโคลแมน
( Coleman. 1990) ก า ร ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ บ ร ร ย า ก า ศ ข อ ง ฮ อ ย แ ล ะ ค ณ ะ
(Hoy;Tarter;&Kottkamp.1991) และการศึกษาเกี่ยวกับการมองโลกแง่ดที ่เี กิดจากการเรียนรู้ข อง
ซาลิกแมน (Seligman. 1998) ดังนัน้ การมองเชิงบวกทางวิชาการนี้จงึ เป็ นหนึ่งในคุณลักษณะทาง
องค์การทีส่ าคัญคุณลักษณะหนึ่งที่นักวิชาการได้ศกึ ษาพบว่าส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักเรียน (Reeves. 2010; Hejazieh;Lavasani; & Mazarei.2011; Wu.2012) และผลการศึกษา
มากมายยังชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนที่มลี กั ษณะการมองเชิงบวกทางวิชาการยังเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ ์
โดยรวมของโรงเรียน (Hoy.2006; Hoy; & Smith.2007; McGuigan; & Hoy.2006) และยังเอาไปใช้
ในการวัดวัฒนธรรมของโรงเรียนอีกด้วย (Hoy; & Miskel.2008) จึงสรุปได้ว่าการมองเชิง บวกทาง
วิชาการเป็ นตัวแปรที่สาคัญและน่ าสนใจยิง่ ทีจ่ ะศึกษาเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนใต้ซ่งึ จะส่งผลบวก
ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนต่อไป
การมองเชิงบวกทางวิชาการ คือ ความเชื่อของครูว่าเขาสามารถสร้างผลลัพธ์ทแ่ี ตกต่างด้าน
ผลการเรียนของนักเรียนได้โดยการมุ่งเน้นวิชาการ ความไว้วางใจในตัวนักเรียนและผู้ปกครองใน
การให้ความร่วมมือด้านวิชาการ และเชื่อในศักยภาพของตนเองว่าจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆและ
เผชิญความล้มเหลวด้วยความยืดหยุ่นและเพียรพยายาม (Hoy; et al. 2008; Beard; et al. 2010)
การมองเชิงบวกทางวิชาการ เป็ นตัวแปรแฝงทีป่ ระกอบด้วยมโนทัศน์ 3 มโนทัศน์ทม่ี คี วามสัมพันธ์
กันในระดับสูง ได้แก่ การรับรูข้ องครูเกีย่ วกับความสามารถของตน ความไว้วางใจต่อนักเรียนและ
ผู้ปกครอง และการมุ่งสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมด้านวิช าการเชิงบวกและท้าทายสาหรับนักเรียน
จากการศึกษางานวิจยั ที่ผ่านมา ตัวแปรการมองเชิงบวกทางวิชาการมีการศึกษาและพัฒนาขึน้ มา
สองระดับ คือระดับ บุค คล(ครู) และระดับกลุ่ม (โรงเรียน) ตัว แปรแต่ ละระดับจะประกอบด้ว ย 3
องค์ประกอบ การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน (School Academic Optimism : SAO)
ประกอบด้วย การรับรูค้ วามสามารถของกลุ่ม ความไว้วางใจต่อนักเรียนและผู้ปกครอง และการ
มุ่งเน้ นวิชาการของโรงเรียน ส่ว นการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู (Teacher’s Academic
Optimism : TAO) ประกอบด้วย การรับรูค้ วามสามารถของครู (sense of teacher efficacy)
ความไว้ว างใจต่ อ นัก เรีย นและผู้ป กครอง (trust in parents and students) และ
การมุ่งเน้นวิชาการของครู (academic emphasis)(Beard;Hoy; & Woolfolk Hoy.2010; Reeves.
2010; Hejazieh;Lavasani; & Mazarei. 2011; Wu. 2012) จากการทบทวนงานวิจยั เกี่ยวกับการ
มองเชิง บวกทางวิช าการที่ผ่ า นมา ผู้ว ิจ ยั พบว่ า การศึก ษาการมองเชิง บวกทางวิช าการยัง ไม่
ครอบคลุมบริบทพืน้ ทีท่ ห่ี ลากหลายเท่าทีค่ วร อีกทัง้ ยังขาดการศึกษาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนและของครู รวมถึงการวิจยั ทีผ่ ่านมาเน้นศึกษาเชิง ปริมาณ
เป็ นส่วนใหญ่ ทาให้การทาความเข้าใจเรื่องการมองเชิงบวกทางวิชาการยังขาดความลุ่มลึกในเชิง
คุณภาพ ซึ่งผู้วจิ ยั ได้นาข้อสังเกตที่เป็ นช่องว่างขององค์ความรู้ (Gap of knowledge) ดังกล่าว
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เหล่านี้มาต่อยอดศึกษาในงานวิจยั ครัง้ นี้ เพื่อศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างทีส่ ่งผลต่อการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของโรงเรียนและของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และการมองเชิงบวกทางวิชาการ
ส่งผลต่อโรงเรียน ครูและนักเรียนอย่างไร
เมือ่ พิจารณาด้านบริบทพืน้ ทีท่ เ่ี คยมีการศึกษาวิจยั เรื่องการมองเชิงบวกทางวิชาการ พบว่า
เนื่ อ งจากตัว แปรการมองเชิง บวกทางวิช าการถื อ ว่ า เป็ นตัว แปรใหม่ จึง ท าให้ ม ีข้ อ จ ากั ด
ของบริบ ทที่ศึก ษา โดยแรกเริ่ม มีศึก ษาการมองเชิง บวกทางวิช าการและมีก ารศึก ษาอย่ า ง
ต่อเนื่องในประเทศสหรัฐอเมริกา (Bavel. 2010; Beard;Hoy; & Woolfolk Hoy.2010; Eren.2012;
Hoy;Hoy; & Kurz.2008; Hoy;Tarter; &Woolfolk Hoy.2006a; Hoy;Tarter;&Woolfolk Hoy.2006b;
McGuigan;&Hoy.2006; Reeves.2010) และในปั จจุบนั ก็ยงั มีการศึกษาในบริบทที่นอกเหนือจากนี้
อยู่ไม่มากนัก แต่จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผู้วจิ ยั เชื่อว่าตัวแปรนี้เป็ นตัวแปร
สาคัญทีส่ ามารถนามาใช้ในการศึกษาวิจยั ในบริบทของประเทศไทยได้ เนื่องจากองค์ประกอบทีม่ อี ยู่
ในการมองเชิงบวกทางวิชาการได้ถูกศึกษาและทาการวิจยั พบแล้วว่าเป็ นตัวทานายทีส่ าคัญของตัว
แปรที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ ประสิท ธิภ าพในการสอน และผลสัม ฤทธิข์ องโรงเรีย น (Reeves. 2010;
Hejazieh;Lavasani; & Mazarei. 2011; Wu. 2012; Beard;Hoy; &Woolfolk Hoy. 2010)
ด้านการศึกษาเชื่อมโยงการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนและของครู ผูว้ จิ ยั พบว่า
ทีผ่ ่านมามีการศึกษาและพัฒนาวิธกี ารวัดการมองเชิงบวกทางวิชาการทัง้ ในระดับโรงเรียนและระดับ
บุคคล แต่งานวิจยั ยังมุ่งเน้นศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวกับการมองเชิงบวกทางวิชาการในระดับใดระดับ
หนึ่งเท่านัน้ (Bavel. 2010; Beard;Hoy;&Woolfolk Hoy.2010; Hoy;Hoy;&Kurz.2008; Eren.2012;
Reeves.2010;Wu.2010;Hejazieh;Lavasani;&Mazarei.2011; Hoy;Tarter;&Woolfolk Hoy.2006a)
ประกอบกับเมือ่ พิจารณาโครงสร้างขององค์การโดยทัวไปที
่ เ่ กี่ยวกับปั จจัยทีส่ ่ฃผลต่อพฤติกรรมของ
สมาชิกขององค์การ บริบทแวดล้อมทีม่ หี น่ วยใหญ่กว่าย่อมส่งผลต่อบริบททีเ่ ล็กกว่า (Kozlowski; &
Klien. 2000) ดัง นั น้ ในบริบ ทโรงเรีย น ปั จ จัย ระดับ กลุ่ ม ของโรงเรีย นย่อ มส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรม
ความคิดและทัศนคติในระดับบุค คลเช่นกัน ผูว้ จิ ยั จึงเห็นควรว่าการศึกษาพหุระดับของตัวแปรการ
มองเชิงบวกทางวิชาการจึงเป็ นสิง่ น่ าสนใจ และสามารถนาไปสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิจริงได้
มากกว่าการศึกษาระดับเดียว ในการศึกษานี้ ผูว้ จิ ยั จึงศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างพหุระดับ
เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างการบริหารโดยทัวไปของโรงเรี
่
ยนเอกชน ผูว้ จิ ยั จึงศึกษาตัว
แปร 2 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การและระดับบุคคล นันคื
่ อ ศึกษาตัวแปรการมองเชิงบวกทางวิชาการ
และตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวข้องทัง้ ในระดับโรงเรียนและระดับครู ทัง้ นี้ จากการทบทวนเอกสารและ
งานวิจยั พบว่ามีปัจจัยหลายปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องและส่งผลต่อการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน
และของครู ที่ผ่ า นมา การมองเชิง บวกทางวิช าการถู ก ศึก ษามาแล้ว ในหลายบทบาท ดัง นี้
1) บทบาทในฐานะปั จจัยเชิงสาเหตุ มีผลการศึกษาที่พบว่า การมองเชิงบวกทางวิชาการมีอทิ ธิพล
ทางบวกต่ อ ตัว แปรที่เ กี่ยวกับโรงเรีย นครู และนักเรียน เช่ น ประสิท ธิ ผ ลของโรงเรีย น การ
ปฏิบตั งิ านของครู ผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียน 2)บทบาทในฐานะปั จจัยเชิงผล และ3)บทบาทการเป็ นตัว
แปรคันกลาง
่
พบว่า ปั จจัยเชิงเหตุทอ่ี าจส่งผลต่อ การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนเอกชน
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สอนศาสนาอิสลามในการศึกษาครัง้ นี้ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบร่วม บรรยากาศโรงเรียน และ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การระดับโรงเรียน (Hoy;Tarter; & WoolfolkHoy. 2006;
Kılınç. 2013; Wu. 2012; Bavel. 2010; Beard;Hoy; & Woolfolk Hoy. 2010; Hoy;Hoy; & Kurz.
2008; Vigoda-Gadot; et al. 2007; Cooper. 2010; Reeves. 2010; DiPaola. 2005) ส่วนปั จจัยเชิง
เหตุท่อี าจส่งผลต่อการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย ปั จจัยด้านจิตลักษณะ ได้แก่ มุมมองของครูเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน และ มุมมองเกี่ยวกับเวลาของครู (Eren. 2012; Hoy;Hoy; & Kurz. 2008) และปั จจัย
ด้านสภาพแวดล้อ ม ได้แ ก่ การสนับสนุ นของชุมชน การสนับสนุ นของครอบครัว และการรับรู้
แรงจูงใจของนักเรียน (ณัฐวุฒ ิ อรินทร์. 2555; D’Elisa. 2015) ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงสนใจที่จะ
ศึกษาโมเดลสมการเชิงโครงสร้างเพื่อให้เข้าใจและสามารถอธิบายการมองเชิงบวกทางวิชาการได้ดี
ยิง่ ขึ้น ว่ามีค วามเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัว แปรอื่นๆอย่างไร ผู้ว ิจยั ยังพบว่าการมองเชิงบวกทาง
วิช าการเป็ น ตัว แปรส าคัญ ที่ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ประสิท ธิผ ลของโรงเรีย น (Reeves.2010) และมี
ความสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ ตัว แปรที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ พฤติ ก รรมการปฏิบ ั ติ ง านและจิต ลัก ษณะ
ด้านการทางาน (Hoy; &Smith. 2007; Hoy;Tarter; & WoolfolkHoy. 2006; Kirby; & DiPaola.
2011; McGuigan; & Hoy. 2006; Eren.2012; Cooper. 2010) การศึกษาครัง้ นี้จงึ ศึกษาผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนระดับโรงเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียน ความตัง้ ใจคงอยู่ในวิชาชีพ ความยึดมัน่
ผูก พัน ต่ อ วิชาชีพ พฤติก รรมการทางาน และพฤติก รรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู
เป็ นกลุ่มตัวแปรตาม โดยกาหนดให้การมองเชิงบวกทางวิชาการเป็ นตัวแปรคันกลางเพื
่
่อวิเคราะห์
ตีความและแปลความหมายไปในทิศทางบวก
ทัง้ นี้ การทาความเข้าใจปรากฏการณ์ดา้ นนักเรียนและผูบ้ ริหารทีเ่ กี่ยวกับการมองเชิงบวก
ทางวิชาการจะทาให้งานวิจยั นี้มคี วามครอบคลุมและสมบูรณ์ขององค์ความรู้ ทเ่ี ป็ นประโยชน์ในการ
นาไปใช้ ซึ่ง การวิจ ยั ในเชิง ปริม าณมีข้อ จากัด ในการเก็บข้ อ มูล ให้ค รอบคลุ ม ทัง้ บริบทโรงเรีย น
ผู้บริห าร ครู และนัก เรียน ผู้ว ิจยั จึงได้ทาการศึกษาและเก็บข้อ มูล เชิงคุ ณภาพร่ว มด้ว ย นัน่ คือ
นอกจากจะวิเคราะห์สมการโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ ระดับโรงเรียนและระดับครูแล้ว ยังมี
การศึกษาเชิงคุณภาพด้านผู้เรียนและผู้บริหารด้ว ย การศึกษาแบบผสานวิธนี ้ีจะทาให้งานวิจยั เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการนาไปประยุกต์ใช้กบั ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดน
ใต้เพื่อเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในพืน้ ทีต่ ่อไป
งานวิจยั นี้มจี ุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุท่สี ่งผลต่อการมองเชิงบวกทางวิชาการ
อิทธิพ ลของการมองเชิงบวกทางวิชาการ และบทบาทการเป็ นตัว แปรคันกลางในระดั
่
บองค์การ
ระดับบุคคล และข้ามระดับของการมองเชิงบวกทางวิชาการ โดยมีกลุ่มตัวแปรระดับองค์การได้แก่
การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน ความรับผิดชอบร่วม บรรยากาศโรงเรียน ประสิทธิผล
ของโรงเรียน และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน ตัวแปรระดับบุคคล ได้แก่ มุมมองของครู
เกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน มุมมองเกี่ยวกับเวลา การรับรูแ้ รงจูงใจของนักเรียน การสนับสนุ น
จากชุมชน การสนับสนุ นจากครอบครัว ความตัง้ ใจคงอยู่ในวิชาชีพ การยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพ
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พฤติกรรมการทางาน และพภติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ โดยผสานด้วยการศึกษาเชิง
คุณภาพซึง่ มีจดุ มุง่ หมายเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน
กับประสบการณ์ดา้ นการบริหารจัดการของผูบ้ ริหารโรงเรียน และความสัมพันธ์ระหว่างการมองเชิง
บวกทางวิชาการของครูกบั จิตลักษณะทีเ่ กีย่ วข้องกับประสบการณ์การเรียนรูข้ องนักเรียน
กล่าวโดยสรุปคือ งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั ผสานวิธพี หุระดับที่นาเทคนิคการเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อตอบคาถามการวิจยั ให้ได้ครอบคลุมและเกิ ดประโยชน์
สูงสุดต่อ การนาไปใช้ ผลการวิจยั จึงมีคุณค่าทางด้านทฤษฎีในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ
การศึกษาพหุระดับและการวิจยั ผสานวิธเี ชิงปริมาณและคุณภาพไว้ด้วยกันของตัวแปรการมองเชิง
บวกทางวิชาการ รวมถึงการขยายบริบทการศึกษาการมองเชิงบวกทางวิชาการสู่ประชากรที่ม ี
ลักษณะแตกต่างจากการศึกษาที่ผ่านมา อีกทัง้ มีความสาคัญต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
พืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ งานวิจยั ยังมีความสาคัญในทางปฏิบตั ทิ ผ่ี ู้บริหารและผูเ้ กี่ยวข้อง
กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามารถนาผลการวิจยั ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนและครูผสู้ อน ซึง่ จะส่งผลต่อความสาเร็จทางด้านการเรียนของนักเรียนในพืน้ ทีน่ ้ตี ่อไป

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุของการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนและครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการมองเชิงบวกทางวิชาการทีม่ ตี ่อโรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. เพื่ อ อธิ บ ายข้ อ ค้ น พบจากการวิ จ ัย ระยะที่ 1 ในแง่ ป ระสบการณ์ ข องผู้ บ ริ ห าร
ประสบการณ์การสอนของครู และประสบการณ์การเรียนรูข้ องนักเรียน

ความสาคัญของการวิ จยั
1. ความสาคัญในเชิ งทฤษฎี
ในฐานะนักการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในแวดวงการจัดการศึกษา บทบาทสาคัญคือการมุ่ง
วิจยั และพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ ในการค้นคว้าหาแนวทางที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ประสบผลสาเร็จ
สูงสุดในด้านการศึกษา ซึง่ หัวใจสาคัญของการศึกษาคือการสอนของครูและการเรียนรูข้ องนั กเรียน
การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการมองเชิงบวกทางวิชาการนี้จะทาให้ได้ขอ้ ค้นพบสาคัญทีน่ ักการศึกษาและ
ผูเ้ กีย่ วข้องจะได้นาไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิม่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน ทีน่ อกเหนือไปจาก
ปั จจัยด้านหลักสูตรและปั จจัยอื่นๆ เช่น เศรษฐานะ เป็ นต้น ทีผ่ ่านมา การมองเชิงบวกทางวิชาการ
จัดว่าเป็ นตัวแปรใหม่ทางการสอนและการเรียนรูท้ ม่ี ขี อ้ ค้นพบว่ามีอทิ ธิพลทางบวกต่อ ผลการเรียนรู้
ของนักเรียน อย่างไรก็ตาม ตัว แปรนี้ยงั มีผู้ศึกษาน้ อยและจากัดอยู่ใ นบริบทแคบๆในประเทศ
สหรัฐอเมริกาตัง้ แต่ช่วงปี ค.ศ. 2006 แม้จะมีการขยายพืน้ ทีก่ ารศึกษาไปยังบริบทอื่นๆ เช่น ยุโรป
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เอเชีย แอฟริกา ในเวลาต่อมา แต่กเ็ ป็ นไปอย่างจากัดโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้รวมถึงประเทศไทยการศึก ษาครัง้ นี้จะท าให้ทราบว่า การมองเชิงบวกทางวิชาการเป็ น
คุณลักษณะเฉพาะที่มอี ยู่ในบริบทการศึกษาของบางประเทศ หรือสามารถขยายไปประยุกต์ใช้ใน
บริบทอื่นทีม่ วี ฒ
ั นธรรมและปั จจัยอื่นๆทางสังคมทีแ่ ตกต่างกันได้หรือไม่ นอกจากนี้ แม้ว่าจะมีการ
พัฒนาและศึกษาตัวแปรการมองเชิงบวกทางวิชาการนี้ทงั ้ ในระดับองค์การและระดับบุคคลก็ตาม
แต่งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาร่วมกันทัง้ ระดับองค์การและระดับบุคคลยังมีอยู่อย่างจากัด นอกจากนี้ผู้วจิ ยั ยัง
พบว่ า การศึก ษาเชิง ปริม าณอย่างเดียว ไม่ส ามารถตอบค าถามการวิจ ยั ได้ค รอบคลุ ม ทัง้ หมด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริบทปั จจัยด้านผูบ้ ริหารและนักเรียน ซึง่ จากการทบทวนเอกสารพบว่าน่ าจะมี
ความเกี่ยวข้องกับการมองเชิงบวกทางวิชาการด้วย ดั งนัน้ จากข้อจากัดของงานวิจยั ที่ผ่านมา
เกีย่ วกับการมองเชิงบวกทางวิชาการทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วนัน้ การศึกษาวิจยั นี้จงึ ได้นารูปแบบวิจยั แบบ
ผสานวิธโี ดยใช้การวิเคราะห์ตวั แปรพหุระดับและกรณีศกึ ษามาศึกษาการมองเชิงบวกทางวิชาการใน
บริบทโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
2. ความสาคัญในเชิ งปฏิ บตั ิ
ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษานี้จะทาให้เข้าใจจิตลักษณะและพฤติกรรมการทางานของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในลักษณะพฤติกรรมศาสตร์ได้อย่างครอบคลุม อันเป็ นผลจาก
อิทธิพลของการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู ซึ่งเป็ นอิทธิพลต่อ เนื่องจากปั จจัยเชิงเหตุด้านจิต
สังคมและปั จจัยระดับโรงเรียน ทาให้ได้ความรูใ้ หม่และทันสมัยทีน่ ่ าสนใจยิง่ ต่อการตอบคาถามว่าจะ
มีแนวทางพัฒนาจิตลักษณะและพฤติกรรมการทางานของครูท่ปี ฏิบตั หิ น้าที่ในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการเรียนรูข้ อง
นักเรียนที่จะเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิน่ และประเทศชาติต่อไป ได้แก่ พัฒนาโปรแกรม
การเสริมสร้างการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูและของโรงเรียน การส่งเสริมให้โรงเรียนมีการมี
การจัดสภาพแวดล้อมในการทางานรวมถึงส่งเสริมจิตลักษณะที่เหมาะสมที่เอื้อต่อการพัฒนาการ
มองเชิงบวกทางวิชาการของครู เป็ นต้น

ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตการวิ จยั เชิ งปริ มาณ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากร ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ บุคลากรครูทป่ี ฏิบตั งิ านงานในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิส ลามในพื้นที่จงั หวัดจังหวัด ชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัด ปั ต ตานี ยะลา และ
นราธิว าสโดยมีโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลามทัง้ หมดจานวน 157 โรงเรีย น มีบุ ค ลากรครู
จานวน 7,709 คน

8
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัว อย่า งของการวิจ ยั ระยะที่ 1 วิจ ยั เชิง ปริม าณ คือ บุ ค ลากรครู ท่ีป ฏิบ ัติง านใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส ลามในพื้นที่จ งั หวัด จังหวัดชายแดนใต้ ได้จ ากการสุ่ มแบบสอง
ขัน้ ตอน (Two-stage random sampling) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้แบ่งเป็ น 2 ระดับ ได้แก่
ระดับกลุ่ มเป็ น โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในพื้นที่ 3 จังหวัด จานวน20 โรงเรียน และ
ตัวอย่างระดับบุคคลเป็ นครูซง่ึ ปฏิบตั งิ านกระจายอยู่ในโรงเรียนทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่างระดับกลุ่มจานวน
404 คน
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ระยะที่ 2 วิจยั เชิงคุณภาพ คือโรงเรียนกรณีศกึ ษาทีค่ ดั เลือกแบบ
เจาะจงจากโรงเรียนทีม่ คี ะแนนการมองเชิงบวกทางวิชาการในกลุ่มสูงและกลุ่มต่า
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิ จยั ระยะที่ 1 วิ จยั เชิ งปริ มาณ
1. ตัวแปรระดับโรงเรียน มีตวั แปรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ประกอบด้วย
1.1 ตัวแปรเชิ งสาเหตุ ได้แก่
- ความรับผิดชอบร่วม(Collective responsibility)
- บรรยากาศโรงเรียน (School climate)
- พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การระดับโรงเรียน (School OCB)
1.2 ตัวแปรคันกลาง
่
ได้แก่การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน (School
academic optimism: SAO)
1.3 ตัวแปรผล ได้แก่
- ประสิทธิผลของโรงเรียน (School effectiveness)
- ผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียนระดับโรงเรียน(Students’ achievement of school)
2. ตัวแปรระดับบุคคล
2.1 ตัวแปรเชิ งสาเหตุ ประกอบด้วย
ปัจจัยจิ ตลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่
- มุมมองการจัดการเรียนการสอน (Instructional perspective)
- มุมมองเกีย่ วกับเวลา(Time perspective)
ปัจจัยสภาพแวดล้อมการปฏิ บตั ิ งาน ได้แก่
- การรับรูแ้ รงจูงใจของนักเรียน (Perception of students’ motivation)
- การสนับสนุ นจากชุมชน (Community support)
- การสนับสนุ นจากครอบครัว (Family support)
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2.2 ตัวแปรคันกลาง
่
ได้แก่ การมองเชิงบวกทางวิชาการของครู (Teachers’
academic optimism : TAO)
2.3ตัวแปรผล ประกอบด้วย
จิ ตลักษณะในการปฏิ บตั ิ งาน ได้แก่
- ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นวิชาชีพครู (Intent to remain in teaching profession)
- ความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพครู (Engagement in teaching profession)
พฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ งาน ได้แก่
- พฤติกรรมการทางาน (Work performance)
- พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ(Teacher OCB)
ขอบเขตการวิ จยั เชิ งคุณภาพ
การศึกษาครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั เลือกใช้รูปแบบการศึกษารายกรณี (Cases study) โดยเลือกกลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเจาะจงตามคุณสมบัตทิ ก่ี าหนด (Inclusion criteria) เพื่อทาความเข้าใจปรากฏการณ์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน ศึกษาในบริบทโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม พืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth interview)กับ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key informants) ทีม่ คี วามพร้อมและยินยอมซึง่ ได้แก่ ผูบ้ ริหาร ครู และนักเรียน

นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. ครูโ รงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม หมายถึง ครูโ รงเรีย นเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม พืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ ทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559
2. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิ สลาม หมายถึง โรงเรียนเอกชนทีแ่ ปรสภาพและพัฒนา
จากสถานศึกษาทีเ่ รียกว่า “ปอเนาะ” และได้รบั การปรับปรุงเป็ นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
ตามโครงการปรับ ปรุงปอเนาะเป็ น โรงเรีย นราษฎร์ส อนศาสนาอิส ลาม พ.ศ.2508 ปั จจุบ ันเป็ น
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามมาตรา 15 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน
พุทธศักราช 2525 เป็ นโรงเรียนทีท่ าการสอนทัง้ วิชาศาสนาและวิชาสามัญหรือวิชาชีพควบคู่กนั ไป
3. จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึงพื้นที่ท่คี รอบคลุม 3 จังหวัดทางภาคใต้ตอนล่างสุด
ของประเทศไทย ประกอบด้วย ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส

นิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิ การ
1. การมองเชิ งบวกทางวิ ชาการของโรงเรียน (School academic optimism: SAO)
หมายถึง การรับรูร้ ว่ มกันของครูในโรงเรียนถึงวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนทีเ่ กิดจากปฏิสมั พันธ์
ระหว่ า งการรับ รู้ ค วามสามารถของกลุ่ ม ความไว้ ว างใจของกลุ่ ม และการมุ่ ง เน้ น วิช าการ
ซึง่ ก่อให้เกิดความเชื่อในหมู่คณะว่าผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเป็ นสิง่ สาคัญและหมู่คณะมีศกั ยภาพที่
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จะช่ว ยเหลือนัก เรียนให้ประสบความสาเร็จได้ โดยเชื่อมันว่
่ านักเรียนและผู้ปกครองจะให้ความ
ร่วมมือ ประกอบด้วย3 องค์ประกอบ(Hoy; Tarter; & Hoy. 2006) ได้แก่
1.1 การรับรูค้ วามสามารถของกลุ่มหรือ Collective efficacy (CE) หมายถึง การ
รับรูแ้ ละเชื่อร่ว มกันของครูในโรงเรียนว่ากลุ่มบุคคลต่างๆในโรงเรียนของตนสามารถจัดระบบและ
ดาเนินงานให้สาเร็จเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางบวกต่อนักเรียนของตนเองได้
1.2 ความไว้วางใจทีม่ ตี ่อผูป้ กครองและนักเรียน หรือ Faculty trust in students
and parents (FT) หมายถึง การรับรูแ้ ละรูส้ กึ ร่วมกันของครูในโรงเรียนถึงความไว้วางใจของครูใน
ภายในโรงเรีย นที่ม ีต่ อ นัก เรีย นและผู้ป กครอง โดยรับ รู้ถึง ความมีเ มตตา มีค วามน่ า เชื่อ ถือ มี
ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ และการเปิ ดใจยอมรับของผูป้ กครองและนักเรียน
1.3 การรับรูก้ ารมุ่งเน้นด้านวิชาการ หรือ Academic emphasis (AE) หมายถึง
การรับรูร้ ่วมกันของครูในโรงเรียนถึงสมรรถนะของโรงเรียนที่ขบั เคลื่อนไปด้วยความเป็ นเลิศทาง
วิชาการ มีเป้ าหมายทางวิชาการในระดับสูงและสามารถสาเร็จตามเป้ าหมายนัน้ ได้ มีสงิ่ แวดล้อมใน
การเรียนรูท้ ด่ี ี นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนสูงและให้ความสาคัญต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
การมองเชิง บวกทางวิช าการของโรงเรีย นวัด จาก คะแนนที่ไ ด้ จ ากการตอบ
แบบสอบถามโดยครูเพื่อวัดการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน ที่ผู้วจิ ยั แปลและเรียบเรียง
จากแบบวัดของ ฮอยและคณะ (Hoy, et al2006) ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 30 ข้อ ให้คะแนน
แบบประมาณค่า 6 ระดับ (ไม่จริงที่สุด ถึง จริงที่สุด) โรงเรียนที่ครูมคี ะแนนสูงแสดงว่ามีระดับการ
มองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนสูงกว่าโรงเรียนทีค่ รูทไ่ี ด้คะแนนต่า
2. การมองเชิ งบวกทางวิ ชาการของครู (Teacher’s academic optimism : TAO)
หมายถึง ระดับความเชื่อมันและการรั
่
บรูข้ องครูทม่ี ตี ่อตนเองทางบวกที่เกี่ยวข้องกับวิชาการใน 3
องค์ประกอบ ได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ความไว้วางใจทีม่ ตี ่อผูป้ กครองและนักเรียน
และ การมุ่งเน้นด้านวิชาการ โดยคุณลักษณะทัง้ 3 ประการนี้จะร่วมกันสร้างสิง่ แวดล้อมทางการ
เรียนรูเ้ ชิงบวกและมีความท้าทายสาหรับนักเรียน (Hoy;Hoy; & Kurz,2008)
2.1 การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Teacher sense of self- efficacy: SE )
หมายถึง การรับรูแ้ ละเชื่อว่าตนสามารถในการสร้างผลลัพธ์ทพ่ี งึ ประสงค์ดา้ นการเรียนรูข้ องนักเรียน
ให้เกิดขึน้ ได้ แม้ว่าจะมีอุปสรรคเพียงใดก็ตาม
2.2 ความไว้วางใจทีม่ ตี ่อผูป้ กครองและนักเรียน (Teacher trust inparents and
students: T) หมายถึง การรับ รู้ถึง ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตนกับ ผู้ป กครองและตนกับ นั ก เรีย น
ครอบคลุมถึงการรับรูถ้ งึ คุณลักษณะความเมตตา มีความน่ าเชื่อถือ มีความสามารถ ความซื่อสัตย์
และการเปิ ดใจยอมรับ ของนักเรียนและผูป้ กครอง
2.3 การมุ่งเน้นด้านวิชาการ (Teacher academic emphasis: AE) หมายถึง การ
รับรูถ้ งึ พฤติกรรมการมุง่ เน้นงานด้านวิชาการของตน โดยให้ความสาคัญกับความสาเร็จทางวิชาการ
ทีส่ มั พันธ์กบั ผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียน
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โดยการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูวดั จากคะแนนทีค่ รูได้ตอบแบบสอบถามการมอง
เชิง บวกทางวิช าการของครูท่ผี ู้ว ิจยั แปลและเรียบเรีย งจากจากแบบวัด Teacher Academic
Optimism Scale-Secondary teacher (TAOS-S) (Fahy;Wu; & Hoy,2010) จานวน 9 ข้อ ครูทม่ี ี
คะแนนสูงแสดงว่ามีระดับการการมองเชิงบวกทางวิชาการสูงกว่าครูทไ่ี ด้คะแนนต่า
3. ความรับผิ ดชอบร่วม(Collective responsibility) หมายถึง การรับรูร้ ่วมกันของ
ครูในโรงเรียนถึงความตัง้ ใจและเต็มใจของครูในโรงเรียนที่จะแบกรับความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
ทางการเรียนรูข้ องนักเรียนความมุ่งมันพยายามในด้
่
านการสอน รวมถึงการตระหนักว่าการสอนเป็ น
สิง่ ทีค่ ุม้ ค่าแก่การพยายามร่วมกันเพื่อให้นกั เรียนประสบผลสาเร็จ ได้จากการตอบแบบสอบถามเพื่อ
วัดความรับผิดชอบร่วมประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ซึ่งแปลและเรียบเรียงจากแนวคิด
Collective responsibility ของ ลอเกอฟอ และกอดดาร์ด (LoGerfo; & Goddard.2008) ดัดแปลง
โดย (Wu. 2012) มีเกณฑ์ในการให้คะแนนเป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ (ไม่จริงเลย 1
คะแนน – จริงทีส่ ุด 6 คะแนน)โรงเรียนทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ จากการตอบแบบสอบถามคะแนนสูงแสดง
ว่ามีความรับผิดชอบร่วมสูงกว่าโรงเรียนทีไ่ ด้คะแนนต่ า
4. บรรยากาศโรงเรียน (School climate ) หมายถึง การรับรูร้ ่วมกันของครูเกี่ยวกับ
ปั จจัยต่างๆ ทีส่ ่งผลต่อการทางานภายในโรงเรียน ประกอบด้วย 3 มิติ
4.1 ภาวะผู้นาของผู้บริหาร (Collegial leadership) หมายถึง การรับรูเ้ กี่ยวกับ
การปฏิบตั ขิ องผู้บริห ารต่อครูอย่างเพื่อนร่วมวิชาชีพ เปิ ดกว้าง เสมอภาค เป็ นมิตร โดยบอกให้
ทราบถึงมาตรฐานของการปฏิบตั งิ านและความคาดหวังทีผ่ บู้ ริหารมีต่อครูไว้อย่างชัดเจน
4.2 ความเป็ นมืออาชีพของครู (Professional teacher behavior) หมายถึง การ
รับรูเ้ กี่ยวกับการยอมรับและการเคารพซึ่งกัน และกันของครูในโรงเรียนถึงความสามารถของเพื่อน
ร่ว มงาน ความยึด มันผู
่ ก พัน กับ นัก เรีย น การมีอิส ระในการตัด สิน ใจ การให้ค วามร่ว มมือ และ
สนับสนุนซึง่ กันและกัน
4.3 ความอ่อนไหวต่อแรงกดดันของชุมชน (Institutional vulnerability to the
community) หมายถึง การรับ รู้เ กี่ย วกับ ความสามารถของโรงเรีย นในการเผชิญ และรับ มือ กับ
สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน เชื่อว่าครูจะได้รบั การปกป้ องจากความกดดันและข้อเรียกร้องของ
ชุมชนและผูป้ กครองเพียงไม่ก่คี น รวมถึงบรรยากาศความเชื่อมันไว้
่ วางใจกันทีม่ อี ยู่ภายในโรงเรียน
ทีเ่ อือ้ ต่อการนาองค์การไปสู่เป้ าหมายได้ ความอ่อนไหวหรือเปราะบางในระดับสูงแสดงให้เห็นว่าครู
และผูบ้ ริหารไม่ได้รบั การปกป้ องและเป็ นฝ่ ายตัง้ รับ
บรรยากาศโรงเรียนนี้วดั จากคะแนนที่ครูได้ตอบแบบสอบถามเพื่อวัดบรรยากาศ
โรงเรียนทีผ่ วู้ จิ ยั ปรับปรุงจากแบบวัดของ ฮอยและคณะ (Hoy; et al. 2002) ประกอบด้วยข้อคาถาม
จานวน 27 ข้อ ให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ (ไม่เคยเลย-บ่อยมาก) โรงเรียนทีค่ รูมคี ะแนน
สูงแสดงว่ารับรูบ้ รรยากาศโรงเรียนสูงกว่าโรงเรียนทีค่ รูได้คะแนนต่ า
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5. พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ข ององค์การระดับโรงเรี ย น (Organizational
citizenship behavior in School: SOCB) หมายถึงการรับรูร้ ่วมกันของครูในโรงเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการทางานของครูภายในโรงเรียน โดยที่ครูเ หล่านัน้ แสดงถึงพฤติกรรมการทางานที่
สนับสนุ นให้โรงเรียนประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ เป็ นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อ งกับการ
ปฏิบตั งิ านทีน่ อกเหนือไปจากงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายและกระทาด้วยความสมัครใจ งานดังกล่าวไม่ม ี
กฎเกณฑ์กาหนดไว้ให้ปฏิบตั ิ และไม่มผี ลกระทบต่อระบบการให้รางวัลโดยตรง พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์การระดับโรงเรียน วัดจากคะแนนของครูทไ่ี ด้ตอบแบบวัดการรับรูพ้ ฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การระดับโรงเรียนทีผ่ วู้ ิจยั ได้แปลและเรียบเรียงจากแบบวัด Organizational
Citizenship Behavior in Schools (OCBS) ของ ได โพลา และ ฮอย (DiPola; & Hoy.2004)
จานวน 12 ข้อ ในการตรวจให้คะแนนแบบสอบถามแต่ละข้อมีเกณฑ์ในการให้คะแนนเป็ นแบบ
มาตรวัดประเมินค่า 6 (ไม่จริงเลย 1 คะแนน – จริงที่สุด 6 คะแนน) โรงเรียนที่ครูได้คะแนนจาก
แบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การระดับโรงเรียน สูงกว่าโรงเรียนที่
ได้คะแนนจากแบบสอบถามน้อยกว่า
6. มุมมองการจัดการเรียนการสอน (Instructional perspective) หมายถึง ความคิด
ความเชื่อของครูทม่ี ตี ่อการจัดการเรียนการสอนแนวยึดผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง ซึง่ ระดับคะแนนทีไ่ ด้
จากแบบสอบถามจะสะท้อนความคิดความเชื่อของครูว่าวิธกี ารสอนแบบใดที่เหมาะสมทีส่ ุดสาหรับ
นักเรียน แบบสอบถามทีใ่ ช้ผวู้ จิ ยั พัฒนาจากการทบทวนแบบสอบถาม Teacher’s Belief Survey
(TBS: Woolley; Benjamin; & Woolley.2004 ) และเอกสารต่างประเทศ ระดับของมุมมองการ
จัด การเรีย นการสอนวัด จากคะแนนที่ค รูต อบแบบสอบถามมุ ม มองการจัด การเรีย นการสอน
(Instructional perspective) จานวน 7 ข้อ แบบสอบถามให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ (ไม่
จริงเลย 1 คะแนน – จริงที่สุด 6 คะแนน) ครูท่ีมคี ะแนนสูงแสดงว่ามีค วามคิดความเชื่อต่ อการ
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางว่าเป็ นวิธที เ่ี หมาะสมมากกว่าครูทไ่ี ด้คะแนนน้อย
7. มุมมองเกี่ยวกับเวลา (Time perspective) หมายถึง วิธที ค่ี นเราเข้าใจ จัดระเบียบ และ
รูส้ กึ เกี่ยวกับเวลาของตนเอง ทีไ่ ด้จากการตอบแบบสอบถามมุมมองเกี่ยวกับ การวางแผนและการ
จัด การเวลาของครู โดยวัด จากคะแนนที่ค รูต อบแบบสอบถามที่ผู้ว ิจ ัย แปลและปรับ ปรุง จาก
แบบสอบถามของ ซิมบาโด (Zimbardo Time Perspective Inventory) (Zimbardo; & Boyd.1999)
ประกอบด้วย 13 ข้อคาถาม ในการตรวจให้คะแนนแบบสอบถามแต่ละข้อ มีเกณฑ์ในการให้คะแนน
เป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ (ไม่จริงเลย 1 คะแนน – จริงทีส่ ุด 6 คะแนน) ครูทม่ี คี ะแนนสูง
แสดงว่ามีการวางแผนและการจัดการเวลาดีกว่าครูทไ่ี ด้คะแนนน้อย
8. การสนับสนุนจากครอบครัว (Family support) หมายถึง การรับรูข้ องครูเกี่ยวกับ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันของตนเองกับสมาชิกภายในครอบครัว ทีเ่ กิดจากครูมคี วามใกล้ชดิ กับสมาชิก
ในครอบครัวและได้รบั ก าลังใจจากสมาชิกในครอบครัว โดยใช้แนวคิดบางส่ ว นของทฤษฎีการ
สนับสนุ นทางสังคมร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม สรุปได้ว่ามีสองด้าน คือ 1)ความใกล้ชดิ กัน
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ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 2)การรับรูก้ ารสนับสนุ นทางอารมณ์ การสนับสนุ นจากครอบครัวนี้วดั
จากคะแนนที่ครูได้ตอบแบบสอบถามที่ผู้วจิ ยั ปรับปรุงจากแบบวัดของ ณัฐวุฒ ิ อรินทร์ (2555) ให้
คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ (ไม่จริงที่สุด ถึง จริงที่สุด) ครูท่มี คี ะแนนสูงแสดงว่าได้รบั การ
สนับสนุนจากครอบครัวสูงกว่าครูทไ่ี ด้คะแนนต่ า
9. การสนับสนุนจากชุมชน (Community support) หมายถึง การรับรู้ของครูถึงการ
ได้รบั กาลังใจ ความห่วงใย เกือ้ กูลและการสนับสนุ นในด้านวิธใี ห้เกิดความตระหนักถึงความสาคัญ
ในหน้าที่การงานจากบุคคลใดๆ ในชุมชนรอบๆ โรงเรียน ประกอบด้ว ยการได้รบั การสนับสนุ น 3
ด้าน โดยใช้แนวคิดพืน้ ฐานของ King และคณะ (King; et al. 2006: 905) คือ 1)การสนับสนุ นทาง
อารมณ์ (Emotional support) 2) การสนับ สนุ นการช่ ว ยเหลือ วัต ถุ ส ิ่ง ของและข้อ มูล ข่า วสาร
(Instrumental support) และ 3)การสนับสนุ นกระบวนการคิด (Cognitive support) การสนับสนุ น
จากชุ ม ชนนี้ ว ดั จากคะแนนที่ค รูไ ด้ต อบแบบสอบถามที่ผู้ว ิจ ยั ปรับ ปรุง จากแบบวัด ของ ณัฐ วุ ฒ ิ
อรินทร์ (2555) สร้างขึน้ ตามนิยามปฏิบตั กิ ารตามพื้นฐานแนวคิดของ King และคณะ ให้คะแนน
แบบประมาณค่า 6 ระดับ (ไม่จริงเลย 1 คะแนน – จริงทีส่ ุด 6 คะแนน)) ครูทม่ี คี ะแนนสูงแสดงว่า
ได้รบั การสนับสนุนจากชุมชนสูงกว่าครูทไ่ี ด้คะแนนต่า
10. การรับรู้แรงจูงใจของนักเรียน (Perception of students’ motivation) หมายถึง
การรับรูข้ องครูทม่ี ตี ่อความสนใจ ความพยายามและการมีส่วนร่วมในชัน้ เรียนของนักเรียน โดยวัด
จากคะแนนที่ครูตอบแบบสอบถามที่ผู้วจิ ยั ปรับปรุงและพัฒนาจากแบบวัดของ ดิ เอลิซา (D’Elisa.
2015)ให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ (ไม่จริงที่สุด - จริงที่สุด) ครูท่ไี ด้คะแนนเฉลี่ยจากการ
ตอบแบบสอบถามคะแนนสูงแสดงว่า มีระดับการรับรูแ้ รงจูงใจของนักเรียนสูงกว่าครูทไ่ี ด้คะแนนต่ า
กว่า
11. ประสิ ทธิ ผลของโรงเรียน (School effectiveness) หมายถึง การรับรูร้ ่วมกันของ
ครูในโรงเรียนถึงผลสาเร็จของโรงเรียนทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพของผลงานและการบริการด้าน
วิชาการต่างๆ แก่นกั เรียนและผูป้ กครอง ประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ านของครูทม่ี คี วามยืดหยุ่นต่อ
สถานการณ์ต่างๆ การปรับตัว ความตื่นตัว การมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแก้ปัญหาได้
โดยวัดจากคะแนนทีค่ รูได้ตอบแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ปรับปรุงและพัฒนาจากแบบวัดของฮอยและ
คณะ (Hoy; et al.2009) จานวน 8 ข้อ ให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ (ไม่จริงเลย 1 คะแนน
– จริงที่สุด 6 คะแนน) โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถามคะแนนสูงแสดงว่ามี
ประสิทธิผลสูงกว่าโรงเรียนทีไ่ ด้คะแนนต่า
12. ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนระดับโรงเรียน (Students’ academic achievement of
school) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ ์ทางการศึก ษาของโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ปี การศึกษา 2559 ซึ่งเป็ นผลคะแนนที่นักเรียนในโรงเรียนทาแบบทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษา ปี การศึกษา 2559
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13. ความตัง้ ใจคงอยู่ในวิ ชาชี พครู (Intent to remainin teaching profession)
หมายถึง หมายถึง ความตัง้ ใจเชิงพฤติกรรม การแสดงถึงความคิด เจตนา หรือความรูส้ กึ รักและ
ต้องการทีจ่ ะยังคงอยู่วชิ าชีพครูโดยไม่คดิ เปลีย่ น แม้จะย้ายงานหรือคิดจะลาออกจากที่ทางานเดิม
แต่มคี วามตัง้ ใจจะคงอยูใ่ นสายวิชาชีพครูต่อไป โดยวัดจากคะแนนที่คะแนนทีค่ รูตอบแบบสอบถาม
ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นวิชาชีพครู ทีผ่ วู้ จิ ยั ปรับจากแบบวัดความตัง้ ใจออกจากวิชาชีพ ของ สมหญิง มูล
พักตร์ (2558) ร่วมกับการทบทวนเอกสาร จานวน 9 ข้อ โดยให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ
(ไม่จริงเลย 1 คะแนน – จริงที่สุด 6 คะแนน) ครูท่ไี ด้คะแนนจากการตอบแบบสอบถามคะแนนสูง
แสดงว่ามีความตัง้ ใจคงอยูใ่ นวิชาชีพสูงกว่าครูทไ่ี ด้คะแนนต่า
14. ความยึ ด มันผู
่ กพันในวิ ชาชี พ ครู (Engagement in teaching profession)
หมายถึง สภาวะทางจิตใจและพฤติกรรมของครูในทางบวกซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู ที่
สะท้อ นจากความคิด ความรู้ส ึก หรือ พฤติก รรมต่ า งๆ อัน แสดงให้เ ห็น ถึง ลัก ษณะของความ
กระตือรือร้น เสียสละ ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิชาชีพ ความตัง้ ใจและความพร้อมทีจ่ ะใช้
ความรู้ ค วามสามารถ ความพยายามที่ม ีอ ยู่ เ พื่อ วิช าชีพ ครู การยึด มัน่ ผู ก พัน ในวิช าชีพ ครู
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ
14.1 ความกระตือรือร้นมีพลังในการปฏิบตั ติ นในวิชาชีพครู (Vigor) หมายถึง การมี
พลังใจในการทางานสูง รวมถึงมีความเต็มใจและความอดทนไม่ย่อท้อเมื่อเผชิญหน้ากับอุปสรรค
และความยากลาบากในการปฏิบตั ติ นอยูใ่ นวิชาชีพนี้
14.2 การอุทศิ ตนให้กบั วิชาชีพครู (Dedication) หมายถึง การมีความเสียสละ เอาใจ
ใส่ต่องานในวิชาชีพครูอย่างเต็มที่ โดยมีความภาคภูมใิ จ มีความรูส้ กึ กระตือรือร้นและมีแรงบันดาล
ใจในขณะปฏิบตั ใิ นฐานะครู
14.3 ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิชาชีพครู (Absorption) หมายถึง การมีสมาธิ
จดจ่อ และมีความสุขในขณะปฏิบตั ิตนในฐานะครู โดยขณะทางานในฐานะครูรสู้ กึ ว่าเวลาในการ
ทางานผ่านไปอย่างรวดเร็ว
การยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพครู ได้จากคะแนนทีค่ รูตอบแบบสอบถามความยึดมันผู
่ กพันของ
ครูในวิชาชีพครู ทีผ่ วู้ จิ ยั ปรับจากแบบวัดความยึดมันผู
่ กพันในงาน ของ สมหญิง มูลพักตร์ (2558)
ซึ่งแปลและดัดแปลงจากแบบวัด Work Engagement ของเชาเฟลี เบกเกอร์ และซาลาโนวา
(Schaufeli; Bakker; & Salanova.2006: 714)โดยข้อคาถามสร้างขึน้ เพื่อวัดระดับการยึดมันผู
่ กพัน
ในวิชาชีพครู ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน15 ข้อ ใช้มาตรส่วนประมาณค่า 6 ระดับ (ไม่จริงเลย
1 คะแนน – จริงทีส่ ุด 6 คะแนน) ครูท่ไี ด้คะแนนมากกว่าแสดงว่ามีความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพครู
มากกว่าครูทไ่ี ด้คะแนนต่า
15. พฤติ กรรมการทางาน (Work perbormance) หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน
ของครูทก่ี ่อให้เกิดความสาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนและมาตรฐานวิชาชีพครูด้านการ
ปฏิบตั งิ าน โดยวัดจากคะแนนที่ครูตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการทางานที่ผวู้ จิ ยั พัฒนาจากการ
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ทบทวนเอกสารและแบบวัดไทยและต่างประเทศ โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพด้าน
การปฏิบตั กิ ารสอนทีก่ าหนดโดยคุรุสภา (OECD. 2016; คุรุสภา.2556; มัทนา วังถนอมศักดิ ์. 2550)
จานวน 33 ข้อ โดยแบบสอบถามให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ (ไม่เคยเลย 1 คะแนน – บ่อย
มาก 6 คะแนน) ครูท่ีได้คะแนนจากการตอบแบบสอบถามสูงแสดงว่ามีพฤติกรรมการทางานที่ม ี
ประสิทธิผลสูงกว่าครูทไ่ี ด้คะแนนต่า
16. พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ข ององค์การ (TOCB) หมายถึง พฤติกรรมการ
ทางานของครูท่สี นับสนุ นให้เกิดความสาเร็จและประสิทธิภาพขององค์การ ซึ่งหมายถึงโรงเรียน
เป็ นพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ านทีน่ อกเหนืองานทีไ่ ด้รบั มอบหมายและกระทาด้วยความ
สมัครใจ โดยไม่มกี ฎเกณฑ์กาหนดไว้ให้ปฏิบตั ิ ซึง่ พฤติกรรมดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อระบบการ
ให้รางวัลโดยตรง ประกอบด้วยพฤติกรรม 5 ด้าน
16.1 พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง พฤติกรรมการช่วยเหลือ
ผู้อ่นื ในการทางานโดยสมัครใจ เช่น ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทันที่ท่เี กิดปั ญหาในการปฏิบตั งิ าน
ช่วยแนะนาพนักงานใหม่เกี่ยวกับวิธกี ารใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงานในการปฏิบตั งิ านทีค่ า้ ง การขันอาสาช่วยแบ่งเบางานของคนอื่นถึงแม้จะไม่ใช่หน้าทีข่ องตน
ก็ตาม
16.2 พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อ่นื (Courtesy) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความ
สุภาพอ่อนน้อมในการทางาน การคานึงถึงผูอ้ ่นื เพื่อป้ องกันการเกิดปั ญหาการกระทบกระทังที
่ อ่ าจ
เกิดขึน้ ตามมา เนื่องจากการปฏิบตั งิ านในโรงเรียนต้องอาศัยการพึ่งพาซึ่งกันและกัน การกระทา
และการตัดสินใจของบุคคลหนึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อคนอื่น เพราะฉะนัน้ จึงควรทีจ่ ะคานึงถึงบุคคล
อื่น พฤติก รรมการค านึง ถึงผู้อ่ ืน เช่ น การเคารพสิทธิและความต้อ งการของบุค คลอื่น การ
ปรึกษาหารือกับบุคคลอื่นก่อนทีจ่ ะดาเนินการเปลีย่ นแปลงสิง่ ต่างๆในการทางาน การตรวจสอบกับ
ผูอ้ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบก่อนทีจ่ ะกระทา หรือตัดสินใจในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับงาน
16.3 พฤติกรรมอดทนอดกลัน้ (Sportsmanship) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การมีค วามอดทนอดกลัน้ ของบุ ค คลต่ อ ความคับ ข้อ งใจ ความผิด หวัง คว ามไม่ ส บายใจ
ความเครียด ความกดดันต่าฃๆทีเ่ กิดขึน้ ด้วยความเต็มใจ เนื่องจากในการปฏิบตั งิ านนัน้ จาเป็ นต้อง
อาศัยพึง่ พาซึง่ กันและกัน ทัง้ ทีม่ สี ทิ ธิ ์ทีจ่ ะเรียกร้องสิทธิ และให้ความเป็ นธรรมหรือร้องทุกข์ได้ แต่
เนื่องจากการร้องทุกข์จะเพิม่ ภาระให้กบั ผูบ้ ริหารและจะเกิดการโต้เถียงยืดเยือ้ ในการปฏิบตั งิ าน จึง
อดทนอดกลัน้ ไว้ด้วยความเต็มใจ เช่น การอดทนอดกลัน้ ต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแม้จะไม่
พอใจก็ตาม หรืออดทนต่อการแสดงความคับแค้นใจจากการดูถูกเหยียดหยาม
16.4 พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่ (Conscientiousness) หมายถึงพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบและสนองตอบนโยบายของโรงเรียน เช่น ปฏิบตั ติ ามหลักปฏิบตั ขิ ององค์การ
ทัง้ ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ มาทางานตรงเวลา การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ของ
โรงเรียน ไม่ใช้เวลาในการปฏิบตั งิ านไปกับงานส่วนตัว เป็ นต้น
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16.5 พฤติกรรมการให้ความร่ว มมือ (Civic virtue) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึง
ความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์การ เป็ นพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับกิจกรรม
ทัวๆไปภายในโรงเรี
่
ยน เช่น มีส่วนร่วมในการดาเนินงานและสนใจเข้าร่วมการประชุม การร่วม
อภิปรายถึงประเด็นต่างๆ การร่ว มลงมติต่ างๆ เก็บความลับของโรงเรียนมีความรู้ส ึกต้องการ
พัฒนาโรงเรียน มีก ารแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆที่เ หมาะสมต่อองค์การเพื่อการ
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของโรงเรียน
พฤติก รรมการเป็ น สมาชิก ที่ดีข ององค์ก ารนี้ ว ัด จากคะแนนของครูท่ีไ ด้จ ากการตอบ
แบบสอบถามพฤติก รรมการเป็ น สมาชิกที่ดขี ององค์การ ประกอบด้วยข้อค าถามจานวน 26 ข้อ
แบบสอบถามฉบับนี้ผวู้ จิ ยั ได้ปรับปรุงจากแบบสอบถามทัง้ ไทยและต่างประเทศ (สรัญญาจันทรรวง
ทอง.2546; Somech; & Ron.2007) ซึง่ แปลและเรียบเรียงจากแบบวัดของพอดสก็อฟและแมคเคน
ซี(Podsakoff; & Mackenzie. 1994) ที่พฒ
ั นาขึน้ ตามแนวคิดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี อง
องค์การของ Organ (1987) โดยแบบวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การตรวจให้คะแนน
แบบสอบถามแต่ละข้อแบบประมาณค่า6 ระดับ (ไม่เคยเลย 1 คะแนน – บ่อยมาก 6 คะแนน) ครูท่ี
มีคะแนนสูงแสดงว่ามีระดับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การสูงกว่าครูทไ่ี ด้คะแนนต่า
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนเอกสารและงานวิจยั เกีย่ วกับตัวแปรต่างๆในการศึกษา
ครัง้ นี้ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ผูว้ จิ ยั ขอเสนอตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดการมองเชิงบวกทางวิชาการ (Academic optimism)
ตอนที่ 2 อิทธิพลของโรงเรียนทีม่ ตี ่อครูและนักเรียน
ตอนที่ 3 ปั จจัยเชิงเหตุของการมองเชิงบวกทางวิชาการ
ระดับโรงเรียน
- ความรับผิดชอบร่วม(Collective responsibility)
- บรรยากาศโรงเรียน (School climate)
- พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การระดับโรงเรียน
(School OCB: SOCB)
ระดับครู
- มุมมองการจัดการเรียนการสอน (Instructional perspective)
- มุมมองเกีย่ วกับเวลา(Time perspective)
- การรับรูแ้ รงจูงใจของนักเรียน(Perception of students’ motivation)
- การสนับสนุ นจากชุมชน (Community support)
- การสนับสนุ นจากครอบครัว (Family support)
ตอนที่ 4 ตัวแปรผลของการมองเชิงบวกทางวิชาการ
ระดับโรงเรียน
- ผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียนระดับโรงเรียน (Students’ academic achievement
of school)
- ประสิทธิผลของโรงเรียน (School effectiveness)
ระดับครู
- ความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพ (Engagement in teaching professional)
- ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นวิชาชีพ (Intention to remain in teaching profession)
- พฤติกรรมการทางาน (Teacherwork performance)
- พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ(Teacher OCB)
ตอนที่ 5 การจัดการศึกษาอิสลามในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ของไทย
ตอนที่ 6 การวิจยั ผสานวิธ ี (Mixed method research)
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ตอนที่ 1 แนวคิ ดการมองเชิ งบวกทางวิ ชาการ (Academic optimism : AO)
1.1 ความเป็ นมาและแนวคิ ดการมองเชิ งบวกทางวิ ชาการ
การมองเชิงบวกทางวิชาการ มีรากฐานมาจากแนวคิดแขนงจิตวิทยาเชิงบวก ทีต่ ่อยอดจาก
จิตวิทยามนุ ษยนิยม ซึ่งเชื่อว่าการพัฒนาคนต้องยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลางโดยอยู่บนฐานของการ
เสริมจุดแข็งของบุคคลเพื่อเป็ นเกราะป้ องกันปั ญหามากกว่ามุ่งเยียวยารักษาความผิดปกติ ซึ่ งเป็ น
การแก้ปัญหาทีป่ ลายเหตุ (Seligman. 2002; สุดารัตน์ ตันติววิ ทั น์.2560) เมื่อมองในบริบทของ
การศึก ษาที่เ น้ นนัก เรียนเป็ น ศูนย์ก ลาง ผู้ท่มี บี ทบาทสาคัญ ในการพัฒนานักเรียนคือ ครูผู้ส อน
ทัศนคติและความเชื่อครูมบี ทบาทสาคัญต่อการปฏิบตั หิ น้าทีค่ รู เพราะด้วยความเชื่อนัน้ จะส่งผลต่อ
การกระทาของครูซ่งึ สะท้อนออกมาสู่ว ิธ ีการจัดการเรียนการสอนที่จะส่ งผลต่ อนักเรียนโดยตรง
การพัฒนาตัวแปรการมองเชิงบวกทางวิชาการ เกิดจากการผนวกแนวคิดและผลการศึกษาวิจยั จาก
ทฤษฎีปัญญาสังคมและการรับรูค้ วามสามารถของตนของ Bandura (Bandura’s social cognitive
and self-efficacy theories) ทฤษฎีทุนทางสังคมของ Coleman (James Coleman’s social capital
theory) และแนวคิดการมองเชิงบวกที่เ กิดจากการเรียนรู้ของ Saligman (Martin Seligman’s
concept of learned optimism) (Hoy. 2010) เข้าด้วยกัน การศึกษาการมองเชิงบวกทางวิชาการ
ริเริม่ โดย Hoy และคณะ (Hoy; et al. 2006; McGuigan& Hoy. 2006) ทีศ่ กึ ษาตัวแปรนี้ในฐานะ
เป็ น ตัว แปรกลุ่ ม (Collective construct) นัน่ คือ การมองเชิงบวกทางวิช าการของโรงเรีย น
(Academic optimism of school) ประกอบด้วยสามองค์ประกอบสามมิติ คือ 1)การรับรู้
ความสามารถของกลุ่ม (Collective efficacy) เป็ นมิตกิ ารรูค้ ดิ (Cognitive) 2)ความไว้วางใจของ
กลุ่ ม (Collective trust) เป็ น มิติด้า นอารมณ์ ค วามรู้ส ึก (Affective) และ 3)การมุ่ง เน้ นวิช าการ
(Academic optimism) เป็ นมิตดิ ้านพฤติกรรมการแสดงออก (Behavior) ซึ่งองค์ประกอบทัง้ สาม
ด้านนี้มปี ฏิสมั พันธ์ต่อกันแบบไตรสัมพันธ์ (Triadic interaction) การทางานร่วมกันขององค์ประกอบ
ทัง้ สามด้า นสร้า งวัฒ นธรรมของการมองเชิง บวกทางวิช าการภายในโรงเรีย น ซึ่ง ผลจากการ
ศึกษาวิจยั การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนที่ผ่านมาให้ผลสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
และให้ผลเป็ นที่น่าพอใจว่าตัวแปรนี้มคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ ์ของโรงเรียน (Hoy; &
Smith. 2007; Hoy et al.2006b; Beard; Hoy; & Hoy. 2010) ทาให้เกิดความสนใจว่าการมองเชิง
บวกทางวิชาการสามารถวัดได้ในระดับบุคคลหรือไม่ และจะให้ผลเป็ นอย่างไร นาไปสู่การต่อยอด
พัฒนาตัวแปรการมองเชิงบวกทางวิชาการในระดับบุคคลขึน้ มาโดย Beard Hoy และ Hoy (2010)
ในเวลาต่อมา
1.2 การมองเชิ งบวกทางวิ ชาการของโรงเรียน (School academic optimism: SAO)
การมองเชิงบวกทางวิชาการเป็ นตัวแปรแบบกลุ่ม (Collective construct) ทีป่ ระกอบด้วย
มิติการรู้คดิ อารมณ์ความรู้สกึ และพฤติกรรมของการรับรู้ความสามารถของกลุ่มครู (Collective
efficacy) ความไว้วางใจในหมู่คณะ (Faculty trust) และการมุ่งเน้นวิชาการ (Academic emphasis)
โดยทีก่ ารรับรูค้ วามสามารถของกลุ่มคือความเชื่อหรือความคาดหวังซึง่ เป็ นการตอบสนองด้านการรู้
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คิด ส่ ว นความไว้ว างใจของกลุ่ ม ต่ อ ผู้ป กครองและนัก เรีย นเป็ น องค์ป ระกอบด้า นการรู้ส ึก ว่ า
ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนมีความเมตตา เชื่อถือได้ มีความสามารถ ซื่อสัตย์ และเปิ ด
กว้าง (Hoy;&Tschanman-Moran. 1999)ส่วนการมุ่งเน้นวิชาการคือการมุ่งเน้นด้านการเรียนรูแ้ ละ
พฤติกรรมทีเ่ ฉพาะเจาะจงด้านวิชาการในโรงเรียน ดังนัน้ การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน
จึงเกิดจากความสัมพันธ์ของ 3 องค์ประกอบเป็ นความสัมพันธ์แบบไตรสัมพันธ์ โดยแต่ ล ะ
องค์ป ระกอบต่ า งสัม พัน ธ์ก ับ องค์ประกอบอื่น ๆแบบที่เ สริม แรงกัน และกันทางบวกในการสร้า ง
สภาพแวดล้อมที่ดใี นการเรียนรู้ ซึ่งไม่เพียงแต่มคี วามคล้ายคลึง ในแง่ธรรมชาติและหน้าที่แต่ยงั มี
ความคล้ายคลึงในแง่ศกั ยภาพและอิทธิพลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียน (ภาพประกอบที่ 1)

ภาพประกอบ 1 ความสัมพันธ์องค์ประกอบย่อยของการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน
ทีม่ า: Patrick Fahy;Hsin-Chieh Wu; & Wayne K. Hoy. (2012). Individual Academic
Optimism of Teachers: A New Concept and Its Measure.
1.2.2 องค์ประกอบของการมองเชิ งบวกทางวิ ชาการของโรงเรียน
1.2.2.1การรับรู้ความสามารถ (Collective teacher efficacy: CTE)
กิบสัน และ เดมโบ (Gibson; & Dembo. 1984) อธิบายว่าการรับรูค้ วามสามารถ
ของครู (Teacher efficacy)ว่าประกอบด้วยสองส่วนที่สมั พันธ์กนั กับทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถ
แห่งตนของแบนดูรา (Bandura’s self-efficacy theory) ได้แก่ 1)ส่วนการรับรูค้ วามสามารถเกี่ยวกับ
การสอนส่วนบุคคล (A sense ofpersonal teaching efficacy) ซึง่ เป็ นความเชื่อของครูว่าตนมีทกั ษะ
และความสามารถทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนรูข้ องนักเรียน และ 2)ส่วนการรับรูค้ วามสามารถเกี่ยวกับ
การสอน (A sense of teaching efficacy) ซึง่ เป็ นความเชื่อทีเ่ กี่ยวกับความสามารถของครูทจ่ี ะสร้าง
การเปลี่ยนแปลงภายใต้ข้อจากัดของปั จจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตน เช่น บ้าน
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ครอบครัว และผูป้ กครองของนักเรียน ส่วน วู (Wu. 2012) ได้อธิบายว่า การรับรูค้ วามสามารถของ
กลุ่มมีพน้ื ฐานทางทฤษฎีจากทฤษฎีปัญญาสังคม (Social cognitive theory) ซึง่ มีแนวคิดสาคัญ 2
แนวคิดคือ มนุ ษย์ผู้กระทาการ (Human agency) และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถ (Efficacy
beliefs) (Bandura. 1986. 1997) ทฤษฎีดงั กล่าวนี้ได้อธิบายถึงพลวัตของพฤติกรรมมนุ ษย์ว่า
จิตใจมนุ ษย์เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสามารถทีจ่ ะให้กาเนิด สร้างสรรค์ และมีปฏิกริ ยิ าเชิงรุกได้ ไม่ใช่เพียง
แค่ตอบสนองกลับไปเชิงรับเท่านัน้ ดังนัน้ คนเราจึงไม่จาเป็ นต้องเป็ นผู้ตอบสนองต่อสิง่ แวดล้อม
เสมอไป แต่สามารถจะควบคุมสถานการณ์ต่างๆในชีวติ และกระทาตามทีต่ งั ้ ใจได้ ซึง่ พลังของการ
เริม่ กระทาก่อนเพื่อจุดประสงค์ทก่ี าหนดไว้น้ี เรียกว่า มนุษย์ผกู้ ระทาการ (Human Agency) ส่วน
ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของตนนัน้ เกิดจากองค์ประกอบ 4 แหล่ง ได้แก่ 1) ประสบการณ์
ตรง ที่ได้ใช้ความพยายามของตนทาให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวก 2)ประสบการณ์อ้อม ที่เกิดจากการ
สังเกตการณ์การกระทาและผลลัพธ์ของผู้อ่นื 3)การน้อมนาจากสังคม ซึ่งเกิดขึน้ เมื่อบุคคลหรือ
กลุ่มบอกว่าตนมีความสามารถในการทางานและได้รบั ผลลัพธ์ตอบแทนทางบวก และ 4) สถานะของ
อารมณ์ คือ อารมณ์ความรูส้ กึ ของบุคคลทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจในการดาเนินการสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
มีการศึกษาวิจยั ทีพ่ บความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างความสามารถของครู (teacher
efficacy) กับประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การจัดการชัน้ เรียนเชิงบวกและการเรียนรูเ้ ชิง
รุก นอกจากนี้ยงั พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน (Goddard;
Hoy; & Hoy.2009; Tschannen-Moran; & Barr.2004; Wolters; & Daugherty.2007;Woolfolk.
2007) ครูทม่ี รี ะดับการรับรูค้ วามสามารถของตนต่าจะมีความเชื่อมโยงกับนักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนรู้
ต่า อธิบายได้ว่าสาเหตุอาจมาจากการทีเ่ มือ่ ความผูกพันระหว่างครูกบั นักเรียนและครูกบั การเรียนรู้
ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ านัน่ หมายถึง ครูไม่ค่ อยมีการเปิ ดรับความคิดเห็น ไม่เ ปิ ดรับกลยุทธ์
รวมถึงไม่เปิ ดรับคาแนะนาเสนอแนะจากผูช้ านาญการทางการศึกษา จึงส่งผลลบต่อการเรียนรูข้ อง
นักเรียนนัน่ เอง (Luiselli; &Diament. 2002; Pas;Bradshaw;Hershfeldt;& Leaf. 2010; Woolfolk;
& Hoy.1990).
ด้านความหมายของการรับรูค้ วามสามารถของกลุ่มครูกล่าวได้ว่าเป็ นการประเมิน
ตัดสินของกลุ่มครูเกีย่ วกับความสามารถในการปฏิบตั งิ านของระบบโดยรวมในโรงเรียน โรงเรียนที่
มีก ารรับรู้ค วามสามารถของครูใ นโรงเรีย นจะสะท้อ นถึง ความสามารถของโรงเรีย นนัน้ ๆ เช่ น
โรงเรียนจะกาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับนักเรียนไว้ในระดับสูงทัง้ ในเชิงพฤติกรรมและวิชาการ มีการ
ใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล มีความหยุ่นตัวต่อการเปลีย่ นแปลงด้านแนว
ทางการปฏิบตั แิ ละมีความเชีย่ วชาญในการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนมากกว่าโรงเรียนทีไ่ ม่
มีการรับรูค้ วามสามารถของกลุ่มครู(Bandura.1997) ส่วนชานเนน-โมราน และ บาร์ (TschannenMoran; & Barr. 2004) กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของกลุ่มครูคอื การรับรูข้ องกลุ่มครูว่า
โรงเรียนของตนสามารถสร้างความแตกต่างทางการศึกษาให้เกิดกับนักเรียนได้ แม้ว่าจะมีขอ้ จากัด
ด้านผลกระทบทางการศึก ษาจากบ้านและชุมชน ส่ ว น กลาสเซนอัชเชอร์ และ บ็อ ง (Klassen;
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Usher; & Bong. 2010) ได้ศกึ ษาและอธิบายไว้ว่าการรับรูค้ วามสามารถของกลุ่มครูเป็ น การตัดสิน
ประเมินความสามารถของบุคลากรหรือโรงเรียนทีต่ นสังกัดอยู่ จึงสรุปได้ว่า การรับรูค้ วามสามารถ
ของกลุ่มครูในโรงเรียน คือ การประเมินตัดสินของครูว่ากลุ่มครูในโรงเรียนของตนสามารถจัดการ
และดาเนินการในเรือ่ งทีจ่ าเป็ นต่างๆ ทีจ่ ะส่งผลทางบวกต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนได้
1.2.1.2. ความไว้วางใจต่ อผู้ปกครองและนักเรียน (Faculty trust in parents
and students)
ความไว้ว างใจของกลุ่ มที่ม ีต่ อ นัก เรีย นและผู้ป กครองคือ ความตัง้ ใจที่จ ะเปิ ด ใจ
เปิ ดเผยตัวตน(Vulnerable) กับนักเรียนและผูป้ กครองของโรงเรียนโดยมีความมันใจว่
่ านักเรียนและ
ผู้ปกครองเหล่านี้ จะมีความเมตตา น่ าเชือถือ ซื่อ สัตย์ มีความสามารถ และเปิ ดเผย ระดับของ
ความไว้วางใจนี้บ่งบอกถึงความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อผูอ้ ่นื (Hoy; & Tschannen-Moran. 2003) “ความเต็มใจ
ทีจ่ ะเปิ ดเผยตัวตน” (Willingness to be vulnerable) เป็ นเงือ่ นไขสาคัญของความไว้วางใจการเปิ ดใจ
เปิ ดเผยตนในมุมที่อ่อนแอเป็ นการแสดงความเชื่อมันต่
่ อการกระทาของผู้อ่นื ว่าการกระทาของเขา
เหล่านัน้ จะไม่เป็ นภัยต่อตนเองแต่กลับเป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ (Tschannen- Moran; & Hoy. 2000;
Wu. 2012) ซึ่ง โรงเรียนที่มรี ะดับความไว้วางใจระหว่างหมู่คณะสูงมีแนวโน้ มที่ค รู จะมีการติดต่ อ
สัมพันธ์กบั ผู้อ่นื อย่างเปิ ดเผยและตรงไปตรงมา มักมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และแสดงออกถึง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การด้วยกล่าวคือ ในโรงเรียนเหล่านี้ครูจะมีส่วนร่วมในในงาน
ที่นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมาย (McKinnon.2012; Tschannnen-Moran. 2001;
Tschannen-Moran; & Hoy.2000)ความไว้วางใจนัน้ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)ความเมตตา
(Benevolence) เป็ นความมันใจของบุ
่
คคลว่าความสุขหรือสิง่ ที่สาคัญสาหรับเขาจะได้รบั การปกป้ อง
และไม่ถูกทาลายจากคนที่ตนไว้วางใจ กล่าวอีกอย่างว่า ความสัมพันธ์ท่มี คี วามไว้วางใจกันนัน้
หมายถึงการทีเ่ ชื่อว่าอีกฝ่ ายหนึ่งจะไม่กระทาสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดอันตรายแก่อกี ฝ่ ายแม้มโี อกาสทีจ่ ะทาก็
ตาม (Tschannen-Moran; & Hoy. 1997; Butler; & Cantrell.1984; Cummings; & Bromily. 1996;
Wu. 2012) 2) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) คือความเชื่อทีบ่ ุคคลมีต่อบุคคลอื่นว่าคนคนนัน้ จะปฏิบตั ิ
ตามสิง่ ที่ได้ตกลงกันไว้ซ่งึ เป็ นขัน้ พื้นฐานที่สุดของความไว้วางใจ (Butler; & Cantrell. 1984;
Mishra.1996; Wu. 2012)3) ความซื่อสัตย์ (Honesty) คือของบุคคลทีม่ คี ุณธรรมและมีความถูกต้อง
บุคคลจะถูกรับรูค้ วามซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นผ่านการกระทา เช่น มีการแบ่งปั นข้อมูลทีเ่ ป็ นจริงตามที่
ตกลงกัน (Tschannen-Moran; & Hoy. 2000)4)การเปิ ดเผย (Openness) คือ ระดับของความ
ตัง้ ใจทีบ่ ุคคลต้องการจะแบ่งปั นหรือ เปิ ดใจ เปิ ดตัวตนต่อผูอ้ ่นื (Tschannen-Moran; & Hoy. 2000)
และ 5) ความสามารถ (Competency)คือ ความสามารถของบุคคลที่จะปฏิบตั ิงานตามที่คาดหวัง
ตามมาตรฐานที่เหมาะสม (Tschannen-Moran; & Hoy.2000) หรือความเชื่อว่าบุคคลสามารถ
ปฏิบตั งิ านทีร่ บั ผิดชอบได้ตามทีค่ าดหวัง (Wu.2012)
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1.2.1.3 การมุง่ เน้ นวิ ชาการ (Academic emphasis)
องค์ป ระกอบที่ส ามของการมองเชิง บวกทางวิช าการ คือ การมุ่ ง เน้ น วิช าการ
ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่มุ่งเน้ นด้านพฤติกรรมของกลุ่ม ขณะที่ส ององค์ประกอบแรก คือ การรับรู้
ความสามารถของกลุ่ม เป็ นองค์ประกอบที่มุ่งเน้นด้านความคิดความเชื่อ และ ความไว้วางใจของ
กลุ่มที่มตี ่อนักเรียนและผู้ปกครอง เป็ นองค์ประกอบที่มุ่งเน้น ด้านความรูส้ กึ กอดดาร์ดสวีทแลนด์
และฮอย (Goddard; Sweetland; & Hoy.2000) ได้นิยามการมุ่งเน้นวิชาการ ว่า เป็ นกรอบที่
ขับเคลื่อนสาหรับความเป็ นเลิศทางวิชาการที่ก่อให้เกิดการผลักดันพฤติ กรรมและสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน โรงเรียนทีม่ รี ะดับการมุ่งเน้นวิชาการสูง เปรียบเสมือนการมีครูทต่ี งั ้ ความหวังเกี่ยวกับ
นักเรียนไว้สูงแต่ก็ทาได้บรรลุเป้ าหมาย อีกทัง้ ครูยงั เชื่อมันในความสามารถของนั
่
กเรียน เชื่อว่า
สภาพแวดล้อมของการเรียนรูเ้ ป็ นสิง่ สาคัญ และความสาเร็จทางวิชาการนัน้ เป็ นสิง่ ทีท่ ุกคนประสงค์
และให้การเคารพยกย่อง (Goddard;Sweetland; & Hoy.2000)
ก า ร วิ จ ั ย เ กี่ ย ว กั บ ก า ร มุ่ ง เ น้ น วิ ช า ก า ร นั ้ น ฮ อ ย แ ล ะ ค ณ ะ ( Hoy;Tarter;
&Kottkamp.1991 in Hoy. 2006) เป็ นกลุ่มวิชาการกลุ่มแรกทีแ่ สดงให้เห็นว่าการมุ่งเน้นวิชาการของ
โรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียนในโรงเรียนเมือ่ ควบคุมตัวแปรเศรษฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม(SES)อีกทัง้ เป็ นตัว แปรที่ม อี ิทธิพลต่ อประสิทธิผลของโรงเรียน ไม่ว่า
ประสิทธิผลของโรงเรียนจะหมายถึงความมุ่งมันของครู
่
ต่อโรงเรียน การตัดสินประเมินค่าของครู
เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน หรือคะแนนสอบจริงของนักเรียนก็ตาม ผลการศึกษาพบว่ามี
ความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างการมุง่ เน้นวิชาการของโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียนทัง้ โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธ ยมศึกษาตอนปลายหลังจากที่ค วบคุมตัวแปร SES แล้ว (Hoy;
Tarter;& Bliss, 1990; Hoy; & Hannum. 1997; Hoy; andSabo. 1998) นอกจากนี้ กอดดาร์ดสวีต
แลนด์ และฮอย (Goddard, Sweetland, and Hoy. 2000) ได้ศกึ ษาวิจยั การมองเชิงบวกทางวิชาการ
ของในโรงเรียนระดับประถมศึก ษา โดยการควบคุ มตัว แปรเศรษฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ขนาดโรงเรีย น เชื้อ ชาติข องนั ก เรีย น และเพศ โดยใช้ โ มเดลเชิง เส้ น (Hierarchical) ศึก ษา
ความสาคัญของการมุ่งเน้ นวิชาการเพื่ออธิบายผลสัมฤทธิ ์วิชาคณิตศาสตร์และการอ่าน ก็พบผลที่
สอดคล้องกันว่า การมุ่งเน้นวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษามีอทิ ธิพลทางบวกในระดับสูงในกลุ่ม
นักเรียนยากจนและชนกลุ่มน้อย
1.2.3 การวัดการมองเชิ งบวกทางวิ ชาการของโรงเรียน
การศึกษาวิจยั ทีผ่ ่านมาเกีย่ วกับการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน ใช้แบบวัดที่
พัฒนาขึน้ เริม่ แรกจากผลงานของนักวิจยั หลายคนในสาขาสุขภาพองค์การ (Organization health)
ซึง่ เป็ นการผสานรวมระหว่างแบบวัด Oraganizational Health Inventory (OHI) The Collective
Efficacy Scale (CE-Scale) และ T-Scale ซึง่ เป็ นแบบวัดทีม่ ฐี านคิดจากงานของพาร์สนั และคณะ
งานของไมล์ งานของเอตไซโอนิ( Parson; et al. 1953; Miles. 1969; Etzioni. 1975) พัฒนามา
เป็ น SAOS School Academic Optimism Scale (Hoy; Hoy;&Tarter. 2006) ทีว่ ดั องค์ประกอบ 3
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ด้าน โดยด้านการรับรูค้ วามสามารถของกลุ่ม (Collective Efficacy Scale) พัฒนาจากแนวคิดของ
เดมโบ และกิบสัน จากเดิม 30 ข้อคาถาม ลดเหลือ 21 ข้อคาถาม (Hoy; et al. 2005) ส่วนด้าน
ความไว้ว างใจ (T-Scale) พัฒนาโดยฮอยและแทแชนเนน-โมแรน(Tschannen-Moran; &Hoy.
2000) ที่ใช้วดั ความไว้ว างใจต่อ ผู้บริหาร ความไว้วางใจต่อ เพื่อนร่วมงาน และความไว้วางใจต่ อ
ผูร้ บั บริการ เดิมมี 35 ข้อคาถาม ทีว่ ดั ด้านความเมตตา ความซื่อสัตย์ ความเชื่อมัน่ การเปิ ดใจ และ
ความสามารถ จนในทีส่ ุด ได้แบบวัดการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนทีม่ ขี อ้ คาถาม 30 ข้อ
ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ 8 ข้อ ด้านการรับรูค้ วามสามารถของกลุ่ม 12 ข้อ และความไว้วางใจของ
กลุ่ม 10 ข้อ (Hoy. 2006)
ต่ อ มา บีเ วล(Bavel. 2010) ศึกษาเรื่อ งผลของการมองเชิงบวกทางวิชาการที่มตี ่ อ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนในรัฐอลาบามา วัดการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน
(SAOS) โดยใช้แบบวัด School Academic Optimism Scale (Hoy; Hoy;&Tarter. 2006) แบบวัด
ประกอบด้วยคุณลักษณะของโรงเรียน 3 ด้าน มีจานวนข้อทัง้ หมด 30 ข้อ แบบสอบถามเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ (ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ -เห็นด้วยอย่างยิง่ ) ได้แก่ การมุ่งเน้นวิชาการ
ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 8 ข้อ การรับรูค้ วามสามารถของตน ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน
12 ข้อ และ ความไว้วางใจต่อผูป้ กครองและนักเรียน ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 10 ข้อ ใช้วธิ ี
เก็บข้อมูลทางออนไลน์ผ่านทางอีเมล์กบั ครูชนั ้ ประถมศึกษาใน นอร์ทอลาบามา สหรัฐอเมริกาต่อมา
มีก ารศึก ษาวิจ ยั เรื่อ งการมองเชิง บวกทางวิช าการของโรงเรีย นโดยใช้แ บบวัด เดีย วกัน เช่ น
การศึกษาเรื่อง Establishment and Maintainance of Academic Optimism in Michigan
Elementary Schools: Academic Emphasis, Faculty Trust of Students and Parents, Collective
Efficacy (Hof. 2012) และ เรื่อง Academic Optimism of School and Student Achivement
(McKinnon. 2012) นอกจากนี้ มีการศึกษาเรื่อง Collective Responsibility, Academic Optimism,
and Student Achivement in Taiwan Elementary Schools (Wu. 2012) ทีเ่ ป็ นยุคเริม่ แรกที่ม ี
การศึกษาการมองเชิงบวกทางวิชาการในบริบทใหม่ ใช้แบบวัด SAOS ต้นฉบับทีม่ ที งั ้ หมด30 ข้อ
ข้อคาถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ (ไม่เห็นด้ว ยอย่างยิง่ -เห็นด้วยอย่างยิง่ ) ส่วนการ
มุง่ เน้นวิชาการ แบบวัดเดิมเป็ นข้อคาถามมาตรส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ปรับเป็ น 6 ระดับ (นานๆ
ครัง้ -บ่อยมาก) เพื่อความคงเส้นคงวาของแบบวัด โดยแบบวัดนี้ใช้สาหรับวัดครูระดับประถมศึกษา
ในประเทศไต้หวัน จึงมีการแปลแบบวัดทัง้ ฉบับเป็ นภาษาจีน แบบวัดเดียวกันยังนาไปใช้ศกึ ษาโดย
นาเรนจิซานิและคณะ (Narenjithani; et al. 2015) เพื่อสารวจวัฒนธรรมการมองเชิงบวกทาง
วิชาการ (Academically optimistic culture questionnire) นาไปใช้กบั ครูโรงเรียนประถมศึกษาใน
กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน
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การศึกษาครัง้ นี้ตอ้ งการศึกษาการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผูว้ จิ ยั จึงได้แปลและเรียบเรียงแบบวัด SAOS School Academic
Optimism Scale ทัง้ ฉบับเป็ นภาษาไทย โดยปรับภาษาให้เหมาะสมกับบริบทที่จะศึกษาโดยผ่าน
การตรวจสอบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการศึกษาในบริบทพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้
1.2.4 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการมองเชิ งบวกทางวิ ชาการของโรงเรียน
จากการทบทวนเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องดังรายละเอียดทีไ่ ด้อธิบายไปแล้วข้างต้น การมอง
เชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนถูกพัฒนาขึน้ เพื่อหาคุณลักษณะของโรงเรียนทีจ่ ะส่งผลทางบวกต่อ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนโดยก้าวข้ามข้อ จากัด ของภูมหิ ลังเชิงสังคมของนักเรียน จึงมีการเสนอ
แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการมองเชิงบวก
ทางวิชาการของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน โดยควบคุมตัวแปร SES (Hoy; Tarter; &
Hoy. 2006a: 433) ต่อมามีการวิเคราะห์เพื่อยืนยันแบบจาลองดังกล่าวโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ ผลพบว่า การมองเชิงบวกทางวิชาการสามารถทานายผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาเขตเมืองได้ ภายหลังควบคุม SES และขนาดของโรงเรียน (Smith; & Hoy. 2007)
สอดคล้องกับการศึกษาของเวกเนอร์ (Wagner. 2008) ทีศ่ กึ ษาพบว่าการมองเชิงบวกทางวิชาการมี
ความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังจากควบคุมตัวแปร SES แล้ว อีกทัง้ ยัง
พบว่าการมองเชิงบวกทางวิชาการมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี อง
องค์การของครู (r=0.83, p<0.01) รวมถึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของบีเวล (Bavel. 2010)
ทีศ่ กึ ษาเรื่องผลของการมองเชิงบวกทางวิชาการทีม่ ตี ่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนในอลา
บามา โดยวัดการมุง่ เน้นวิชาการ การรับรูค้ วามสามารถของกลุ่ม และความไว้วางใจของกลุ่ม เก็บ
ข้อมูลทัง้ ระดับบุคคลและระดับกลุ่ม การวิจยั นี้ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของคะแนนการมองเชิง
บวกทางวิชาการของโรงเรียนและคะแนนการอ่านและคะแนนเลขคณิตของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 5 ควบคุมตัวแปรดังนี้ อัตราส่วนจานวนนักเรียนต่อครู เศรษฐานะของนักเรียน ตัวแปรอิสระ
ได้แก่ การมุง่ เน้นวิชาการ การรับรูค้ วามสามารถของกลุ่ม ความไว้วางใจของกลุ่ม และการมองเชิง
บวกทางวิชาการของกลุ่ม ตัวแปรตาม ได้แก่ คะแนนการอ่านและคะแนนเลขคณิตของนักเรียนของ
แต่ละโรงเรียน ผลการศึก ษาส าคัญ พบว่า 1)มีสหสัมพันธ์ทางบวกระหว่างการมองเชิงบวกทาง
วิชาการกับคะแนนการอ่านและคะแนนเลขคณิตของนักเรียน 2)ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ทัง้ 3 องค์ประกอบของการมองเชิงบวกทางวิชาการกับผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียน 3)องค์ประกอบทัง้ 3
องค์ประกอบสัมพันธ์ต่อกันแบบไตรสัมพันธ์ (Triactic relation)กับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 4)ตัวแปรอิสระทุกตัวเป็ นตัวทานายที่ดีของคะแนนการอ่านของโรงเรียน (ARMT) รวมถึง
การศึกษาของ รูทเลดจ์ (Rutledge. 2010) ศึกษาพบว่า การมองเชิงบวกทางวิชาการมีความสัมพันธ์
กับภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง (Transformational leadership) อีกด้วย
นอกจากนี้ มีการศึกษาการมองเชิงบวกทางวิชาการในบริบทการศึกษาของเอเชีย ศึกษา
กับโรงเรียนประถมศึก ษาในประเทศไต้หวัน (Wu. 2012) ผลพบว่า ตัวแปรการมองเชิงบวกทาง
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วิชาการมีอ ยู่ใ นบริบทวัฒนธรรมแบบเอเชีย และพบว่าตัว แปรความรับผิดชอบร่ว ม(Collective
responsibility)เป็ นปั จจัยกระตุ้นสาคัญที่ทาให้เกิดวัฒนธรรมการมองเชิงบวกทางวิชาการภายใน
โรงเรียน ส่วน นาเรนจิซานิและคณะ (Narenjithani; et al. 2015) ศึกษาในบริบทประเทศอิหร่าน
พบว่า โครงสร้างของโรงเรียนทีเ่ ข้าถึงได้ (Enabling school structure) และระดับการเจริญสติของ
โรงเรียน (School mindfulness) มีอทิ ธิพลทางบวกต่อการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน
และยัง มีรายงานการวิจ ยั อื่น ๆ ที่ยนื ยันว่ าการมองเชิง บวกทางวิชาการมีอิท ธิพ ลต่ อ ผลสัม ฤทธิ ์
ทางการเรียนของนักเรียนเมื่อควบคุมตัวแปร SES (Gorddard; Logerfo; &Hoy. 2004; Sweetland;
& Hoy. 2000; Hoy; Tarter; &Woolfolk. 2006; McQuigan; & Hoy. 2006;Tachannen-Moran;
Hoy; &Hoy. 2000) จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า มีงานวิจยั หลายเรื่องทีย่ นื ยันว่าการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ผลการเรียนรูข้ องนักเรียน (Hoy; Tarter; & Hoy.
2006a: 433; Smith; & Hoy, 2007; Wagner. 2008; Bavel. 2010; Wu. 2012) ดังนัน้ ในการศึกษา
ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนในฐานะตัวแปรผลของการมองเชิงบวก
ทางวิชาการของโรงเรียน
นอกจากนี้ จากการทบวนเอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับการมองเชิงบวกทางวิชาการของ
โรงเรียน ทีเ่ ริม่ พัฒนาแนวคิดขึน้ ครัง้ แรกในบริบทการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา และมีการขยาย
บริบททีศ่ กึ ษาสู่สงั คมวัฒนธรรมอื่นๆ ในภายหลัง รวมระยะเวลาไม่ถงึ 10 ปี นนั ้ สามารถสรุปเป็ น
พัฒนาการของแนวคิดได้ดงั ตาราง 1
ตาราง 1 สรุปพัฒนาการของแนวคิดการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน
พัฒนาการของแนวคิ ด School academic optimism
2006

เริม่ ศึกษาแนวคิดการมองเชิงบวกทางวิชาการ โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 3 ตัวแปร
โดยใช้แบบวัด 3 แบบวัด
ใช้แบบวัดองค์ประกอบย่อยด้านการมุ่งเน้นวิชาการของแบบวัด Oraganizational
Health Inventory (OHI) จากงานของไมลส์ (Miles.1969) ฮอยและเฟลด์แมน (Hoy; and
Feldman. 1987)
ใช้แบบวัด The Collective Efficacy Scale (CE-Scale) จากแนวคิดของเดมโบ และกิบ
สัน (Gibson; and Dembo. 1984)
ใช้แบบวัด T-Scale พัฒนาโดยฮอยและแทแชนเนน-โมแรน (Tschannen-Moran; &
Hoy. 2000)
พัฒนามาเป็ น SAOS School Academic Optimism Scale ทีว่ ดั องค์ประกอบ 3 ด้าน(Hoy;
Tarter;& Hoy. 2006)
(Hoy, W. K.; Tarter, C. J.; &Woolfolk Hoy, A. (2006). Academic optimism of schools: A
force for student achievement. American Educational Research Journal. 43: 425-446.)
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ตาราง 1 (ต่อ)
พัฒนาการของแนวคิ ด School academic optimism
2007

ศึกษาความสัมพันธ์ของการมองเชิงบวกทางวิชาการและผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียน
์
Smith;&Hoy. (2007). Academic optimism and student achievement in urbanelementary
schools.Journal of Educational Administration. Vol. 45 (5):556-568.

2012

เริม่ ศึกษาในบริบทการศึกษาเอเชีย (ประเทศไต้หวัน)
Collective Responsibility, Academic Optimism, and Student Achivement in Taiwan
Elementary Schools (Wu. 2012)
Establishment and Maintainance of Academic Optimism in Michigan Elementary Schools:
Academic Emphasis, Faculty Trust of Students and Parents, Collective Efficacy (Hof.
2012)
Academic Optimism of School and Student Achivement(McKinnon. 2012)

2012

ศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบจาลองการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน ศึกษาใน
บริบทประเทศตุรกี ปรับแบบวัดให้เป็ นภาษาตุรกี
Yildiz;&Ozer. (2012). Examining of Adaptability of Academic Optimism Scale into Turkish
Language. Procedia- Social and Behavioral Sciences. 47 (2012): 566-571.

2015

ศึกษาในบริบทการศึกษาประเทศอิหร่าน
Narenjithani, Youzbashi, Alami, &Ahmadzadeh. (2015).An Investigation into the Factor
Structure of Academically Optimistic Culture, Enabling School Structure and School
Mindfulness Scale
(Case: Tehran Primary Schools).Journal of Business Administration and Education.
Volume 7(2):158-176.

1.3 การมองเชิ งบวกทางวิ ชาการของครู (Teacher’s academic optimism)
การมองเชิงบวกทางวิชาการของครู พัฒนาจากแนวคิดเดียวกับกับการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของโรงเรียน การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูเป็ นคุณลัก ษณะที่แตกต่างจากการมอง
โลกแง่ดที วไป
ั ่ คือเป็ นความเชื่อของครูว่าเขาสามารถสร้างผลลัพธ์ท่แี ตกต่างด้านผลการเรียนของ
นักเรียนได้โดยการมุง่ เน้นวิชาการและการเรียน การเชื่อมันไว้
่ วางใจในตัวนักเรียนและผูป้ กครองใน
การให้ความร่วมมือ และเชื่อในศักยภาพของตนเองว่าจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆและเผชิญความ
ล้มเหลวด้วยครามยืดหยุ่นและเพียรพยายาม ก่อนหน้านี้ฮอยและคณะ (Hoy; et al. 2006) ได้ม ี
การศึกษาตัวแปรการมองโลกแง่ดขี องโรงเรียน ซึง่ เป็ นคุณลักษณะแบบรวมกลุ่ม (collective) ของ
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วัฒนธรรมโรงเรียน และพบว่ามีความสัมพันธ์ทางตรงกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนเมื่อ
ทาการควบคุมตัวแปรประชากรศาสตร์ เขาจึงเสนอทฤษฎีการมองเชิงบวกทางวิชาการของบุคคล
ขึน้ มา (Hoy; et al. 2008; Beard; et al. 2010) โดยเชื่อว่าจะมีคุณสมบัตแิ ละบทบาทต่อผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนเช่นเดียวกับการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน การมองเชิงบวกทางวิชาการ
ของครู เป็ นตัวแปรแฝงทีป่ ระกอบด้วยมโนทัศน์ 3 มโนทัศน์ทม่ี คี วามสัมพันธ์กนั ในระดับสูง ได้แก่
การรับรูข้ องครูเกีย่ วกับความสามารถของตน ความไว้วางใจต่อนักเรียนและผูป้ กครอง และการมุ่ง
สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมด้านวิชาการเชิงบวกและท้าทายสาหรับนักเรียน
สาหรับแนวคิด การมองเชิงบวกทางวิชาการของครู ซ่งึ เป็ นตัว แปรที่พฒ
ั นาต่ อ ยอดจาก
แนวคิดการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนนัน้ มีลาดับพัฒนาการการศึกษาวิจยั โดยสรุป ดัง
ตาราง 2
ตาราง 2 สรุปพัฒนาการของแนวคิดการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู
สรุปพัฒนาการของแนวคิ ดTeacher academic optimism
School academic optimism
2006
พัฒนาและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจและยืนยันการมองเชิงบวกทางวิชาการ
ของโรงเรียน จากแนวคิด
- การรับรูค้ วามสามารถของตน
- ความไว้วางใจ
- การมุ่งเน้นวิชาการ
Hoy, W. K.; Tarter, C. J.;&Woolfolk Hoy, A. (2006). Academic optimism of
schools: A force for student achievement. American Educational Research
Journal, 43, 425-446.
Teacher academic optimism
2009-2010
พัฒนาและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรการมองเชิงบวกทางวิชาการระดับ
ริเริม่ พัฒนาแนวคิด บุคคล สาหรับใช้กบั ครูระดับประถมศึกษา (Primary teacher)
และแบบวัด สาหรับ Beard, K. S.; Hoy, W. K.;&Woolfolk Hoy, A. (2009). Academic optimism of
บริบทการศึกษา
individual teachers: Confirming a new construct. Working Paper, Ohio State
ประเทศ
University.)
สหรัฐอเมริกา
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ตาราง 2 (ต่อ)
สรุปพัฒนาการของแนวคิ ด Teacher academic optimism
Beard, K. S.; Hoy, W. K.; &Woolfolk Hoy, A. (2010). Academic Optimism of
Individual Teachers: Confirming a New Construct .Teaching and Teacher
Education. 26 (2010): 1136-1144
2010 เริม่ ขยาย
ขอบเขตการศึกษา
กรอบแนวคิดและ
แบบวัดการมองเชิง
บวกทางวิชาการ
ของครู ในระบบ
ศึกษาเอเชีย
2011

พัฒนาและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรการมองเชิงบวกทางวิชาการระดับ
บุคคล สาหรับใช้กบั ครูระดับมัธยมศึกษา (Secondary teacher)

2011

ศึกษาการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูโดยวัดจากการรับรูข้ องนักเรียน ศึกษาใน
บริบทประเทศอิหร่าน
Moghari; Lavasani; Bagherian; &Afshari. (2011). Relationship Between
Percieved Teacher’s Academic Optimism and English Achivement: Role of
Self-Efficacy. Procedia- Social and Behavioral Sciences. 15 (2011): 2329-2333.

2012

ศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบจาลองการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูและ
การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน ปรับแบบวัดให้เป็ นภาษาตุรกี
Yildiz;&Ozer. (2012). Examining of Adaptability of Academic Optimism Scale
into Turkish Language. Procedia- Social and Behavioral Sciences. 47 (2012):
566-571.

2013

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูและบรรยากาศ
โรงเรียน ศึกษาในบริบทประเทศตุรกี
Kılınç, AliÇağatay. (2013). The Relationship between Individual Teacher
Academic Optimism and School Climate. International Online Journal of
Educational Sciences. 5 (3): 621-634.

Fahy, P. F.; Wu, H. C.; & Hoy, W. K. (2010). Individual Academic Optimism
of Teachers: A New Concept and Its Measure. Greenwich, CN:
Information Age.
ศึกษาการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู ศึกษาในบริบทประเทศอิหร่าน ใช้แบบวัด
ทีแ่ ปลเป็ นภาษาเปอร์เซีย
Hejazieh;Lavasani;&Mazarei.(2011). Individual Characteristics, Identity Styles,
Identity Commitment, and Teacher’s Academic Optimism.Procedia- Social and
Behavioral Sciences. 15 (2011): 646-652.
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ตาราง 2 (ต่อ)
สรุปพัฒนาการของแนวคิ ด Teacher academic optimism (ต่อ)
2014

2014

2015 เริม่ พัฒนา
กรอบแนวคิดการ
มองเชิงบวกทาง
วิชาการในบริบท
ประเทศไทย
2017 เริม่ พัฒนา
แบบวัดการมองเชิง
บวกทางวิชาการสู่
บริบทพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนใต้

ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจและเชิงยืนยันแบบจาลองการมองเชิงบวกทาง
วิชาการ ศึกษาในบริบทประเทศปากีสถาน โดยใช้แบบวัดทีแ่ ปลเป็ นภาษาอุรดู
Anwar;&Anis-ul-Haque. (2014). Teacher Academic Optimism: A Preliminary
Study Measuring the Latent Construct. FWU Journal of Social Sciences. Vol.
8(1):10-16. (Urdu version)
ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบจาลองการมองเชิงบวกทางวิชาการ
ศึกษาในบริบทประเทศอิหร่าน
Asgari, Ali.;&Rahimi, Shahla. (2014).Teachers’ Academic Optimism:Confirming
a New Construct. International Journal of Science Management and
Development .Vol.2 (5), 105-109.
เสนอกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของความสัมพันธ์ของการมองเชิงบวกทางวิชาการและ
ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้อง ในบริบทการศึกษาไทย
Ruengtrakul.;&Wongwanich.(2015). The Relationships Among Authentic
Leadership, Teachers’ WorkEngagement, Academic Optimism And School
Size As Moderator: A Conceptual Model. Procedia- Social and Behavioral
Sciences. 191 (2015):2554 – 2558.
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบจาลองการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน
และวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของปั จจัยเชิงเหตุและผล
ของการมองเชิงบวกทางวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ศึกษาใน
บริบทการศึกษาไทย พืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้
(ฮานานมูฮบิ บะตุดดีน นอจิ; นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล และกาญจนา ภัทราวิวฒ
ั น์.
2560)

การมองเชิงบวกทางวิชาการของครู เป็ นคุณลักษณะที่แตกต่างจากการมองโลกแง่ดที วไป
ั่
คือเป็ นความเชื่อของครูว่าเขาสามารถสร้างผลลัพธ์ท่แี ตกต่างด้านผลการเรียนของนักเรียนได้โดย
การมุ่งเน้นวิชาการและการเรียน การเชื่อมันไว้
่ วางใจในตัวนักเรียนและผู้ปกครองในการให้ความ
ร่วมมือ และเชื่อในศักยภาพของตนเองว่าจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆและเผชิญความล้มเหลวด้วย
ความยืดหยุน่ และเพียรพยายาม ก่อนหน้านี้ฮอยและคณะ (Hoy et al. 2006) ได้มกี ารศึกษาตัวแปร
การมองโลกแง่ดีข องโรงเรีย น ซึ่ง เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะแบบรวมกลุ่ ม (collective) ของวัฒ นธรรม
โรงเรียน และพบว่ามีความสัมพันธ์ทางตรงกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนัก เรียนเมื่อทาการ
ควบคุมตัวแปรประชากรศาสตร์ เขาจึงเสนอทฤษฎี การมองเชิงบวกทางวิชาการของบุคคลขึน้ มา
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(Hoy et al. 2008; Beard et al. 2010) โดยเชื่อว่าจะมีคุณสมบัตแิ ละบทบาทต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนเช่นเดียวกับการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน การมองเชิงบวกทางวิชาการของครู
เป็ นตัวแปรแฝงทีป่ ระกอบด้วยมโนทัศน์ 3 มโนทัศน์ทม่ี คี วามสัมพันธ์กนั ในระดับสูง ได้แก่ การรับรู้
ของครูเ กี่ย วกับ ความสามารถของตน ความไว้ว างใจต่ อ นัก เรีย นและผู้ป กครอง และการมุ่ ง
สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมด้านวิชาการเชิงบวกและท้าทายสาหรับนักเรียน

ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู
ทีม่ า: ปรับมาจาก Hoy Anita Woolfolk;Hoy Wayne K.; &Kurz Nan M. (2008).Teacher's
Academic Optimism: The Development and Test of a New Construct. Teaching and
Teacher Education.24(4): 821-835.
องค์ประกอบของการมองเชิ งบวกทางวิ ชาการของครู (Teacher’s academic
optimism)(Hoy;Hoy;&Kurz. 2008)
1. การรับรู้ความสามารถของครู (Sense of teacher efficacy)
การรับรูค้ วามสามารถของครู คือ การตัดสินว่าเขามีความสามารถสร้างผลลัพธ์ทพ่ี งึ
ประสงค์เกีย่ วกับการมีส่วนร่วมและการเรียนรูข้ องนักเรียน แม้ว่านักเรียนเหล่านัน้ จะอาจมีปัญหาใน
การเรียนรูห้ รือขาดแรงจูงใจ (Tschanman-Moran; Woolfolk Hoy; & Hoy. 1998: 202). เป็ น
คุณลักษณะทีส่ าคัญและเป็ นหนึ่งในไม่กค่ี ุณลักษณะของครูทส่ี มั พันธ์กบั ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ซึง่ สามารถอธิบายได้ว่าหากครูผสู้ อนเชื่อว่าตัวเขามีผลต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน จะทาให้
ตัวครูตงั ้ ความคาดหวังในระดับสูงขึน้ เพียรพยายามมากขึน้ และสูท้ นต่อปั ญหาและอุปสรรค ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Social Cognitive Theory ของแบนดูรา (Bandura. 1997) มนุ ษย์เรา
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จะควบคุ มการใช้ชวี ิต ของตนผ่านการกระทาแบบตัว แทน (agentic actions) โดยการกระทา
สะท้อนกลับต่อการกระทานัน้ และเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในทีส่ ุด ครูจะใช้กระบวนการทีว่ ่านี้ในชัน้
เรียนโดยการคิดวางแผนไว้ล่วงหน้าในการเผชิญหน้ ากับสถานการณ์ต่างๆ ตามแนวคิดทฤษฎีน้ี
การรับรูเ้ กี่ยวกับความสามารถแห่งตนนัน้ คือบทบาทหลักของแนวคิดมนุ ษย์ผู้กระทาการ Human
agency (Hoy;Hoy; & Kurz. 2008)
2. ความไว้ วางใจของครูต่อ ผู้ปกครองและนั กเรี ย น (Teacher trust in
parents and students)
ความไว้วางใจของครูทม่ี ตี ่อผูป้ กครองและนักเรียน คือ ความรูส้ กึ ว่าผูป้ กครองและ
นักเรียนมีความกรุณา เชื่อถือได้ มีความสามารถ ซื่อสัตย์ และเปิ ดกว้าง (Hoy; & TschannenMoran. 2003) ครูทม่ี ปี ระสิทธิภาพต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์ทม่ี คี วามไว้วางใจกันต่อนักเรียน
และผู้ปกครอง เมื่อครูเชื่อมันว่
่ านักเรียนเปิ ดกว้างในการเรียนรู้ มีความสามารถในการทาความ
เข้าใจแนวคิดต่างๆ รวมถึงมีความซื่อสัตย์ ส่งผลให้ครูกาหนดเป้ าหมายในระดับทีส่ ูงขึน้ โดยทีเ่ ชื่อ
ว่าผูป้ กครองจะให้การสนับสนุน (Hoy;Hoy; & Kurz. 2008)
3. การมุ่งเน้ นวิ ชาการ (Sense of academic emphasis)
การมุ่งเน้นวิชาการ คือความเชื่อของครูเกี่ยวกับความสาเร็จทางวิชาการและการ
มุ่งเน้นงานวิชาการ บางครัง้ ใช้สลับกับคาว่า academic press (Hoy;Hoy; & Kurz. 2008) เป็ น
ระดับทีค่ รูหาวิธกี ารให้นักเรียนมีส่วนร่วมในงานทางวิชาการอย่างเหมาะสม (Beard; Hoy; & Hoy.
2010) ในการมุง่ เน้นวิชาการนัน้ ควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาไปอย่างเป็ นผลสาเร็จและมีส่วนร่วม
ในงานวิชาการด้วยความกระตือรือร้น ซึง่ เป็ นสิง่ ทีส่ มั พันธ์กนั ทางบวกต่อการเรียนรูข้ อง (Woolfolk
Hoy. 2007) ถือเป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกโดยถูกกาหนดจากการรับรู้ความสามารถและความ
เชื่อมันวางใจ
่
(Hoy;Hoy; & Kurz. 2008)
โดยสรุป การวิจยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั ศึกษาการมองเชิง บวกทางวิชาการของครูโ รงเรีย น
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ โดยศึกษาตามองค์ประกอบของฮอยและคณะ
(Hoy;Hoy; & Kurz. 2008) ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การรับรู้
ความสามารถของตน ความไว้วางใจของครูต่อผูป้ กครองและนักเรียน และการมุง่ เน้นวิชาการ
การวัดการมองเชิ งบวกทางวิ ชาการของครู
จากการทบทวนเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องดังรายละเอียดทีไ่ ด้อธิบายไปแล้วข้างต้น การมอง
เชิงบวกทางวิชาการของของครูถูกพัฒนาขึน้ จากการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน ดังนัน้
แบบวัดการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูจงึ มีแนวคิดพื้นฐานเดียวกับกับการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของโรงเรียน ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ และได้มกี ารศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของครูทงั ้ ในบริบทการศึกษาของตะวันตกและเอเชีย ดังนี้
โมการี และคณะ (Moghari; et al. 2011) ศึกษาการรับรูก้ ารมองเชิงบวกทางวิชาการ
ของครู (Perceived teacher's academic optimism) โดยใช้แบบวัดที่ปรับปรุงจากแบบวัด
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Teacher’s academic optimism scale ของแชนนอน-โมราน และวูลฟอร์คฮอย (TschannenMoran; & Woolfolk Hoy.2001) แบบวัดประกอบด้วยข้อคาถามทัง้ หมด 24 ข้อ โดยผลการ
วิเคราะห์อ งค์ประกอบแสดงให้เห็นว่าแบบวัดประกอบด้ว ยสององค์ประกอบย่อยได้แก่ การรับรู้
ความสามารถของครู และการมุ่งเน้ นวิชาการ ที่สามารถอธิบายการการมองเชิงบวกทางวิชาการ
ของครูได้รอ้ ยละ 42 ค่าความเชื่อมันของแบบวั
่
ดการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูและการ
มุ่งเน้ นวิช าการ มีค่ าเท่ากับ 0.82 และ 0.90 ตามล าดับฮีจาเซียห์ ลาวาซานี และมาซารี
(Hejazieh;Lavasani; & Mazarei. 2011) สารวจการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูจากโรงเรียน
รัฐ บาล กรุง เตหะราน ประเทศอิห ร่า น โดยใช้แ บบวัด Teacher’s academic optimism
questionnaire (Woolfolk Hoy; Hoy; & Kurz.2008) โฐยแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นภาษา
เปอร์เซีย (จากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาเปอร์เซีย และจากภาษาเปอร์เซียเป็ นภาษาอังกฤษ) แบบ
วัดประกอบด้วยข้อคาถาม 24 ข้อ วัดองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเชื่อมันของครู
่
ต่อ ผู้ปกครองและนั ก เรียน จานวน 6 ข้อ การมุ่งเน้ นวิชาการ จานวน 6 ข้อ และการรับรู้
ความสามารถแห่งตน จานวน 12 ข้อ แบบวัดเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ (ไม่เห็น
ด้ว ยอย่างยิง่ ถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ ) ค่าความเชื่อมันของแบบวั
่
ดแต่ ละด้านองค์ประกอบย่อยได้
ได้แก่ ความเชื่อมันต่
่ อผูป้ กครองและนักเรียน การมุ่งเน้นวิชาการ และการรับรูค้ วามสามารถของ
ครู เท่ากับ 0.85 0.79 และ 0.91 ตามลาดับ
คีลนิ คฺ (Kılınç. 2013) ใช้แบบวัดการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูเวอร์ชนภาษาตุ
ั่
รกี
(Yildiz. 2011) ทีม่ ขี อ้ คาถามจานวน 11 ข้อ 3องค์ประกอบทีม่ คี ่าความเชื่อมันของแต่
่
ละองค์ประกอบ
อยูใ่ นช่วง.71-.79 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจทาให้แบบวัดการมองเชิงบวกทางวิช าการ
ของครูเหลือองค์ประกอบเดียว มีขอ้ คาถาม 10 ข้อคาถาม ค่าสถิตจิ ากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันบ่งชี้ว่าแบบจาลองที่มอี งค์ประกอบเดียวมีความกลมกลื นกับข้อมูลเชิงประจักษ์และมีความ
เชื่อมันของแบบวั
่
ดทัง้ ฉบับเท่ากับ .81
อันวาร และ อนิส-อุล-ฮัก (Anwar; & Anis-ul-Haque. 2014) ศึกษาการมองเชิงบวกทาง
วิช าการในบริบ ทประเทศปากีส ถาน โดยการศึก ษาวิจ ัย ระยะแรก เก็ บ ข้อ มู ล เพื่อ วิเ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยใช้แบบวัดTeacher academic optimism scale-Elementary (Beard;
Hoy; & Hoy. 2010) แปลเป็ นภาษาอุรดูทม่ี ขี อ้ คาถามจานวน 10 ข้อคาถาม ผลพบว่าแบบจาลองมี
ความกลมกลืนกับข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ (N=243)แต่ พบว่า องค์ประกอบ 2 องค์ประกอบมีค่าความ
เชื่อมันในระดั
่
บต่ า นัน่ คือ ค่าความเชื่อมัน่ ของการรับรูค้ วามสามารถของครู เท่ากับ .38 ค่าความ
เชื่อมันของความไว้
่
วางใจในผูป้ กครองและนักเรียน เท่ากับ .70 และค่าความเชื่อมันของการมุ
่
่งเน้น
วิชาการเท่ากับ .37) โดยค่าความเชื่อมันโดยรวมของแบบวั
่
ดเท่ากับ .47 จึงได้มกี ารเก็บข้อมูล
ระยะที่ 2 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (N=201) ทาให้ได้แบบวัดจานวนทัง้ หมด25 ข้อ
คาถามทีม่ คี ่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .91
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อัสการี และ ราฮีม ี (Ali Asgari; & ShahlaRahimi. 2014)ศึกษาเพื่อสารวจองค์ประกอบของ
การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูในบริบทประเทศอิหร่าน โดยใช้แบบวัด Teachers’ self efficacy
Scale (TSES) สาหรับวัดการรับรู้ความสามารถของครู ใช้แบบวัด Organizational Climate
Index(OCI) โดยเลือกใช้องค์ประกอบย่อยด้านการมุง่ เน้นวิชาการ สาหรับวัดการมุ่งเน้นวิชาการของ
ครู และใช้แบบวัด Omnibus T-scale เพื่อวัดความไว้วางใจที่มตี ่อผูป้ กครองและนั กเรียน ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ทาให้ได้แบบวัดการมองเชิง
บวกทางวิชาการของครูท่มี คี วามสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จานวน 15 ข้อ ที่มคี วามเชื่อมัน่
ของแบบวัดรายด้านตัง้ แต่ .61-.81 (ค่าความเชื่อ มันแบบวั
่
ดด้านความไว้วางใจในผู้ปกครองและ
นักเรียน= .81 ค่าความเชื่อมันแบบวั
่
ดด้านการรับรูค้ วามสามารถของครู= .61 และค่าความเชื่อมัน่
แบบวัดด้านการมุง่ เน้นวิชาการ= 72)
การศึกษาครัง้ นี้ต้องการศึกษาการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิส ลามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ผู้ว ิจ ยั จึง ได้พ ัฒ นาแบบวัด จากTeacher’s academic
optimism scale (Fahy; Wu; & Hoy. 2010)และเรียบเรียงให้เหมาะสมกับบริบททีจ่ ะศึกษา
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการมองเชิ งบวกทางวิ ชาการของครู
โมการี และคณะ (Moghari; et al. 2011)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การมอง
เชิงบวกทางวิชาการของครูและผลสัมฤทธิ ์ภาษาอังกฤษศึกษาบทบาทการเป็ นตัวแปรคันกลางของ
่
การรับรูค้ วามสามารถของตนด้านภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนจานวน 741 คน สุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบMultiple cluster โดยสุ่มนักเรียนเกรด 10 เมืองชีรวาน ประเทศอิหร่าน วิเคราะห์
ข้อมูลแบบการวิเคราะห์เส้นทาง(path analysis) ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของการมองเชิง
บวกทางวิชาการของครูสองในสามองค์ประกอบ ได้แก่ การมุ่งเน้นวิชาการ และความไว้วางใจต่อ
ผูป้ กครองและนักเรียนมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับ รูค้ วามสามารถของตนด้านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน นอกจากนี้ การรับรู้การมุ่งเน้ นวิชาการของครูและการรับรูค้ วามสามารถของครูม ี
อิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ ์ภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยมีการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนของนักเรียนเป็ นตัวแปรคันกลาง
่
ส่วน คีลนิ คฺ(Kılınç. 2013) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมอง
เชิงบวกทางวิชาการของครูและบรรยากาศโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็ นครูโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ในเมืองคาสตาโมนู ประเทศตุรกี จานวน 302 คน ผลการศึกษาพบว่า การมองเชิงบวกทางวิชาการ
ของครูมคี วามสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญกับบรรยากาศโรงเรียนแบบสนับสนุ น บรรยากาศ
แบบโดยตรง และบรรยากาศแบบสัมพันธ์ โดยมีเพียงบรรยากาศโรงเรียนแบบสัมพันธ์ทไ่ี ม่สามารถ
ทานายการมองเชิง บวกทางวิชาการของครูได้ นอกจากนี้ ยังมีการศึก ษาการมองเชิงบวกทาง
วิ ช า ก า ร ข อ ง ค รู ผ่ า น ก า ร รั บ รู้ ข อ ง นั ก เ รี ย น โ ด ย ฮี จ า เ ซี ย ห์ ล า ว า ซ า นี แ ล ะ ม า ซ า รี
(Hejazieh;Lavasani;&Mazarei. 2011) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การมองเชิงบวกทาง
วิชาการของครูกบั ผลสัมฤทธิ ์วิชาภาษาอังกฤษ กับนักเรียนจานวน 741 คน เป็ นการศึกษาการมอง
เชิงบวกทางวิชาการของครูผ่านการประเมินโดยนักเรียน ใช้แบบวัดการมองเชิงบวกทางวิชาการ
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ของครู ผลการวิเ คราะห์เ ส้นทางพบว่ า มีเ พียงองค์ประกอบสองด้านของการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของครูซ่งึ ประเมินโดยนักเรียนที่สามารถทานายการรับรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
(English language self-efficacy) ได้แก่ ด้านความไว้วางใจของครูต่อผูป้ กครองและนักเรียน และ
ด้านการมุง่ เน้นวิชาการ และยังพบอิทธิพลทางบวกทัง้ ทางตรงและทางอ้อมระหว่างองค์ประกอบทัง้
สองด้านส่งไปยังการรับรูค้ วามสามารถทางภาษาอังกฤษ
จากการทบทวนงานวิจ ยั ที่ศึก ษาการมองเชิง บวกทางวิช าการของครู จะเห็น ได้ว่ า มี
การศึกษาตัวแปรนี้ในเชิงความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งผลการศึกษา
ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูม ีความสัมพันธ์และมีอทิ ธิพลทางบวก
ต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
สาหรับการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ศึกษาการมองเชิงบวกทางวิชาการกับกลุ่มตัวอย่าง 2
ระดับ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างระดับโรงเรียนและกลุ่มตัวอย่างระดับครู โดยศึกษาในบริบทโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจากการทบทวนเอกสารและงานวิ จยั ที่ผ่ านมา
พบว่าการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนและการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูเกี่ยวข้องกับ
ตัวแปรเชิงเหตุและตัวแปรผลหลายตัว เพื่อให้ผลการศึกษามีความครอบคลุมปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องด้าน
ต่างๆ ผูว้ จิ ยั จึงศึกษาตัวแปรทัง้ สองตัวแปรในฐานะตัวแปรคันกลางและท
่
าการศึกษาแบบพหุระดับ

ตอนที่ 2 อิ ทธิ พลของโรงเรียนที่มีต่อครูและนักเรียน
องค์กรทีม่ รี ปู แบบเป็ นโรงเรียนหรือเรียกว่า องค์กรโรงเรียน (School Organization) นัน้ มี
ความสาคัญและส่งผลต่อสมาชิกทุกคนภายในโรงเรียน ทัง้ นักเรียน ครู และผูบ้ ริหาร แต่การศึกษา
ส่วนใหญ่ยงั มุ่งสนใจผลที่มตี ่ อนักเรียนเป็ นหลัก เพราะเป้ าหมายของโรงเรียนคือผลสัมฤทธิ ์ของ
นักเรียน ดังนัน้ การศึกษาด้านปั จจัยทีเ่ กีย่ วกับโรงเรียนทีส่ ่งผลต่อประสิทธิพลของโรงเรียนจึงได้รบั
ความสนใจทัง้ โรงเรียนรัฐและเอกชน และมีการศึกษาที่แสดงให้เ ห็นถึงอิทธิพลของปั จจัยด้าน
โรงเรียนทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน (Chubb. 1988; Chubb; & Moe.1990; McNeil.1986;
Metz.1986; Newmann; Rutter; & Smith.1989) เช่น บรรยากาศโรงเรียน วัฒนธรรมโรงเรียน
เป็ นต้น และนอกจากนี้ ยังมีการศึกษาวิจยั อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับผลของปั จจัยของโรงเรียนที่
ส่ ง ผลต่ อ ผลสัมฤทธิ ์ของนัก เรียน ผลการศึก ษาแสดงให้เ ห็นถึง ความเชื่อ มโยงโดยตรงระหว่ า ง
บรรยากาศสภาพแวดล้อมด้านโรงเรียนและนักเรียน ทัง้ นี้ ระเบียบวิธวี จิ ยั ในการศึกษาอิทธิพลของ
โรงเรียนที่มตี ่อนักเรียนนัน้ ทาได้โดยการรวมคะแนนจากหน่ วยเป็ นคะแนนกลุ่ม (Aggregate) แต่
หากต้องการให้การศึกษาครอบคลุมมากขึน้ ควรจะศึกษาอิทธิพลของโรงเรียนทีม่ ตี ่อนักเรียนแบบ
ทางอ้อม โดยมีครูเป็ นตัวแปรคันกลาง
่
นันคื
่ อศึกษาบนฐานของความเชื่อว่า โรงเรียนมีอทิ ธิพลต่อ
ครู และครูจะมีอทิ ธิพลต่อเนื่องไปยังนักเรียน (Lee; Dedrict; & Smith. 1991) ซึง่ ความเชื่อมโยง
ระหว่างการปฏิบตั งิ านและทัศนคติของผลลัพธ์ทไ่ี ด้ของครูและนักเรียน มีผลการศึกษาแสดงให้เห็น
ว่ามีความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ (Ashton; & Webb. 1986; Rozenholtz. 1989) จากการศึกษาของลี
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และคณะ (Lee, Valerie E.; Dedrick, Robert F.; & Smith, Julia B.1991) ทัง้ นี้ องค์กรทางสังคม
ของโรงเรียนมีผ ลกระทบส าคัญ ต่อ ทัง้ ครูและนักเรียน โดยพบว่ามีค วามสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
โรงเรียนกับการรับรู้ความสามารถของตนและความพึงพอใจในงานของครูระดับขัน้ ประถมศึกษา
และยัง พบว่ า มีค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งการับ รู้ค วามสามารถในการควบคุ ม ชัน้ เ รีย นและการรับ รู้
ความสามารถของตนของครู
นอกจากนี้ มีการศึกษาวิเคราะห์เ กี่ยวกับปั จจัยด้านโรงเรียนว่าส่งผลอย่างไรต่อ ความ
ผูกพันของครูท่มี ตี ่อสถานที่ทางาน ผลการศึกษาพบว่า การจัดการของโรงเรียนด้านพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมของนักเรียนและภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการสอนส่งผลต่อ ความผูกพันที่มตี ่อสถานที่
ทางานของครูเข้าใหม่มากกว่าครูท่มี ปี ระสบการณ์ (Hargreaves 1994; Macdonald. 1995)
ขณะเดียวกันพบว่า ครูท่มี ปี ระสบการณ์มคี วามใส่ใจต่อความสามารถในการใช้ดุลพินิจและความ
อิส ระในการทางานของตน นอกจากนี้ พบว่ายังมีตวั แปรอื่นๆที่ ทานายความผูกพันของครูต่ อ
สถานที่ทางาน เช่น ความสามารถด้านการทางาน การรับรู้ของครูเกี่ยวกับวิธกี ารสอนของตน
โดยส่งผลกระทบต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน ทัง้ นี้ความสามารถด้านการทางานของครูนนั ้ ยังเป็ นผล
มาจากคุณ ลัก ษณะของครูเ องและคุ ณภาพขององค์กรโรงเรียนที่จะเอื้ อต่ อผลสะท้อ นกลับในเชิง
สนับสนุ นหรือ เชิงโครงสร้าง และโอกาสในการเรียนรู้ (การดูแลครูเ ข้าใหม่และแผนการพัฒนา
วิชาชีพของครู) อีกด้วย นอกจากนี้ ค่าตอบแทนของครูอาจไม่ใช่สงิ่ สาคัญต่อความพึงพอใจของครู
เสมอไป มีผลการศึกษาที่พบว่าครูอาจสมัครใจที่จะได้รบั ค่าตอบแทนน้อ ยลงเพื่อแลกกับเงื่อนไข
ต่างๆในการทางานทีด่ ขี น้ึ (Antos; & Rosen.1975; Chambers.1977; Murnane.1981; Baugh;
and Stone.1982; Hanushek; & Lugue. 2000) จากผลการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าปั จจัย
ด้านองค์กรโรงเรียนนัน้ มีความสัมพันธ์และมีอทิ ธิพลต่อครูทงั ้ ในด้านจิตลักษณะทีเ่ กี่ยวกับการทางาน
และพฤติกรรมการทางาน ซึง่ ส่งผลต่อเนื่องไปยังผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียน
ในการศึก ษาครัง้ นี้ ตัว แปรหลัก ที่ผู้ว ิจ ัย สนใจศึก ษาคือ การมองเชิง บวกทางวิช าการ
ซึง่ จากผลการวิจยั ทีผ่ ่านมา พบว่าการมองเชิงบวกทางวิชาการเป็ นตัวแปรทีม่ กี ารศึกษาทัง้ ในระดับ
โรงเรียนและระดับครู ซึง่ จากแนวคิดของคอสโลฟสกีและไคลน์ (Kozlowski; & Klien. 2000) ทีก่ ล่าว
ว่าบริบทสภาพแวดล้อมที่มขี นาดใหญ่กว่าส่งผลต่อบริบทสภาพแวดล้อมที่มขี นาดเล็กกว่า นัน่ คือ
บริบทของโรงเรียนจะส่งผลต่อบริบทของครู จากเหตุผลดังกล่าวนี้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การใช้การวิเคราะห์
แบบพหุระดับจะทาให้ผลการศึกษาสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงปฏิบตั ไิ ด้ดกี ว่าการศึกษา
ระดับเดียว
การมองเชิงบวกทางวิชาการ มีต ัว แปรที่เกี่ยวข้อ งเชิงเหตุ และผลที่ค รอบคลุ มด้านจิต
ลัก ษณะ สภาพแวดล้อ ม และพฤติกรรม (ได้แ ก่ ความเชื่อ เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน
มุมมองเกี่ยวกับเวลา ความยึดมันผู
่ กพันธ์ในวิชาชีพ ความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน ความรับผิดชอบร่วม
บรรยากาศโรงเรียน การรับรูแ้ รงจูงใจของนักเรียน การสนับสนุ นจากครอบครัว การสนับสนุ นจาก
ชุมชน ประสิทธิผลของโรงเรียน การปฏิบตั งิ านของครู พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การอ
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ขงครู และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน) จะเห็นว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดการศึกษา
พฤติก รรมบุค คลตามแนวทางพฤติก รรมศาสตร์ ซึ่งเป็ นการศึก ษาพฤติก รรมบุ ค คลที่ส นใจทัง้
คุณลักษณะภายในและภายนอกตัวบุคคล รวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยยอมรับว่า ปั จจัยต่างๆ
เหล่านี้ส่งผลต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล โดยการศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจยั แบบ
ปฏิสมั พันธ์นิยม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2548) ดังนัน้ กรอบแนวคิดการศึกษาวิจยั การมองเชิง
บวกทางวิชาการทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการศึกษานัน้ มีความสอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาพฤติกรรมบุคคล
ตามแนวพฤติก รรมศาสตร์เ ป็ นอย่างดี และการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เพื่อ ให้ได้ค วามรู้ค วามเข้าใจ
โครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆเกี่ยวกับการมองเชิงบวกทางวิชาการให้ครอบคลุมด้าน
โรงเรียน ครู และนัก เรียน ทัง้ ภาพกว้างและภาพลึก จึงเป็ นที่มาของการศึกษาแบบผสานวิธ ี
(Mixed method research) ทีน่ าเอาแนวคิดการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาศึกษาร่วมกัน
เพื่อ ศึก ษาอิท ธิพ ลของปั จ จัย เชิง เหตุ ข องการมองเชิง บวกทางวิช าการของโรงเรีย นและครู
(จุดมุง่ หมายของการวิจยั ข้อ 1) และศึกษาอิทธิพลของการมองเชิงบวกทางวิชาการทีม่ ตี ่อโรงเรียน
และครู (จุดมุ่งหมายของการวิจยั ข้อ 2) ศึกษาโดยการวิจยั เชิงปริมาณ รวมถึงศึกษาว่าโรงเรียนที่ม ี
การมองเชิงบวกทางวิชาการทีด่ มี กี ารบริหารจัดการโรงเรียนอย่างไรและครูทม่ี กี ารมองเชิงบวกทาง
วิช าการที่ดีส่ ง ผลต่ อ ผู้เ รีย นอย่างไร (จุด มุ่ง หมายของการวิจยั ข้อ 3) ซึ่ง ศึกษาโดยการวิจ ยั เชิง
คุณภาพ สามารถแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆทีผ่ วู้ จิ ยั ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ได้ดงั
ภาพประกอบ 3
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ระยะที่ 1 การวิจยั เชิงปริมาณ
โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ

จุดมุ่งหมายข้อที่ 1เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยเชิง
เหตุของการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน
และครู
จุดมุ่งหมายข้อที่ 2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการมอง
เชิงบวกทางวิชาการทีม่ ตี ่อโรงเรียนและครู

ระยะที่ 2 การวิจยั เชิงคุณภาพ
กรณีศกึ ษา

จุดมุ่งหมายข้อที่ 3เพื่ออธิบายข้อค้นพบจาก
การวิ จ ั ย ระยะที่ 1 ในแง่ ป ระสบการณ์ ข อง
ผู้บ ริห าร ประสบการณ์ ก ารสอนของครู และ
ประสบการณ์การเรียนรูข้ องนักเรียน

ภาพประกอบ 3 อิทธิพลของปั จจัยระดับโรงเรียนทีม่ ตี ่อครูและนักเรียน
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ตอนที่ 3 ตัวแปรเชิ งเหตุที่เกี่ยวข้องกับการมองเชิ งบวกทางวิ ชาการ
3.1 ปัจจัยเชิ งเหตุระดับองค์การ
จากการทบทวนงานวิจยั ทีผ่ ่านมา ตัวแปรเชิงเหตุระดับโรงเรียนทีส่ ่งผลต่อการมองเชิงบวก
ทางวิชาการของโรงเรีย นนัน้ ยังมีก ารศึกษาวิจ ยั ที่ค่ อ นข้างจ ากัด และว่ าตัว แปรเชิง เหตุ ท่มี ผี ล
การศึก ษายืน ยันว่ า มีค วามสัม พัน ธ์กับ การมองเชิง บวกทางวิชาการของโรงเรียน ได้แ ก่ ความ
รับผิดชอบร่วม บรรยากาศโรงเรียน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การระดับโรงเรียน
ซึง่ มีรายละเอียดทีส่ าคัญของตัวแปรแต่ละตัวแปรดังต่อไปนี้
3.1.1 ความรับผิดชอบร่วม(Collective responsibility)
แนวคิ ดของความรับผิดชอบของกลุ่ม
ลีและสมิทธิ ์ (Lee; & Smith. 1996) เป็ นผู้วจิ ยั เริม่ แรกทีศ่ กึ ษาทาความเข้าใจแนวคิด
ความรับผิดชอบร่วม(Collective responsibility) และเก็บข้อมูลอิทธิพลของความรับผิดชอบร่วมทีม่ ี
ต่ อ ผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียน โดยได้ศึกษาต่ อ ยอดจากงานวิจยั เกี่ยวกับความคาดหวังของครูและ
คุณลักษณะของนักเรียน อย่างไรก็ตาม แทนที่จะใช้กรอบแนวคิดทางจิตวิทยาเช่นงานวิจยั ส่วน
ใหญ่ท่ศี ึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังของครู มีการปรับใช้กรอบแนวคิดทางสังคมวิทยามาใช้เพื่อ
ขยายแนวคิดความคาดหวังของครูต่อเด็กให้มบี ริบทด้านวัฒนธรรมของโรงเรี ยนที่กว้างขึน้ ในการ
ขยายแนวคิดด้านจิตวิทยาที่เป็ นความคาดหวังในการเรียนรู้ สู่แนวคิดเชิงสังคมวิทยา ที่เรียกว่า
ความรับผิดชอบเพื่อการเรียนรู้ (Responsibility for learning) จึงได้มแี นวคิดว่า ความรับผิดชอบ
ของกลุ่ม คือกลุ่มของบรรทัดฐานของโรงเรียนที่สะท้อนทัศ นคติของครูเพื่อนักเรียนของพวกเขา
ดังนัน้ นิยามของความรับผิดชอบร่ว มสาหรับการเรียนรู้ คือ ความตัง้ ใจของครู ท่จี ะรับผิดชอบ
ร่วมกันต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนนันเอง
่
ลีและสมิทธิ ์ (Lee; & Smith. 1996) ยังได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของ
กลุ่มว่าเป็ นสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนได้ใน 2 แนวทาง นันคื
่ อ ประการแรก เมื่อครูใน
โรงเรียนเชื่อว่าพวกเขาสามารถพัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผลแล้ว จะทาให้ครู
เพิม่ ความพยายามในการสอนมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านการเรียนรูท้ ่ดี ขี ้ึ นได้
ประการทีส่ อง หากครูมคี วามรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนแล้ว ครูจะมีความตัง้ ใจมาก
ยิง่ ขึน้ ในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุกคนโดยไม่ละเว้นคนใดคนหนึ่งที่มขี อ้ จากัด บางเรื่อง เช่น
ความยากจน ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ด้วยเหตุน้ี ความรับผิดชอบจะส่งผล
ให้นกั เรียนทุกคนในโรงเรียนได้มโี อกาสเข้าถึงการเรียนอย่างเท่าเทียมกัน
แนวคิดของความรับผิดชอบของกลุ่มสามารถอธิบายคุณสมบัตโิ รงเรียนในลักษณะของ
ค่ า ที่ต่ อ เนื่ อ งกัน (Continuum) โดยใช้ค่ า เฉลี่ย ของทัศ นคติข องครูเ ป็ น ฐาน ความแตกต่ า งของ
โรงเรียนทีม่ รี ะดับความรับผิดชอบของกลุ่มสูงและต่า คือ หากปลายด้านหนึ่งของเส้นค่าเฉลีย่ ความ
รับผิดชอบของกลุ่มคือกลุ่ มโรงเรียนที่มคี ่าเฉลี่ยความรับผิดชอบของครู ระดับสูงสุด บรรดาครูใ น
โรงเรียนเหล่านี้จะมองว่าการสอนและการเรียนรูน้ นั ้ เป็ นกระบวนการทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์ต่อกัน และมอง
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ว่านักเรียนในโรงเรียนของตนมีความกระตือรือร้นอยากเรียนรูม้ ากกว่าทีจ่ ะเป็ นผูร้ อรับความรูท้ ่คี รู
ป้ อนให้เพียงอย่างเดียว (Brattesani;Weinstein; & Marshall.1984citing in Wu.2012) ขณะทีป่ ลาย
อีกด้านหนึ่ง จะเป็ นโรงเรียนที่มคี วามรับผิอ บของกลุ่มระดับต่ า โรงเรียนเหล่านี้ครูส่ว นใหญ่จะ
มองเห็นแต่ อุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ เช่น
ข้อจากัดด้านภูมหิ ลังของครอบครัวนักเรียน การขาดความสามารถและแรงจูงใจในการเรียนของ
นักเรียน ซึง่ ถ้านักเรียนเรียนรู้ได้ไม่ดี ครูเหล่านี้มแี นวโน้มทีจ่ ะมองว่าความผิดพลาดเหล่านัน้ เกิด
จากตัวนักเรียนมากกว่าตนเอง (Lee; & Loeb. 2000)
ลอเกอฟอและกอดดาร์ด (LoGerfo; & Goddard. 2008; Wu.2012) ได้นิยามความ
รับ ผิด ชอบของกลุ่ ม ว่ า เป็ น ความตัง้ ใจของครูใ นการยอมรับ ว่ า ผลลัพ ธ์ข องนัก เรีย นเป็ น ความ
รับผิดชอบของตน ส่วน ลีและสมิทธ์ (Lee;& Smith. 1996) นิยามไปในทิศทางทีส่ อดคล้องกันว่า
ความรับผิดชอบของกลุ่มเป็ นความตัง้ ใจของครูทจ่ี ะรับผิดชอบต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนบนพืน้ ฐาน
ในระดับทีก่ ลุ่มรูส้ กึ ว่าการสอนเป็ นเรือ่ งทีค่ ุม้ ค่าต่อความพยายาม โดยสรุป ความรับผิดชอบร่วมของ
ครูคอื การรับรูร้ ว่ มกันของกลุ่มครูถงึ ความตัง้ ใจทีจ่ ะรับผิดชษบต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน และรูส้ กึ ว่า
ความพยายามทุ่มเทให้กบั การสอนนัน้ เป็ นสิง่ ทีค่ ุม้ ค่า
การวัดความรับผิดชอบร่วม
จากการงานวิจยั ทีผ่ ่านมาทีไ่ ด้มกี ารศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบร่วม พบว่า วู (Wu HsinChieh. 2012) ได้ใ ช้แ บบวัด ของ ลอเกอโฟ และ กอดดาร์ด (LoGerfo;&Goddard. 2008) ซึ่ง มี
จานวนข้อคาถาม 6 ข้อ มาตรประมาณค่า 6 ระดับ (ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ -เห็นด้วยอย่างยิง่ ) แต่ละข้อ
ค าถามมีก ารอะกริเ กทเป็ น คะแนนระดับ โรงเรีย นโดยใช้ค ะแนนเฉลี่ย แบบวัด มีก ารแปลเป็ น
ภาษาจีนเพื่อใช้ในการศึก ษากับกลุ่มตัวอย่างในประเทศไต้หวัน การวิเคราะห์องค์ประกอบซึ่งมี
องค์ประกอบเดียว มีค่าเอเกนเท่ากับ4.68 ซึ่งอธิบายได้รอ้ ยละ 78.02 ของความแปรปรวนของข้อ
คาถาม ค่าความเชื่อมันภายในเท่
่
ากับ 0.94 แบบวัดนี้ม ี 1 ข้อค าถามจากทัง้ หมด 6 ข้อ ที่มคี ่ า
น้ าหนัก .593 ซึง่ ต่ ากว่าค่าทีย่ อมรับได้ (.60) ผู้วจิ ยั จึงกาจัดข้อทีม่ คี ่าน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ออกไป
ทาให้เหลือข้อคาถามที่ใช้ในการวิจยั จริง 5 ข้อ ทาให้แบบวัดมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .92 และค่า
น้ าหนักของข้อค าถามแต่ ล ะข้อ สูงกว่า .80นอกจากนี้ล ี และ สมิทธ์ (Lee; & Smith. 1996)
มีความเห็นว่า ความรับผิดชอบของกลุ่มเป็ นคุณสมบัตริ ะดับองค์กรที่เกิดจากการรวมข้อมูลระดับ
บุคคล ดังนัน้ ความรับผิดชอบของกลุ่มต้องวัดจากค่าเฉลี่ยของความรับผิดชอบรายบุคคลของครู
ซึง่ ได้จากการเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม National Educational Longitudinal Study
(NELS) ของครูโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อสร้างตัวแปรนามธรรมของแต่ละองค์ประกอบ
แบบวัดของ ลี และ สมิทธ์ (Lee; & Smith. 1996) มีขอ้ คาถามทัง้ หมด 12 ข้อ และมีความสัมพันธ์
กันในระดับสูงเพื่อสร้างเป็ นองค์ประกอบเดีย่ วในการศึกษาครัง้ นี้ กลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษาเป็ น โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม พื้นที่จงั หวัดชายแดนใต้ ผู้วจิ ยั จึงเลือกใช้ แบบวัดความรับผิดชอบของ
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กลุ่มของ ลอเกอโฟ และ กอดดาร์ด (LoGerfo; & Goddard. 2008) ร่วมกับศึกษางานของวู (Wu.
2012) โดยแปลเป็ นภาษาไทยและเรียบเรียงให้เหมาะสมกับบริบททีศ่ กึ ษา
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของกลุ่ม
วู (Wu. 2012) ศึกษาเรื่องความรับผิดชอบร่วม (Collective responsibility) การมอง
เชิงบวกทางวิชาการ และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาในไต้หวัน จานวน 104
โรงเรียน พบว่าความรับผิดชอบในภาพรวมของโรงเรียนมีอทิ ธิพลทางบวกต่ อการมองเชิงบวกทาง
วิชาการและมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
3.1.2 บรรยากาศโรงเรียน (School Climate)
นั ก วิ ช าการได้ ก ล่ า วถึ ง บรรยากาศโรงเรี ย นในสองลั ก ษณะ คื อ บุ ค ลิ ก ภาพ
(Personality) และสุขภาพ (Health) โดยแนวความคิดของฮาลพินและครอฟท์ (Halpin; & Croft.
1963) ได้นิยามบรรยากาศโรงเรียนโดยใช้องค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ ขณะทีไ่ มลส์ (Miles. 1969)
ใช้แ นวคิดด้านสุ ขภาพมาก าหนดคานิยามส่ วนฮอยและคลอฟเวอร์ (Hoy; & Clover.1986)
ให้ความหมายบรรยากาศโรงเรียน ว่าเป็ นการรับรูข้ องสมาชิกในกลุ่มทีม่ ตี ่อคุณสมบัตทิ แ่ี น่ นอนคงที่
ภายในโรงเรีย น ซึ่ง เป็ น แนวคิดที่มองว่า บรรยากาศโรงเรีย นเป็ นธรรมชาติข องสถานที่ท างาน
บรรยากาศโรงเรียนจึงรวมไปถึงคุณลักษณะต่างๆภายในโรงเรียนทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมของสมาชิก
ในโรงเรียน (Hoy; et al. 1991) นอกจากนี้ คาพลันและจอฟโฟรย (Kaplan; & Geoffroy.1990)
เห็นว่า บรรยากาศโรงเรียน คือ ภาพสะท้อนของสมาชิกในสังคมโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและจิตลักษณะของโรงเรียน บรรยากาศโรงเรียนทีส่ มั พันธ์ใกล้ชดิ กับคุณภาพในการ
สื่อสารและปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างสมาชิกภายในโรงเรียน (Haynes; et al. 1997) ซึง่ ส่งผลต่อครู
ผูบ้ ริหาร บุคลากร และนักเรียน (Marshall. 2004) ต่อมา ฮอยและคณะ (Hoy; et al. 1991) ได้สรุป
ความหมายของบรรยากาศโรงเรียน ว่าเป็ นการรับรู้ร่วมกันของสมาชิกในโรงเรียนต่ อโครงสร้าง
องค์การทัง้ ทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ คุณลักษณะของผูร้ ่วมงาน ภาวะผูน้ าของผูอ้ านวยการ
และวิธกี ารดาเนินงานต่างๆ ในองค์การ และวิภาวี มหารักขกะ (2550) ได้สรุปนิยามของบรรยากาศ
องค์กร ว่าหมายถึง ลักษณะขององค์ประกอบต่าง ๆ ภายในองค์กรที่แวดล้อมตัวผู้ปฏิบตั งิ านและ
ก่อให้เกิดการรับรู้ทางตรงและทางอ้อ ม เป็ นความรู้สกึ ของพนักงานที่มตี ่อสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน อันจะมีผ ลต่ อ พฤติก รรมของผู้ปฎิบตั ิงานในการทางาน ซึ่งบรรยากาศองค์กรนี้จะทาให้
องค์กรหนึ่งแตกต่างกับอีกองค์กรหนึ่ง
บรรยากาศขององค์การกับการมองเชิงบวกทางวิชาการนัน้ มีธรรมชาติทค่ี ล้ายกันในแง่ท่ี
ถูกศึกษาโดยนักวิชาการเพื่อศึกษาเรียนรูเ้ กี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียนและผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียน (Reevee. 2010) โดยฮอยและทาร์เตอร์
(Hoy; & Tarter. 1997 เสนอว่าบรรยากาศโรงเรียนทีด่ แี ละมีลกั ษณะเปิ ดกว้างนัน้ อาจเป็ นตัวทานาย
ทีด่ ขี องสภาพแวดล้อมทีด่ ขี องโรงเรียน สามารถสะท้อนถึงบรรยากาศของความไว้วางใจ การยึดมัน่
ผูกพัน และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับสูง นอกจากนี้ งานวิจยั ยังแสดงให้เห็นว่า
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ทัง้ บรรยากาศโรงเรียน (Hoy; & Hannum. 1997; McNeil; et al.. 2009; Uline;&TschannenMoran. 2008) และการมองเชิงบวกทางวิชาการ (Hoy; et al. 2006; McGuigan. 2005; Mishoe.
2012; Nelson. 2012; Wu.2012) นัน้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียน
โดยสรุ ป บรรยากาศโรงเรีย นคือ ภาพสะท้ อ นของสมาชิก ในสัง คมโรงเรีย นถึ ง
คุ ณ ลัก ษณะด้า นต่ า งๆของโรงเรีย น เช่ น สภาพแวดล้อ มด้า นการปฏิบ ัติง าน คุ ณ ลัก ษณะของ
ผูร้ ่วมงาน ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร เป็ นต้น ทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการทางานของสมาชิกในโรงเรียน
ทาให้โรงเรียนหนึ่งแตกต่างจากอีกโรงเรียนหนึ่งนัน่ เอง
การวัดบรรยากาศโรงเรียน
แบบวัด บรรยากาศองค์ก ารที่พ ัฒ นาเป็ น ครัง้ แรก คือ Organizational
Climate
Description Questionnaire (OCDQ) เป็ นแบบสอบถามที่ใช้กบั โรงเรียนระดับประถมศึกษา
ซึง่ ต่อมาฮอยและคณะ (Hoy; et al. 1991) นาไปใช้ศกึ ษากับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา การศึกษา
ของฮาลพินพบว่าโรงเรียนแต่ละโรงมีบุคลิกภาพของตนเองทีแ่ ตกต่างกัน ในช่วงแรกแบบวัด OCDQ
ประกอบด้วย 8 มิติ ซึ่ง 4 มิตแิ รกอธิบายคุณลักษณะของโรงเรียน และ 4 มิติหลังเป็ นมิตเิ กี่ยวกับ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูและผูอ้ านวยการ ต่อมามีการปรับและพัฒนาเป็ น OCDQ-RE ประกอบด้วย
42 ข้อคาถาม 6 มิติ ทีอ่ ธิบายพฤติกรรมของผูอ้ านวยการโรงเรียนและครูระดับประถมศึกษา (Hoy;
et al. 1991) ได้แ ก่ 1)พฤติก รรมของผู้อ านวยการ แบบสนับ สนุ น (Supportive principal
behavior)2)พฤติกรรมของผู้อานวยการแบบโดยตรง (Directive principal behavior)3)พฤติกรรม
ผูอ้ านวยการแบบเข้มงวด (Restrictive principal behavior)4)พฤติกรรมของครู แบบเพื่อนร่วมงาน
(Collegial teacher behavior) 5)พฤติกรรมของครู แบบมิตรสัมพันธ์ (Intimate teacher behavior)
และ 6) พฤติกรรมของครูแบบไม่มสี ่วนร่วม(Disengaged teacher behavior) ส่วนแนวคิดสุขภาพ
ของโรงเรียนของไมลส์ Miles (1969) นัน้ ประกอบด้วยคุณลักษณะ 10 ประการ โดยฮอยและเฟลด์
แมน (Hoy; & Feldman. 1987) นาไปใช้ในการสร้างมิตติ ่างๆของคุณลักษณะสุขภาพองค์การ
(theOrganizational HealthIndex : OHI) 7 ด้าน ได้แก่ 1)ความซื่อสัตย์ (Institutional integrity)
2)อิทธิพลของผู้อานวยการโรงเรียน (Principal influence) 3)Consideration 4)โครงสร้างเริม่ ต้น
(Initiating structure) 5)การสนับสนุ นด้านทรัพยากร (Resource support) 6)จริยธรรม (Moral) และ
7)การมุ่งเน้ นวิชาการ (Academic emphasis)ปี ค.ศ. 2002 ฮอยและคณะได้พฒ
ั นาแบบวัด
บรรยากาศองค์การขึน้ ใหม่ เพราะมีความเห็นว่าแม้ว่าคุณลักษณะบุคลิกภาพองค์การและสุขภาพ
องค์การมีความสัมพันธ์กนั ซึง่ สะท้อนให้เห็นความแตกต่ างระหว่างกัน แต่ยงั พบว่ามีกรอบแนวคิด
และแบบวั ด บางส่ ว นที่ ท ั บ ซ้ อ นกั น จึ ง ได้ พ ั ฒ นาดั ช นี ช้ี ว ั ด บรรยากาศองค์ ก ารขึ้ น ( The
organizational climate index :OCI) ประกอบด้วยข้อคาถาม 27 ข้อ วัดลักษณะทีส่ าคัญ 4 ด้านของ
บรรยากาศโรงเรียน ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน (Institutional vulnerability)
2)ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อานวยการและครู (Collegial leadership) 3) ความสัมพันธ์ระหว่างครู
ด้วยกัน(Professional teacher behavior) และ 4)การมุ่งผลสัมฤทธิ ์ของผูอ้ านวยการ ผูป้ กครองและ
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ครู (Achievement press) (Hoy; et al. 2002 : 42) ซึง่ ข้อคาถามทัง้ 4 ด้านได้จากการลดทอนข้อ
คาถามจากแบบวัด OCDQ และ OHI นัน่ เอง และจากการการศึกษาของรีเ วส (Reeves. 2010)
พบว่ามีการใช้แบบวัด The Organizational Climate Index (OCI) ของฮอยและคณะ (Hoy; et al.
2002) ซึง่ เป็ นแบบวัดบรรยากาศองค์การอย่างกระชับ ซึง่ มีความเชื่อมัน่ ความเทีย่ งตรงสาหรับการ
วัดบรรยากาศโรงเรียน แบบวัดดังกล่าว ฮอยและคณะได้คดั เลือกข้อคาถาม 30 ข้อจากเดิม 42 ข้อ
ซึง่ ต่อมารีเวสเลือกไว้ 27 ข้อสาหรับใช้การศึกษา จากแบบวัดเดิมทีว่ ดั บรรยากาศโรงเรียนใน 4 มิติ
โดยแบบวัดนี้เป็ นมาตราประมาณค่า 4 ระดับ (เกิดขึน้ นานๆครัง้ ถึง เกิดขึน้ บ่อยครัง้ มาก)
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นผู้วจิ ยั สนใจทาการศึกษาบรรยากาศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิส ลามในพื้นที่ส ามจังหวัดชายแดนใต้ และมีการศึกษาร่ว มกันหลายตัว แปร จึงเลือ กใช้แบบวัด
บรรยากาศโรงเรียนของฮอยและคณะ (Hoy; et al. 2002) ซึง่ มีความกระชับและครอบคลุมลักษณะ
ทัง้ 4 ด้านโดยแปลเป็ นภาษาไทยและเรียบเรียงให้มคี วามเหมาะสมกับบริบททีศ่ กึ ษา
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศโรงเรียน
คีลนิ คฺ (Kılınç. 2013) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู
กับบรรยากาศโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็ นครูโรงเรียนประถมศึกษาในเมือง Kastamonuประเทศตุรกี
จานวน 302 คน วัดบรรยากาศของโรงเรียนโดยใช้แบบวัด OCDQ-RE (Halpin; & Croft. 1963)
ผลการวิจยั ชี้ให้เห็นว่าการรับรู้ การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูสมั พันธ์กับองค์ประกอบของ
บรรยากาศโรงเรียนแบบสนับสนุ น (supportive) โดยตรง(directive) และ มิตรสัมพันธ์ (intimate)
ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยบรรยากาศด้านมิตรสัมพันธ์ (intimacy) เป็ นตัวทานายการ
มองโลกงอ่ ดีเ ชิง วิช าการของครูอ ย่า งมีนั ย ส าคั ญ ทางสถิติ และรีเ วส (Reeves.2010)ได้ ศึก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกงดีเชิงวิชาการของโรงเรียนและบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน ใช้แบบวัด The Organizational Climate Index (OCI) (Hoy; et al. 2002) ในการวัด
บรรยากาศโรงเรียนใน 4 มิติ ได้แก่ ภาวะผู้นาของผูบ้ ริหาร (Collegial leadership) ความเป็ นมือ
อาชีพของครู (Professional teacher behavior) การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์ด้านวิชาการของนักเรียน
(Achievement press) และชุมชนสัมพันธ์ (Institutional vulnerability) เก็บข้อมูลจากครูระดับ
ประถมศึกษาทางตอนเหนือของรัฐอลาบามา จานวน 67 โรงเรียน ผลพบว่า การมองเชิงบวกทาง
วิชาการและบรรยากาศโรงเรียนมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และสามารถทานาย
ประสิทธิผลของโรงเรียนได้
3.1.3 พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ข ององค์การในโรงเรีย น (School OCB:
SOCB)
ได โพลา และแชนเนน โมแรน (DiPola;&Tschannen-Moran. 2001) เป็ นนักวิชาการ
กลุ่มแรกทีพ่ ฒ
ั นาและประยุกต์ตวั แปร OCB มาศึกษาในบริบทโรงเรียน โดยตัง้ ชื่อว่า OCBSS เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง OCB และบรรยากาศโรงเรียน (Cooper. 2010) พฤติกรรมการเป็ นเป็ น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์การในโรงเรียนนัน้ ถือว่ายังเป็ นตัวแปรค่อนข้างใหม่ เป็ นตัวแปรคุณลักษณะของ
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องค์การทีส่ มั พนธ์กบั พฤติกรรมการทางานที่นอกเหนือจากหน้าที่ แต่ส่งผลที่ดตี ่อองค์การโดยรวม
ผลการศึก ษาที่ผ่านมาชี้เห็นว่าตัวแปรนี้มคี วามสัมพันธ์ทางบวกต่ อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักเรียนและคุณลักษณะที่ดเี กี่ยวกับบรรยากาศโรงเรียน เช่น ภาวะผูน้ าแบบเพื่อนร่ วมงาน ความ
เป็ นมืออาชีพของครู การมุ่งเน้นวิชาการ การยึดมันผู
่ กพันกับชุมชน ความไว้วางใจของครู การ
สนับสนุ นของหัว หน้ างาน ความเป็ นกลุ่ ม ความรู้ส ึกทางบวก และการมองเชิงบวกทางวิชาการ
นอกจากนี้ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การยังถูกศึกษาและพัฒนาโดยนักวิชาการให้เป็ น
ตัวแปรระดับกลุ่ม ใช้ช่อื ว่า Group-level Organization Citizenship Behavior (Podsakoff; et al.
1997; Tepper; et al. 2004; Pearce and Herbik. 2004)โดยมีขอ้ แตกต่าง คือ OCB แบบเดิมเป็ น
การประเมินบุคคลทีม่ ตี ่อบุคคล ส่วน GOCB เป็ นการประเมินของบุคคลทีม่ ตี ่ อบรรยากาศเกี่ยวกับ
OCB ของกลุ่มภายในองค์ก ร โดยไม่คานึงถึงพฤติกรรมของพนักงานเป็ นรายบุค คล ดังนัน้
แนวคิดทฤษฎีของ GOCB จึงมาจากขอบข่ายของบรรทัดฐานกลุ่มและบรรยากาศในมราทางาน
(Ehrhart; & Naumann.2004) จากแนวคิดนี้ มองว่ากลุ่มหรือทีมงานมีบทบาทหลักในการปรับแต่ ง
ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล การศึกษาด้านจิตวิทยาสังคมแสดงให้เห็นว่ากลุ่มมีอทิ ธิพลหลักต่อ
การตัดสินใจ การรับรู้ ความเชื่อ และทัศนคติของบุคคลในหลายๆด้าน ในแต่ละองค์กร ทีมงานถือ
เป็ นแหล่งของบรรทัดฐานกลุ่ม เกิดการสร้างความสัมพันธ์แบบแลกเปลีย่ นภายในกลุ่ม (George; &
Bettenhausen.1990) หรือ อาจกล่ าวได้ว่า กลุ่ มในองค์กรส่ งผลต่ อ บรรยากาศองค์กรและสร้าง
แรงจูงใจทีเ่ ข้มแข็งทีเ่ ป็ นฐานของกิจกรรมส่วนบุคคล ซึง่ รวมถึงการตัดสินใจของพนักงานทีจ่ ะมีส่วน
ร่วม มิฉะนัน้ จะเป็ นการยับยัง้ พฤติกรรมเสริมสร้างสังคมและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี อง
องค์การได้ ยกตัวอย่างการศึกษาหนึ่งที่พบว่า องค์กรใดที่ยงิ่ มีความเป็ นทางการน้อยลง ยิง่ สร้าง
บรรยากาศให้เกิดความเหนียวแน่ นภายในกลุ่มและส่งเสริมพฤติกรรมการเป็ นมาชิกทีด่ ขี ององค์กร
(OCB) ในทางตรงข้าม หากองค์ การมีรูปแบบโครงสร้างที่เป็ นราชการ ระบบเจ้าขุนมูลนาย จะ
สร้างบรรยากาศให้บุคคลเกิดความรูส้ กึ แปลกแยกและยับยัง้ การเกิด OCB
เช่นเดียวกันผล
การศึกษาอื่นทีพ่ บว่า ผลลัพธ์และประสิทธิผลขององค์กรเกีย่ วข้องกับพลวัตรระดับกลุ่มมากกว่าการ
กระทาและการคิดริเริม่ เป็ นรายบุคคล ดังนัน้ จึงอาจแย้งได้ว่า GOCB เป็ นพลวัตรระดับกลุ่มใน
องค์กรทีม่ ปี ระโยชน์ต่อการอธิบายผลลัพธ์ขององค์กรได้มากกว่าการอธิบายโดย OCB ระดับบุคคล
(George; & Bettenhausen. 1990;Podsakoff; & MacKenzie.1995) ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั
เลือกศึกษาพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การในโรงเรียนตามแนวคิ ดของได้ โพลาและและ
แชนนอน โมแรน (DiPola;&Tschannen-Moran. 2001) เพราะเป็ นแนวคิดทีไ่ ด้รบั ความนิยม และมี
การวัดที่ไ ม่ซบั ซ้อน อีกทัง้ มีงานวิจยั ที่ยนื ยันว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมองเชิงบวกทาง
วิชาการ
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การวัดพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การระดับโรงเรียน
คูเปอร์ (Cooper. 2010) ศึกษาการรับรู้ความสามารถของกลุ่ม (Collective efficacy)
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ และประสิทธิผลของโรงเรียนของรัฐในอลาบะมา ในการ
เก็บข้อมูลพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การในโรงเรียน ใช้แบบวัดทีพ่ ฒ
ั นาโดย โพลาและ
คณะ (DiPola; et al. 2007) ประกอบด้วยข้อ คาถามจานวน 12 ข้อ ปรับจากต้นฉบับเดิม
(Oranizational Citizenship Behavior in Schools Scale: OCBSS)ทีม่ จี านวน 15 ข้อ ออกแบบ
เพื่อ วัดพฤติก รรมแบบกลุ่ มของครูในโรงเรียน มีค่ าความเชื่อ มันของแบบวั
่
ด ของแบบวัดสาหรับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่ากับ .86 .93 และ .93 ตามลาดับ
นอกจากนี้ การศึกษาของยูวมี า (Euwema. 2007)ทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูน้ าและพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การระดับกลุ่มข้ามวัฒนธรรม ใช้แบบวัด GOCB ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยแต่ละ
ข้อคาถามมีมาตราส่วนประมาณค่า 6 คะแนน จาก A ถึง F แต่ละระดับจะใช้ขอ้ ความแทนตัวเลข
ค่าความเชื่อมันของแบบวั
่
ดเท่ากับ 0.83
ส่วนการศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ยั เลือกใช้แบบวัดของ คูเปอร์ (Cooper. 2010) และเนื่องจาก
กลุ่ มตัว อย่างเป็ นครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม จังหวัดชายแดนใต้ ผู้วจิ ยั จึ งนาแบบวัด
ต้นฉบับภาษาอังกฤษมาแปลเป็ นภาษาไทยและปรับข้อคาถามให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทที่
ศึกษา
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การระดับโรงเรียน
คูเปอร์ (Cooper. 2010) ศึกษาการรับรู้ความสามารถของกลุ่ม (Collective efficacy)
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ และประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมของรัฐในอลาบะมา
สารวจกับครูจานวน 1,859 คน จากโรงเรียน 45 โรงเรียน ผลพบว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การในโรงเรียนสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลของโรงเรียนและการรับรูค้ วามสามารถร่วมกันของครู
ขณะที่ ชอยและซี (Choi; & Sy. 2010) ศึกษาเรื่อง เกี่ยวกับกระบวนการทีเ่ กิดก่อนและคันกลางที
่
่
ทานายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การระดับกลุ่มของกลุ่มขนาดเล็ก กลุ่มตัวอย่างเป็ น
กลุ่มงานขนาดเล็กจานวน 62 กลุ่มจากอุตสาหกรรมทีห่ ลากหลาย พบว่า ความขัดแย้งเกี่ยวกับงาน
และความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ม ีค วามสัมพันธ์ทางลบกับผลการปฏิบ ัติงาน ความขัดแย้ง
เกีย่ วกับงานเพิม่ ระดับ GOCB ขณะทีค่ วามขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ลดระดับ GOCB
จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การระดับกลุ่ม โดยเฉพาะในบริบท
โรงเรียน มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลของโรงเรียนและการรับรูค้ วามสามารถร่วมกันของครู ซึ่ง
เป็ นองค์ประกอบด้านหนึ่งของการมองเชิงบวกทางวิชาการ ผู้วจิ ยั จึงได้นาตัวแปรพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์ก ารระดับกลุ่มมาศึกษาในครัง้ นี้ด้วย ในฐานะตัว แปรเชิงเหตุระดับกลุ่มที่
ส่งผลต่อการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน
โดยสรุป จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับตัวแปรด้านคุณลักษณะของ
โรงเรียนดังกล่ าวข้างต้น ทาให้ผู้วจิ ยั สนใจศึกษาว่าตัวแปรเชิงเหตุระดับโรงเรียน ได้แก่ ความ
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รับผิดชอบร่วม บรรยากาศโรงเรียน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การระดับโรงเรียน จะ
ส่งผลต่อการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนหรือไม่ ดังภาพประกอบ 4
คุณลักษณะของโรงเรียน

การมองเชิ งบวกทางวิ ชาการ
ของโรงเรียน

ตัวแปรเชิ งเหตุระดับ
องค์การ
-ความรับผิดชอบร่วม
-บรรยากาศโรงเรียน
-พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ี
ขององค์การระดับโรงเรียน

ภาพประกอบ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงเหตุระดับองค์การทีส่ ่งผลต่อการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของโรงเรียนทีใ่ ช้ในการศึกษา
3.2 ปัจจัยเชิ งเหตุระดับบุคคล
3.2.1 มุมมองการจัดการเรียนการสอน (Teachers’ instructional perspective)
มุมมองการจัดการเรียนการสอนเป็ นความคิด ความเชื่อ มุมมองของครูท่มี ตี ่อการสอน
แนวผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางและการปฏิบตั กิ ารสอน ซึง่ ระดับคะแนนทีไ่ ด้จากแบบสอบถามจะสะท้อน
ว่าครูมมี ุมมองเกี่ยวกับ วิธกี ารสอนที่เ หมาะสมที่สุดสาหรับนักเรียนนัน้ เป็ นอย่างไร ซึ่งการเลือ ก
วิธกี ารจัดการเรียนการสอนของครูเป็ นสิง่ สะท้อนถึงความเชื่อของครูว่าสิง่ ไหนทาให้นักเรียนเรียนรู้
ได้ดีท่ีสุ ด ส่ ว นแนวคิด ผู้เ รียนเป็ นศู นย์กลาง เป็ น แนวคิดที่ค รู มุ่ง เน้ นเรื่อ งกระบวนการเรีย นรู้
โดยเฉพาะวิธที จ่ี ะทาให้เกิดการเรียนรู้ ครูเหล่านี้จงึ ไม่ใช้การวัดและประเมินผลเป็ นเกณฑ์แรกทีจ่ ะ
ใช้สะท้อนการเรียนรูข้ องนักเรียน แต่ครูเชื่อว่าเด็กทุกคนเรียนรูไ้ ด้และแผนการจัดการเรียนการสอน
นัน้ ควรต้องอยู่พ้นื ฐานความต้องการของนักเรียน ทัง้ นี้ มีการตีความที่หลากหลายเกี่ยวกับแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์ความรู้ (constructivist) ซึง่ เป็ นแนวคิดทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ น
ศูนย์กลางว่าครูควรจะมีบทบาทและส่วนร่วมอย่างไร แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนักวิชาการต่างเห็นด้วย
ว่า ครูมบี ทบาทช่วยให้เด็กได้เป็ นเจ้าของความเพียรพยายาม ความเพียรพยายามนี้หมายถึงความ
เพียรพยายามของนัก เรียนเองเพื่อ ให้ต นได้เ กิดความเข้าใจด้ว ยตัว เอง ความเป็ นเจ้าของ ของ
นัก เรียนในที่น้ีไ ม่ได้ห มายถึงการที่ครูจะละทิ้งความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน แต่
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หมายถึงการทีค่ รูปรับตัว ปรับการจัดการเรียนการสอนของตนให้เข้ากับความสนใจ ความสามารถ
ความรู้ และความต้องการของนักเรียน (Prawat.1992: 357) โดยนิยามแล้ว ครูทม่ี คี วามเชื่อในการ
ให้นกั เรียนเป็ นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอนนัน้ ต้องเชื่อมัน่ ไว้วางใจว่าในตัวนักเรียนของ
ตนว่า จะให้ค วามร่ว มมือ ในกระบวนการเรียนการสอน นอกจากนี้ ครูเ หล่ านี้ยงั ต้อ งเชื่อ มันใน
่
ความสามารถของตนว่ามีบทบาทสนับสนุ นส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักเรียนให้พฒ
ั นาขึน้ ได้ ดังนัน้
ครูทเ่ี น้นให้นกั เรียนเป็ นศูนย์กลางต้องมีคุณลักษณะการมองเชิงบวก (Optmistic) ทัง้ ต่อการสอนของ
ตัวเองและต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนที่ตนสอน (Hoy. 2007: 9-10) จากความสาคัญดังที่กล่าวมา
ข้างต้น การศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกศึกษามุมมองการจัดการเรียนการสอนเป็ นตัวแปรเชิงเหตุ
ตัวแปรหนึ่งของการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู
การวัดมุมมองการจัดการเรียนการสอน
ฮอยและคณะ (Hoy; et al. 2007) ศึกษาความสัมพันธ์ของความเชื่อของครูเกี่ยวกับการ
สอนกับ ความยึด มัน่ ในวิช าชีพ โดยใช้แ บบวัด Teacher’s
Belief
Survey
(TBS)
(Woolley;Benjamin; & Woolley.2004) ซึง่ เป็ นแบบวัดทีป่ ระกอบด้วย 2 มิตยิ ่อย ได้แก่ การสอนนัก
สร้างสรรค์ความรู้ และผูป้ กครองนักสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivist Teachingand Constructivist
Parent subscales) โดยฮอยและคณะได้นามาใช้ศกึ ษานาร่องเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปร
จนได้ขอ้ คาถามจานวน 10 ข้อขององค์ประกอบเดียว ซึ่งเรียกใหม่ว่า ความเชื่อของครูเกี่ยวกับการ
สอนเน้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง ซึ่งข้อคาถามจะวัดด้านการจัดการเรียนการสอน การทางานกับ
ผู้ป กครอง เช่ น “ฉัน เชื่อ ว่ า การขยายความคิด ของนักเรีย นเป็ นวิธ ีท่ีมปี ระสิทธิภาพที่จะสร้า ง
หลักสูตรของฉัน” เป็ นต้น แบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ (ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ – เห็น
ด้วยอย่างยิง่ ) มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .75 (Hoy. 2007: 16) เนื่องจากการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นผู้วจิ ยั
สนใจทาการศึกษามุมมองการจัดการเรียนการสอนของครูเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้ จึงทาการแปลแบบวัด Teacher’s Belief Survey (TBS) (Woolley;Benjamin; &
Woolley.2004) และเลือกใช้ข้อคาถามด้านที่วดั มุมมองการจัดการเรียนการสอนของครู โดยแปล
เป็ นภาษาไทยและเรียบเรียงให้มคี วามเหมาะสมกับบริบททีศ่ กึ ษา
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับมุมมองการจัดการเรียนการสอน
การศึกษาของฮอยและคณะ (Hoy; et al. 2007) ได้ศกึ ษาความเชื่อของครูว่าสามารถ
ทานายการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูได้หรือไม่ กลุ่มตัวอย่างเป็ นครูชนั ้ ประถมศึกษาจาก
โรงเรีย นที่ห ลากหลาย การศึก ษาพบว่ า ความเชื่อ ของครูเ กี่ย วกับ การสอนแบบผู้เ รีย นเป็ น
ศูนย์กลางสัมพันธ์กบั การอธิบายการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู นอกจากนี้ ความเชื่อของครู
เกี่ยวกับการสอนแบบผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง การจัดการชัน้ เรียนตามแนวคิดมนุ ษยนิยม และความ
ยึดมันในวิ
่ ชาชีพร่วมกันอธิบายการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูได้อย่างมีนัยสาคัญ
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3.2.2 มุมมองเกี่ยวกับเวลา (Time perspective )
มุมมองเวลา เป็ นแนวทางทีบ่ ุคคลใช้ในการคิด จัดระเบียบ และรูส้ กึ เกี่ยวกับอนาคตของ
ตนเอง ซึง่ เป็ นพืน้ ฐานสาคัญในการตัง้ เป้ าหมาย การมองเห็น การมุ่งหวัง การจัดการ และวางแผน
ความเป็ นไปได้ในอนาคต (Lomranz; Shmotkin; & Katznelson.1983: 407) อีกทัง้ เป็ นการมุ่งหวัง
ปั จจุบนั ต่อเป้ าหมายในอนาคต (Husman& Lens. 1999: 115) มุมมองเวลาเป็ นคุณลักษณะทีส่ าคัญ
ของระบบความคิดทีท่ าให้บุคคลสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับผลทีจ่ ะตามมาในอนาคตอันเนื่องจากสิง่ ที่
เกิดขึน้ ในปั จจุบนั ได้ เป็ นพืน้ ฐานสาคัญที่ใช้ในการตัง้ เป้ าหมาย คาดการณ์ มีส่วนร่วม การจัดการ
และวางแผนความเป็ นไปได้ท่จี ะเกิดขึน้ ในอนาคต (Husman; & Lens. 1999; Kauffman; &
Husman. 2004; Leonardi. 2007; Seijts.1998 citing in Eren. 2012: 112) การเชื่อมโยงแนวคิด
มุมมองเวลากับการศึกษา พบว่ามีผลการวิจยั ที่แสดงให้เห็นว่า มุมมองเวลามีความเชื่อมโยงกับ
แรงจูงใจในการเรียน พฤติกรรมการเรียนรู้ และ ผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียน (Bilde; Vansteenkiste; &
Lens. 2011;De Volder; & Lens. 1982; Malka; & Covington. 2005; Peetsma. 2000;Peetsma;
& van der Veen. 2011; Simons; et al. 2004) นอกจากนี้ จากการศึกษาของเดอโวลเดอ และ
เลนส์ (De Volder; &Lens. 1982) ยังพบว่า การยึดมันผู
่ กพันด้านวิชาการของนักเรียนและระยะของ
ช่วงเวลาของมุมมองเวลามีความสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญ นันคื
่ อ นักเรียนทีม่ แี รงจูงใจสูง
ส่งผลต่อระดับการให้ความสาคัญต่อเป้ าหมายระยะไกลมากขึน้ และมองว่าการศึกษาเป็ นเครื่องมือที่
จะทาให้บรรลุ เป้ าหมายทัง้ ใกล้แ ละไกลได้มากกว่านักเรียนที่มแี รงจูงใจต่ า ทั ้งนี้ซิมบาร์โด และ
บอยด์ (Zimbardo;& Boyd. 1999) ยังศึกษาพบว่า การมุ่งเน้นเรื่องเวลา (เช่น ปั จจุบนั อนาคต เป็ น
ต้น) เกรดเฉลี่ย และจานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ท่ใี ช้ในการเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยสาคัญ ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่ามุมมองเวลาเป็ นปั จจัยสาคัญทีจ่ ะอธิบายความพยายามและผลสัมฤทธิ ์ทาง
วิชาการได้ สอดคล้องกับ มาลกา และ โควิงตัน (Malka; &Covington. 2005) ทีศ่ กึ ษาความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้ข องนัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย พบว่า ประสิทธิภาพด้านพฤติกรรมการเรียนเป็ น
เครือ่ งมือช่วยให้บรรลุเป้ าหมายในอนาคตและได้ผลการเรียนที่ดใี นวิชาจิตวิทยาและยังพบว่ามุมมอง
เวลาสามารถทานายผลการเรียนของนักเรียนในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญ จากความสาคัญ ของ
มุมมองเวลาที่เชื่อมโยงกับตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จทางวิชาการ ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น ใน
การศึกษาครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั จึงได้เลือกศึกษามุมมองเวลาเป็ นตัวแปรเชิงเหตุตวั แปรหนึ่งที่ส่งผลต่อการ
มองเชิงบวกทางวิชาการของครู
การวัดมุมมองเกี่ยวกับเวลา
การศึกษาของ เดอไบลด์ และคณะ (de Bilde;Vansteenkiste; & Lens. 2011) เลือกใช้
แบบวัด the Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) ของซิมบาร์โด (Zimbardo;& Boyd.
1999) โดยแปลต้นฉบับเป็ นภาษาดัตช์ แบบวัดเป็ นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (ไม่จริง -จริง
มาก) ประกอบด้ว ยองค์ ป ระกอบ 3 ด้า นเกี่ย วกับ มุ ม มองอนาคตได้ แ ก่ (a) Future
time
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perspective15 ข้อ ค าถาม (b) Presenthedonistic perspective15 ข้อ ค าถาม และ (c) Present
fatalistic perspective10 ข้อคาถาม แต่ละด้านมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .73 .75 และ .67 ตามลาดับ
มีผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่าแบบจาลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ใน
ระดับทีย่ อมรับได้ นอกจากนี้ จากการศึกษาของเอเรน(Eren. 2012) ทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับมุมมองเวลา
กับกลุ่มตัวอย่างครูในประเทศอิสราเอล ซึง่ ใช้แบบวัด The Zimbardo Time perspective Inventory
(Zimbardo; & Boyd. 1999) ซึง่ ถูกใช้สาหรับประเมินแนวโน้มทัวไปเกี
่
่ยวกับอนาคตทีค่ าดหวังของ
ครู (FTP-Scale)รวมถึง ใช้เพื่อ ประเมินแนวโน้มทัวไปเกี
่
่ยวกับอนาคตที่คาดหวังของบุคคลทัวไป
่
(Adelabu.2007; Epel; Bandura; & Zimbardo. 1999) นอกจากนี้แบบวัดนี้ยงั ได้ถูกแปลเป็ นภาษา
ตุรกี (Eren; &Tezel. 2010) แบบวัดมุมมองเวลาประกอบด้วยข้อคาถาม 13 ข้อ เป็ นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (veryuncharacteristic = 1, very characteristic = 5) มีค่าความเชื่อมันรวมทั
่
ง้
ฉบับเท่ากับ 0.83ทัง้ นี้การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั เลือกใช้แบบวัดนี้ในการศึกษา โดยทาการแปล
เป็ นภาษาไทยและเรียบเรียงให้สอดคล้องกับบริบททีศ่ กึ ษา
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับมุมมองเกี่ยวกับเวลา
จากการทบทวนงานวิจยั ทีผ่ ่านมาทีศ่ กึ ษามุมมองเวลา พบว่า มีการศึกษาความเป็ นตัว
แปรคันกลางของการมองเชิ
่
งบวกทางวิชาการของครูของความสัมพันธ์ระหว่างมุมมองเวลาและการ
วางแผนด้านวิชาชีพเกี่ยวกับการสอน (Eren.2012) โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างครูท่สี มัครใจเข้า
ร่ว มจานวน 396 คน ผลพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมุมมองเวลากับ ความอุ ต สาหะตามแผน
(Planned effort) การคงอยู่ตามแผน (Planned persistence) และแรงบันดาลในการพัฒนาวิชาชีพ
(Professional development aspirations) อย่างมีนัยสาคัญโดยมีการมองเชิงบวกทางวิชาการเป็ น
ตัวแปรปรับ ขณะที่มุมมองเวลาและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับภาวะผูน้ า(Professional development
aspirations)ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ นอกจากนี้ มีการดัดแปลงแนวคิดมุมมองเวลาเพื่อการศึกษา
ในบริบทการทางานและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างมุมมองเวลากับ อายุและคุณลักษณะด้านการ
ทางาน ได้แก่ ความซับซ้อนของงาน และ การควบคุม ศึกษาโดยใช้โมเดลสมการโครงสร้างกับกลุ่ม
ตัวอย่างพนักงานหลากหลายอาชีพจานวน 176 คน พบว่า อายุมคี วามสัมพันธ์ทางลบกับ มุมมอง
เวลาในมิตดิ า้ นเวลาทีจ่ ะคงอยู่ในอาชีพและโอกาสทีจ่ ะคงอยู่ในอาชีพ ขณะที่คุณลักษณะของงาน มี
ความสัมพันธ์ท างบวกกับ มิติโ อกาสในการคงอยู่ใ นงานและเป็ น ตัว แปรปรับ ของความสัมพัน ธ์
ระหว่างอายุและโอกาสในการคงอยูใ๋ นงาน นันคื
่ อ ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและโอกาสในการคงอยู่
ในงานจะลดน้อยลงเมื่อระดับของความซับซ้อนของงานและการควบคุมเพิม่ ขึน้ (Zacher;&Frese.
2009)
จะเห็นได้ว่า มุมมองเวลา มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
ผู้ว ิจ ยั จึง ศึก ษามุมมองเวลาในฐานะตัว แปรเชิง เหตุ ระดับบุ ค คลที่ส่ ง ผลต่ อ การมองเชิง บวกทาง
วิชาการของครู
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3.2.3 การสนับสนุนจากครอบครัว (Family support)
การสนับสนุ นจากครอบครัว เป็ นส่วนหนึ่งของแนวคิดการสนับสนุ นทางสังคมทีม่ ตี ้นกา
เนินจากการวิจยั ทางการแพทย์ในช่วงปี ค.ศ. 1970 ผลการศึกษาวิจยั แสดงให้เห็นว่าบุคคลสามารถ
รับ รู้ก ารสนับ สนุ นจากปฏิส ัมพัน ธ์ท างสัง คมในช่ ว งที่ต นอยู่ภายในภาวะกดดัน ท าให้ส่ ง ผลต่ อ
สุขภาพทางกายและใจทีด่ ขี น้ึ และป้ องกันอาการบาดเจ็บได้มากกว่าบุคคลทีอ่ ยู่อย่างโดดเดีย่ ว ซึง่
ชีใ้ ห้เห็นถึงบทบาทของการเป็ นตัวแปรส่งผ่านของการสนับสนุ นทางสังคม (Turner; & Turner.1999)
คาฟลาน (Kaplan.1974) มีความเห็นว่าการสนับสนุนทางสังคมในบุคคลนัน้ เป็ นสิง่ ทีพ่ ยายามช่วยให้
คนได้ร บั ความช่ ว ยเหลือ จากคนรอบข้า งในเวลาที่พ วกเขาเผชิญ อยู่กับ ปั ญ หา พฤติก รรมการ
สนับสนุ นนี้ห มายรวมถึง ครอบครัว เพื่อ น เพื่อ นบ้าน เพื่อ นร่ว มงาน หัว หน้ า และบุค คลที่ม ี
ความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ
งานวิ จยั เกี่ยวกับการสนับสนุนจากครอบครัว
มีงานวิจยั มากมายทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับการสนับสนุนจากครอบครัวในบริบทต่างๆและพบว่า
การสนับสนุ นจากครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทางาน เช่น ชิ เยห์
และวู (Chi;Yeh; & Wu. 2014) ศึกษาบทบาทในการเป็ นตัว แปรคันกลางของความสุ
่
ขต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและประสิทธิผลในการสอนของครู โดยศึกษาเชิงสารวจ
กับกลุ่มตัวอย่างครูระดับชัน้ ประถมศึกษาในประเทศใต้หวันจานวน 265 คน การศึกษาพบว่า การ
สนับสนุ นทางสังคมส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลในการสอนและความสุขของครูอย่างมีนัยสาคัญ
และพบว่าความสุขมีบทบาทเป็ นตัวแปรคันกลางของความสั
่
มพันธ์ระหว่างการสนับสนุ นทางสังคม
และประสิทธิผลในการสอนอย่างมีนัยสาคัญ และการศึกษาของ ซารอสและซารอส (James C.
Sarros; Anne M. Sarros.1992) เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุ นของครอบครัวกับ
ความเหนื่อยหน่ ายของครู ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาจานวน 491
ในรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ผลการศึกษาพบว่า การสนับสนุ นจากผูอ้ านวยการโรงเรียนเป็ น
ตัวทานายความรูส้ กึ เหนื่อยหน่ายของครู
3.2.4 การสนับสนุนจากชุมชน (Community support)
พบว่ า มีก ารศึก ษามากมายเกี่ย วกับ การสนั บ สนุ น จากชุ ม ชนในบริบ ทต่ า งๆ เช่ น
การศึก ษาของโม (Mo.1991)ที่ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความเครีย ดทางอาชีพ รูป แบบ
บุคลิกภาพ และการสนับสนุนทางสังคมของครูระดับมัธยมศึกษา พบว่า ครูทม่ี สี ถานภาพโสด เป็ น
ครูใหม่ ครูทม่ี คี วามเครียดสูงกว่า และขาดการสนับสนุ นทางสังคม มีความเหนื่อยหน่ ายสูงกว่ากลุ่ม
อื่น นอกจากนี้ยงั สรุปได้ว่า ครูทม่ี บี ุคลิกภาพแบบ A มีความเหนื่อยหน่ ายน้อยกว่าครูทม่ี บี ุคลิกภาพ
แบบอื่นๆ การศึกษาของเบอร์เคีย กรีนกลาซซา และชวาเซิรบ์ (Ronald J. Burkea; Esther R.
Greenglassa;& Ralf Schwarzerb.2007) ทีศ่ กึ ษาระยะยาวเกี่ยวกับผลของความเครียดในงาน การ
สนับสนุ นทางสังคม และความสงสัยในตัว เองที่ม ีต่ อ ความเหนื่อ ยหน่ า ยทางใจ ศึก ษากับกลุ่ ม
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ตัวอย่างครูและผูบ้ ริหารโรงเรียน จานวน 362 คน แบ่งการศึกษาเป็ น 2 ครัง้ โดยเก็บข้อมูลครัง้ ที่ 2
หลังจากเก็บข้อ มูล ครัง้ แรกผ่ านไป 1 ปี ผลการวิเ คราะห์ล ิส เรลพบว่า ตัว แปรทานายที่ศึกษามี
ความสัมพันธ์กบั ความรู้สกึ เหนื่อยหน่ ายหลังจากผ่านไป 1 ปี อย่างมีนัยสาคัญ และความเหนื่อย
หน่ายยังเป็ นตัวแปรคันกลางระหว่
่
างตัวแปรทานายและผลลัพท์ทางสุขภาพกายและจิต นอกจากนี้
คาเรนและคณะ (Caren; Brondolo; et. al.2002) ยังได้ศกึ ษาเกี่ยวกับการสนับสนุ นทางสังคม ความ
เหนื่อยหน่ าย ความพึงพอใจในงาน และผลผลิต ศึกษากับพนักงานจราจร 211 คน (ชาย 92 คน
และหญิง 119 คน) การศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคม (ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้า
งาน) มีความสัมพันธ์ทางลบกับความเหนื่อยหน่าย และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจใน
งานและผลผลิต การสนับสนุ นจากครอบครัวและความเหนื่อยหน่ ายมีระดับความสัมพันธ์สูงกว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุ นจากครอบครัวและความพึงอใจในงานหรือผลผลิต ขณะที่การ
สนั บ สนุ น จากหัว หน้ า งานมีค วามสัม พัน ธ์กับ ความพึง พอใจในงานและผลผลิต แตไม่ พ บว่ า มี
ความสัมพันธ์กบั ความเหนื่อยหน่าย
3.2.5 การรับรู้แรงจูงใจของนักเรียน (Perception of students’ motivation)
การรับรูแ้ รงจูงใจของนักเรียนมีความเกีย่ วข้องกับพฤติกรรมของครู เนื่องจากความเชื่อ
ของครูเกี่ยวกับธรรมชาติของแรงจูงใจของนักเรียนนัน้ สามารถส่งผลต่อความพยายามและกลยุทธ์
ต่างๆที่ใช้เ พื่อ จูงใจนักเรียน ความเชื่อเหล่านี้ค รอบคลุ มตัว แปรแรงจูงใจที่มขี อบข่ายที่กว้าง 1)
ครอบคลุมทัง้ ความเชื่อของครูเกี่ยวกับเป้ าหมายทางการเรียนของนักเรียน (ความรอบรูห้ รือผลการ
เรียน) 2)ความสนใจและรู้คุณค่ าของสื่อต่างๆ 3)ความเชื่อของครูว่าธรรมชาติของแรงจูงใจของ
นักเรียนว่ามาจากภายในหรือภายนอก และความเชื่อว่าความสามารถที่จะประสบความสาเร็จนัน้
เกีย่ วข้องกับพยายามในการจูงใจหรือไม่ นอกจากนี้ครูยงั ประเมินระดับแรงจูงใจว่าเพียงพอต่องาน
ทีต่ ้องทาหรือไม่ (Hardre’; & Sullivan.2008,2009;Kaplan; & Maehr.2007) การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนและประสบการณ์ ของครูส่งผลต่อความพยายามและกลยุทธ์ต่างๆที่จะจูงใจนักเรียน การ
ประเมินตัดสินอย่างถูกต้องของครูเกีย่ วกับแรงจูงใจของนักเรียนเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญในการทาความเข้าใจ
แรงจูงใจของนักเรียน พฤติกรรมภายนอกทีส่ งั เกตเห็นได้เป็ นสิง่ เดียวที่ครูจะใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐาน
ในการประเมิน นอกจากนี้ การที่ค รูไม่ได้ใ ส่ใจพฤติกรรมนักเรียนหรือใช้การรับรู้ของตน อาจ
นาไปสู่การประเมินทีผ่ ดิ พลาดได้ (Dicke; et al. 2012; Givvin; et al. 2001)
การวัดการรับรู้แรงจูงใจของนักเรียน
ดิ เอลิซ า (D’ Elisa. 2015) ศึก ษาเกี่ย วกับ แรงจูง ใจของนัก เรีย น เก็บ ข้อ มูล จากกลุ่ ม
ตัวอย่างครู โดยใช้แบบสอบถามการรับรูแ้ รงจูงใจของนักเรียน (The perception of Student
Motivation: PSM) ซึง่ พัฒนาโดยฮาร์ดเรและคณะ (Hardre’; et al. 2008) ประกอบด้วยข้อคาถาม
20 ข้อ แบ่งเป็ น 2 ส่วนย่อย คือ ข้อคาถามเกีย่ วกับการรับรูแ้ รงจูงใจของนักเรียน จานวน 7 ข้อ และ
ข้อคาถามเกี่ยวกับเหตุผลทีน่ ักเรียนขาดแรงจูงใจ จานวน 13 ข้อ ซึง่ เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับปั จจัย
ด้านครอบครัว ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ความทะเยอทะยาน เพื่อ น และปั จจัยส่ว นบุคคล ซึ่งใน
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งานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ปรับใช้แบบสอบถามส่วนทีเ่ ป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับการรับรูแ้ รงจูงใจของนักเรียน
โดยปรับข้อคาถามให้สอดคล้องกับบริบททีศ่ กึ ษา
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้แรงจูงใจของนักเรียน
ดิ เอลิซา (D’ Elisa. 2015) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจของนักเรียน: การรับรู้ ความเชื่อ และการ
ปฏิบตั ขิ องครู เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างครูจานวน206 คนจาก 13 รัฐ เก็บข้อมูลแบบออนไลน์ ผล
การศึกษาพบว่า ครูคดิ ว่าแรงจูงใจเป็ นส่วนสาคัญในการสอน ครูได้รายงานการรูส้ กึ ถึงความสามารถ
ของตนในการจูงใจนักเรียนและการเชื่อ ว่าการเปลีย่ นแปลงระดับแรงจูงใจสัมพันธ์กบั การใช้กลยุทธ์
ในการจูงใจ
โดยสรุป ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาอิทธิพลของตัวแปรปั จจัยเชิงเหตุ
ด้านจิตลักษณะและสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการทางานของครู ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน มุมมองเวลา การรับรู้แรงจูงใจของนักเรียน การสนับสนุ นจากครอบครัว และการ
สนับสนุนจากชุมชน ว่าจะส่งผลต่อการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูหรือไม่ ดังภาพประกอบ 5
ปัจจัยเชิ งเหตุด้านจิ ตลักษณะ
(ภายใน)และสภาพแวดล้อม
(ภายนอก)ของครู

การมองเชิ งบวกทาง
วิ ชาการของครู

ตัวแปรเชิ งเหตุระดับบุคคล
-มุมมองการจัดการเรียนการสอน
-มุมมองเกีย่ วกับเวลา
-การรับรู ้แรงจูงใจของนักเรี ยน
-การสนับสนุนจากครอบครัว
-การสนับสนุนจากชุมชน

ภาพประกอบ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงเหตุระดับบุคคลทีส่ ่งผลต่อการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของครูทใ่ี ช้ในการศึกษา

ตอนที่ 4 ตัวแปรผลของการมองเชิ งบวกทางวิ ชาการ
4.1 ตัวแปรผลของการมองเชิ งบวกทางวิ ชาการระดับองค์การ
4.1.1 ประสิ ทธิ ผลของโรงเรียน (School effectiveness)
คูเ ปอร์( Cooper.2010) นิยามประสิทธิผ ลของโรงเรีย น ว่ าเป็ น การประเมิน ผลการ
ปฏิบตั ิงานของโรงเรียนที่ได้จากค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียนและการรับรู้ของครูเกี่ยวกับ
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ประสิทธิผลของโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนที่มปี ระสิทธิภาพ คือ การที่โรงเรียนที่มปี ระสิทธิภาพ
ความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ และมีความสร้างสรรค์คดิ ค้นสิง่ ใหม่ (Hoy;&Miskel. 2008; Miskel; et al.
1979; Mott. 1972; Uline; Miller; & Tschannen-Moran.1998) มีผลผลิตและบริการทีห่ ลากหลาย
ภายในโรงเรียนที่มเี ป้ าหมายด้า นต่ อ การจัดการเรียนการสอน การเรีย นรู้ และกิจกรรมนอก
หลัก สูตร นอกจากนี้ คุ ณภาพ ปริมาณ และประสิทธิผลของการผลิตสิ่งเหล่านี้ในโรงเรียนเป็ น
องค์ประกอบจาเป็ นทีจ่ ะวัดประสิทธิผลของโรงเรียน (Reeves.2010: 33)
มิสเกลและคณะ (Miskel; et al.1979) อ้างว่าประสิทธิผลขององค์การในโรงเรียนนัน้ มี
หลายมิติและซับซ้อน เขากล่าวว่าโรงเรียนสามารถมีช่วงของความแตกต่ างที่กว้างมากตัง้ แต่ ม ี
ประสิทธิผลไปจนถึงไม่มปี ระสิทธิผล ตัวอย่างเช่น โรงเรียนแห่งหนึ่งอาจโดดเด่นในด้านผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของนักเรียน ในขณะทีโ่ รงเรียนอีกแห่งหนึ่งอาจโดดเด่นในเรื่องอัตรานักเรียนการออก
กลางคัน ต่ า หรือ จริย ธรรมของบุค ลากร ข้อ บ่ ง ชี้อ่ืนๆที่ส ะท้อ นประสิทธิผ ลของโรงเรีย น อาจ
ครอบคลุมประเด็นต่ อ ไปนี้ ได้แ ก่ ด้านนักเรียน ตัว บ่ ง ชี้อ าจเป็ นผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ความคิดสร้างสรรค์ ความมันใจในตนเอง
่
แรงบันดาลใจ ความคาดหวัง การเข้า ชัน้ เรียน
การจบการศึกษา และ อัตราการษอกกลางคัน ด้านครูผู้สอน ข้อบ่งชี้อาจเป็ น ความพึงพอใจใน
งาน การขาดงานบ่อย หรือการเปลีย่ นแปลงหมุนเวียน และในด้านผูบ้ ริหาร อาจวัดได้จากความพึง
พอใจในงาน งบประมาณสมดุล และการยึดมันที
่ ่มตี ่อโรงเรียน และสาหรับสังคม ข้อ บ่งชีอ้ าจดูได้
จากการรับรูข้ องสังคมเกีย่ วกับประสิทธิผลของโรงเรียน
การวัดประสิ ทธิ ผลของโรงเรียน
การศึกษาของรีเวสโจนาธานบาร์ต (Reeves. 2010) ที่ศกึ ษาประสิทธิผลของโรงเรียน
ใช้แบบวัด The index of perceived organizational effectiveness (IPOE) ของมิสเคลและคณะ
(Miskel; et al. 1979) ซึง่ แบบวัดดัง้ เดิมพัฒนาโดยมอทท์ (Mott.1972) เพื่อใช้วดั ประสิทธิผลของ
องค์การภายในโรงพยาบาล โดยรีเวสได้ดดั แปลงข้อคาถามให้สอดคล้องกับบริบทโรงเรียน แบบวัดมี
ทัง้ หมด 8 ข้อคาถาม มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ค่าแอลฟ่ าของแบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ .86
การศึกษาของคูเปอร์ (Cooper.2010) ใช้แบบวัด Index of Perceived Organizational
Effectiveness (IPOE) ของมิสเกลและคณะ (Miskel; et al. 1979) ทีพ่ ฒ
ั นาจากแบบวัดของมอทท์
(Mott.1972) กับกลุ่มตัวอย่างครูเพื่อวัดการรับรูข้ องครูเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน แบบวัดมี
ข้อคาถามจานวน 8 ข้อ ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .89
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องประสิ ทธิ ผลของโรงเรียน
รีเ วส (Reeves.2010) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมองเชิงบวกทางวิชาการของ
โรงเรียนและบรรยากาศองค์การ (OCI) กับประสิทธิผลของโรงเรียน (IPOE) เก็บข้อมูลจากครูระดับ
ประถมศึกษาทางตอนเหนือของรัฐอลาบามา จานวน 67 โรงเรียน ผลพบว่า การมองเชิงบวกทาง
วิชาการสามารถทานายประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมอย่างมีนัยสาคัญ
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คูเปอร์ (Cooper.2010) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง OCB กับการรับรูค้ วามสามารถ
ของกลุ่มครู และความเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียน กลุ่ มตัวอย่างเป็ นครูจานวน1,859 คน
จากโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลในรัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกา จานวน 45 โรง ผลการศึกษาพบว่า
ประสิทธิผลของโรงเรียนสัมพันธ์กบั การรับรู้ความสามารถของกลุ่มครูและ OCB ของครูอย่างมี
นัยสาคัญ
4.1.2 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (Student academic achievement)
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
มีก ารศึก ษาวิจ ยั ต่ า งๆที่ย ืน ยัน ถึง อิท ธิพ ลของการมองเชิง บวกทางวิช าการที่ม ีต่ อ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนว่าส่งผลทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทัง้ โรงเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา สมิธและฮอย (Smith; and Hoy.2007) ได้ศกึ ษาวิเคราะห์การถอดถอยแบบหลาย
ตัว แปร เก็บ ข้อ มูล โรงเรีย นประถมศึก ษาในเขตเมือ งของ Texas อเมริก า จานวน 99 โรง
ผลการวิจยั แสดงให้เ ห็นว่า การมองเชิงบวกทางวิชาการเป็ นตัวแปรแฝงที่ประกอบด้ว ย การรับรู้
ความสามารถแห่งตนของครูในภาพรวม ความเชื่อมันไว้
่ วางใจต่ อนักเรียนและผูป้ กครอง และ การ
มุ่ง เน้ นวิช าการสอดคล้อ งกับ แนวคิด ทฤษฎี และสามารถทานายผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นของ
นักเรียนในโรงเรียนเขตเมืองได้ หลังควบคุมตัวแปรเศรษฐานะและขนาดของโรงเรียน ส่วนแมคกิ
แกนและฮอย(McGuigan;& Hoy.2006) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างโรงเรียนแบบเกื้อหนุ น
(Enabling school structure) กับการมองเชิงบวกทางวิชาการในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ บาเวลเรย์โมนา คิง(Bavel.2010) ศึกษาผลของการมองเชิงบวกทางวิชาการ
ทีม่ ตี ่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบวัดความไว้วางใจต่อนักเรียนและผูป้ กครอง
การรับรูค้ วามสามารถของตน และการมุ่งเน้นวิชาการ แบบคะแนนรายบุคคลและคะแนนแบบกลุ่ม
ศึกษากับนักเรียนเกรด 5 ที่ศึกษาในโรงเรียนในรัฐอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา วิเคราะห์สหสัมพันธ์
คะแนนการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน (SAO) และผลสัมฤทธิ ์ด้านการอ่าน ผลพบว่ามี
ความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญ และยังพบว่าตัวแปรทัง้ สามตัวแปรที่เป็ นองค์ประกอบ
ของการมองเชิงบวกทางวิชาการที่วดั คะแนนรายบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ของนักเรียน และคะแนนแบบกลุ่มของแต่ละตัวแปรยังเป็ นตัวทานายทีด่ ขี องคะแนนการอ่านอีกด้วย
วู (Wu. 2012) ศึกษาเกีย่ วกับการมองเชิงบวกทางวิชาการและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ของโรงเรียนประถมศึกษาในไต้หวัน โดยสารวจโรงเรียนประถมศึกษา104แห่ง ในเมือง Hualien
Country ผลการทดสอบโมเดลสมการเชิงโครงสร้างแสดงให้เห็นว่าการมองเชิงบวกทางวิชาการนัน้
สามารถนาไปใช้กบั โรงเรียนในไต้หวันได้เช่นเดียวกันกับสหรัฐอเมริกา และเมื่อควบคุมตัวแปร
เศรษฐานะแล้ว การมองเชิงบวกทางวิชาการส่งผลบวกผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน
รีเวสโจนาธานบาร์ต (Reeves. 2010) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของโรงเรียนและบรรยากาศโรงเรียน (OCI) กับประสิทธิผลของโรงเรียน (IPOE) เก็บข้อมูล
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จากครูระดับประถมศึกษาทางตอนเหนือของรัฐอลาบามา จานวน 67 โรงเรียน ผลพบว่า การมอง
เชิงบวกทางวิชาการสามารถทานายผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ดกี ว่าบรรยายากาศของ
โรงเรียน
โดยสรุป จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่ผ่านมา ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาอิทธิพล
ของการมองเชิงทางวิชาการของโรงเรียนว่าจะส่งผลต่อตัวแปรผลของโรงเรียน ได้แก่ ประสิทธิผล
ของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียน หรือไม่ ดังภาพประกอบ 6

การมองเชิ งบวกทางวิ ชาการ
ของโรงเรียน

ผลลัพธ์ของโรงเรียน

ตัวแปรผลที่ศึกษา
-ประสิทธิผลของโรงเรียน
-ผลสัมฤทธิของนั
์ กเรียนระดับ
โรงเรียน

ภาพประกอบ 6 อิทธิพลของการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนทีส่ ่งผลต่อโรงเรียน
4.2 ตัวแปรผลของการมองเชิ งบวกทางวิ ชาการระดับบุคคล(ครู)
4.2.1 ความยึดมันผู
่ กพันในวิ ชาชีพ (Engagement in teaching profession)
แนวคิดการยึดมันผู
่ กพันถูกทาให้ได้รบั ความนิยมโดยคาห์น นับตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1990 ซึง่
มีแนวคิดว่าการยึดมันผู
่ กพันคือสภาวะทีบ่ ุคคลแสดงออกทัง้ ด้านกายภาพ ความคิด และความรูส้ กึ
ของตนเอง ทีเ่ กีย่ วกับบทบาทของตน เชาเฟลีและเบคเกอร์ (Bakker. 2010) ได้ทบทวนนิยามความ
ยึดมันผู
่ ก พันในการทางานทัง้ ในบริบทของธุ รกิจและวิชาการเพื่อ เป็ น พื้นฐานของการตัด สินใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือที่จะใช้วดั ความยึดมันผู
่ กพัน นักวิชาการนิยามความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็ น
มโนมัศ น์ เ ดี่ยว ส่ ว นใหญ่ เ ห็น ด้ว ยว่ าคงวามยึด มันผู
่ ก พัน ครอบคลุ ม มิติข องพลัง ในการท างาน
(Energy)และมิตกิ ารจาแนก (Identification) (Bakker; Schaufeli; Leiter; &Taris.2008) ความยึด
มันผู
่ กพันในงานเป็ นคุณลักษณะทางบวก เป็ นภาวะความสุขทางใจเกี่ยวกับการทางาน การยึดมัน่
ผูก พัน เป็ น สิ่ง ที่ต รงข้า มกับ ความเหนื่ อ ยหน่ า ย (Burnout) ลู ก จ้า งที่ม ีค วามยึด มันผู
่ ก พัน จะมี
ความรูส้ กึ มีพลังในการทางานและมีการเชื่อมโยงกับงานอย่างมีปนะสิทธิผล ดังนัน้ ความยึดมัน่
ผูกพันในงานจึงประกอบด้วย พลังในการทางาน การมีส่วนร่วม และสมรรถภาพทางวิชาชีพ ซึ่ง
ตรงข้ามกับมิตขิ องความเหนื่อยหน่ ายในงาน เชาเฟลีและเบคเกอร์ ได้สรุปนิยามของความยึดมัน่
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ผูกพันในงานว่า เป็ นภาวะทางใจทีเ่ ป็ นบวก ตอยสนองทีเ่ กี่ยวข้องกับงาน ซึง่ ประกอบด้วยพลังใน
การทางาน การทุ่มเทอุทศิ ตน และความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Bakker; & Leiter. 2010: 182)
ความยึดมันผู
่ กพันในงานยังหมายถึง ความรูส้ กึ ทางด้านอารมณ์ทเ่ี กี่ยวข้องสัมพันธ์กบั
งานมีทศิ ทางในทางบวก รูส้ กึ ว่างานมีคุณค่า เต็มใจที่จะเสียสละและอุทศิ ตนให้กบั การทางาน และ
รูส้ กึ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน (ปรเมศวร์ ธรรมชาติ. 2553: 18-19) นอกจากนี้ มีลกั ษณะสาคัญคือ
การเข้ามามีส่ วนร่ว มในการทางาน มีการแสดงออกทางด้านอารมณ์ ความรู้สกึ และพฤติกรรมใน
ลักษณะของการทุ่มเทพลังกายและใจให้กบั กับงานอย่างเต็มที่ และยังมีความรูส้ กึ ท้าทายกับอุปสรรค
ต่างๆในงาน องค์กรทีม่ บี ุคลากรทีม่ คี วามยึดมันผู
่ กพันในงานย่อมส่งผลดีต่อประสิทธิผลขององค์กร
ซึ่ง ปั ญ จมาศ ทวิช าตานนท์ (2556) ได้ ส รุ ป ไว้ ว่ า การที่บุ ค คลจะมีค วามยึด มัน่ ผู ก พัน ในงาน
ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ (Shaufeli; et al. 2001; ปั ญจมาส ทวิชาตานนท์.
2556) ได้แก่
1. ความกระฉับกระเฉงในการทางาน (Vigor) หมายถึง การที่บุคคลมีพลังใจในการ
ทางาน เต็มใจและอดทนต่ออุปสรรคและความยากลาบากในงาน
2. การอุทศิ ตนให้กบั งาน (Dedication) หมายถึง การทีบ่ ุคคลมีความเสียสละ เอาใจใส่
ต่องานอย่างเต็มที่ มีความภาคภูมใิ จ กระตือรือร้นและมีแรงบันดาลใจในการทางาน
3. ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับงาน (Absorption) หมายถึง การทีบ่ ุคคลมีสมาธิจด
จ่ออยูก่ บั งาน มีความสุขกับงานทีท่ า
การวัดความยึดมันผู
่ กพันในวิ ชาชีพ
ในการศึก ษาวิจ ยั เกี่ย วกับ ความยึด มันผู
่ กพัน ในงานและองค์กรไม่แสวงหาก าไรที่
ปฏิบตั งิ านด้านเอดส์ (ปั ญจมาส ทวิชาตานนท์. 2556) และการศึกษาความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพ
พยาบาล (สมหญิง มูลพัฒน์.2558) แบบวัดทีใ่ ช้ได้ปรับมาจากแบบวัดความผูกพันยึดมันในงานของ
่
เชาเฟลิ และเบคเคอร์ (Shaufeli;& Bakker.2003) โดยปรับนิยามปฏิบตั กิ ารให้สอดคล้องกับบริบทที่
ศึกษา ประกอบด้วย ความกระฉับกระเฉงในการทางาน การอุทศิ ตนให้งาน และความเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกันกับงาน โดยข้อคาถามเป็ นแบบมาตรประเมินค่า 7 ระดับ ตัง้ แต่ ไม่จริงทีส่ ุด (1 คะแนน)
ถึง จริงทีส่ ุด (7 คะแนน) แบบวัดมีทงั ้ หมด 15 ข้อ ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนมากกว่าหมายถึงผูท้ ม่ี รี ะดับความ
ยึดมันผู
่ กพันในงานมากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า การศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั สร้างแบบวัดโดยปรับจาก
แบบวัดความยึดมันผู
่ กพันในงาน ของ สมหญิง มูลพักตร์ (2558) ซึ่งแปลและดัดแปลงจากแบบวัด
Work Engagement (Schaufeli; Bakker; & Salanova. 2006: 714) ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน
15 ข้อ โดยปรับให้มคี วามสอดคล้องกับบริบททีศ่ กึ ษามากทีส่ ุด
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องความยึดมันผู
่ กพันในวิ ชาชีพ
เบอร์ค และ เอลกอท (Burke; & El-Kot.2010) ศึกษาปั จจัยเชิงเหตุและผลของความยึด
มันผู
่ กพันในงานของเจ้าหน้าทีร่ ะดับผูจ้ ดั การและระดับเชีย่ วชาญ จานวน 242 คน ในประเทศอียปิ ต์
จากการศึกษาพบว่า ความต้องการประสบความสาเร็จและพฤติกรรมการทางานหนัก สามารถ
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ทานายความยึดมันผู
่ กพันในงานได้ การศึกษายังพบอีกว่า ความยึดมั น่ ผูกพันในงาน ด้านการ
อุทศิ ตนให้งาน สามารถทานายผลลัพธ์เกี่ยวกับงานได้ เช่น ความพึงพอใจในงาน แนวโน้ มการ
ออกจากงาน เป็ นต้น อีกทัง้ สามารถทานายผลลัพธ์ดา้ นความสุขทางใจได้เช่นกันแต่น้อยกว่าทีพ่ บ
ด้านผลลัพธ์เกีย่ วกับการทางาน สาหรับการศึกษาวิจยั ในบริบทประเทศไทย พบว่า ปั ญจมาส ทวิ
ชาตานนท์ (2556) ได้ศกึ ษาปั จจัยพหุระดับทีส่ ่งผลต่อความยึดมันผู
่ กพันในงานของเจ้าหน้าทีอ่ งค์กร
ไม่แสวงหากาไรที่ปฏิบตั ิงานด้านเอดส์ กลุ่มตัวอย่างจานวน 247 คน จาก 35 องค์กร วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้นื ฐานและการวิเคราะห์พหุระดับ ผลการศึกษาพบว่า ทุนพลังใจทางบวก มี
อิทธิพ ลทางบวกต่ อ ความยึดมันผู
่ ก พันในงานอย่างมีนัยสาคัญ ความต้อ งการจากงานและการ
สนับสนุ นจากเพื่อร่วมงาน มีอทิ ธิพลทางลบต่อความยึดมันผู
่ กพันในงาน การสนับสนุ นจากองค์กร
เป็ นตัวแปรข้ามระดับของอิทธิพ ลทางลบของการสนับสนุ นจากเพื่อนร่วมงานที่ม ี ต่อความยึดมัน่
ผูกพันในงาน การสนับสนุนจากองค์กรและภาพลักษณ์ขององค์กรเป็ น ตัวแปรปฏิสมั พันธ์ขา้ มระดับ
ของอิทธิพลทางบวกทุนพลังใจที่มตี ่อความผูกพันยึดมันในงาน
่
นอกจากนี้ ทิพอาภา กลิน่ คาหอม
(2557) ศึกษาความยึดมันผู
่ กพันในบริบทการศึกษา โดยได้ศกึ ษาโมเดลเชิงสาเหตุของความยึดมัน่
ของนักเรียนและผลสัม ฤทธิ ์ทางการเรียนที่เกิดจากอิทธิพลของครู กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ในกรุงเทพมหานคร จานวน 429 คน ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบตั กิ ารสอน
ของครูมอี ทิ ธิพลการส่งผ่านแบบบางส่วนจากความยึดมันผู
่ กพันของครูไปยังความยึดมันผู
่ กพันของ
นักเรียน และตัว แปรความยึดมันผู
่ กพันของนักเรียนมีอิทธิผ ลการส่ งผ่านแบบบางส่ วนจากการ
ปฏิบตั กิ ารสอนของครูไปยังผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ส่วน สมหญิง มูลพักตร์ (2558) ศึกษาเกี่ยวกับ
ปั จจัยเชิงเหตุผลพหุระดับและผลของความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็ นพยาบาลวิชาชีพจานวน 535 คน 111 กลุ่มงาน
ผลการศึกษาพบว่า ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับวิชาชีพส่งผลให้เกิดความยึดมันผู
่ กพันใน
วิชาชีพการพยาบาล
4.2.2 ความตัง้ ใจคงอยู่ในวิ ชาชีพครู (Intention to remain in teaching
profession)
การวัดความตัง้ ใจคงอยู่ในวิ ชาชีพ
ณั ฐ วุ ฒ ิ อริน ทร์ (2555) สร้ า งแบบวัด ความตัง้ ใจคงอยู่ ใ นงานจากการทบทวน
วรรณกรรม แบบวัดมีขอ้ คาถามจานวน 6 ข้อ ให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ (ไม่จริงทีส่ ุด ถึง
จริงที่สุด) มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .80และ สมหญิง มูลพัฒน์ (2558) สร้างแบบวัดความตัง้ ใจออก
จากวิชาชีพ โดยมีแบบวัด 13 ข้อ ให้คะแนนแบบประมาณค่า 7 ระดับ (ไม่จริงที่สุด ถึง จริงที่สุด)
มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .906 ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ปรับแบบวัดความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน
ของ สมหญิง มูลพัฒน์ (2558) เพื่อวัดความตัง้ ใจคงอยู่ในวิชาชีพครู
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งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับความตัง้ ใจคงอยู่ในอาชีพ
จอห์นสัน (Dianna D. Johnson. 2004) ศึกษาเกีย่ วกับความพึงพอใจในงานและความ
ตัง้ ใจคงอยู่ในการสอนของผูส้ อนการศึกษาธุรกิจ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลจอร์เจีย กลุ่ม
ตัวอย่างมีจานวนทัง้ หมด 293 คน การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในงานสูง
ร้อยละ 43 วางแผนเกษียณจากอาชีพครูเมือ่ ทางานครบ 30 ปี ร้อยละ 51.4 วางแผนออกจากอาชีพ
ครูภายใน 10 ปี ส่วนณัฐวุฒ ิ อรินทร์ (2555) ได้ศกึ ษาปั จจัยเชิงเหตุและผลของทุนทางจิตวิย าเชิง
บวกที่ม ีต่ อ สุ ข ภาวะทาวจิต และพฤติก รรมการปฏิบ ัติง านภายใต้ส ถานการณ์ ค วามไม่ส งบของ
บุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดชายแดนใต้ พบว่า ความเหนื่อยหน่ ายทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแปรคันกลาง
่
ที่ช่วยให้บุคลากรมีค วามตัง้ ใจคงอยู่ในงาน มีพฤติกรรมการบริการสูง และมีพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์การ และ สมหญิง มูลพักตร์ (2558) ได้ศกึ ษาพหุระดับเกี่ยวกับความตัง้ ใจออก
จากวิชาชีพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็ น
พยาบาลวิชาชีพจานวน 535 คน 111 กลุ่มงาน พบว่า ความตัง้ ใจออกจากวิชาชีพการพยาบาลของ
กลุ่มงานได้รบั อิทธิพลจากความยุตธิ รรมในองค์การของกลุ่มงานและความเหนียวแน่นในทีม
4.2.3 พฤติ กรรมการทางานของครู(Teacher work performance)
เกีย่ วกับพฤติกรรมการทางานของครู บางงานวิจยั ใช้คาว่า การปฏิบตั กิ ารสอนของครู
(ทิพอาภา กลิน่ คาหอม. 2557) โดยนิยามว่าเป็ นพฤติกรรมของครูทเ่ี กี่ยวข้องกับกระบวนการสอน
ประกอบด้วยการวางแผนและออกแบบการสอน การมีทกั ษะและความสามารถในการสอน และการ
จัดการชัน้ เรียน หรือ ใช้ค าว่าพฤติก รรมการสอน(สาลินี จงใจสุธ รรม. 2559)โดยนิยามว่าเป็ น
พฤติกรรมการสอนคือกิจกรรมที่สนับสนุ นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีกลวิธกี ารเรียนรู้ สามารถ
สังเกต จัดการ ควบคุมและปรับปรุงการเรียนรูข้ องตนเพื่อให้ภาระงานสาเร็จ และมีการใช้คาว่า
การปฏิบตั งิ านของครู (มัทนา วังฉนอมศักดิ ์. 2550) โดยนิยามว่าเป็ นความสามารถของครูในการ
ประกอบอาชีพครู โดยพิจารณาจากองค์ประกอบสามด้าน คือ 1)ด้านวินยั คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิช าชีพ 2)ด้า นคุ ณ ภาพการปฏิบ ัติง าน และ 3)ด้า นผลที่เ กิด จากการปฏิบ ัติง าน
นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและการปฏิบตั ติ นอขงครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด
โดยคุรสุ ภาเอาไว้ว่า มาตรฐานการปฏิบตั งิ านหมายถึงข้อกาหนดข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือ
การแสดงพฤติก รรมการปฏิบตั ิงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้อ ง
ปฏิบตั ติ ามเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทัง้
ต้องฝึ กฝนให้มที กั ษะหรือความชานาญสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องส่วนมาตรฐานการปฏิบตั ติ น หมายถึง
จรรยาบรรณของวิชาชีพทีก่ าหนดขึน้ เป็ นแบบแผนในการประพฤติตน ซึง่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาต้องปฏิบตั ิตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาให้เป็ นทีเ่ ชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รบั บริการและสังคมอันจะนามาซึ่งเกียรติและศักดิ ์ศรีแห่ง
วิชาชีพ (คุรสุ ภา. 2556)
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เกี่ยวกับ งานวิจยั ที่ศึก ษาพฤติกรรมการทางานของครู ได้เคยมีการศึกษาโมเดลเชิง
สาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันของนักเรียนและผลสัม ฤทธิ ์ทางการเรียนที่เกิดจากอิทธิพลของครู
(ทิ พ อาภา กลิ่ น ค าหอม. 2557) โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ นนั ก เรีย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ใน
กรุงเทพมหานคร จานวน 429 คน ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบตั กิ ารสอนของครูมอี ทิ ธิพลการ
ส่งผ่านแบบบางส่วนจากความยึดมันผู
่ กพันของครูไปยังความยึดมันผู
่ กพันของนักเรียน และตัวแปร
ความยึดมันผู
่ กพันของนักเรียนมีอทิ ธิผลการส่งผ่านแบบบางส่วนจากการปฏิบตั กิ ารสอนของครูไป
ยัง ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย น แบบวัด ที่ใ ช้ ใ นการวิจ ัย เป็ น แบบวัด การปฏิบ ัติก ารสอนของครู
ซึง่ ครอบคลุมตัวแปรสังเกตจานวน 3 ตัวแปร ได้แก่ การวางแผนและออกแบบการสอน ทักษะและ
ความสามารถในการสอน และการจัดการชัน้ เรียน โดยสร้างข้อคาถามจากการสังเคราะห์ตวั บ่งชี้
จากงานวิจยั ของต่างประเทศ เนื่องจากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ กลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษาเป็ นครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงนาปรับปรุงแบบวัดการปฏิบตั ิการสอนของครูของทิพ
อาภา กลิน่ คาหอม (2557) ให้มคี วามสอดคล้องเหมาะสมกับบริบททีศ่ กึ ษา
แบบวัดพฤติกรรมการทางานของครูในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาจากการทบทวน
เอกสารและแบบวัดทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ ในและต่างประเทศ (OECD.2016; คุรุสภา.2556; มัทนา วังถนอม
ศักดิ ์.2550) โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบตั ิการสอนที่กาหนดโดยคุรุ
สภาเป็ นหลักและปรับให้มคี วามทันสมัย
4.2.4 พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ (Teacher OCB)
แนวคิด OCB เป็ นแนวคิดทีถ่ ูกขยายมาจากแนวคิด ERB (Extra-Role Behavior) ของ
Katz (1964) และถูกนาเสนอเป็ นครัง้ แรกโดย Organ (1977) ทัง้ นี้ นิยามของพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดขี ององค์การ (OCB) ตามมุมมองของนักวิชาการหลายท่านให้นิยามพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิก ที่ดีขององค์การไว้ว่า คือ พฤติกรรมของพนักงานที่เ กิดขึ้นจากตัว ของพนักงานเอง ซึ่ง
องค์การไม่ได้กาหนดไว้ให้ปฏิบตั เิ ป็ นพฤติกรรมที่พนักงานเต็มใจปฏิบตั เิ พื่อองค์การโดยพฤติกรรม
เหล่านัน้ เป็ นพฤติกรรมทีส่ นับสนุนหรือส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ (Organ 1988) รวมถึงเป็ น
พฤติกรรมที่สร้างสรรค์และให้ความร่วมมือ และไม่ได้ รบั การให้รางวัลอย่างเป็ นทางการ (Organ;
&Konovsky. 1989: 157) นอกจากนี้ บารอนและกรีนเบอร์ก (Baron; & Greenberg. 1993:185)
ให้นิยามว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ หมายถึง การกระทาโดยพนักงานทีม่ สี ่วนทา
ให้การดาเนินงานขององค์การเป็ นไปอย่างดี แต่ไม่ได้กาหนดไว้อย่างเป็ นทางการของงาน โดยสรุป
พฤติก รรมการเป็ นสมาชิก ที่ดีขององค์ก าร (OCB) พฤติกรรมการทางานของสมาชิกองค์การที่
สนับ สนุ น ให้เ กิดความส าเร็จ และประสิท ธิภ าพขององค์ก าร เป็ น พฤติก รรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ การ
ปฏิบตั ิงานที่นอกเหนือ งานที่ได้รบั มอบหมายและกระทาด้ว ยความสมัค รใจ โดยไม่มกี ฎเกณฑ์
กาหนดไว้ให้ปฏิบตั ิ ซึง่ พฤติกรรมดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อระบบการให้รางวัลโดยตรง
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แนวคิ ดเกี่ยวกับพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การมีหลายมิตแิ ละหลากหลายไปตามแนวคิด
ของนักวิชาการแต่ละคนทีไ่ ด้ศกึ ษากันมา ดังทีผ่ วู้ จิ ยั ได้รวบรวมมาดังนี้
ออร์แกน (Organ.1988 อ้างถึงใน Ronit; ฿ Somech. 2004; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล.
2547 ) ได้ จ าแนกมิติข องพฤติก รรมการเป็ นสมาชิก ที่ดีใ นองค์ ก ารออกเป็ น 5 ด้ า น ได้ แ ก่
1)พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) เป็ นการให้ความช่วยเหลือ เช่นช่วยเพื่อนร่วมงาน
ทันทีทเ่ี กิดปั ญหาในการปฏิบตั งิ านช่วยแนะนาพนักงานใหม่เกีย่ วกับวิธกี ารใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ2)พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่ (Conscientiousness) หมายถึง การปฏิบตั ติ าม
ระเบียบและสนองนโยบายขององค์การ ความตรงต่อเวลา การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ของ
องค์ก ารไม่ใ ช้เ วลาในการปฏิบ ัติง านไปกับ งานส่ ว นตัว ซึ่ง คนที่ม ีส านึ ก ในหน้ า ที่จ ะปฏิบ ัติต าม
กฎระเบี ย บ และนโยบายขององค์ ก ารได้ เ ป็ นอย่ า งดี 3)พฤติ ก รรมความอดทนอดกลั ้น
(Sportsmanship) หมายถึง การมีค วามอดทนอดกลัน้ ต่ อ ความคับ ข้อ งใจ การถู ก รบกวน หรือ
ความเครียด ความกดดันต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจเนื่องจากในการปฏิบตั งิ านนัน้ จาเป็ นต้องมีการ
พึ่ง พาอาศัยซึ่งกันและกัน ทัง้ ที่มสี ิทธิ ์ที่จะเรียกร้อ งสิทธิและความเป็ นธรรม หรือร้อ งทุกข์ได้แต่
เนื่องจากการร้องทุกข์จะเพิม่ ภาระให้กบั ผู้บริหารและจะเกิดการโต้เถียงกันยืดเยือ้ จนละเลยความ
สนใจในการปฏิบตั ิง าน เขาจึงอดทนด้ว ยความเต็มใจ4)พฤติกรรมการค านึงถึง ผู้อ่ืน(Courtesy)
หมายถึง การคานึงถึงผู้อ่นื เพื่อป้ องกันการเกิดปั ญหากระทบกระทังที
่ ่อาจจะเกิดตามมา เนื่องจาก
การปฏิบตั ิงานในองค์การนัน้ ต้องอาศัยการพึ่งพาซึ่งกันและกัน การกระทาและการตัดสินใจ ของ
บุคคลหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อคนอื่นจึงควรคานึงถึงบุคคลอื่น เช่น เคารพสิทธิของบุคคลอื่นในการใช้
สมบัตริ ่วมกัน5)พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) หมายถึง ความรับผิดชอบและมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานขององค์การ เช่น มีส่วนร่วมสนใจเข้าร่วมประชุม เก็บความลับ มีความรูส้ กึ
ต้องการพัฒนาองค์การ และมีการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะทีเ่ หมาะสมกับองค์การ
นอกจากนี้แวน ไดน์และคณะ(Van Dyne; Graham; & Dienesh. 1994) ยังได้จาแนก
มิตขิ องพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การไว้ 4มิติ ได้แก่ 1)พฤติกรรมการปฏิบตั ติ ามคาสัง่
(Obidience) 2)พฤติกรรมการจงรักภักดี (Loyalty) และ 3) พฤติกรรมการมีส่วนร่วม(Participation)
และยังมีพฤติกรรมในมิตอิ ่นื ๆ ได้แก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือ (Helping) และ พฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ต่อองค์การ (Voice) (Stamper; & Van Dyne; &LaPine. 1998)
นัก วิช าการหลายท่ า นได้ศึก ษาถึง ผลลัพ ธ์ข องพฤติก รรมการเป็ น สมาชิก ที่ดีข อง
องค์การ โดยศึกษาผลลัพธ์หลัก 2 ด้าน (สฎายุ ธีระวณิชตระกูล.2547) คือ1. ผลของพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การต่อบุคคล มีการศึกษาเป็ นจานวนมากทีพ่ บว่าพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ทีด่ ขี ององค์การ มีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อความพึงพอใจในการทางาน (Organ; & Ryan.1995:
775-802) ซึง่ ส่งผลให้เกิดความเต็มใจที่จะร่วมมือกับระบบขององค์การ ด้านของผลการปฏิบตั งิ าน
พบว่าพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและ
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ผลการปฏิบตั ิ (Podsakoff; Ahearne; & MacKenzie.1997: 262) และมีผลต่อคุณภาพชีวติ ในการ
ทางาน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของชเนกและดัมเลอร์(Schnake; & Dumler.1997 อ้างถึงใน ลาวัลย์
พร้อมสุข.2544:33) ทีพ่ บว่าพนักงานทีม่ พี ฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การมีแนวโน้มทีจ่ ะถูก
ผู้บงั คับบัญ ชาประเมินว่ าเป็ นผู้ปฏิบ ัติงานได้ดีก ว่าสรุป ได้ว่ าพฤติก รรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์ก ารมีผ ลต่ อ บุ ค คล คือ ท าให้บุ ค คลมีผ ลการปฏิ บ ัติง านที่ดี มีคุ ณ ภาพชีว ิต ในการท างานใน
ระดับ สูงและมีแ นวโน้ มที่จะท าให้ไ ด้ร บั การประเมิน ผลงานสูง สุ ดกว่าผู้ร่ว มงานอื่น ๆ 2. ผลของ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การมีอทิ ธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลองค์การในการส่งเสริม
ประสิทธิผลขององค์การ(Organizational performance; & success) (Podsakoff; Ahearne; &
Mackenzie. 1997: 263-264) เนื่องจากเป็ นการลดจานวนทรัพยากรบุคคลทีป่ ฏิบตั งิ านเพียงหน้าที่
เดียว ให้บุคลากรสามารถทางานได้หลายบทบาท อีกทัง้ ช่วยเสริมสร้างผลิตภาพในด้านการจัดการ
และมีทรัพยากรบุคคลเพิม่ ขึน้ อย่างไม่จากัดมีเป้ าหมายมุ่งไปในการสร้างผลงาน เนื่องจาก มีการ
ช่วยเหลือการทางาน ของผู้ร่วมงานทัง้ ภายใจ และภายนอกกลุ่มงานช่วยเสริมสร้างผลิตภาพของ
ผู้ร่วมงาน เนื่องจากมีการช่วยเหลือในการทางานทาให้เกิดการเรียนรู้ครบวงจรอันทาให้บุคลากร
สามารถสร้างผลงานได้อย่างรวดเร็วขึน้ รวมถึงสามารถรักษาและดึงดูดให้บุคลากรทีด่ ใี ห้คงอยู่ใน
องค์การสนับสนุ นความคงที่เพิม่ เสถียรภาพ ของการปฏิบตั งิ านในองค์การจากทีก่ ล่าวมาเห็นได้ว่า
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ มีส่วนช่วยให้เกิดประสิทธิผลขององค์การ (Organ. 1988;
MacKenzie, Podsakoff, & Fetter. 1991; Netemeyer; et al. 1997) ซึง่ แสดงให้เห็นชัดเจนมากกว่า
ผลงานเฉพาะบุคคลจากรายงานผลของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การดังกล่าวข้างต้นจะ
เห็นว่าพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การมีความสาคัญต่อองค์การ ทาให้กลไกการทางาน
ของสังคมภายในองค์การ มีความราบรื่น มีความยืดหยุ่นในการทางาน คนในองค์การมีการปรับตัว
มีการพึง่ พาอาศัยกัน ซึง่ จาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับสังคมทีม่ กี ารปรับเปลีย่ น
การวัดพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ
โซเมช (Somech. 2006: 47) ศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การในโรงเรียน การศึกษาได้เก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้อานวยการโรงเรียนเกี่ยวกับ OCB
ของครู โดยใช้แบบวัดของ OCB Scale (Podsakoff; et al. 1990) ปรับให้เข้ากับบริบทของโณง
เรียน แบบวัดมีข้อ ค าถามจานวน 24 ข้อ วัดองค์ประกอบของ OCB 5 ด้านได้แก่ Alturism
Conscientiousness Sportsmanship Courtesy และ Civic virtue แบบวัดเป็ นแบบประมาณค่า
7 ระดับ ตัง้ แต่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ (1 คะแนน) จนถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ (7 คะแนน) ผูไ้ ด้คะแนน
สูงกว่าแสดงว่ามีระดับ OCB สูงกว่าผู้ทไ่ี ด้คะแนนต่ ากว่า ส่วนโพลาต (Polat. 2009:1593) ศึกษา
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิก ที่ดขี ององค์การของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจากการรับรู้ของผู้บริหาร
โรงเรียน ประเทศตุรกี ใช้แบบวัด OCB (Podsakoff; & MacKenzie.1989) วัดองค์ประกอบของ
OCB 5 ด้าน ตามแนวคิดของออร์แกน (Organ.1988) และปรับปรุงต่อ (Podsakoff; MacKenzie;
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Moorman;& Fetter. 1990) และนามาปรับอีกครัง้ โดยมัวร์แมน (Moorman.1991) แบบวัดนี้มคี ่า
ความเชื่อมันรวมของข้
่
อคาถามทัง้ หมด 5 ด้าน เท่ากับ .91
สาหรับในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ปรับแบบสอบถามพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ี ของ
องค์การตามแนวคิดของออร์แกน (Organ. 1988) ทีพ่ ฒ
ั นาโดยพอดสกอฟ (Podsakoff; et al. 1990)
เนื่องจากเป็ นแนวคิดทีถ่ ูกกล่าวถึงในเอกสารและแบบวัดดังกล่าวถูกนาไปใช้ปรับใช้เป็ นเครื่องมือใน
งานวิจยั หลายชิน้ และยังเป็ นนักวิชาการคนแรกทีเ่ ริม่ ต้นเผยแพร่แนวคิดนี้ (Ronit; &Somech. 2004)
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ
โรนิตและโซเมช (Ronit; & Somech. 2004) ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่องอิทธิพลของการเสริม
พลังอ านาจของครูท่มี ตี ่ อ ความผูก พันต่ อ องค์การ ความผูกพัน ต่ อ อาชีพและพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดขี งองค์การในโรงเรียน (Influence of teacher empowerment on teachers’
organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship
behavior in schools ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอานาจของครูกบั
พฤติก รรมการเป็ นสมาชิก ที่ดีข ององค์ ก าร กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ นครู โ รงเรีย นประถมศึก ษาและ
มัธยมศึก ษา ประเทศอิสราเอล จานวน 983 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาที่สาคัญพบว่า การเสริมสร้างพลังอานาจของครูในด้านการตัดสินใจ
การรับรู้ความสามารถของตน และสถานะ สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี อง
องค์การได้ ส่วนไซนับดีและซาเลฮี (Zeinabadi; & Salehi. 2011) ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่องอิทธิพลของ
ความยุตธิ รรม ความไว้วางใจ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การต่อพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การของครู (Role of procedural justice, trust, job satisfaction, and
organizational commitment in Organizational Citizenship Behavior (OCB) of teachers:
Proposing a modified social exchange model) เพื่อศึกษาทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่
ปรับจากโมเดลเดิมที่เคยมีการศึกษามาแล้ว โดยโมเดลดังกล่าวเป็ นโมเดลสมการเชิงโครงสร้างที่
แสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการยุตธิ รรม ความไว้วางใจ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพัน
ต่อองค์การที่มบี ทบาทต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นครูจานวน 652 คน และผูบ้ ริหารจานวน 131 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาทีส่ าคัญพบว่าโมเดลทีป่ รับแล้วมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยทีก่ ระบวนการยุตธิ รรมมีอทิ ธิพลทางบวก 2 ทิศทางต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
ของครูโดย 1)ผ่านอิทธิพ ลของความไว้วางใจของครูและ 2)ผ่ านความพึงพอใจในงานและความ
ผูกพันต่อองค์การ
งานวิจยั ในประเทศ พบว่า จิตรลดา ถินถาวร (2552) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ส ึก เห็น คุ ณ ค่ า ในตนเอง ของพนัก งานราชการที่ม ีพ้ืนฐานมาจากการรับ รู้ค วามยุติธ รรม
ในองค์ก ารกับพฤติก รรมการเป็ นสมาชิกที่ดีข ององค์การ กรณีศึกษา กรมบัง คับคดี กระทรวง
ยุติธ รรม กลุ่ มตัวอย่าง คือ พนัก งานราชการระดับปฏิบตั ิการ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธ รรม
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จานวน 223 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถามปั จจัยส่วนบุคคล ความรูส้ กึ
เห็นคุณค่าในตนเองที่มพี ้นื ฐานมาจากองค์การ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์ก าร สถิตทิ ใ่ี ช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ ตอน ผลการวิจยั พบว่าความรูส้ กึ เห็นคุณค่า
ในตนเองทีม่ พี น้ื ฐาน มาจากองค์การ และการรับรูค้ วามยุตธิ รรมในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก ทีด่ ขี ององค์การ และพบว่าความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเองทีม่ พี น้ื ฐาน
มาจากองค์การ และการรับรู้ความยุติธรรม ในองค์การด้านปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ
สามารถร่ว มกันพยากรณ์ พ ฤติก รรมการเป็ น สมาชิกที่ดีข ององค์ก ารได้ร้อ ยละ 35.2และ ชุ ติม า
มาลัย (2553) ได้เ คยศึกษาปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่ อ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
อาจารย์วทิ ยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างคือ อาจารย์วทิ ยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 360 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์ชุดที่ 2 ลักษณะที่ 2 ได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การด้านความสานึกในหน้าที่ กับชุดตัวแปรปั จจัย ได้แก่
พฤติกรรมผู้นาของผู้บริห าร ความสาเร็จของงานที่ได้รบั มอบหมาย ความไว้วางใจในผู้บริหาร
การยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน เป็ นรูปแบบทีเ่ หมาะสมในการนาไปใช้ และเป็ นประโยชน์กบั
องค์การมากทีส่ ุด
โดยสรุป จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับตัวแปรด้านการทางานทีอ่ าจมี
อิทธิพลมาจากการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู ผู้วจิ ยั จึงสนใจศึกษาว่าการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่งผลต่อตัวแปรผลด้านจิตลักษณะและพฤติกรรม
การทางานของครูหรือไม่ โดยกาหนดเป็ นตัวแปรผลด้านจิตลักษณะและพฤติกรรมการทางานของ
ครู 4 ตัวแปร ได้แก่ ความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพครู ความตัง้ ใจคงอยู่ในวิชาชีพ พฤติกรรมการ
ทางาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ ดังภาพประกอบ 7
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การมองเชิ งบวกทาง
วิ ชาการของครู

ผลลัพธ์ด้านจิ ตลักษณะและ
พฤติ กรรมของครู
ตัวแปรผลที่ศึกษา
-ความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพ
-ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นวิชาชีพ
-พฤติกรรมการทางาน
-พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี อง
องค์การ

ภาพประกอบ 7 อิทธิพลของการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูทส่ี ่งผลต่อตัวแปรด้านจิตลักษณะ
และพฤติกรรมการทางานของครู

ตอนที่ 5 การจัดการศึกษาอิ สลามในโรงเรียนเอกชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทย
ความเป็ นมาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิ สลาม
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) ปั จจุบนั จัดเป็ นโรงเรียนเอกชนลักษณะหนึ่งที่
จดทะเบียนดาเนินการในหมวด 2 มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 แต่
เดิมเรียกกันตามภาษาท้องถิน่ ว่า “ปอเนาะ” ดาเนินการเรียนการสอนโดยมีผู้มคี วามรูท้ างศาสนา
อิสลามทีเ่ ป็ นที่ยอมรับนับถือของประชาชนเรียกกันว่า “โต๊ะครู”ปอเนาะซึ่งเป็ นสถาบันการศึกษาที่
เก่าแก่และมีประวัตคิ วามเป็ นมาที่ยาวนาน โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้นัน้ ได้มกี าร
เปลีย่ นแปลงครัง้ สาคัญไปสู่การเป็ นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเช่นปั จจุบนั ตัง้ แต่ พ.ศ. 2504
ที่รฐั จัดให้ปอเนาะจดทะเบียนกับรัฐ และแปรสภาพเป็ นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามในช่วง
พ.ศ. 2508-2511 จนปรับมาเป็ นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในปี พ.ศ. 2525ที่เปิ ดสอน
หลักสูตรวิชาการศาสนาควบคู่สามัญจวบจนปั จจุบนั ซึง่ นักเรียนทีจ่ บการศึกษาสามารถศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาทัง้ ไทยและต่างประเทศ (ซิดดิก อาลี และ ดลมนรรจน์ บากา. 2555) ด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนศาสนาควบคู่สามัญ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจึงได้รบั ความนิยม
จากประชาชนในพืน้ ที่ทาให้สดั ส่วนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ใต้มแี นวโน้ มขยายตัว เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของผู้ปกครองที่ต้อ งการให้บุต รหลานได้ร บั
การศึกษาบนพื้นฐานของหลักการศาสนาอิสลาม จากข้อมูลของสานักงานศึกษาธิการเขต 12 ได้
รายงานว่ามีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส จานวน 157
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โรงเรียน ขณะที่มจี านวนโรงเรียนมัธยมสังกัดสานักงานเขตพื้นที่มธั ยมศึกษา 15 จานวน 46โรง
(สานักงานศึกษาธิการภาค 12. 2558: ออนไลน์)
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิ สลาม
ทีผ่ ่านมาได้การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจานวนมาก ทัง้ ในเชิง
การศึกษาสภาพปั ญหาและเชิงวิจยั เพื่อพัฒนา เช่น กอเซม มะแซ (2556) ศึกษาสภาพปั ญหาและ
แนวทางการพัฒ นาครูโ รงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม จัง หวัด ปั ต ตานี จากผลการวิจ ยั ได้
เสนอแนะว่าควรมีการพัฒนาครูในด้านต่างๆ เช่น มีการปฐมนิเทศอย่างสม่าเสมอ มีการฝึ กอบรม
ศึกษาดูงาน ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศกึ ษาต่อโดยจัดสวัสดิการในการกู้ยมื เงินโรงเรียน ด้านการสอน
ควรพิจารณาบุคลากรที่มคี วามสามารถในการถ่ายทอดความรูม้ าปฏิบตั งิ าน เป็ นต้น เกษตรชัย
และหีม (2550) ได้ศกึ ษาองค์ประกอบในการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิส ลามในสามจังหวัดชายแดนใต้ พบว่า มีตวั แปรสาคัญที่สามารถพยากรณ์
ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นของนั ก เรีย นอย่ า งมี เช่ น เจตคติต่ อ การเรีย น ความมีว ินั ย ในตนเอง
คุณ ภาพการสอนของครู ความวิตกังวล แรงจูง ใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ บรรยากาศในชัน้ เรียน ปฏิส มั พันธ์
ระหว่างนักเรียนกับครู เป็ นต้น นอกจากนี้ จารุวจั น์ สองเมือง (2551) ได้ศกึ ษาสภาพปั ญหา ความ
ต้องการด้านการสื่อการสอนของครูโ รงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้ ได้ข้อ
ค้นพบสาคัญ ได้แก่ ครูส่วนใหญ่มกี ารใช้ส่อื การสอนบางครัง้ ส่วนใหญ่ผลิตขึ้นเอง เหตุผลในการ
เลือกใช้ส่อื เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้เร็วขึน้ ปั ญหาการใช้ส่อื ในการเรียนการสอน มีสาเหตุ
จากการขาดแคลนงบประมาณและไม่มคี วามสามารถผลิตสื่อ อีกทัง้ พบว่า ครูทม่ี เี พศ ประสบการณ์
การสอน ระดับการสอน การมีหรือไม่มวี ชิ าชีพครู กลุ่มวิชาทีส่ อน ขนาดและจังหวัดที่ตงั ้ ของโรงเรียน
ต่างกัน ส่งผลให้ประเภทการใช้ส่อื แหล่งทีม่ ขี องสื่อ และสภาพการใช้ส่อื ต่างกัน

ตอนที่ 6 การวิ จยั ผสานวิ ธี (Mixed method research)
การวิจยั ผสานวิธ ี (Mixed method research) เป็ นวิธกี ารวิจยั ทีใ่ ช้เทคนิคเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพมาร่วมกันศึกษาหาคาตอบของงานวิจยั ขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึ่งหรือในระหว่างขัน้ ตอน
ภายในงานวิจยั เรือ่ งเดียวกัน หรือผสมผสานวิธใี นเรื่องเดียวกัน แต่ดาเนินการต่อเนื่องแยกจากกัน
ซึ่งแนวคิดการวิจยั ผสานวิธนี ้ีเกิดจากพื้นฐานของกลุ่มสานักคิดแนวปฏิบตั นิ ิยม (Pragmatist) และ
สถานการณ์นิยม (Situationalist) ที่มองว่าสามารถใช้เทคนิคการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
มาร่ว มการตอบค าถามในการวิจ ยั เดีย วกัน ได้ การวิจ ัย ผสานวิธ ีจ ึง เป็ น ผสมผสานเชิง เทคนิ ค
ที่ใ ช้ ส าหรับ การก าหนดปั ญหาวิ จ ัย การตั ง้ วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จ ัย การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
การวิเ คราะห์ข้อ มูล และสรุ ป ตีค วามผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ร่ ว มกัน (รัต นะ บัว สนธ์. 2554;
Creswell.2003; Creswell; & Plano Clark.2007; Greene; & Caracelli.1977; Mertens.2005;
Miles; & Huberman.1994; Morgan.1998; Morse.2003; Tashakkori; &Teddie.2003)
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มีนัก วิชาการหลากหลายที่ได้เ สนอแบบแผนการวิจยั ผสานวิธ ีเ ครสเวล์และพลาโน
คลาร์ก (Creswell; & Plano Clark. 2007) ได้เสนอรูปแบบการวิจยั 4 แบบแผนหลัก ทีจ่ ดั ประเภท
โดยใช้เกณฑ์ คือ ความแปรปรวน เวลา น้ าหนัก และการผสม การออกแบบการวิจยั ทัง้ 4
รูปแบบ ได้แก่
1)แบบแผนแบบสามเส้า (Triangulation design) เป็ นแบบแผนการวิจยั ที่แยกกัน
ดาเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกันและให้น้ าหนักข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างเท่า
เทียมกัน เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลในประเด็นเดียวกัน เพื่อนาผลมาเปรียบเทียบความเหมือน
และความต่างแล้วสรุปตีความร่วมกันแบบบูรณาการ
2)แบบแผนแบบรองรับภายใน (Embedded design) เป็ นแบบแผนการผสานวิธเี ชิง
ปริมาณและคุณภาพที่มกี ารศึกษาระยะเดียวหรือสองระยะต่อเนื่องกัน โดยกาหนดให้วธิ กี ารวิจยั
แบบใดแบบหนึ่งเป็ นการวิจยั หลัก และอีกวิธเี ป็ นการวิจยั รอง ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์การวิจยั
3) แบบแผนเชิงอธิบาย (Explanatory design) เป็ นการผสานวิธ ีเ ชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพทีศ่ กึ ษาสองระยะต่อเนื่องกัน โดยศึกษาเชิงปริมาณก่อนเสมอ แล้วคัดเลือกประเด็นสาคัญ
สาหรับใช้ในการวิจยั เชิงคุณภาพต่อไป แบ่งเป็ น 2 รูปแบบย่อย ได้แก่ แบบแผนเชิงอธิบายรูปแบบ
ติดตาม ซึง่ เป็ นการให้ความสาคัญกับวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณเป็ นหลัก ได้ผลอย่างไรก็นาผลทีไ่ ด้มา
กาหนดปั ญหาวิจยั และคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพื่อดาเนินการวิจยั เชิงคุณภาพ และแบบแผนการวิจยั
รูปแบบคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมวิจยั เป็ นการให้ความสาคัญกับการวิจยั ศึกษาปริมาณเป็ นวิธกี ารรอง โดย
นาผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ใช้คดั เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพื่อดาเนินการวิจยั เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างเข้มข้น
และ
4)แบบแผนเชิงสารวจ (Exploratory design) เป็ นการวิจยั ผสานวิธ ีท่ดี าเนินการวิจยั
แบ่งเป็ น 2 ระยะ โดยเริม่ จากการวิจยั เชิงคุณภาพตามด้วยการวิจยั เชิงปริมาณ โดยให้น้ าหนักสอง
วิธไี ม่เท่ากัน แบบแผนการวิจยั นี้มกั ใช้ในการค้นหาตัวแปรใหม่ๆ หรือเพื่อใช้สร้างเครื่องมือวัดตัว
แปรต่ างๆ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 ทัง้ นี้รูปแบบการวิจยั ผสานวิธ ีของเครสเวลล์นิยมใช้ใ น
การศึกษาเกีย่ วกับนโยบายทางการศึกษา
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ตาราง 3 แบบแผนการวิจยั ของการวิจยั ผสานวิธ ี (ปรับจาก Creswell; and Plano Clark. 2007: 85)
ประเภท
แบบแผนแบบสามเส้า
(Triangulation design
แบบรองรับภายใน
(Embedded design)

แบบแผนเชิงอธิบาย
(Explanatory design)
แผนเชิงสารวจ
(Exploratory design)

กาหนดเวลา
ศึกษาระยะเดียว เก็บ
ข้อมูลช่วงเวลาเดียวกัน

การผสาน
ผสานข้อมูลระหว่างการ
ตีความหรือการวิเคราะห์
ข้อมูล
ศึกษาระยะเดียวและสอง ใช้ขอ้ มูลจากวิธวี จิ ยั แบบ
ระยะต่อเนื่องกัน
ใดแบบหนึ่งเป็ นข้อมูล
หลัก และข้อมูลจากอีกวิธี
เป็ นข้อมูลรอง
ศึกษาสองระยะ
เชื่อมต่อข้อมูลทีเ่ ก็บ
ต่อเนื่องกัน : เชิงปริมาณ รวบรวมจาก 2 ระยะ
ตามด้วยเชิงคุณภาพ
ศึกษาสองระยะ
เชื่อมต่อข้อมูลทีเ่ ก็บ
ต่อเนื่องกัน : เชิงคุณภาพ รวบรวมจาก 2 ระยะ
ตามด้วยเชิงปริมาณ

น้าหนัก
ปริมาณ + คุณภาพ

ปริมาณ (คุณภาพ) หรือ
คุณภาพ (ปริมาณ)

ปริมาณ + คุณภาพ

คุณภาพ + ปริมาณ

นอกจากนี้ ทาชัคโคริและเทดดี (Tashakkori; &Teddie. 2003) ได้พฒ
ั นารูปแบบการวิจยั
ผสานวิธไี ว้ 8 รูปแบบ ได้แก่
1) แบบแผนเชิง ยืนยัน-ข้อมูลเชิงคุณภาพ-วิเคราะห์ทางสถิติ-สรุปอ้างอิง(Confirmatory,
qualitative data, statistical analysis, and inference)
2) แบบแผนเชิ ง ยื น ยั น -ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ -วิ เ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ -สรุ ป อ้ า งอิ ง
(Confirmatory, qualitative data, qualitative analysis, and inference)
3) แบบแผนเชิง สารวจ-ข้อมูลเชิงปริมาณ-วิเคราะห์ทางสถิติ-สรุปอ้างอิง (Exploratory,
quantitative data, statistical analysis, and inference)
4) แบบแผนเชิงสารวจ-ข้อมูลเชิงคุณภาพ-วิเคราะห์ทางสถิติ-สรุปอ้างอิง (Exploratory,
qualitative data, statistical analysis, and inference)
5) แบบแผนเชิ ง ยื น ยั น -ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ -วิ เ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ -สรุ ป อ้ า งอิ ง
(Confirmatory, quantitative data, qualitative analysis, and inference)
6) แบบแผนเชิงสารวจ-ข้อมูลเชิงปริมาณ-วิเคราะห์เชิงคุณภาพ-สรุปอ้างอิง (Exploratory,
quantitative data, qualitative analysis, and inference)
7) รูปแบบผสานวิธชี นิดดาเนินการไปพร้อมกันทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Parallel
mixed model)
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8) รูปแบบผสานวิธชี นิดต่อเนื่อง (Sequential mixed model)
รูปแบบการวิจยั ผสานวิธขี องทาชัคโคริและเทดดี (Tashakkori; &Teddie. 2003) มีลกั ษณะ
เด่นทีใ่ ห้ความสาคัญทัง้ การวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างเสมอภาคและสามารถนาไปใช้กบั
การศึกษาวิจยั แบบพหุระดับ ดังนัน้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ซ่งึ ศึกษาการมองเชิงบวกทางวิชาการ
ของโรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนัน้ มีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
แบบพหุ ร ะดับ ผู้ว ิจ ยั จึง เลือ กแบบแผนการวิจยั ผสานวิธ ีต ามแนวคิด ของนักวิช าการกลุ่ ม นี้ ซ่ึง
สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการวิจยั มากทีส่ ุด

กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
การวิจยั นี้เ ป็ นการวิจยั ผสานวิธ ีพหุ ระดับเกี่ยวกับ การมองเชิงบวกทางวิชาการของ
โรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ การวิจยั แบ่งเป็ น 2
ระยะ ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ และระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ จากภาพประกอบ
2แสดงให้เห็นว่าการวิจยั เชิงปริมาณเป็ นการศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงเหตุของ
การมองเชิงบวกทางวิชาการทีม่ ผี ลต่อตัวแปรของโรงเรียน จิตลักษณะและพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การทางานของครู ศึกษาตัวแปร 2 ระดับ ได้แก่ระดับองค์การ(โรงเรียน)และระดับบุคคล(ครู)
การศึกษาระดับโรงเรียนแบ่งตัวแปรออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ ตัวแปรเชิงเหตุ ประกอบด้วย ความ
รับผิดชอบร่วม บรรยากาศโรงเรียน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การระดับโรงเรียน
ตัวแปรคันกลาง
่
ได้แก่ การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน และตัวแปรเชิงผล ประกอบด้วย
ประสิทธิผลของโรงเรียน และผลสัมฤทธิ ์ของโรงเรียน ตัวแปรระดับครู แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
ตัวแปรเชิงเหตุ ประกอบด้วย กลุ่มตัวแปรเชิงเหตุด้านจิตลักษณะ ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน และ มุมมองเกีย่ วกับเวลา และกลุ่มตัวแปรเชิงเหตุดา้ นสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน ได้แ ก่ การรับ รู้แ รงจูงใจของนักเรียน การสนับสนุ นจากชุม ชน และการสนับสนุ นจาก
ครอบครัว ตัว แปรคัน่ กลาง ได้แ ก่ การมองเชิง บวกทางวิช าการของครู และตัว แปรเชิง ผล
ประกอบด้วย กลุ่มตัวแปรเชิงผลด้านจิตลักษณะทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ าน ได้แก่ ความยึดมัน่
ผูกผันในวิชาชีพและความตัง้ ใจคงอยู่ในวิชาชีพ และกลุ่มตัวแปรเชิงผลด้านพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการปฏิบตั ิงาน ได้แ ก่ พฤติก รรมการทางานและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ
ส าหรับ การวิจ ัย ระยะที่ 2 ซึ่ง เป็ น การวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ เก็บ รวบรวมข้อ มูล โดยการสัม ภาษณ์
แบ่งกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริหารโรงเรียน กลุ่มครูและกลุ่มนักเรียน สัมภาษณ์
กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนเพื่อทราบถึง ประสบการณ์ การบริหารจัดการโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับ การมอง
เชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน สัมภาษณ์ครูเพื่อให้ทราบถึงประสบการณ์ด้านการสอนของครู
และสัมภาษณ์กลุ่มนักเรียนเพื่อทราบถึงประสบการณ์ดา้ นการเรียน
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั กาหนดให้การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน(ระดับ
องค์การ)ได้รบั อิทธิพลจากตัวแปรเชิงเหตุ 3 ตัวแปร เนื่องจากเอกสารและผลการวิจยั ที่ผ่านมา
พบว่า ความรับผิดชอบร่วม บรรยากาศโรงเรีย น และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
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ระดับโรงเรียน มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อ การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน ซึง่ การมอง
เชิงบวกทางวิชาการส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ ์ (Hoy;Tarter;&WoolfolkHoy.
2006; Kılınç. 2013; Wu. 2012; Bavel. 2010; Beard;Hoy; & Woolfolk Hoy. 2010; Hoy;Hoy; &
Kurz. 2008; Vigoda-Gadot; et al. 2007; Cooper. 2010; Reeves. 2010; DiPaola. 2005) ดังนัน้
ผู้ ว ิจ ัย จึง ก าหนดให้ ก ารมองเชิง บวกทางวิช าการของโรงเรีย นเป็ นตัว แปรคัน่ กลางระหว่ า ง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงเหตุและตัวแปรเชิงผลดังกล่าว นอกจากนี้ ผลจากการทบทวนเอกสาร
และงานวิจยั ทีผ่ ่านมา พบว่า การมองเชิงบวกทางวิชาการของครู (ระดับบุคคล) มีความเกี่ยวข้อง
และได้รบั อิทธิพลมาจากตัวแปรจิตลักษณะ และสภาพแวดล้อมในการทางาน ได้แก่ ความเชื่อ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนมุมมองเกี่ยวกับเวลาการรับรูแ้ รงจูงใจของนักเรียน การสนับสนุ น
จากชุ ม ชน และการสนั บ สนุ น จากครอบครัว การมองเชิง บวกทางวิช าการของครูย ัง มีค วาม
เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อตัวแปรจิตลักษณะและตัวแปรพฤติกรรมที่เ กี่ยวกับการทางาน ได้แก่
ความยึดมันผู
่ กผันในวิชาชีพ ความตัง้ ใจคงอยู่ในวิชาชีพ พฤติกรรมการทางานและพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ (Eren. 2012; Hoy;Hoy; & Kurz.2008) จึงกาหนดให้การมองเชิงบวก
ทางวิชาการของครูเป็ นตัวแปรคันกลางของความสั
่
มพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงเหตุและตัวแปรเชิงผล
ในระดับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาโครงสร้างขององค์การโดยทัวไปที
่
่
เกีย่ วกับปั จจัยทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมของสมาชิกขององค์การ บริบทแวดล้อมทีม่ หี น่ วยใหญ่กว่ าย่อม
ส่งผลต่อบริบทที่เล็กกว่า (Kozlowski; & Klien.2000) ในบริบทโรงเรียน ปั จจัยระดับกลุ่มภายใน
โรงเรียนย่อมส่งผลต่อพฤติกรรม ความคิดและทัศนคติในระดับบุคคลเช่นกันผูว้ จิ ยั จึงกาหนดให้การ
มองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนมีอิทธิพลข้ามระดับต่อ การมองเชิงบวกทางวิชาการของครู
และตัวแปรเชิงผลด้านจิตลักษณะและพฤติกรรมด้านการทางานด้วย
ดังนัน้ จากกรอบการวิจยั ทีไ่ ด้นาเสนอตามภาพประกอบ 2 นัน้ ผลการวิจยั ระยะที่ 1 วิจยั
เชิงปริมาณจะทาให้ทราบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของตัวแปรเชิงสาเหตุและการ
มองเชิงบวกทางวิชาการ ทีส่ ่งผลต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวกับการทางานของครู รวมถึง
ประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และการวิจยั ระยะที่ 2 จะทาให้
ทราบถึงรูปแบบการบริหารโรงเรียนของผูบ้ ริหารและความยึดมันผู
่ กพันในการเรียนของนักเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการมองเชิงบวกทางวิชาการ ซึ่งผลการวิจยั จะทาให้ทราบว่า การมองเชิงบวกทาง
วิชาการเป็ นคุณลักษณะเฉพาะที่มอี ยู่ในบริบทการศึกษาของบางประเทศ หรือสามารถขยายไป
ประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นทีม่ วี ฒ
ั นธรรมและปั จจัยอื่นๆทางสังคมทีแ่ ตกต่างกันได้หรือไม่ ได้ความรูใ้ หม่
และทันสมัยที่น่า สนใจยิง่ ต่ อ การนาไปพัฒ นาบุค ลากรครูท่ีปฏิบ ัติหน้ า ที่ใ นโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในพื่นทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ เช่น พัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของครูและของโรงเรียน การส่งเสริมให้โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อ มในการทางาน
รวมถึงส่งเสริมจิตลักษณะทีเ่ หมาะสมที่เอื้อต่อการพัฒนาการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู เป็ น
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ต้น เพื่อ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดในด้านการเรียนรู้ของนักเรียนที่จะเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ท้องถิน่ และประเทศชาติต่อไป

ตัวแปรระดับองค์การ (โรงเรียน)
ตัวแปรเชิ งเหตุด้านสภาพแวดล้อมการ
ปฏิ บตั ิ งานระดับโรงเรียน
-ความรับผิดชอบร่วม(Collective
responsibility) (Wu. 2012; Cooper. 2010)
-OCBในโรงเรียน(OCBin School)
(Messick.2012; Wagner.2008 citing in
Ali.2013)
-บรรยากาศโรงเรี
ตัวแปรระดัยน(School
บบุคคล climate)
(ครู)
(Reeves. 2010; Kılınç, 2013)
ตัวแปรเชิ งเหตุจิตลักษณะส่วนบุคคลของครู
- มุมมองการจัดการเรียนการสอน
(Instructional perspective )(Kurz. 2007,
Hoy et al. 2008)
- มุมมองเกีย่ วกับเวลา (Time perspective)
(Eren. 2012)
ตัวแปรเชิ งเหตุด้านสภาพแวดล้อมการ
ปฏิ บตั ิ งานส่วนบุคคลของครู
- การรับรูแ้ รงจูงใจของนักเรียน (Kurz. 2007,
Hoy; et al. 2008; D’Elisa. 2015)
- การสนับสนุ นจากชุมชน
- การสนับสนุนจากครอบครัว

ระยะที่ 1 (เชิ งปริมาณ)

School academic optimism (SAO)
การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน
(Hoy;Hoy;&Kurz. 2008;Hoy. 2006;
Hoy;&Smith. 2007; McGuigan;&Hoy. 2006)

ระยะที่ 2 (เชิ งคุณภาพ)
ตัวแปรผลที่ ระดับโรงเรียน
-ประสิทธิผลของโรงเรียน (School
Effectiveness) (Reeves. 2010)
-ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียน
์
(Students’ achievement) (Reeves.
2010)

ตัวแปรผลที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ งาน
- ความตัง้ ใจคงอยู่ในวิชาชีพ (Intent to
remain in profession)

Teacher academic optimism (TAO)
การมองเชิงบวกทางวิชาการของครู
(Beard;Hoy;&Woolfolk Hoy. 2010;Fahy;
et al. 2010)

กรณี ศึกษา:
โรงเรียนทีม่ กี ารมองเชิงบวก
ทางวิชาการทีด่ ี
- การบริหารโรงเรียน
- ประสบการณ์การสอนของ
ครู
- ประสบการณ์การเรียน
ของนักเรียน

- ความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพ
(Engagement in profession)
(สมหญิง ลมูลพักตร์. 2558)
ตัวแปรด้านพฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ งาน
- พฤติกรรมการทางาน
- พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี อง
องค์การ(OCB)ของครู (Kurz. 2007)

ภาพประกอบ 8 กรอบแนวคิดในการวิจยั ทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆทีศ่ กึ ษา
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สมมติ ฐานในการวิ จยั ระยะที่ 1
1. ตัวแปรเชิงสาเหตุระดับองค์การ ได้แก่ ความรับผิดชอบร่วม บรรยากาศโรงเรียน และ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การในโรงเรียน มีอิทธิพลทางตรงต่อการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของโรงเรียน
2. การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนมีอทิ ธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
และผสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน
3. การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนเป็ นตัวแปรคันกลางของความสั
่
มพันธ์ระหว่าง
ตัว แปรเชิง สาเหตุ ร ะดับองค์ก าร (ความรับผิดชอบร่ว มของโรงเรียน บรรยากาศโรงเรียน และ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การระดับโรงเรียน) และตัวแปรผลระดับองค์การ (ประสิทธิผล
ของโรงเรียน และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน)
4. ตัวแปรจิตลักษณะส่วนบุคคลของครู (ความเชื่อของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และมุมมองของครูเกี่ยวอนาคต) และปั จจัยสภาพแวดล้อมการปฏิบตั งิ านของครู (การรับรูแ้ รงจูงใจ
ของนักเรียน การสนับสนุ นจากชุมชน และการสนับสนุ นจากครอบครัว) มีอทิ ธิพลทางตรงต่อการ
มองเชิงบวกทางวิชาการของครู
5. การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูมอี ทิ ธิพลทางตรงต่อตัวแปรจิตลักษณะทีเ่ กี่ยวกับการ
ปฏิบตั งิ านของครู (ความตัง้ ใจคงอยู่ในวิชาชีพ และการยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพ) และพฤติกรรมการ
ปฏิบตั งิ านของครู (พฤติกรรมการทางาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การของครู)
6. การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูเป็ นตัวแปรคันกลางของความสั
่
มพันธ์ระหว่างจิต
ลักษณะส่วนบุคคล (ความเชื่อของครูเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน และมุมมองของครูเกี่ยว
อนาคต) และสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านของครู (การรับรูแ้ รงจูงใจของนักเรียน การสนับสนุ น
จากชุมชน และการสนับสนุนจากครอบครัว) กับตัวแปรจิตลักษณะทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ านของ
ครู (ความตัง้ ใจคงอยู่ในวิชาชีพ และการยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพ) และพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของ
ครู (พฤติกรรมการทางาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การของครู)
7. การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนมีอทิ ธิพลข้ามระดับต่ อการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของครู ตัวแปรจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ าน (ความตัง้ ใจคงอยู่ในวิชาชี พ และ
การยึดมันผู
่ ก พันในวิชาชีพ ) และพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของครู (พฤติกรรมการทางาน และ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การของครู)
8. ความรับ ผิด ชอบร่ว ม พฤติก รรมการเป็ น สมาชิก ที่ดีขององค์ก ารระดับ โรงเรีย นและ
บรรยากาศโรงเรียนมีอทิ ธิพลข้ามระดับต่อการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู
9. การมองเชิ ง บวกทางวิ ช าการของโรงเรีย นเป็ นตั ว แปรคัน่ กลางข้ า มระดับ ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบของกลุ่มและการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์หลักเพื่อ ทดสอบระดับการวิเคราะห์ของตัวแปรระดับ โรงเรียน
รวมถึงเพื่อทดสอบและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างปั จจัยเชิงจิตวิทยา สังคม
วิทยา และผลของการมองเชิงบวกทางวิชาการที่มตี ่อ การปฏิบตั งิ านของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิจยั ผสานวิธ ี โดยมีจุดมุ่งหมายใช้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณเป็ นหลักในการตอบคาถามการวิจยั และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมา
ประกอบในการขยายความและอธิ บ ายข้ อ ค้ น พบที่ไ ด้ จ ากผลการวิ เ คราะ ห์ เ ชิง ปริม าณให้
ชัดเจนมากยิง่ ขึ้น นาไปสู่ก ารอภิปรายผลการวิจยั แบบบูรณาการระหว่างข้อ มูลเชิงปริมาณและ
คุ ณ ภาพผู้ ว ิ จ ัย จึ ง ได้ ก าหนดแบบแผนการวิ จ ั ย เป็ นการวิ จ ั ย ผสานวิ ธ ี เ ชิ ง อธิ บ ายรู ป แบบ
ติดตามผล (Explanatory sequential mixed method design) (รัตนะ บัวสนธ์.2555;Tashakkori;
&Teddlie.2003) ดาเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 2ระยะ โดยเริม่ ต้นด้วยการวิจยั เชิงปริมาณและตามด้วย
การวิจยั เชิงคุณภาพดังนี้
ระยะที่ 1 เป็ นการวิ จยั เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งปริ มาณ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
โครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ(Multilevel Structural Equation Model : MSEM) ของปั จจัย
เชิงจิตวิทยา สังคมวิทยา และผลของการมองเชิงบวกทางวิชาการที่มตี ่อการปฏิบตั ิงานของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ โดยผู้วจิ ยั มีวธิ ดี าเนินการเป็ นลาดับ
ขัน้ ดังนี้ 1) การกาหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดการวิจยั 2) การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง 3) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั 4) การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจยั 5) การ
เก็บรวบรวมข้อมูล 6) การจัดกระทาข้อมูล และ 7) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ระยะที่ 2 เป็ นการวิ จยั เพื่อเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขยายความและ
อธิบายข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการวิจยั เชิงปริมาณในระยะที่ 1
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ระยะที่ 1 วิ จยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative research)
วิ เคราะห์พหุระดับ
ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
ระดับองค์การ
(โรงเรียน)
ระดับบุคคล
(ครู)

ผลการศึกษา
-ระดับการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของโรงเรียนและครู
-แบบจาลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์พหุระดับของการ
มองเชิงบวกทางวิชาการของ
โรงเรียนและครู และตัวแปร
ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง

ระยะที่ 2 วิ จยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative research)
กรณี ศึกษา
-กรณีศกึ ษาโรงเรียนทีม่ รี ะดับ
การมองเชิงบวกทางวิชาการสูง
-กรณีศกึ ษาโรงเรียนทีม่ รี ะดับ
การมองเชิงบวกทางวิชาการต่า

ผลการศึกษา
ประสบการณ์การบริหาร
ประสบการณ์การสอนของครู
และประสบการณ์การเรียนของ
นักเรียน ในโรงรียนกรณีศกึ ษา

สรุปผลการวิ จยั บูรณาการผลการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้ผลการวิจยั เชิงคุณภาพในการขยายความ (Interpretation) เพื่อ
อธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของการมองเชิงบวกทางวิชาการระดับโรงเรียนและระดับครูกบั ตัวแปรต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง (เช่น จิต
ลักษณะ สภาพแวดล้อม พฤติกรรมการทางาน ฯลฯ)
ภาพประกอบ 9 แสดงกระบวนการวิจยั แบบผสานวิธเี ชิงอธิบายรูปแบบติดตามผล (Explanatory sequential
mixed method design) ทีใ่ ช้ในการศึกษา
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จากภาพประกอบที่9 แสดงให้เห็นถึงกระบวนดาเนินการวิจยั ที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ โดย
ระยะที่ 1เริม่ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ นามาวิเคราะห์และสรุปผล จากนัน้ ตามด้วยระยะ
ที่ 2 ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ นามาวิเคราะห์และสรุปผล เมื่อเสร็จสิน้ การดาเนินการ
วิจ ัย ทัง้ 2 ระยะแล้ ว จึง ท าการแปลผลการวิจ ัย เพื่อ ตอบค าถามการวิจ ัย โดยการบู ร ณาการ
ผลการวิจยั เชิงปริมาณและคุณภาพเข้าด้วยกัน ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ใช้ผลการวิจยั เชิงปริมาณเพื่อ
สรุปผลอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรและใช้ผลการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่ออธิบายขยายความข้อค้นพบที่
ได้ให้มคี วามลุ่มลึกมากยิง่ ขึน้

การกาหนดตัวแปรในกรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ตัวแปร ในการศึก ษาครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ัย ได้ท าการศึก ษาค้น คว้า จากการทบทวนเอกสารและ
ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาความเข้าใจตัวแปรหลักที่ได้เคยศึกษาในบริบทของการศึกษาใน
ต่ างประเทศและประเทศไทย การศึกษารวบรวมเอกสารและงานวิจยั ที่เ กี่ยวข้อ งนามาซึ่งการ
กาหนดกรอบของการวิจยั ทีม่ คี วามเป็ นไปได้ ให้สอดคล้องกับบริบทการศึกษาในประเทศไทยและ
กลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา โดยเน้นประเด็นปั จจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาทีม่ ผี ลต่อการมองเชิงบวก
ทางวิชาการระดับบุค คลและโรงเรียน รวมทัง้ นามาสร้างเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ในการศึกษาวิจยั เพื่อ ให้
สอดคล้องกับบริบททีศ่ กึ ษา
การวิ จยั ระยะที่ 1 (เชิ งปริ มาณ)
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ บุคลากรครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
พืน้ ที่จงั หวัดจังหวัดชายแดนใต้ได้แก่ ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาสจานวน7709 คน จากโรงเรียน
ทัง้ หมด 157 โรงเรียน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิเ คราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างพหุระดับในการศึกษาวิจยั ทางพฤติกรรม
ศาสตร์นนั ้ มีประเด็นปั ญหาสาคัญ 2 ประการ คือ ควรเลือกเทคนิควิธกี ารประมาณค่าแบบใดจึงจะ
เหมาะสมและขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ พียงพอในแต่ละระดับคือเท่าใด ซึง่ ไม่มกี ฏตายตัวทีแ่ น่ นอน
สาหรับขนาดกลุ่มตัวอย่างระดับบุคคล นักวิชาการแนะนาว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาในระดับ
บุคคลและใช้วธิ กี ารประมาณค่าด้วยวิธ ี ML (Maximum likihood) ควรจะมากกว่า 400 หน่ วย
(Hair. 2006) ส่วน ไคลน์ (Kline. 2005) เห็นว่าขนาดตัวอย่างทีม่ จี านวนมากกว่า 200 ถือว่ามาก
นอกจากนี้มคี นอื่นๆ ได้อธิบายว่าขนาดกลุ่มตัวอย่าง 200 หน่วยถือว่าพอยอมรับได้ 300 หน่ วยถือ
ว่าอยู่ในระดับดี 500 หน่ วยถือว่าอยู่ในระดับดีมาก และ 1000หน่ วย ถือว่าอยู่ในระดับเยีย่ มมาก
(Tabachnick; & Fedell 2007 citing Comrey. 1992) สาหรับขนาดตัวอย่างระดับกลุ่ม นักวิชาการ
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แนะน าว่ า ควรมีป ระมาณ 50-100 กลุ่ ม แต่ ล ะกลุ่ ม ควรมีผู้ใ ห้ข้อ มูล อย่า งน้ อ ยตัง้ แต่ 2 คนขึ้น ไป
(Muthen. 2010) ส่วน ฮ๊อกซ์ (Hox. 1995) เห็นว่า จานวนกลุ่ม 20 กลุ่ม ถือว่ายอมรับได้ หรือที่ดี
ควรเป็ น 50 กลุ่ ม ซึ่ง ผู้ ว ิจ ัย วางแผนด าเนิ น การสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-stage
sampling)โดยเริม่ จาก ขัน้ ที่ 1 สุ่มแบบชัน้ ภูม ิ (Stratified sampling) โดยใช้จงั หวัดปั ตตานี ยะลา
และนราธิวาส เป็ นชัน้ ภูม ิ โรงเรียนเป็ นหน่วยในการสุ่ม โดยสุ่มมาจังหวัดละ 12 โรงเรียน ในขัน้ นี้
จะได้มา 36 โรงเรียนเป็ นกลุ่มตัวอย่างระดับกลุ่ม ขัน้ ที่ 2 สุ่มอย่างง่าย (Sample random sampling)
เพื่อให้ได้บุคลากรครูทเ่ี ป็ นกลุ่มตัวอย่างระดับบุคคลของการวิจยั ครัง้ นี้ โดยสุ่มอย่างง่ายมาโรงเรียน
ละ 20 คน ในขัน้ นี้จะได้ครู720 คน เป็ นกลุ่มตัวอย่างระดับบุคคล ดังนัน้ ตามแผนระดับกลุ่ม ได้แก่
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จานวน 36 โรงเรียน และกลุ่ม
ตัวอย่างระดับบุคคล ได้แก่ บุคลากรครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทีป่ ฏิบตั งิ านงานมาไม่
น้อยกว่า 6 เดือน จานวน 720 คน
ทัง้ นี้ ในระหว่างการดาเนินการเก็บข้อมูลจริง มีขอ้ จากัดที่ทาให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
ตามแผน ด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล เป็ นช่วงเวลาคาบเกี่ยว
ระหว่างการสอบปลายภาคและปิ ดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส ลามในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้ (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม2560) จึงเป็ นข้อจากัดให้เก็บรวบรวมข้อมูลกับครูใน
โรงเรียนบางแห่งให้ได้จานวนเพียงพออย่างน้อย 20 คนต่อโรงเรียน ประการทีส่ อง โรงเรียนทีเ่ ป็ น
กลุ่มตัวอย่างกระจายอยูใ่ นพืน้ ทีส่ ามจังหวัด บางพืน้ ทีต่ งั ้ อยู่ในพืน้ ทีห่ ่างไกลและอยู่ในเขตพืน้ ทีส่ แี ดง
ทัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้พยายามใช้การติดต่อประสานกับทางโรงเรียนอย่างเป็ นทางการโดยส่งเอกสารขอ
อนุ ญ าตเก็บข้อ มูล วิจ ยั ที่อ อกโดยบัณฑิต วิทยาลัย ร่ว มกับ การติดต่ อ กับ ผู้ป ระสานโรงเรีย นทัง้
โทรศัพท์ตดิ ต่อและเดินทางไปพบกับผู้บริหารโรงเรียนโดยตรง รวมถึงส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์
ซึ่งเอกสารจะถูกบรรจุใ นซองมิดชิดพร้อมอากรแสตมป์ และซองบรรจุสาหรับส่งแบบสอบถามคืน
ผูว้ จิ ยั ได้ส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนในพืน้ ที่ทงั ้ หมดมากกว่า40 แห่งจนได้โรงเรียนทีส่ มัครใจให้
เก็บข้อมูลวิจยั และส่งกลับแบบสอบถามจานวนทัง้ สิน้ 20 แห่ง เป็ นกลุ่มตัวอย่างในระดับกลุ่ม และ
มีแบบสอบถามตอบกลับมาจานวน 461 ชุด แต่ผจู้ ยั ได้คดั เลือกแบบสอบถามที่มคี วามสมบูรณ์ ไว้
สาหรับนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลจานวนทัง้ สิ้น 404 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 63.06 ของแบบสอบถามที่ตอบ
กลับ มาทัง้ หมด โดยสรุ ป กลุ่ ม ตัว อย่ า งของการวิจ ัย ครัง้ นี้ ในระดับ กลุ่ ม มีจ านวน 20 กลุ่ ม
(โรงเรียน) และระดับบุคคลมีจานวน 404 คน (ครู) ซึง่ ปฏิบตั งิ านอยู่ในโรงเรียนทัง้ 20 แห่ง ในพืน้ ที่
จังหวัดปั ตตานี 9 แห่ง จังหวัดยะลา 5 แห่ง และจังหวัดนราธิวาส 6 แห่ง อย่างไรก็ตาม ในการวิจยั
พหุระดับ จะต้องให้ความสาคัญกับขนาดกลุ่มตัวอย่างระดับกลุ่มมากกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับบุคคล
เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า กรณีกลุ่มตัวอย่างระดับกลุ่มทีม่ ขี นาดเล็ก การเลือกใช้
วิธกี ารประมาณค่าที่มคี วามเหมาะสมจะทาให้ผลการวิเคราะห์ยงั คงมีความน่ าเชือถือที่ยอมรับได้
ผลการศึกษาพบว่า งานวิจยั ที่มกี ารวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ กลุ่ม
ตัวอย่างระดับกลุ่มควรมีจานวนอย่างน้อยที่สุด 15 กลุ่ม และเลือกวิธกี ารประมาณค่าแบบ Robust
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maximum lilkelihood (MLR) เนื่องจากจะทาให้สามารถประมาณค่าต่างๆได้ครบถ้วน มีความ
เทีย่ งตรงแม้กลุ่มตัวอย่างจะมีขนาดเล็กก็ตาม ก็ส่งผลให้ผลการศึกษามีความแม่นยา ถูกต้อง ไม่ต่าง
จากการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทีม่ ขี นาดใหญ่ (ธีระวัฒน์ สุชสี ารและคนอื่นๆ. 2555; Hox; & Mass.
2004, 2005; Afshartous; & Leeuw.2005;Snijders; & Bosker.1999) ดังนัน้ การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้
ศึก ษาในกลุ่ มตัวอย่างระดับกลุ่ มที่มขี นาด 20 กลุ่ ม และระดับบุคคล 404 คน โดยใช้เทคนิคการ
ประมาณค่าแบบ MLR นัน้ ถือว่ามีความเหมาะสมและยอมรับได้ตามหลักวิชาการ
ตาราง 4 แสดงขัน้ การสุ่มกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา (ตามแผนและเก็บได้จริง)
ระดับ

ตามแผน

เก็บจริ ง

1.กลุ่ม (โรงเรียน)
(จากโรงเรียน
จานวน 157 โรง)
2.บุคคล (ครู)
(จากครูจานวน
7709 คน)

จังหวัดละ 12 โรง

ปั ตตานี 9 โรง ยะลา 5 โรง นราธิวาส 6 โรง

รวม 36 โรงเรียน

รวมทัง้ สิน้ 20 โรงเรียน

โรงเรียนละ 20 คน

โรงเรียนละ 13-26 คน

รวม 20x36=720 คน

รวมทัง้ สิน้ 461

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณครัง้ นี้ ประกอบด้วย 15 แบบวัด โดยผูว้ จิ ยั เริม่
ด าเนิ น การสร้า งเครื่อ งมือ วัด ตัว แปรจากการศึก ษาทฤษฎีแ ละงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ ง ทัง้ ไทยและ
ต่างประเทศ เพื่อทาความเข้าใจความหมายตัวแปรทีแ่ ท้จริงและตรงตามทฤษฎี เพื่อนามากาหนด
เป็ นตัวแปร และนาข้อมูลมาประกอบการสร้างข้อคาถาม บางแบบวัดมีการแปล เรียบเรียงและ
ประยุ ก ต์ จ ากแบบวัด ของต่ า งประเทศ ปรับ ข้อ ค าถามทุ ก แบบวัด ให้ ส อดคล้อ งกับ บริบ ทและ
สถานการณ์ ของการวิจยั สร้างเป็ นพิมพ์เ ขียว(Blueprint)ของแบบวัดแต่ ล ะตัว แปรขึ้นมาภายใต้
คาแนะนาของอาจารย์ทป่ี รึกษา แบบวัดฉบับพิมพ์เขียวจะประกอบไปด้วย ชื่อตัวแปร วัตถุประสงค์
ของการวัด นิยามเชิงทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบตั กิ ารและสัดส่วนของจานวนข้อคาถามทางบวกทางลบ
นาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)โดยผู้ทรงคุ ณวุฒ ิ
ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเครือ่ งมือวัด จิตวิทยา สังคมวิทยา การศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ และ
ผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาในบริบทอิสลาม รวมทัง้ สิ้น 5 ท่านผู้วจิ ยั นา
คาแนะนาทัง้ หมดจากผู้ทรงคุณวุฒมิ าปรับปรุงแก้ไขแบบวัด สร้างเป็ นแบบวัดต้นฉบับเพื่อนาไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างนาร่อ ง (Pilot sample) ที่มคี วามคล้ายคลึงกับกลุ่มตัว อย่างจริง (Final
sample) โดยในการศึกษาครัง้ นี้ กลุ่มตัวอย่างนาร่องเป็ นครูทป่ี ฏิบตั งิ านอยู่ในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชายแดนใต้ จานวน 50 คน คัดเลือกแบบสอบถามทีส่ มบูรณ์ได้
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จานวน 47 ฉบับ นาไปวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 1)ค่าอานาจจาแนกของข้อคาถาม
แต่ ล ะข้อ โดยวิธ ีก ารหาค่ าสหสัมพันธ์ค ะแนนรายข้อ กับคะแนนรวม (Item-total correlation)
จากนัน้ ตัดข้อคาถามที่มอี านาจจาแนกต่ าออกไป โดยคัดเลือกข้อที่มคี ่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อ
กับคะแนนรวมเป็ นบวกและมีค่าตัง้ แต่ .30 เป็ นต้นไป2)หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้วยวิธกี าร
หาค่ า ความสอดคล้อ งภายใน (Internal consistency) ด้ว ยค่ าสัม ประสิทธิค์ รอนบาคแอลฟ่ า
(Cronbach’s alpha coefficient) ให้ได้แบบวัดที่มคี วามเชื่อมัน่ ตัง้ แต่ .70เป็ นต้นไป เพื่อนาไป
สร้างเป็ นแบบวัดสาหรับเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง
หลังจากเก็บข้อมูลกับกลุ่ มตัวอย่างจริงแล้ว ก่อนนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน ผูว้ จิ ยั ทดสอบเพื่อ หาค่าความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) กับ
เครื่องมือการวิจยั ทุกเครื่องมือ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor
analysis: CFA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (Multilevel confirmatory factor
analysis: MCFA) สาหรับตัวแปรระดับกลุ่ม เพื่อตรวจสอบและยืนยันว่าเครื่องมือแต่ละเครื่องมือที่
ได้พฒ
ั นาจากแนวคิดต่ างๆ มีอ งค์ประกอบตามโครงสร้างที่ได้กาหนดไว้หรือ ไม่ หลังจากปรับ
แบบจาลองการวัดตัวแปรแต่ละตัวแปรจนมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว นาแบบวัดที่
ได้มาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) อีกครัง้ จากนัน้ จึงจะดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐานเป็ นลาดับต่อไป
สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณครัง้ นี้ ประกอบด้วยแบบวัดจานวน15
แบบวัด จากทัง้ หมด 16 ตัวแปร แต่ละแบบวัดมีรายละเอียดการดาเนินการสร้างและหาคุณภาพ
เครือ่ งมือ ดังต่อไปนี้
1. แบบวัดการมองเชิ งบวกทางวิ ชาการของครู
แบบวัดการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู ผู้วจิ ยั พัฒนาแบบวัดจากการทบทวนเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและศึกษาแบบวัด Teacher Academic Optimism Scale-Secondary
teacher (TAOS-S) (Fahy;Wu;&Hoy. 2010) แบบวัดนี้ได้รบั การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) จากผูท้ รงคุณวุฒ ิ 5 ท่าน ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญครอบคลุมด้านการวิจยั ทาง
พฤติกรรมศาสตร์และการวิจยั ทางการศึกษาในบริบททีผ่ วู้ จิ ยั สนใจศึกษา เพื่อให้ได้แบบวัดทีม่ คี วาม
เหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาให้มากที่สุด โดยได้ปรับปรุงแก้ไขข้อคาถามตาม
ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒจิ นได้แบบวัดทีม่ คี วามสมบูรณ์ ได้ขอ้ คาถามมีค่า IOC (Index of itemobjective congruence ) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน แบ่งเป็ น 3
ส่วน ได้แก่ 1)การรับรูค้ วามสามารถของครู (Teacher sense of efficacy: SE) มีขอ้ คาถามจานวน
3 ข้อ ให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ (จริงที่สุด - ไม่จริงเลย) 2)ความไว้วางใจของครูต่อ
ผูป้ กครองและนักเรียน (Teacher trust in parents and students: T) มีขอ้ คาถามจานวน 3 ข้อ
ให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ (จริงทีส่ ุด - ไม่จริงเลย) และ 3) การมุ่งเน้นวิชาการ (Academic
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emphasis: AE) มีขอ้ คาถามจานวน 3 ข้อ ให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ (บ่อยมาก - ไม่เคย
เลย) จากนัน้ ได้ตรวจสอบความสอดคล้องเชิงโครงสร้างกับครูทไ่ี ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 47 คนที่
ปฏิบตั งิ านอยู่ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งหนึ่งในจังหวัดปั ตตานี เพื่อตรวจสอบค่า
ความเชื่อ มันในการวั
่
ด (Reliability) ด้ว ยสัม ประสิท ธิแ์ อลฟ่ าครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) พบว่า มีค่าความเชื่ษมันเชิ
่ งสอดคล้องภายในของแบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ .80 โดย ด้าน
การมุ่ ง เน้ น วิช าการของครูม ีค วามเชื่อ มัน่ สู ง สุ ด (
.87) รองลงมาคือ ด้า นการรับ ความรู้
ความสามารถของครูและด้านความไว้วางใจของครูต่อนักเรียนและมีผู้ปกครอง ทีม่ คี ่าความเชื่อมัน่
เท่ากัน (
.82) นอกจากนี้แบบวัดนี้มคี ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อและคะแนนรวม
(Item-total correlation) อยู่ระหว่าง .45-.71 ทาให้แบบวัดการมองเชิงบวกทางวิชาการสาหรับใช้ใน
การเก็บข้อมูลจริงยังคงมีขอ้ คาถามทัง้ หมด 9 ข้อ เท่ากับจานวนข้อคาถามเดิม
ภายหลังจากเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง ผู้วจิ ยั ได้ทดสอบองค์ประกอบของตัวแปรการ
มองเชิงบวกทางวิชาการของครู ผลการวิเ คราะห์อ งค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองมี
ค่าสถิต𝜒
ิ 2= 76.263, df=23, CFI=0.971, TLI=0.955, RMSEA=0.076, SRMR=0.028 ซึง่ บ่งชีว้ ่า
ดัช นี ค วามกลมกลืน เกือ บทุ ก ตัว ผ่ า นเกณฑ์ ยกเว้น ดัช นี ข องค่ า สถิติ 𝜒 2 ซึ่ง เกณฑ์ก าหนดว่ า
แบบจาลองทีด่ ี ค่าไคแสควร์ต้องไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ ทัง้ นี้ มีขอ้ ยกเว้นว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างที่
มีจานวนมาก ค่าไคแสควร์อาจมีนยั สาคัญทางสถิตไิ ด้แม้ว่าแบบจาลองจะมีความกลมกลืนแล้วก็ตาม
(Schumacker; & Lomax. 2004: 100) ดังนัน้ เมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ ทีบ่ ่งบอกว่าผ่าน
เกณฑ์ จึงสามารถสรุปได้ว่าแบบจาลองการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูมคี วามกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ทีส่ อดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณา โดยข้อคาถามยังคงมีจานวนเท่ากับ 9 ข้อ
คาถาม ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน ด้านละ 3 ข้อคาถาม
เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง(Construct validity) ของแบบจาลองการวัด
ซึง่ ค่าน้าหนักองค์ประกอบทีใ่ ช้ได้ควรมีค่า .45 น้าหนักองค์ประกอบทีด่ มี คี ่า .55น้ าหนักองค์ประกอบ
ทีด่ มี ากมีค่า .63 และน้ าหนักองค์ประกอบทีด่ เี ยีย่ มมีค่ามากกว่า .71 (Tabachnick; & Fidell.2007:
649)นัน้ ผลพบว่า ตัวแปรสังเกตขององค์ประกอบแรกด้านการรับรู้ความสามารถของครู มีค่ า
น้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานตัง้ แต่ .55-.85 ตัวแปรสังเกตขององค์ประกอบที่ 2 ด้านความไว้วางใจ
ของครูต่อนักเรียนและผู้ปกครอง มีค่าน้ าหนักตัง้ แต่ .71-.81 และตัวแปรสังเกตขององค์ประกอบที่
3 ด้านการมุ่งเน้นวิชการของครู มีค่าน้ าหนักตัง้ แต่ .76-.81 โดยค่าน้ าหนักของตัวแปรสังเกตทุก
ค่ามีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .001 จัดอยู่ในระดับดี 1 ข้อคาถาม และอยู่ในระดับดีเยี่ยม 8 ข้อ
คาถาม ส่วนค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีค่าตัง้ แต่ .02-.03 และค่าสัมประสิทธิ ์การพยากรณ์
(R2) มีค่าตัง้ แต่ .31-.73
นอกจากนี้ เมื่อตรวจสอบความเชื่อมันของแบบวั
่
ดภายหลังการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
จริง (Final sample) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าครอนบาค พบว่าแบบวัดมีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้
ฉบับเท่ากับ .90 โดยมีค่าความเชื่อมันรายด้
่
านดังนี้ ด้านที่ 1 การรับรูค้ วามสามารถของครู เท่ากับ.
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77 ด้านที่ 2 ความไว้วางใจของครูต่อผูป้ กครองและนักเรียนและด้านที่ 3 การมุ่งเน้นวิชาการของครู
เท่ากับ .83 ส่วนค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดอยู่ระหว่าง .50-.72
เมื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent validity) โดยพิจารณาค่า
Average extracted (AVE) ขององค์ประกอบแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่ 1 การรับรูค้ วามสามารถของ
ครู เท่ากับ .56 ด้านที่ 2 ความไว้วางใจของครูต่อผูป้ กครองและนักเรียน เท่ากับ .57 และด้านที่
3 การมุง่ เน้นวิชาการของครู เท่ากับ .61 จะเห็นว่า ค่า AVE ขององค์ประกอบทุกด้านมีค่ามากกว่า
.50 แสดงว่าตัวบ่งชีน้ ้ีมคี วามเทีย่ งตรงในการวัดตัวแปรแฝงในด้านทีต่ วั บ่งชีน้ นั ้ จะวัด (Hair; et al.
2010: 709) และเมื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง (Construct reliability: CR)
ของแต่ละองค์ประกอบซึง่ มีเกณฑ์การพิจารณาว่าหากมีค่ามากกว่า .70 แสดงว่าตัวแปรสังเกตของ
ตัวแปรแฝงมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านทีต่ วั แปรนัน้ จะวัด (Hair; et al. 2010: 710 )
พบว่า ด้านที่ 1 การรับรู้ค วามสามารถของครู เท่ากับ .79 ด้านที่ 2 ความไว้ว างใจของครูต่ อ
ผูป้ กครองและนักเรียน เท่ากับ .80 และด้านที่ 3 การมุ่งเน้นวิชาการของครู เท่ากับ .82 ซึง่ ถือว่า
มีค่าความเชื่อมันอยู
่ ่ในระดับสูง โดยแบบวัดการมองเชิงบวกทางวิชาการมีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับที่
วัดด้วยค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าครอนบาค มีค่าเท่ากับ .90
ตัวอย่างข้อคาถามการมองเชิ งบวกทางวิ ชาการของครู
ข้อคาถาม

ไม่จริง
ทีส่ ดุ

ไม่จริง

ค่อน
ข้างไม่จริง

ค่อน
ข้างจริง

จริง

จริงทีส่ ดุ

ด้านการรับรูค้ วามสามารถของครู (Teacher sense of efficacy: SE)
ท่านสามารถทาให้นกั เรียน
ปฏิบตั ติ ามกฏของชัน้ เรียนได้
ด้านความไว้วางใจของครูต่อผูป้ กครองและนักเรียน (Teacher trust in parents and students: T)
ผูป้ กครองของนักเรียนของ
ท่านมีความน่าเชื่อถือ
ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ (Academic emphasis: AE)
ท่านมอบหมายงานทีม่ คี วาม
ท้าทายให้กบั นักเรียน

2. แบบวัดการสนับสนุนจากครอบครัว
ผู้ว ิจยั ปรับปรุงจากแบบวัด การสรับสนุ นจากครอบครัว ของ ณัฐวุฒ ิ อรินทร์ (2555: 131)
ให้ส อดคล้องกับบริบทการศึกษาประกอบด้ว ยข้อค าถาม 15 ข้อ ซึ่งการสนับสนุ นจากครอบครัว
หมายถึง การรับรู้ของครูเ กี่ยวกับปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันของตนเองกับสมาชิกภายในครอบครัว
ที่เ กิด จากครูม ีค วามใกล้ชิด กับ สมาชิกในครอบครัว และได้ร บั ก าลัง ใจจากสมาชิก ในครอบครัว
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ประกอบด้วยการได้รบั การสนับสนุ น 2 ด้าน คือ 1)ความใกล้ชดิ กันระหว่างสมาชิกในครอบครัว
และ 2) การรับ รู้ก ารสนับ สนุ น ด้า นอารมณ์ จ ากครอบครัว ให้ค ะแนนแบบประมาณค่ า 6 ระดับ
(ไม่จริงที่สุ ด 1 คะแนน – จริงที่สุด 6 คะแนน) ครูท่มี คี ะแนนสูงแสดงว่าได้รบั การสนับสนุ นจาก
ครอบครัว สูงกว่าครูท่ไี ด้คะแนนต่ า แบบวัดนี้ข้อคาถามมีค่า IOC (Index of item-objective
congruence ) อยู่ระหว่าง .80-1.00 เมื่อตรวจสอบความสอดคล้องเชิงโครงสร้างกับครูทไ่ี ม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 47 คนที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งหนึ่งในจังหวัด
ปั ตตานี เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมันในการวั
่
ด (Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า มีค่าความเชื่อมันเชิ
่ งสอดคล้องภายในของแบบวัดทัง้ ฉบับ
เท่ากับ .93 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อและคะแนนรวม(Item-total correlation)
อยูร่ ะหว่าง .41-.84 ได้แบบวัดสาหรับใช้ในการเก็บข้อมูลจริงทัง้ หมด 12 ข้อ
ภายหลัง จากเก็บ ข้อ มูล จริง ผู้ว ิจ ัย ทดสอบองค์ป ระกอบของตัว แปรการสนั บ สนุ น จาก
ครอบครัวผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองมีค่าสถิติ 𝜒2= 76.24, df=23,
CFI= 0.97, TLI= 0.96, RMSEA = 0.07, SRMR= 0.03 ซึง่ บ่งชีว้ ่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัว
ผ่านเกณฑ์ ยกเว้นดัชนีของค่าสถิติ𝜒2ซึ่งเกณฑ์กาหนดว่าแบบจาลองที่ดี ค่าไคแสควร์ต้องไม่ม ี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่มขี อ้ ยกเว้นว่าอาจมีนัยสาคัญทางสถิตไิ ด้ เนื่องจากจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ม ี
จานวนมาก แม้ว่าแบบจาลองจะมีความกลมกลืนแล้วก็ตาม (Schumacker; & Lomax. 2004: 100)
แต่เมือ่ พิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ ทีบ่ ่งบอกว่าผ่านเกณฑ์ จึงสามารถสรุปไดว่าว่าแบบจาลองการ
รับรูก้ ารสนับสนุ นจากครอบครัวมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทีส่ อดคล้องตามเกณฑ์การ
พิจารณา โดยข้อคาถามจานวนเท่ากับ 6 ข้อคาถาม ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ด้าน ด้านละ 3
ข้อคาถาม
เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง(Construct validity) ของแบบจาลองการวัด
ผลพบว่า ตัวแปรสังเกตขององค์ประกอบแรกด้านความใกล้ชดิ ระหว่างสมาชิกในครอบครัว มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานตัง้ แต่ .72-.89 และตัวแปรสังเกตขององค์ประกอบที่ 2 ด้านการรับรู้
การสนับสนุ นทางอารมณ์ มีค่าน้ าหนักตัง้ แต่ .85-.91 โดยค่ าน้ าหนักของตัวแปรสังเกตทุกค่ ามี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 ส่วนค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีค่าตัง้ แต่ 0.01-0.03 และค่า
สัมประสิทธิ ์การพยากรณ์ (R2) มีค่าตัง้ แต่ .51-.83นอกจากนี้ เมื่อตรวจสอบความเชื่อมันของแบบ
่
วัดภายหลังการเก็บข้อมูล กับกลุ่มตัวอย่างจริง (Final sample) ด้วยการหาค่ าสัมประสิทธิ ์แอล
ฟ่ าครอนบาค พบว่าแบบวัดมีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ .91โดยมีค่าความเชื่อมันรายด้
่
านดังนี้
ด้านที่ 1ด้านความใกล้ชดิ กันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เท่ากับ .85 ด้านที่ 2การรับรูก้ ารสนับสนุ น
ด้านอารมณ์จากครอบครัว เท่ากับ .92 ส่วนค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมของแบบ
วัดอยูร่ ะหว่าง .72-.91
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เมื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเสมือ น (Convergent validity) โดยพิจารณาค่ า
Average extracted (AVE) ขององค์ประกอบแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่ 1ด้านความใกล้ชดิ กัน
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว เท่ากับ .67 ด้านที่ 2
การรับรู้การสนับสนุ นด้านอารมณ์จาก
ครอบครัว เท่ากับ .79 จะเห็นว่า ค่า AVE ขององค์ประกอบทุกด้านมีค่ามากกว่า .50 แสดงว่าตัว
บ่งชี้น้ีมคี วามเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั บ่งชี้นัน้ จะวัด (Hair; et al. 2010: 709)
ส่วนค่าความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง (Construct reliability: CR) พบว่า ด้านที่ 1 ด้านความ
ใกล้ชดิ กันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เท่ากับ .86 ด้านที่ 2 การรับรูก้ ารสนับสนุ นด้านอารมณ์จาก
ครอบครัว เท่ากับ .92ซึ่งถือว่ามีค่าความเชื่อมันอยู
่ ่ในระดับสูง และมีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับที่วดั
ด้วยค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าครอนบาค มีค่าเท่ากับ .91
ตัวอย่างข้อคาถามการสนับสนุนจากครอบครัว
ข้อคาถาม

ไม่จริง
ทีส่ ุด

ไม่จริง

ค่อนข้าง
ไม่จริง

ค่อนข้าง
จริง

จริง

จริงทีส่ ุด

ด้านความใกล้ชดิ กันระหว่างสมาชิกในครอบครัว
ท่านทราบเกีย่ วกับความเป็ นอยูข่ องคนที่
บ้านเป็ นอย่างดี
ด้านการรับรูก้ ารสนับสนุนด้านอารมณ์จากครอบครัว
ความเครียดจากการทางานของท่าน
คลีค่ ลายลงเมื่อได้คุยให้คนในครอบครัว
ฟั ง

3. แบบวัดการสนับสนุนจากชุมชน
ผูว้ จิ ยั ปรับปรุงจากแบบวัดการสนับสนุนจากชุมชนของ ณัฐวุฒ ิ อรินทร์ (2555) สร้างขึน้ ตาม
นิยามปฏิบตั กิ ารตามพื้นฐานแนวคิดของคิงและคณะ (King; et al. 2006: 905) ประกอบด้วยข้อ
คาถาม 20 ข้อ ซึ่งหมายถึง การรับรู้ของครูถึงการได้รบั กาลังใจ ความห่ว งใย เกื้อ กูลและการ
สนับสนุ นในด้านวิธใี ห้เกิดความตระหนักถึงความสาคัญในหน้าที่การงานจากบุคคลใดๆ ในชุมชน
รอบๆ โรงเรียน ประกอบด้วยการได้รบั การสนับสนุ น 3 ด้าน โดยใช้แนวคิดพื้นฐานของ คิงและ
คณะ (King; et al. 2006: 905) คือ 1)การสนับสนุ น ทางอารมณ์ (Emotional support)
2) การสนับสนุ นการช่วยเหลือวัตถุสงิ่ ของและข้อมูลข่าวสาร(Instrumental support) และ 3)การ
สนับสนุ นกระบวนการคิด (Cognitive support) ให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ (ไม่จริงทีส่ ุด 1
คะแนน – จริงทีส่ ุด 6 คะแนน) ครูท่มี คี ะแนนสูงแสดงว่ารับรูก้ ารสนับสนุ นจากชุมชนสูงกว่าครูทไ่ี ด้
คะแนนต่า
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แบบวัดผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชีย่ วชาญ คัดเลือกข้อคาถามมี
ค่า IOC (Index of item-objective congruence ) ระหว่าง .80-1.00 เมื่อนาไปตรวจสอบความ
สอดคล้องเชิงโครงสร้างกับครูทไ่ี ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 47 คน เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมันใน
่
การวัด (Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า มีค่า
ความเชื่อมันเชิ
่ งสอดคล้องภายในของแบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ .90 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ระหว่างรายข้อและคะแนนรวม(Item-total correlation) อยู่ระหว่าง .45-.80 ได้แบบวัดสาหรับใช้ใน
การเก็บข้อมูลจริงทีม่ ขี อ้ คาถามทัง้ หมด 16 ข้อคาถาม
ภายหลังจากเก็บข้อมูลกับกลุ่ มตัว อย่างจริง ผู้วจิ ยั ทดสอบองค์ประกอบของตัว แปรการ
สนับสนุ นจากชุมชนผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า 𝜒2= 73.689, df=22, CFI=
0.979, TLI= 0.965, RMSEA = 0.076, SRMR= 0.030 ซึง่ บ่งชีว้ ่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัว
ผ่านเกณฑ์ ยกเว้นดัชนีของค่าสถิติ𝜒2ซึ่งเกณฑ์กาหนดว่าแบบจาลองที่ดี ค่าไคแสควร์ต้องไม่ม ี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่มขี อ้ ยกเว้นว่าอาจมีนัยสาคัญทางสถิตไิ ด้ เนื่องจากจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ม ี
จานวนมาก แม้ว่าแบบจาลองจะมีความกลมกลืนแล้วก็ตาม (Schumacker; & Lomax. 2004: 100)
แต่เมือ่ พิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ ทีบ่ ่งบอกว่าผ่านเกณฑ์ จึงสามารถสรุปไดว่าว่าแบบจาลองการ
รับรูแ้ รงสนับสนุ นจากชาวบ้านและชุมชนมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สอดคล้องตาม
เกณฑ์ก ารพิจารณา โดยข้อ ค าถามมีจานวนเท่ากับ 12 ข้อ ค าถาม ประกอบด้ว ยองค์ประกอบ
3 ด้าน ด้านละ 3 ข้อคาถาม (ข้อ 5,6,7,8,10,11,13,14,15)
เมื่อตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง(Construct validity) ของแบบจาลองการวัดผล
พบว่า ตัวแปรสังเกตขององค์ประกอบแรกด้านการสนับสนุ นด้านอารมณ์มคี ่ าน้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานตัง้ แต่ .79-.81 ตัวแปรสังเกตขององค์ประกอบที่ 2 ด้านการสนับสนุ นช่วยเหลือด้านวัตถุ
สิง่ ของและข้อมูลข่าวสาร มีค่าน้าหนักตัง้ แต่ .74-.84 และตัวแปรสังเกตขององค์ประกอบที่ 3 ด้าน
การสนับ สนุ น กระบวนการคิด มีค่ า น้ า หนั ก .82-.90 โดยค่ า น้ า หนั ก ของตัว แปรสัง เกตทุ ก ค่ า มี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .001 ส่วนค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีค่าตัง้ แต่ .02-.03 และค่า
สัมประสิทธิ ์การพยากรณ์ (R2) มีค่าตัง้ แต่ .55-.80
เมื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent validity) โดยพิจารณาค่า
Average extracted (AVE) ขององค์ประกอบแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่ 1 ด้านการสนับสนุ นด้าน
อารมณ์ เท่ากับ .66 ด้านที่ 2ด้านการสนับสนุ นช่วยเหลือด้านวัตถุสงิ่ ของและข้อมูลข่าวสารเท่ากับ
.67ด้านที่ 3 การสนับสนุ นกระบวนการคิดเท่ากับ .76 จะเห็นว่า ค่า AVE ขององค์ประกอบทุกด้าน
มีค่ามากกว่า .50 แสดงว่าตัวบ่งชีน้ ้ีมคี วามเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั บ่งชี้นนั ้ จะวัด
(Hair; et al. 2010: 709) และเมื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง (Construct
reliability: CR) พบว่า ด้านที่ 1 2 และด้านที่ 3มีค่าความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝงเท่ากับ .86
.86 และ .90 ตามลาดับ และมีค่าความเชื่อมันเชิ
่ งสอดคล้องภายในที่วดั ด้วยค่าสัมประสิทธิ ์แอล
ฟ่ าครอนบาค เท่ากับ .93
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ตัวอย่างข้อคาถามแรงสนับสนุนจากชุมชน
ข้อคาถาม

ไม่จริง
ทีส่ ุด

ไม่จริง

ค่อนข้าง
ไม่จริง

ค่อนข้าง
จริง

จริง

จริงทีส่ ุด

การสนับสนุนด้านอารมณ์
ท่านรูส้ กึ ว่าชาวบ้านให้การยกย่องท่าน
อย่างจริงใจ
การสนับสนุนการช่วยเหลือ
ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อมา
ช่วยงานของโรงเรียนในโอกาสต่างๆ
การสนับสนุนกระบวนการคิด
ไมตรีจติ ทีไ่ ด้รบั จากชาวบ้าน คอย
กระตุน้ ให้ท่านเกิดพลังใจในการทางาน

4. แบบวัดมุมมองการจัดการเรียนการสอน
ผูว้ จิ ยั พัฒนาจากการทบทวนแบบสอบถาม Teacher’s Belief Survey (TBS: Woolley;
Benjamin; & Woolley.2004 ) และเอกสารต่างประเทศ (Kurz. 2007) เพื่อวัดมุมมองการจัดการเรียน
การสอนของครู ซึง่ หมายถึง ความคิด ความเชื่อของครูทม่ี ตี ่อการจัดการเรียนการสอนแนวยึดผูเ้ รียน
เป็ นศูนย์กลาง ซึง่ ระดับคะแนนทีไ่ ด้จากแบบสอบถามจะสะท้อนความคิดความเชื่อของครูว่าวิธกี าร
สอนแบบใดทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดสาหรับนักเรียน แบบสอบถามมีจานวนข้อคาถาม 7ข้อให้คะแนนแบบ
ประมาณค่ า 6 ระดับ (ไม่จริงที่สุ ด 1 คะแนน – จริงที่สุ ด 6 คะแนน) ครูท่มี ีค ะแนนสูง แสดงว่า มี
ความคิดความเชื่อต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเน้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลางว่าเป็ นวิธที ่เี หมาะสม
มากกว่าครูทไ่ี ด้คะแนนน้อย
แบบวัดนี้ขอ้ คาถามมีค่า IOC (Index of item-objective congruence ) อยู่ระหว่าง .60-1.00
เมือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องเชิงโครงสร้างกับครูทไ่ี ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 47 คน เพื่อตรวจสอบ
ค่าความเชื่อ มันในการวั
่
ด (Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) พบว่า มีค่าความเชื่อมันเชิ
่ งสอดคล้องภายในของแบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ .78 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อและคะแนนรวม(Item-total correlation) อยู่ระหว่าง .31-.75
ได้แบบวัดสาหรับใช้ในการเก็บข้อมูลจริงทัง้ หมด 7 ข้อเท่ากับต้นฉบับเดิม
ผู้ว ิจยั ทดสอบองค์ประกอบของตัว แปรมุมมองการจัดการเรียนการสอนผลการวิเ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองมีค่าสถิต𝜒
ิ 2= 29.365, df=9, CFI= 0.980, TLI= 0.967,
RMSEA = 0.075, SRMR= 0.031 ซึง่ บ่งชี้ว่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ ยกเว้น
ดัชนีของค่าสถิต𝜒
ิ 2ซึง่ เกณฑ์กาหนดว่าแบบจาลองทีด่ ี ค่าไคแสควร์ต้องไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ ทีม่ ี
ข้อ ยกเว้น ว่า อาจมีนัย ส าคัญ ทางสถิติได้ เนื่ อ งจากจ านวนกลุ่ มตัว อย่า งที่มจี านวนมาก แม้ว่ า
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แบบจาลองจะมีความกลมกลืนแล้วก็ตาม (Schumacker; & Lomax. 2004: 100) แต่เมื่อพิจารณา
ร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ ทีบ่ ่งบอกว่าผ่านเกณฑ์ จึงสามารถสรุปไดว่าว่าแบบจาลองมุมมองการจัดการ
เรียนการสอนมีความกลมกลืน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณา เมื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง(Construct validity) ของแบบจาลองการวัดมุมมองการ
จัดการเรียนการสอน ผลพบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานตัง้ แต่ .56-.80 โดยค่าน้ าหนัก
ของตัวแปรสังเกตทุกค่ามีนัยสาคัญ ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 ส่วนค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีค่า
ตัง้ แต่ .03-.04 และค่าสัมประสิทธิ ์การพยากรณ์ (R2) มีค่าตัง้ แต่ .32-.65
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเสมือ น (Convergent validity) โดยพิจารณาค่า Average
extracted (AVE) พบว่า มีค่าเท่ากับ .78 ส่วนค่าความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง (Construct
reliability: CR) เท่ า กับ .87 โดยแบบวัด มีค่ า ความเชื่อ มัน่ เชิง สอดคล้อ งภายในที่ว ัด ด้ว ยค่ า
สัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าครอนบาคทัง้ ฉบับภายหลังปรับแบบจาลองแล้ว เท่ากับ .86
ตัวอย่างข้อคาถามมุมมองการจัดการเรียนการสอน
ข้อคาถาม

ไม่จริง
ทีส่ ดุ

ไม่จริง

ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่จริง
จริง

จริง

จริงทีส่ ดุ

ท่านคิดว่าบทบาทของครูคอื ผู้
อานวยความสะดวกให้นกั เรียน
ค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเอง

5. แบบวัดความตัง้ ใจคงอยู่ในวิ ชาชีพครู
ผูว้ จิ ยั ปรับจากแบบวัดความตัง้ ใจออกจากวิชาชีพ ของ สมหญิง มูลพักตร์ (2558) ร่วมกับ
การทบทวนเอกสารเพื่อ วัดความตัง้ ใจคงอย่ใ นวิชาชีพครู โดยข้อค าถามวัด ความตัง้ ใจคงอยู่ใ น
วิชาชีพครู ซึง่ หมายถึง ความตัง้ ใจเชิงพฤติกรรม การแสดงถึงความคิด เจตนา หรือความรูส้ กึ รัก
และต้องการทีจ่ ะยังคงอยู่วชิ าชีพครูโดยไม่คดิ เปลีย่ น แม้จะย้ายงานหรือคิดจะลาออกจากทีท่ างาน
เดิม แต่มคี วามตัง้ ใจจะคงอยู่ในสายวิชาชีพเดิมต่ อไปโดยวัด จากคะแนนที่ค รูต อบแบบสอบถาม
ทัง้ หมด 9 ข้อคาถาม โดยให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ (ไม่จริงทีส่ ุด ถึง จริงที่สุด) ครูท่ไี ด้
คะแนนจากการตอบแบบสอบถามคะแนนสูงแสดงว่ามีความตัง้ ใจคงอยู่ในวิชาชีพสูงกว่า ครูท่ไี ด้
คะแนนต่ า ให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ (ไม่จริงทีส่ ุด 1 คะแนน – จริงทีส่ ุด 6 คะแนน) ครูท่ี
ได้คะแนนจากการตอบแบบสอบถามคะแนนสูงแสดงว่ามีค วามตัง้ ใจคงอยู่ในงานสูงกว่าครูท่ไี ด้
คะแนนต่า
แบบวัดนี้ขอ้ คาถามมีค่า IOC (Index of item-objective congruence ) อยู่ระหว่าง .80-1.00
เมือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องเชิงโครงสร้างกับครูทไ่ี ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 47 คน เพื่อตรวจสอบ
ค่าความเชื่อ มันในการวั
่
ด (Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าครอนบาค (Cronbach’s alpha
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coefficient) พบว่า มีค่าความเชื่อมันเชิ
่ งสอดคล้องภายในของแบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ .88 โดยได้ขอ้
ค าถามที่ม ีค่ า สัมประสิทธิส์ หสัมพัน ธ์ร ะหว่ า งรายข้อ และคะแนนรวม(Item-total correlation)
อยูร่ ะหว่าง .30-.84 ได้แบบวัดสาหรับใช้ในการเก็บข้อมูลจริงทัง้ หมด 6 ข้อ
ผู้ว ิจ ัย ทดสอบองค์ป ระกอบของตัว แปรความตัง้ ใจคงอยู่ใ นวิช าชีพ ผลการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองมีค่าสถิติ𝜒2= .994, df=1, CFI= 1.000, TLI= 1.000,
RMSEA = 0.000, SRMR= 0.003 ซึง่ บ่งชีว้ ่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ ยกเว้นดัชนี
ของค่ าสถิติ𝜒2 ซึ่งเกณฑ์ก าหนดว่าแบบจาลองที่ดี ค่ าไคแสควร์ต้องไม่มนี ัยสาคัญ ทางสถิติ ที่ม ี
ข้อ ยกเว้น ว่า อาจมีนัย ส าคัญ ทางสถิติได้ เนื่ อ งจากจ านวนกลุ่ มตัว อย่า งที่มจี านวนมาก แม้ว่ า
แบบจาลองจะมีความกลมกลืนแล้วก็ตาม (Schumacker; & Lomax. 2004: 100) แต่เมื่อพิจารณา
ร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ ที่บ่งบอกว่าผ่านเกณฑ์ จึงสามารถสรุปได้ว่าแบบจาลองความตัง้ ใจคงอยู่ใน
วิชาชีพมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทีส่ อดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณา โดยข้อคาถามมี
จานวนเท่ากับ 4 ข้อคาถาม
เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ของแบบจาลองการวัด
ผลพบว่า ตัวแปรสังเกตของความตัง้ ใจคงอยู่ในวิชาชีพ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานตัง้ แต่
.83-.86 โดยค่ าน้ า หนัก ของตัว แปรสัง เกตทุก ค่ ามีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .001 ส่ ว นค่ าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ .02 และค่าสัมประสิทธิ ์การพยากรณ์ (R2) มีค่าตัง้ แต่ .68-.74
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง เสมือ น (Convergent validity) โดยพิจารณาค่ า Average
extracted (AVE) พบว่า มีค่าเท่ากับ .76 ส่วนค่าความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง (Construct
reliability: CR) เท่ า กับ .93 โดยแบบวัด มีค่ า ความเชื่อ มัน่ เชิง สอดคล้ อ งภายในที่ว ัด ด้ ว ยค่ า
สัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าครอนบาคทัง้ ฉบับภายหลังปรับแบบจาลองแล้ว เท่ากับ .92
ตัวอย่างข้อคาถามความตัง้ ใจคงอยู่ในวิ ชาชีพ
ข้อคาถาม
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ถ้ามีโอกาสในอาชีพอื่นทีน่ ่าสนใจ
ท่านตัง้ ใจว่าจะลองไปสมัครดู

6. แบบวัดความยึดมันผู
่ กพันในวิ ชาชีพครู
ผูว้ จิ ยั สร้างแบบวัดโดยปรับจากแบบวัดความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพ ของ สมหญิง มูลพักตร์
(2558) ซึง่ แปลและดัดแปลงจากแบบวัด Work Engagement ของเชาเฟลี แบกเกอร์ และซาลาโนวา
(Schaufeli; Bakker; & Salanova. 2006: 714)ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 15 ข้อ โดยข้อ
คาถามวัดความยึดมันในวิ
่ ชาชีพครู ซึ่งหมายถึง สภาวะทางจิตใจทางบวกซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
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วิชาชีพครู ที่สะท้อนจากความคิด ความรู้สกึ หรือพฤติกรรมต่างๆ ประกอบ 3 องค์ประกอบด้ว ย
ความมีพลังในการทางานในวิชาชีพครู การอุทศิ ตนให้กบั วิชาชีพ และการยึดมันกั
่ บวิชาชีพครู ได้
จากการตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพครู แบบวัดนี้ใช้มาตรส่วนประมาณค่า
6 ระดับ ในการตรวจให้ค ะแนนแบบสอบถามแต่ ล ะข้อ มีเ กณฑ์ใ นการให้ค ะแนนแบบมาตรวัด
ประเมินค่ า 6 ระดับ (ไม่จริงที่สุ ด 1 คะแนน – จริงที่สุ ด 6 คะแนน) ครูท่ไี ด้ค ะแนนจากแบบวัด
มากกว่าแสดงว่ามีความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพครูสงู กว่าครูทเ่ี ด้คะแนนจากแบบสอบถามน้อยกว่า
แบบวัดนี้ขอ้ คาถามมีค่า IOC (Index of item-objective congruence ) อยู่ระหว่าง .80-1.00
เมือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องเชิงโครงสร้างกับครูทไ่ี ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 47 คน เพื่อตรวจสอบ
ค่าความเชื่อ มันในการวั
่
ด (Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) พบว่า มีค่าความเชื่อมันเชิ
่ งสอดคล้องภายในของแบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ .94 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อและคะแนนรวม(Item-total correlation) อยู่ระหว่าง .46-.85
ได้แบบวัดสาหรับใช้ในการเก็บข้อมูลจริงทัง้ หมด 15 ข้อเท่าต้นฉบับ
ผู้ว ิจ ัย ทดสอบองค์ป ระกอบของตัว แปรความยึด มัน่ ผู ก พัน ในวิช าชีพ ผลการวิเ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองมีค่าสถิติ 𝜒2= 137.234, df=41, CFI= 0.968, TLI=
0.958, RMSEA = 0.076, SRMR= 0.029 ซึง่ บ่งชี้ว่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์
ยกเว้นดัชนีของค่าสถิติ𝜒2ซึ่งเกณฑ์กาหนดว่าแบบจาลองที่ดี ค่าไคแสควร์ต้องไม่มนี ัยสาคัญทาง
สถิติ ที่มขี ้อยกเว้นว่าอาจมีนัยสาคัญทางสถิติได้ เนื่องจากจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มจี านวนมาก
แม้ว่าแบบจาลองจะมีความกลมกลืน แล้วก็ตาม (Schumacker; & Lomax. 2004: 100) แต่เมื่อ
พิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ ทีบ่ ่งบอกว่าผ่านเกณฑ์ จึงสามารถสรุปไดว่าว่าแบบจาลองความยึด
มันผู
่ กพันในวิชาชีพมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณา
โดยข้อคาถามมีจานวนเท่ากับ 11 ข้อคาถาม แบ่งเป็ น องค์ประกอบที1่ จานวน 4 ข้อ องค์ประกอบ
ที่ 2 จานวน 4 ข้อ และองค์ประกอบที่ 3 จานวน3ข้อ
เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ของแบบจาลองการวัด
ผลพบว่า ตัวแปรสังเกตของความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานตัง้ แต่
.68-.88 โดยค่ าน้ า หนัก ของตัว แปรสัง เกตทุก ค่ ามีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .001 ส่ ว นค่ าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานมีค่าตัง้ แต่ .02-.03 และค่าสัมประสิทธิ ์การพยากรณ์ (R2) มีค่าตัง้ แต่ .47-.78
เมื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent validity) โดยพิจารณาค่า
Average extracted (AVE) ขององค์ประกอบแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่ 1 ความมีพลังในการทางาน
ในวิชาชีพครู เท่ากับ .69 ด้านที่ 2 การอุทศิ ตนให้กบั วิชาชีพ เท่ากับ .69 และด้านที่ 3 การยึดมัน่
กับวิชาชีพครู เท่ากับ .61 จะเห็นว่า ค่า AVE ขององค์ประกอบทุกด้านมีค่ามากกว่า .50 แสดงว่า
ตัวบ่งชีน้ ้ีมคี วามเทีย่ งตรงในการวัดตัวแปรแฝงในด้านทีต่ วั บ่งชีน้ นั ้ จะวัด (Hair; et al. 2010: 709)
และเมื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง (Construct reliability: CR) พบว่า ด้านที่
1 2 และด้านที่ 3 มีค่าความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝงเท่ากับ .90.90 และ .81 ตามลาดับ และ
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มีค่ าความเชื่อ มันเชิ
่ ง สอดคล้อ งภายในที่ว ัด ด้ว ยค่ า สัม ประสิท ธิ ์แอลฟ่ าครอนบาคภายหลังปรับ
แบบจาลองแล้ว เท่ากับ .94
ตัวอย่างข้อคาถามความยึดมันผู
่ กพันในวิ ชาชีพครู
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ด้านความกระตือรือร้นมีพลังในการปฏิบตั ติ นในวิชาชีพครู (Vigor)
ขณะทีท่ ่านปฏิบตั ติ นในฐานะครู ท่าน
รูส้ กึ ว่าตนเองเปี่ ยมไปด้วยพลังในการ
ทางาน
ด้านการอุทศิ ตนให้กบั วิชาชีพครู (Dedication)
ขณะทีท่ ่านปฏิบตั ติ นในฐานะครู ท่าน
ค้นพบว่าวิชาชีพทีต่ นเองปฏิบตั อิ ยู่เป็ น
วิชาชีพทีม่ คี วามสาคัญและมี
จุดมุ่งหมาย
ด้านความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิชาชีพครู (Absorption)
ในขณะปฏิบตั ติ นในฐานะครู ท่านรูส้ กึ
ว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว

7. แบบวัดการรับรู้แรงจูงใจของนักเรียน
ผู้วจิ ยั พัฒนาจากการทบทวนเอกสาร โดยข้อคาถามจะวัดในบริบทชัน้ เรียน ซึ่งหมายถึง
การรับรูข้ องครูทม่ี ตี ่อความสนใจ ความพยายามและการมีส่วนร่วมของนักเรียนในชัน้ เรียน โดยวัด
จากคะแนนที่ครูตอบแบบสอบถามทีผ่ ู้วจิ ยั ปรับปรุงและพัฒนาจากแบบวัดของ ดิ เอลิซา (D’Elisa.
2015) ซึง่ มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านความพยายามและองค์ประกอบด้านการมีส่วน
ร่วม มีขอ้ คาถามทัง้ หมด7ข้อ ให้คะแนนแบบมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ (ไม่จริงทีส่ ุด 1 คะแนน –
จริงที่สุด 6 คะแนน) ครูท่ไี ด้คะแนนเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถามคะแนนสูงแสดงว่ามีระดับการ
รับรูแ้ รงจูงใจของนักเรียนสูงกว่าครูทไ่ี ด้คะแนนต่ากว่า
แบบวัดนี้ขอ้ คาถามมีค่า IOC (Index of item-objective congruence ) ของข้อคาถามทุกข้อ
เท่ากับ 1.00 เมื่อตรวจสอบความสอดคล้อ งเชิงโครงสร้างกับครูท่ไี ม่ใ ช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 47
พบว่า ความเชื่อ มันในการวั
่
ด (Reliability) ที่ว ดั ด้ว ยสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) เท่ากับ .78 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อและคะแนนรวม(Itemtotal correlation) อยูร่ ะหว่าง .34-.78เหลือข้อคาถามสาหรับใช้ในการเก็บข้อมูลจริงทัง้ หมด5ข้อ
ภายหลังเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงแล้ว ผู้วจิ ยั ทดสอบอง์์ประกอบของตัวแปรการ
รับรูแ้ รงจูงใจของนักเรียนผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองมีค่าสถิติ 𝜒2=
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4.985, df=2, CFI= 0.997, TLI= 0.987, RMSEA = 0.061, SRMR= 0.008 ซึง่ บ่งชีว้ ่าดัชนีความ
กลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ ยกเว้นดัชนีของค่าสถิติ 𝜒2 ซึง่ เกณฑ์กาหนดว่าแบบจาลองทีด่ ี ค่า
ไคแสควร์ตอ้ งไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ ทีม่ ขี อ้ ยกเว้นว่าอาจมีนัยสาคัญทางสถิตไิ ด้ เนื่องจากจานวน
กลุ่มตัวอย่างที่มจี านวนมาก แม้ว่าแบบจาลองจะมีความกลมกลืนแล้วก็ตาม (Schumacker; &
Lomax. 2004: 100) แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ ที่บ่งบอกว่าผ่านเกณฑ์ จึงสามารถสรุป
ไดว่ า ว่ า แบบจ าลองการรับ รู้แ รงจูง ใจของนั ก เรีย นมีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ ที่
สอดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณา โดยข้อคาถามยังคงมีจานวนเท่ากับ 5 ข้อคาถาม ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 2 ด้าน
เมื่อตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง(Construct validity) ของแบบจาลองการวัด ผล
พบว่า ตัวแปรสังเกตขององค์ประกอบแรกด้านความพยายาม มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
ตัง้ แต่ .84 ตัว แปรสัง เกตขององค์ป ระกอบที่ 2 ด้านการมีส่ ว นร่ว ม มีค่ า น้ า หนัก ตัง้ แต่ .73-.83
โดยค่าน้ าหนักของตัวแปรสังเกตทุกค่ามีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 ส่วนค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานมีค่าตัง้ แต่ .02-.03 และค่าสัมประสิทธิ ์การพยากรณ์ (R2) มีค่าตัง้ แต่ .54-.71
เมื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent validity) โดยพิจารณาค่า
Average extracted (AVE) ขององค์ประกอบแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่ 1ด้านความพยายาม
เท่ากับ .71 ด้านที่ 2ด้านการมีส่วนร่วม เท่ากับ .61 จะเห็นว่า ค่า AVE ขององค์ประกอบทุกด้านมี
ค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าตัวบ่งชี้น้ีมคี วามเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั บ่งชี้นั ้นจะวัด
(Hair; et al. 2010: 709) และเมื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง (Construct
reliability: CR) พบว่า ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 มีค่าความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝงเท่ากับ .83
และ .87 ตามลาดับ และมีค่าความเชื่อมันเชิ
่ งสอดคล้องภายในทีว่ ดั ด้วยค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าครอ
นบาค ภายหลังปรับแบบจาลองแล้ว เท่ากับ .89
ตัวอย่างข้อคาถามการรับรู้แรงจูงใจของนักเรียน
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8.แบบวัดพฤติ กรรมการทางาน
ผู้ว ิจ ยั พัฒ นาจากการทบทวนเอกสารและแบบวัด ไทยและต่ า งประเทศ โดยพัฒ นาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบตั กิ ารสอนทีก่ าหนดโดยคุรุสภา (OECD. 2016; คุรุสภา.
2556; มัทนา วังถนอมศักดิ ์.2550) จานวน 33 ข้อ สาหรับใช้วดั พฤติกรรมการทางานของครู
ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของครูท่กี ่อให้เกิดความสาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียนและมาตรฐานวิชาชีพครูด้านการปฏิบตั ิ งาน โดยวัดจากคะแนนที่ครูตอบแบบสอบถามที่
ให้ค ะแนนแบบประมาณค่ า 6 ระดับ (1 ไม่เ คยเลย- 6 บ่อยมาก) ครูท่ไี ด้ค ะแนนจากการตอบ
แบบสอบถามสูงแสดงว่ามีพฤติกรรมการทางานทีม่ ปี ระสิทธิผลสูงกว่าครูทไ่ี ด้คะแนนต่า
คัดเลือกข้อคาถามทีม่ คี ่า IOC (Index of item-objective congruence ) อยู่ระหว่าง .801.00จานวน 25 ข้อนาไปตรวจสอบความสอดคล้องเชิงโครงสร้างกับครูท่ไี ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน
47 คน เพื่อ ตรวจสอบค่ าความเชื่อ มันในการวั
่
ด (Reliability) ด้ว ยสัมประสิทธิแ์ อลฟ่ าครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า มีค่าความเชื่อมันเชิ
่ งสอดคล้องภายในของแบบวัดทัง้ ฉบับ
เท่ากับ .96 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อและคะแนนรวม(Item-total correlation)
อยูร่ ะหว่าง .68-.87 ได้แบบวัดสาหรับใช้ในการเก็บข้อมูลจริงทัง้ หมด 18ข้อ
ผู้ว ิจ ัย ทดสอบองค์ป ระกอบของตัว แปรพฤติก รรมการท างานของครูผ ลการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองมีค่าสถิติ 𝜒2= 144.147, df=46, CFI= 0.967, TLI=
0.953, RMSEA = 0.073, SRMR= 0.031 ซึง่ บ่งชี้ว่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์
ยกเว้นดัชนีของค่าสถิติ𝜒2ซึ่งเกณฑ์กาหนดว่าแบบจาลองที่ดี ค่าไคแสควร์ต้องไม่มนี ัย สาคัญทาง
สถิติ ที่มขี ้อยกเว้นว่าอาจมีนัยสาคัญทางสถิติได้ เนื่องจากจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มจี านวนมาก
แม้ว่าแบบจาลองจะมีความกลมกลืนแล้วก็ตาม (Schumacker; & Lomax. 2004: 100) แต่เมื่อ
พิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ ที่บ่งบอกว่าผ่านเกณฑ์ จึงสามารถสรุปได้ว่าแบบจาลองพฤติกรรม
การทางานของครูมคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทีส่ อดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณา โดย
ข้อ ค าถามยัง คงมีจ านวนเท่ า กับ 18 ข้อ ค าถาม เมื่อ ตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิง โครงสร้า ง
(Construct validity) ของแบบจาลองการวัด ผลพบว่า ตัวแปรสังเกตของพฤติกรรมการทางานของ
ครูม ีค่ า น้ า หนัก องค์ป ระกอบมาตรฐานตัง้ แต่ .64-.79 โดยค่ า น้ า หนักของตัว แปรสังเกตทุก ค่ า มี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .001 ส่วนค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีค่าตัง้ แต่ .02-.03 และค่า
สัมประสิทธิ ์การพยากรณ์ (R2) มีค่าตัง้ แต่ .46-.62
เมื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเสมือ น (Convergent validity) โดยพิจารณาค่ า
Average extracted (AVE) พบว่า เท่ากับ .56 จะเห็นว่า ค่า AVE มีค่ามากกว่า .50 แสดงว่าตัวบ่งชี้
นี้มคี วามเทีย่ งตรงในการวัดตัวแปรแฝงในด้านทีต่ วั บ่งชีน้ นั ้ จะวัด (Hair; et al. 2010: 709) ส่วนค่า
ความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง (Construct reliability: CR) เท่ากับ .94 และมีค่าความเชื่อมัน่
เชิง สอดคล้อ งภายในที่ว ัด ด้ว ยค่ า สัม ประสิท ธิแ์ อลฟ่ าครอนบาค ภายหลัง ปรับ แบบจาลองแล้ว
เท่ากับ .93
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ตัวอย่างข้อคาถามพฤติ กรรมการทางาน
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9. แบบวัดพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ (TOCB)
ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุงจากแบบสอบถามทัง้ ไทยและต่างประเทศ (สรัญญาจันทรรวงทอง. 2546;
Somech; & Ron.2007) ซึง่ แปลและเรียบเรียงจากแบบวัดของ Podsakoff; &Mackenzie (1994) ที่
พัฒนาขึน้ ตามแนวคิดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การของ Organ (1987) ได้ขอ้ คาถาม
26 ข้อ เพื่อ วัดพฤติก รรมการทางานของครู ที่หมายถึง พฤติกรรมการทางานของบุคลากรใน
หน่วยงานทีส่ นับสนุนให้เกิดความสาเร็จและประสิทธิภาพขององค์การ ซึง่ เป็ นพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
กับ การปฏิบ ัติง านที่น อกเหนื อ งานที่ไ ด้ร บั มอบหมายและกระท าด้ว ยความสมัค รใจ โดยไม่ ม ี
กฎเกณฑ์กาหนดไว้ให้ปฏิบตั ิ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อระบบการให้รางวัลโดยตรง
ประกอบด้วยพฤติกรรม 5ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมการสานึกใน
หน้าที่ พฤติกรรมความอดทนอดกลัน้ พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อ่นื และพฤติกรรมการให้ความ
ร่วมมือ ให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ (1 ไม่เคยเลย- 6 บ่อยมาก) ผูต้ อบที่ได้คะแนนจาก
แบบวัด มากกว่ า แสดงว่า มีพ ฤติก รรมการเป็ น สมาชิกที่ดีข ององค์ก ารสูง กว่ าผู้ท่ีไ ด้ค ะแนนจาก
แบบสอบถามน้อยกว่าแบบวัดนี้ขอ้ คาถามมีค่า IOC (Index of item-objective congruence)
อยูร่ ะหว่าง .60-1.00 เมื่อตรวจสอบความสอดคล้องเชิงโครงสร้างกับครูทไ่ี ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน
47 คน พบว่าแบบวัดมีความเชื่อมันในการวั
่
ด (Reliability) ทีว่ ดั ด้วยสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ของแบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ .88 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ระหว่างรายข้อและคะแนนรวม(Item-total correlation) อยู่ระหว่าง .31-.77 ได้แบบวัดสาหรับใช้ใน
การเก็บข้อมูลจริงทัง้ หมด 21 ข้อ ผูว้ จิ ยั ทดสอบองค์ประกอบของตัวแปรพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่
ดีขององค์การผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองมีค่าสถิติ 𝜒2= 183.273,
df=61,CFI= 0.946, TLI= 0.931, RMSEA = 0.071, SRMR= 0.049 ซึง่ บ่งชีว้ ่าดัชนีความกลมกลืน
เกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ ยกเว้นดัชนีของค่าสถิติ𝜒2ซึง่ เกณฑ์กาหนดว่าแบบจาลองทีด่ ี ค่าไคแสควร์
ต้อ งไม่มนี ัยส าคัญ ทางสถิติ ที่มขี ้อ ยกเว้นว่าอาจมีนัยสาคัญทางสถิติได้ เนื่อ งจากจานวนกลุ่ ม
ตัวอย่างทีม่ จี านวนมาก แม้ว่าแบบจาลองจะมีความกลมกลืนแล้วก็ตาม (Schumacker; & Lomax.
2004: 100) แต่ เ มื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีต ัวอื่นๆ ที่บ่งบอกว่าผ่ านเกณฑ์ จึงสามารถสรุปได้ว่า
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แบบจ าลองพฤติก รรมการเป็ น สมาชิก ที่ดีข ององค์ก ารมีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิง ป ระจัก ษ์
ทีส่ อดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณาโดยเหลือข้อคาถามมีจานวนเท่ากับ 16 ข้อคาถาม ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ด้านพฤติกรรมการสานึกใน
หน้าที่ ด้านพฤติกรรมการคานึงถึงผู้อ่นื และด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ เมื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง(Construct validity) ของแบบจาลองการวัด ผลพบว่า ตัวแปรสังเกต
ของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานตัง้ แต่ .53-.85
โดยค่าน้าหนักของตัวแปรสังเกตทุกค่ามีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 ส่วนค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานมีค่าตัง้ แต่ .02-.04 และค่าสัมประสิทธิ ์การพยากรณ์ (R2) มีค่าตัง้ แต่ .33-.72
เมื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเสมือ น (Convergent validity) โดยพิจารณาค่ า
Average extracted (AVE) พบว่า ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ด้านพฤติกรรมการสานึก
ในหน้ าที่ ด้านพฤติกรรมการคานึงถึงผู้อ่นื และด้านพฤติกรรมการให้ความร่ว มมือ มีค่าAVE
เท่ากับ 0.66 0.48 .49 และ .54 ตามลาดับ ส่วนค่าความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง
(Construct reliability: CR) พบว่า มีค่าเท่ากับ .85.74.73 และ .82 ตามลาดับ จะเห็นว่า ค่า AVE
ขององค์ประกอบทุกด้านมีค่ามากกว่า .50 แสดงว่าตัวบ่งชีน้ ้ีมคี วามเทีย่ งตรงในการวัดตัวแปรแฝง
ในด้านทีต่ วั บ่งชีน้ นั ้ จะวัด (Hair; et al. 2010: 709) และมีค่าความเชื่อมันเชิ
่ งสอดคล้องภายในทีว่ ดั
ด้วยค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าครอนบาคภายหลังปรับแบบจาลองแล้ว เท่ากับ.89
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ตัวอย่างข้อคาถามพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ
ข้อคาถาม

ไม่เคย
เลย

นานๆ
ครัง้

บางครัง้ ค่อนข้าง
บ่อย

บ่อย

บ่อย
มาก

พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ(Alturism)
ท่านช่วยเหลือเพื่อนครูทม่ี งี านล้นมือโดยไม่
ต้องร้องขอ
พฤติกรรมการคานึงถึงผูอ้ ่นื (Courtesy)
ท่านปรึกษาหารือกับหัวหน้าหรือเพื่อน
ร่วมงานทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากการกระทา
หรือการตัดสินใจของท่าน
ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลัน้ (Sportmanship)
ท่านมองหาข้อผิดพลาดในการดาเนินการ
ของโรงเรียนเสมอ
ด้านพฤติกรรมสานึกในหน้าที่(Cosciousness)
ท่านมอบหมายงานทีม่ คี วามท้าทายให้กบั
นักเรียน
ด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic virtue)
ท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่องทีไ่ ม่ใช่
สิง่ จาเป็ นสาหรับท่าน แต่มคี วามสาคัญกับ
โรงเรียน

10. แบบวัดมุมมองของครูเกี่ยวกับเวลา (Teachers’ time perspective)
เป็ นแบบสอบถามที่ผู้ว ิจยั ปรับ ปรุงจากแบบสอบถามของ Zimbardo(Zimbardo Time
Perspective Inventory) (Zimbardo;& Boyd.1999) ข้อคาถามวัดมุมมองของครูเกี่ยวกับ เวลา ซึ่ง
หมายถึง วิธที ่คี นเราเข้าใจ จัดระเบียบ และรูส้ กึ เกี่ยวกับ เวลาของตนเอง โดยวัดจากคะแนนที่ครู
ตอบแบบสอบถามซึง่ ประกอบด้วย 13 ข้อคาถาม ซึง่ ใช้ประเมินแนวโน้มโดยทัวไปของครู
่
ต่อ การใช้
เวลาของตนเอง ให้คะแนนแบบมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ (ไม่จริงที่สุด 1 คะแนน – จริงที่สุด 6
คะแนน) ครูทต่ี อบแบบสอบถามได้คะแนนสูงแสดงว่ามีมมุ มองเกี่ยวกับอนาคตสูงกว่าครูท่ีได้คะแนน
ต่ ากว่าแบบวัดนี้ขอ้ คาถามมีค่า IOC (Index of item-objective congruence ) อยู่ระหว่าง .60-1.00
เมือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องเชิงโครงสร้างกับครูทไ่ี ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 47 คน เพื่อตรวจสอบ
ค่าความเชื่อ มันในการวั
่
ด (Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) พบว่า มีค่าความเชื่อมันเชิ
่ งสอดคล้องภายในของแบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ .82 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อและคะแนนรวม(Item-total correlation) อยู่ระหว่าง .31-.76
ได้แบบวัดสาหรับใช้ในการเก็บข้อมูลจริงทัง้ หมด 13 ข้อ
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ผูว้ จิ ยั ทดสอบองค์ประกอบของตัวแปรมุมมองเวลาในอนาคตผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองมีค่าสถิติ𝜒2= 10.485, df=5, CFI= 0.994, TLI= 0.988, RMSEA =
0.052, SRMR= 0.015 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีค วามกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ ยกเว้นดัชนีของ
ค่าสถิต𝜒
ิ 2ซึง่ เกณฑ์กาหนดว่าแบบจาลองทีด่ ี ค่าไคแสควร์ตอ้ งไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ ทีม่ ขี อ้ ยกเว้น
ว่าอาจมีนัยสาคัญทางสถิตไิ ด้ เนื่องจากจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มจี านวนมาก แม้ว่าแบบจาลองจะมี
ความกลมกลืนแล้วก็ตาม (Schumacker; & Lomax. 2004: 100) แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีตวั
อื่นๆ ที่บ่งบอกว่าผ่านเกณฑ์ จึงสามารถสรุปไดว่าว่าแบบจาลองมุมมองเวลาในอนาคตมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณา เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้าง(Construct validity) ของแบบจาลองการวัด ผลพบว่า ตัวแปรสังเกตมีค่าน้ า หนัก
องค์ประกอบมาตรฐานตัง้ แต่ 0.69-0.81 โดยค่าน้ าหนักของตัวแปรสังเกตทุกค่ามีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.001 ส่วนค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีค่าตัง้ แต่ 0.02-0.03 และค่าสัมประสิทธิ ์การ
พยากรณ์ (R2) มีค่าตัง้ แต่ 0.48-0.65
เมื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent validity) โดยพิจารณาค่า
Average extracted (AVE) พบว่า มีค่าเท่ากับ .58 ผ่านเกณฑ์ทย่ี อมรับได้ส่วนค่าความเชื่อมันใน
่
การวัดตัวแปรแฝง (Construct
reliability: CR) เท่ากับ .87 ซึ่งถือว่ามีค่าความเชื่อมันอยู
่ ่ใ น
ระดับสูง และมีค่ าความเชื่อ มันเชิ
่ งสอดคล้อ งภายในที่ว ดั ด้ว ยค่ าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าครอนบาค
ภายหลังปรับแบบจาลองแล้ว เท่ากับ .87
ตัวอย่างข้อคาถามมุมมองเรื่องเวลา
ข้อคาถาม

ไม่จริง
ทีส่ ดุ

ไม่จริง ค่อนข้าง ค่อนข้า
ไม่จริง
งจริง

จริง

จริง
ทีส่ ดุ

ท่านปฏิบตั ภิ ารกิจต่างๆกับเพื่อนและผูท้ ่ี
ท่านต้องติดต่องานด้วยได้ตรงเวลา
ท่านมีการจดบันทึกรายการสิง่ ทีต่ อ้ งทา

11. แบบวัดความรับผิดชอบร่วม
ผูว้ จิ ยั แปลและเรียบเรียงแบบวัดจากแนวคิด Collective responsibility ของเลอเกอโฟ และ
กอดดาร์ด (LoGerfo; & Goddard. 2008) ดัดแปลงโดยวู (Wu.2012) โดยข้อคาถามสร้างขึน้ เพื่อวัด
ความรับผิดชอบร่วมระดับโรงเรียน ซึง่ หมายถึง หมายถึง การรับรูร้ ่วมกันของครูในโรงเรียนถึงความ
ตัง้ ใจและเต็มใจของครูในโรงเรียนทีจ่ ะแบกรับความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการเรียนรูข้ องนักเรียน
ความมุง่ มันพยายามในด้
่
านการสอน รวมถึงการตระหนักว่าการสอนเป็ นสิง่ ทีค่ ุม้ ค่าแก่การพยายาม
ร่วมกันเพื่อให้นักเรียนประสบผลสาเร็จ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ แบบวัดนี้ ใช้มาตร
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ส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ในการตรวจให้คะแนนแบบสอบถามแต่ละข้อ มีเกณฑ์ในการให้คะแนน
เป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ (ไม่จริงทีส่ ุด 1 คะแนน – จริงทีส่ ุด 6 คะแนน)
แบบวัดนี้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยมีค่า IOC (Index of itemobjective congruence ) อยูร่ ะหว่าง .80-1.00 เมือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องเชิงโครงสร้างกับครูท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 47 คนที่ปฏิบตั งิ านอยู่ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งหนึ่งใน
จังหวัดปั ตตานีแล้ว พบว่า มีค่าความเชื่อมันเชิ
่ งสอดคล้องภายในของแบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ .97
โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อและคะแนนรวม(Item-total correlation) อยู่ระหว่าง
.51-.74 ได้แบบวัดสาหรับใช้ในการเก็บข้อมูลจริงทัง้ หมด 5 ข้อเท่าเดิมตามต้นฉบับ
ผูว้ จิ ยั ทดสอบองค์ประกอบของตัวแปรความรับผิดชอบร่วม ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองมีค่าสถิติ𝜒2= 7.685, df=4, CFI= 0.996, TLI= 0.991, RMSEA =
0.048, SRMR= 0.013 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ ยกเว้นดัชนีของ
ค่าสถิต𝜒
ิ 2ซึง่ เกณฑ์กาหนดว่าแบบจาลองทีด่ ี ค่าไคแสควร์ตอ้ งไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ ทีม่ ขี อ้ ยกเว้น
ว่าอาจมีนัยสาคัญทางสถิตไิ ด้ เนื่องจากจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มจี านวนมาก แม้ว่าแบบจาลองจะมี
ความกลมกลืนแล้วก็ตาม (Schumacker; & Lomax. 2004: 100) แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีตวั
อื่นๆ ที่บ่ งบอกว่ าผ่ านเกณฑ์ จึงสามารถสรุปไดว่า ว่าแบบจาลองความรับ ผิด ชอบร่ว มมีค วาม
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทีส่ อดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณา โดยข้อคาถามยังคงมีจานวน
เท่ากับ 5 ข้อคาถาม เมือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง(Construct validity) ของแบบจาลอง
การวัด ผลพบว่า ตัวแปรสังเกตของความรับผิดชอบร่วมมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานตัง้ แต่.
73-.82 โดยค่าน้ าหนักของตัวแปรสังเกตทุกค่ามีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 ส่วนค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานมีค่าตัง้ แต่ .02-.03 และค่าสัมประสิทธิ ์การพยากรณ์ (R2) มีค่าตัง้ แต่ .53-.67
ตัวอย่างข้อคาถามความรับผิดชอบร่วม
ข้อคาถาม

ไม่จริง
ทีส่ ดุ

ไม่จริง

ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่จริง
จริง

จริง

จริงทีส่ ดุ

ครูรบั ผิดชอบการเรียนรูข้ องนักเรียน
ทุกคนด้วยความเต็มใจ

12. แบบวัดการมองเชิ งบวกทางวิ ชาการของโรงเรียน
ผู้วจิ ยั แปลและเรียบเรียงจากแบบวัด School Academic Optimism Scale (SAOS)
(Hoy;Tarter;&Woolfolk Hoy.2006) ทีห่ มายถึง คุณลักษณะที่ประกอบด้วย การรับรูค้ วามสามารถ
ของกลุ่มครู (Collective teacher efficacy ) ความไว้วางใจของหมู่คณะทีม่ ตี ่อนักเรียนและผูป้ กครอง
(Faculty trust in parents and students) และ การมุ่งเน้นวิชาการ (Academic emphasis)
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(Hoy; Tarter; & Woolfolk Hoy. 2006) โดยองค์ประกอบทัง้ สามมีปฏิสมั พันธ์ซ่งึ กันในรูป
ความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Transactional relationships) ที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ด้าน
ประกอบด้ว ย ด้านพุ ทธิพ ิส ยั หรือ Cognitive domain (ความคิดความเชื่อ) ได้แก่ การรับรู้
ความสามารถของกลุ่มครู (Collective teacher efficacy) ด้านจิตพิสยั หรือ Affective domain
(อารมณ์ความรูส้ กึ ) ได้แก่ ความไว้วางใจของหมูค่ ณะทีม่ ตี ่อนักเรียนและผูป้ กครอง (Faculty trust in
parents and students) และด้านพฤติกรรม หรือ Behavioral domain (การกระทา การแสดงออก)
ได้แก่ การมุง่ เน้นวิชาการ (Academic emphasis) (Hoy;Tarter; & Woolfolk Hoy. 2006) โดยทีแ่ บบ
วัดการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน (SAOS) จะประกอบด้วยข้อคาถามที่สอดคล้องกับ
องค์ประกอบทัง้ สามเพื่อวัดคุณลักษณะของการมองเชิงบวกทางวิชาการ แบบวัดองค์ประกอบด้าน
การรับรู้ความสามารถร่วมของครูและความไว้วางใจของหมู่คณะที่มตี ่อนักเรียนและผู้ปกครองให้
คะแนนเป็ น แบบมาตรวัด ประเมิน ค่ า 6 ระดับ (ไม่จ ริง ที่สุ ด 1 คะแนน – จริง ที่สุ ด 6 คะแนน)
และองค์ประกอบด้านการมุ่งเน้ นวิชาการ ให้คะแนนเป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ (ไม่เคย
เลย 1 คะแนน – บ่อยมาก 6 คะแนน)
แบบวัดการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน ผู้วจิ ยั พัฒนาแบบวัดจากการทบทวน
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและศึกษาแบบวัด School academic optimismscale (SAOS)
(Hoy, Tarter, & Hoy. 2006) แบบวัดนี้ได้รบั การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
validity) จากผูท้ รงคุณวุฒ ิ 5 ท่าน ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญครอบคลุมด้านการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์
และการวิจ ยั ทางการศึ ก ษาในบริบ ทที่ผู้ว ิจ ัย สนใจศึก ษา เพื่อ ให้ไ ด้แ บบวัด ที่ม ีค วามเหมาะสม
สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างทีจ่ ะศึกษาให้มากทีส่ ุด โดยได้ปรับปรุงแก้ไขข้อคาถามตามข้อเสนอแนะ
ของผูท้ รงคุณวุฒจิ นได้แบบวัดทีม่ คี วามสมบูรณ์ ได้ขอ้ คาถามมีค่า IOC (Index of item-objective
congruence ) อยู่ระหว่าง .80-1.00 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน แบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้แ ก่
1)การรับรูค้ วามสามารถของกลุ่ม(Collective efficacy) มีขอ้ คาถามจานวน 12 ข้อ ให้คะแนนแบบ
ประมาณค่า 6 ระดับ (จริงทีส่ ุด - ไม่จริงเลย) 1)ความไว้วางใจของกลุ่มต่อผู้ปกครองและนักเรียน
(Faculty trust in parents and students) มีขอ้ คาถามจานวน 10 ข้อ ให้คะแนนแบบประมาณค่า |
6 ระดับ (จริงที่สุด - ไม่จริงเลย) และ 3) การมุ่งเน้นวิชาการ (Academic emphasis) มีขอ้ คาถาม
จานวน 8 ข้อ ให้คะแนนแบบประมาณค่ า 6 ระดับ (บ่อยมาก - ไม่เคยเลย) จากนัน้ ได้ตรวจสอบ
ความสอดคล้องเชิงโครงสร้างกับครูท่ไี ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 47 คนที่ปฏิบตั งิ านอยู่ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งหนึ่งในจังหวัดปั ตตานี เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมันเชิ
่ งสอดคล้อง
ภายในในการวัด (Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
และค่ า อ านาจจ าแนกด้ว ยค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งรายข้อ และคะแนนรวม(Item-total
correlation) โดยภายหลังคัดเลือกข้อคาถามทีม่ คี ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อและคะแนน
รวม(Item-total correlation) ตัง้ แต่ .30 ขึน้ ไปแล้ว พบว่า แบบวัดมีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ
.89 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อและคะแนนรวม(Item-total correlation) อยู่
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ระหว่าง .52-.72 ทาให้แบบวัดการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนสาหรับใช้ในการเก็บข้อมูล
จริงยังคงมีขอ้ คาถามทัง้ หมด 28 ข้อ จากนัน้ ผู้วจิ ยั ทดสอบองค์ประกอบของตัวแปรการมองเชิง
บวกทางวิชาการของโรงเรียน ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองมีค่าสถิติ
𝜒2= 439.658, df=132, CFI= 0.917, TLI= 0.904, RMSEA = 0.078, SRMR= 0.047 ซึง่ บ่งชีว้ ่า
ดัช นี ค วามกลมกลืน เกือ บทุ ก ตัว ผ่ า นเกณฑ์ ยกเว้น ดัช นี ข องค่ า สถิติ 𝜒 2 ซึ่ง เกณฑ์ก าหนดว่ า
แบบจาลองทีด่ ี ค่าไคแสควร์ต้องไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ ทีม่ ขี อ้ ยกเว้นว่าอาจมีนัยสาคัญทางสถิตไิ ด้
เนื่ อ งจากจ านวนกลุ่ มตัว อย่า งที่มจี านวนมาก แม้ว่า แบบจ าลองจะมีค วามกลมกลืนแล้ว ก็ต าม
(Schumacker; & Lomax. 2004: 100) แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ ทีบ่ ่งบอกว่าผ่านเกณฑ์
จึงสามารถสรุปได้ว่าแบบจาลองการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณา โดยข้อคาถามมีจานวนเท่ากับ 18 ข้อคาถาม
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน เมื่อตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง(Construct validity)
ของแบบจาลองการวัด ผลพบว่า ตัวแปรสังเกตขององค์ประกอบแรกด้านการรับรูค้ วามสามารถของ
กลุ่ ม มีค่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบมาตรฐานตัง้ แต่ 0.68-0.76 (ข้ อ 1,2,6) ตัว แปรสัง เกตของ
องค์ประกอบที่ 2 ด้านความไว้วางใจของกลุ่มต่อนักเรียนและผูป้ กครอง มีค่าน้ าหนักตัง้ แต่ .67-.78
(ข้อ12,13,14,15,16,17,18,19,20) และตัวแปรสังเกตขององค์ประกอบที่ 3 ด้านการมุ่งเน้นวิชการ
ของกลุ่ม มีค่าน้ าหนักตัง้ แต่ .69-.76 (ข้อ23,24,25,26,27,28)โดยค่าน้ าหนักของตัวแปรสังเกตทุก
ค่ามีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 ส่วนค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีค่าตัง้ แต่ 0.02-0.04 และ
ค่าสัมประสิทธิ ์การพยากรณ์ (R2) มีค่าตัง้ แต่ .54-.85
ตัวอย่างข้อคาถามการมองเชิ งบวกทางวิ ชาการของโรงเรียน
ไม่จริง ไม่จริง ค่อนข้าง ค่อนข้าง จริง
ทีส่ ดุ
ไม่จริง
จริง
ด้านการรับรูค้ วามสามารถของกลุ่ม(Collective teacher efficacy : CTE)
ครูมคี วามมันใจว่
่ าพวกเขาสามารถ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนให้แก่
นักเรียนได้
ด้านความไว้วางใจต่อผูป้ กครองและนักเรียน(Faculty trust in parents and students : FT)
ข้อคาถาม

ครูคดิ ว่าผูป้ กครองนักเรียนส่วนใหญ่
ทาหน้าทีด่ แู ลบุตรหลานของตนเองได้
ดี
ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ(Academic emphasis : AE)
นักเรียนมีความพยายามมากทีจ่ ะ
พัฒนาผลการเรียนของตนให้ดี
กว่าเดิม

จริงทีส่ ดุ
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13. แบบวัดบรรยากาศของโรงเรียน
ผูว้ จิ ยั ปรับปรุงจากแบบวัด School Climate ของ ฮอย และคณะ (Hoy; et. al. 2002) โดยข้อ
คาถามสร้างขึน้ เพื่อวัดบรรยากาศโรงเรียน ซึง่ หมายถึง การรับรูร้ ่วมกันของครูเกี่ยวกับปั จจัยต่างๆ
ทีส่ ่งผลต่อการทางานภายในโรงเรียน ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ ภาวะผูน้ าของผู้บริหาร ความเป็ น
มืออาชีพของครู และความอ่อนไหวต่อแรงกดดันจากชุมชน บรรยากาศโรงเรียนนี้วดั จากคะแนนที่
ครูได้ตอบแบบสอบถามที่ ให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ (1 ไม่เคยเลย- 6 บ่อยมาก) โรงเรียน
ทีม่ คี ะแนนสูงแสดงว่ามีบรรยากาศโรงเรียนดีกว่าโรงเรียนทีไ่ ด้คะแนนต่า
แบบวัดนี้ขอ้ คาถามมีค่า IOC (Index of item-objective congruence ) อยู่ระหว่าง .80-1.00 เมื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้องเชิงโครงสร้างกับครูท่ไี ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 47 คนทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งหนึ่งในจังหวัดปั ตตานี เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมันในการ
่
วัด (Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า มีค่า
ความเชื่อมันเชิ
่ งสอดคล้องภายในของแบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ .87 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ระหว่างรายข้อและคะแนนรวม(Item-total correlation) อยู่ระหว่าง .45-.77 ได้แบบวัดสาหรับใช้ใน
การเก็บข้อมูลจริงทัง้ หมด 19 ข้อ
ผูว้ จิ ยั ทดสอบองค์ประกอบของตัวแปรบรรยากาศโรงเรียนผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันพบว่า แบบจาลองมีค่าสถิติ𝜒2= 368.233, df=115, CFI= 0.950, TLI= 0.941, RMSEA =
0.075, SRMR= 0.044 ซึง่ บ่งชีว้ ่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ ยกเว้นดัชนีของค่าสถิติ
𝜒2ซึง่ เกณฑ์กาหนดว่าแบบจาลองทีด่ ี ค่าไคแสควร์ต้องไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ ทีม่ ขี อ้ ยกเว้นว่าอาจ
มีนัยสาคัญทางสถิติได้ เนื่องจากจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มจี านวนมาก แม้ว่าแบบจาลองจะมีความ
กลมกลืนแล้วก็ตาม (Schumacker; & Lomax. 2004: 100) แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ ที่
บ่งบอกว่าผ่านเกณฑ์ จึงสามารถสรุปได้ว่าแบบจาลองการรับรูบ้ รรยากาศโรงเรียนมีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณา โดยข้อคาถามมีจานวนเท่ากับ 17 ข้อ
คาถาม ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน เมื่อ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง(Construct
validity) ของแบบจาลองการวัด ผลพบว่า ตัวแปรสังเกตขององค์ประกอบแรกด้านภาวะผู้นาของ
ผูบ้ ริหารมีค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานตัง้ แต่ .76-.89 ตัวแปรสังเกตขององค์ประกอบที่ 2 ด้าน
ความเป็ นมืออาชีพของครูมคี ่าน้ าหนักตัง้ แต่ .79-.84 และตัวแปรสังเกตขององค์ประกอบที่ 3 ด้าน
ความอ่อนไหวต่อแรงกดดันของชุมชนมีค่าน้าหนักตัง้ แต่ .66-.90 โดยค่าน้ าหนักของตัวแปรสังเกต
ทุกค่ามีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .001 ส่วนค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีค่าตัง้ แต่ .02-.03
และค่าสัมประสิทธิ ์การพยากรณ์ (R2) มีค่าตัง้ แต่ .44-.82
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ตัวอย่างข้อคาถามบรรยากาศของโรงเรียน
ข้อคาถาม

ไม่เคย
เลย

นานๆ
ครัง้

บาง
ครัง้

ค่อนข้าง
บ่อย

บ่อย

บ่อยมาก

ด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร
ผ.อ. สอบถามและรับฟั งความคิดเห็น
ของสมาชิกทุกฝ่ าย
ด้านความเป็ นมืออาชีพของครู
ครูเคารพยอมรับความสามารถทาง
วิชาชีพของเพื่อนร่วมงาน
ด้านความอ่อนไหวต่อแรงกดดันของชุมชน
บุคคลสาคัญในพืน้ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจของผูบ้ ริหารโรงเรียน

14. แบบวัดพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การระดับโรงเรียน
(Organizational citizenship behaviorin School: SOCB)
แบบสอบถามฉบับนี้ผู้วจิ ยั ได้แปลและเรียบเรียงจากแบบวัด Organizational Citizenship
Behavior in Schools (OCBS) ของ ได โพลา และ ฮอย (DiPola; & Hoy. 2004) พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดรี ่วมกันขององค์การนี้วดั จากคะแนนของครูทไ่ี ด้ตอบแบบวัดการรับรูพ้ ฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ รี ่วมกันขององค์การซึง่ หมายถึงการรับรูร้ ่วมกันของครูในโรงเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ทางานของครูภายในโรงเรียน โดยที่ค รูเ หล่ านัน้ แสดงถึงพฤติก รรมการทางานที่ส นับ สนุ น ให้
โรงเรียนประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ เป็ นพฤติกรรมที่เ กี่ยวข้อ งกับการปฏิบตั ิงานที่
นอกเหนือไปจากงานที่ได้รบั มอบหมายและกระทาด้วยความสมัครใจ งานดังกล่าวไม่มกี ฎเกณฑ์
กาหนดไว้ให้ปฏิบตั ิ และไม่มผี ลกระทบต่อระบบการให้รางวัลโดยตรง โดยแบบวัดพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การนี้ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 12 ข้อ ให้คะแนนแบบมาตรวัด
ประเมินค่า 6 ระดับ (ไม่จริงทีส่ ุด 1 คะแนน – จริงทีส่ ุด 6 คะแนน) โรงเรียนทีค่ รูได้คะแนนจากแบบ
วัดมากกว่าแสดงว่ามีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดรี ่วมกันขององค์ก ารสูงกว่าโรงเรียนทีไ่ ด้คะแนน
จากแบบสอบถามน้อยกว่า
แบบวัดนี้ขอ้ คาถามมีค่า IOC (Index of item-objective congruence ) อยู่ระหว่าง .80-1.00
เมือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องเชิงโครงสร้างกับครูทไ่ี ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 47 คนทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส ลามแห่งหนึ่งในจังหวัดปั ตตานี เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมันใน
่
การวัด (Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า มีค่า
ความเชื่อมันเชิ
่ งสอดคล้องภายในของแบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ .85 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ระหว่างรายข้อและคะแนนรวม(Item-total correlation) อยู่ระหว่าง .53-.81 ได้แบบวัดสาหรับใช้ใน
การเก็บข้อมูลจริงทัง้ หมด 10 ข้อ
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ผู้วจิ ยั ทดสอบองค์ประกอบของตัวแปรพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองมีค่าสถิติ 𝜒2= 72.228, df=25, CFI= 0.972,
TLI= 0.960, RMSEA = 0.068, SRMR= 0.031 ซึง่ บ่งชีว้ ่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่าน
เกณฑ์ ยกเว้น ดัช นี ข องค่ า สถิติ 𝜒 2 ซึ่ง เกณฑ์ก าหนดว่ า แบบจ าลองที่ดี ค่ า ไคแสควร์ต้อ งไม่ ม ี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่มขี อ้ ยกเว้นว่าอาจมีนัยสาคัญทางสถิตไิ ด้ เนื่องจากจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ม ี
จานวนมาก แม้ว่าแบบจาลองจะมีความกลมกลืนแล้วก็ตาม (Schumacker; & Lomax. 2004: 100)
แต่ เ มื่อ พิจารณาร่ว มกับดัชนีต ัว อื่นๆ ที่บ่งบอกว่าผ่ านเกณฑ์ จึงสามารถสรุปได้ว่าแบบจาลอง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทีส่ อดคล้องตาม
เกณฑ์การพิจารณา โดยข้อคาถามมีจานวนเท่ากับ 9 ข้อคาถาม
เมื่อตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง(Construct validity) ของแบบจาลองการวัด ผล
พบว่า ตัว แปรสังเกตของพฤติก รรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีค่ าน้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานตัง้ แต่ .65-.82 โดยค่าน้ าหนักของตัวแปรสังเกตทุกค่ามีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001
ส่วนค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีค่าตัง้ แต่ .02-.03 และค่าสัมประสิทธิ ์การพยากรณ์ (R2) มีค่า
ตัง้ แต่ .38-.67
ตัวอย่างข้อคาถามพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การระดับโรงเรียน
ข้อคาถาม

ไม่จริง
ทีส่ ดุ

ไม่จริง

ค่อนข้าง
ไม่จริง

ค่อน
ข้างจริง

จริง

จริงทีส่ ดุ

ครูให้การช่วยเหลือนักเรียนแม้ในเวลา
ส่วนตัว
ครูยนิ ดีสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรม
เสริมหลักสูตรด้วยความสมัครใจ

15. ประสิ ทธิ ผลของโรงเรียน
ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุงและพัฒนาจากแบบวัด School Effectiveness ของ ฮอยและคณะ (Hoy; et
al. 2009) ข้อคาถามวัดประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งหมายถึง ผลสาเร็จของโรงเรียนที่บรรลุตาม
จุด ประสงค์ท่ีไ ด้ว างไว้ท งั ้ ปริม าณและคุ ณ ภาพ โดยวัด จากคะแนนที่ค รูไ ด้ต อบแบบสอบถามที่
ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 8 ข้อ ให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ (ไม่จริงทีส่ ุด 1 คะแนน –
จริงที่สุ ด 6 คะแนน) โรงเรียนที่ไ ด้ค ะแนนเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถามคะแนนสูงแสดงว่า มี
ประสิทธิผลสูงกว่าโรงเรียนทีไ่ ด้คะแนนต่า
แบบวัดนี้ขอ้ คาถามมีค่า IOC (Index of item-objective congruence ) อยู่ระหว่าง .80-1.00
เมือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องเชิงโครงสร้างกับครูทไ่ี ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 47 คนทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งหนึ่งในจังหวัดปั ตตานี เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมันใน
่
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การวัด (Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า มีค่า
ความเชื่อมันเชิ
่ งสอดคล้องภายในของแบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ .73 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ระหว่างรายข้อและคะแนนรวม(Item-total correlation) อยู่ระหว่าง .32-.56 ได้แบบวัดสาหรับใช้ใน
การเก็บข้อมูลจริงทัง้ หมด 8 ข้อ
ผู้ ว ิจ ัย ทดสอบองค์ ป ระกอบของตัว แปรประสิท ธิผ ลของโรงเ รีย น ผลการวิเ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองมีค่าสถิติ𝜒2= 18.709, df=6, CFI= 0.989, TLI= 0.972,
RMSEA = 0.072, SRMR= 0.018 ซึง่ บ่งชี้ว่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ ยกเว้น
ดัชนีของค่าสถิต𝜒
ิ 2ซึง่ เกณฑ์กาหนดว่าแบบจาลองทีด่ ี ค่าไคแสควร์ต้ องไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ ทีม่ ี
ข้อ ยกเว้น ว่า อาจมีนัย ส าคัญ ทางสถิติได้ เนื่ อ งจากจ านวนกลุ่ มตัว อย่า งที่มจี านวนมาก แม้ว่ า
แบบจาลองจะมีความกลมกลืนแล้วก็ตาม (Schumacker; & Lomax. 2004: 100) แต่เมื่อพิจารณา
ร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ ที่บ่งบอกว่าผ่านเกณฑ์ จึงสามารถสรุปไดว่าว่าแบบจาลองประสิทธิผลของ
โรงเรียนมีค วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สอดคล้อ งตามเกณฑ์การพิจารณา โดยข้อ
คาถามมีจานวนเท่ากับ 6 ข้อ
เมื่อตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง(Construct validity) ของแบบจาลองการวัด ผล
พบว่า ตัวแปรสังเกตของตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานตัง้ แต่
.60-.83 โดยค่าน้ าหนักของตัวแปรสังเกตทุกค่ามีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 ส่วนค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานข้อคาถามทุกข้อมีค่าเท่ากับ.04 และค่าสัมประสิทธิ ์การพยากรณ์ (R2) มีค่า
ตัง้ แต่ .44-.69
ตัวอย่างข้อคาถามประสิ ทธิ ผลของโรงเรียน
ข้อคาถาม

ไม่จริง
ทีส่ ดุ

ไม่จริง

ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่จริง
จริง

จริง

จริงทีส่ ดุ

เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงใดๆเกิดขึน้
ในโรงเรียน เช่น วิธกี ารปฏิบตั งิ าน
ตารางการปฏิบตั งิ าน ครูยอมรับ
และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธกี ารเก็บข้อมูลการวิจยั นี้ ผู้วจิ ยั ส่งแบบสอบถามโดยขอความร่วมมือจากผู้บริหาร
โรงเรียนในการขออนุ ญาตเก็บข้อมูล เพื่อให้การเก็บข้อมูลดาเนินไปอย่างเรียบร้อยผูว้ จิ ยั ได้ดาเนน
การขอหนังสือ แนะนาตัว จากบัณ ฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ ถึง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนเพื่อขออนุ ญาตและขอความร่วมมือในการทดสอบแบบวัด และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนตามทีไ่ ด้กาหนดไว้แล้ว นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ได้ขอความร่วมมือในการวิจยั โดย
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ได้มกี ารชี้แจงวัต ถุประสงค์ให้ทราบ และดาเนินการเก็บรวบรวมข้อ มูลตามแนวทางที่กาหนดไว้
จากนัน้ จึงดาเนินการติดตามผลเก็บรวบรวมข้อมูล จนได้ขอ้ มูลครบตามทีก่ าหนดไว้

การจัดกระทาข้อมูล
ผูว้ จิ ยั มีการจัดกระทาข้อมูลในการวิจยั โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบวัด แต่
ละชุดที่ได้จากการเก็บข้อมูล และคัดเลือกข้อมูลที่มคี วามสมบูรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ จากนัน้ จึง
ตรวจให้ค ะแนนตามเกณฑ์ก ารให้ค ะแนนของแบบวัด แต่ ล ะแบบวัด แล้ว จึง นาคะแนนที่ไ ด้ไ ป
วิเคราะห์ทางสถิติ

การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณในการวิจยั นี้ แบ่งเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของกลุ่ม
ตัวอย่างและการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน โดยใช้สถิตเิ ชิงบรรยาย ได้แก่ การหาความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรในแบบจาลองซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม มาวิเ คราะห์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล พื้ นฐาน ได้แก่ การหาความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่าสุด
3. การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด โดยการหาความเชื่อมัน่ (Riliability)
และค่าความเที่ยงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory factor analysis: CFA) ของตัวแปรหลักในแบบจาลองด้วยโปรแกรม Mplus
4. การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพการวัดตัวแปรพหุระดับ ได้แก่ การมองเชิงบวก
ทางวิชาการของโรงเรียนความรับผิดชอบร่วมบรรยากาศโรงเรียน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การระดับโรงเรียน และประสิทธิผลของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบว่าคะแนนมีความเหมาะสม
ที่จะนาไปวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับได้หรือไม่ โดยมีสถิตทิ ่เี กี่ยวข้อง
ได้แก่ ค่าrwg(j) Index (Within-group agreement) สาหรับตรวจสอบว่าคะแนนของสมาชิกภายใน
กลุ่มมีความสอดคล้องกันเพียงพอหรือไม่ โดยมีเกณฑ์ท่นี ิยมทัวไปคื
่
อควรมีค่าตัง้ แต่ .70 ขึ้นไป
(Castro. 2002) นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์ค่า ICC(1)สาหรับตรวจสอบว่าคะแนนของตัวแปร
ระดับกลุ่มทีจ่ ะศึกษานัน้ มีความแปรปรวนระหว่างกลุ่มเพียงพอหรือไม่ โดยความแปรปรวนระหว่าง
กลุ่มของตัวแปรทีเ่ หมาะสมในการวิเคราะห์ระดับกลุ่มนัน้ ค่า ICC(1) ควรมีค่าไม่ต่ ากว่า .05 (Dyer;
et al. 2005) หากคะแนนตัวแปรระดับกลุ่มมีความสอดคล้องกันของสมาชิกภายในกลุ่มและมีความ
แปรปรวนระหว่างกลุ่มทีย่ อมรับได้ จึงจะสามารถนาคะแนนไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุ
ระดับ (Multilevel confirmatory factor analysis:MCFA) เพื่อตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบ
(Factor analysis) ต่อไป ทัง้ นี้ ประชากรระดับกลุ่มในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นประชากรทีม่ ขี นาดจากัด
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(Finite poulation) เนื่องจากตัวอย่างระดับกลุ่มมีจานวน 20 กลุ่ม จากประชากรในระดับกลุ่ มที่ม ี
จานวนทัง้ หมด 157 กลุ่ม คิดเป็ นอัตราส่วนระหว่างจานวนกลุ่มตัวอย่างต่อจานวนประชากรแล้วมี
ค่าเท่ากับ 0.13 ซึง่ มีค่ามากกว่าเกณฑ์ของการเป็ นประชากรทีม่ ขี นาดไม่จากัดทีก่ าหนดไว้คอื 0.05
(Cochran. 1977) ดัง นัน้ จึง ต้อ งใช้ต ัว ปรับค่ า ประชากรที่มขี นาดจ ากัด (Finite population
correction: fpc) เพื่อปรับแก้ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error: SE) ของคะแนนตัว
แปรในระดับกลุ่มก่อน จากนัน้ จึงไปคานวณค่าสถิตเิ พื่อทดสอบนัยสาคัญของค่าสัมประสิทธิ ์ในระดับ
กลุ่มต่อไป สาหรับตัวปรับค่าประชากรทีม่ ขี นาดจากัด สามารถคานวณได้จากสูตรต่อไปนี้
n = จานวนกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนประชากรในการ
วิจยั

5. การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์
พหุระดับ (Multilevel structural equation modeling: MSEM) ของตัวแปรเชิงเหตุและผลของการ
มองเชิงบวกทางวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งประกอบด้วย
ขัน้ ตอนทัง้ หมด 4 ขัน้ ตอน (Preacher; Zyphur; & Zhang. 2010) ทัง้ นี้ในการทดสอบนัยสาคัญของ
ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพ ลมาตรฐานระหว่ างตัว แปรระดับกลุ่ มในแบบจาลองนัน้ ต้อ งใช้ต ัว ปรับค่ า
ประชากรที่มขี นาดจากัดเพื่อปรับแก้ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรระดับกลุ่มก่อนการทดสอบ
นัยสาคัญเช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทีไ่ ด้นาเสนอไปแล้ว

การวิ จยั ระยะที่ 2 (เชิ งคุณภาพ)
แบบแผนการวิ จยั
เมื่อเสร็จสิน้ ขัน้ ตอนการเก็บข้อมูลการวิจยั เชิงปริมาณในระยะที่ 1 แล้ว ผูว้ จิ ยั ดาเนินการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในระยะที่ 2 โดยอาศัยการศึกษาหลายกรณี (Multiple cases study) เพื่อ
สืบค้นความรูอ้ ย่างลุ่มลึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนทีส่ ่งผลต่อการมองเชิงบวกทางวิชาการ
ของโรงเรียน และผลของการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูทม่ี ตี ่อผูเ้ รียน

ผูใ้ ห้ข้อมูลในการศึกษา
กรณีศกึ ษาในการวิจยั ระยะที่ 2 คือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน
ใต้จานวน 2 โรงที่มคี ะแนนการมองเชิงบวกทางวิชาการสูงและต่ า เนื่องจากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้
เป็ นการอาศัยผลการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อทาความเข้าใจอย่างลุ่มลึกเกี่ยวกับการมองเชิงบวกทาง
วิช าการในโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม จึง คัด เลือ กผู้ใ ห้ข้อ มูล แบบเจาะจง (Purposive
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sampling) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้ 1)เป็ นโรงเรียนที่เข้าร่วมการวิจยั ในระยะที่ 1 วิจยั เชิง
ปริมาณ 2)มีคะแนนการมองเชิงบวกทางวิชาการอยูใ่ นกลุ่มสูงและกลุ่มต่า กลุ่มสูงมีคะแนนการมอง
เชิงบวกทางวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 80 และกลุ่มต่ ามีคะแนนเท่ากับหรือน้อย
กว่าเปอร์เซนไทล์ท่ี 20 และ 3)ผู้ให้ข้อมูล ต้องเป็ นผู้มปี ระสบการณ์ตรงกับเรื่องที่จะศึกษา และมี
ความพร้อมและสมัครใจให้ขอ้ มูลในฐานะผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ(Key informants) เพื่อทาการสัมภาษณ์
เชิงลึก(In-depth interview) ซึง่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญของกรณีศกึ ษามีจานวนทัง้ หมด 10 คน ดังตาราง
ตาราง 5 ภูมหิ ลังผูใ้ ห้ขอ้ มูลการวิจยั เชิงคุณภาพ
ที่

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

รายกรณี ที่ 1
1 ผูอ้ านวยการโรงเรียนมัธยมแห่งที่ 1 อายุ 42 ปี ประสบการณ์การทางาน 13 ปี
ประสบการณ์ในตาแหน่งผูอ้ านวยการ 7 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาโท
2 ครูโรงเรียนแห่งที่ 1
อายุ 31 ปี ประสบการณ์การเป็ นครู 6 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาชีพครูโดยตรง
พืน้ เพเป็ นคนสามจังหวัดชายแดนใต้
3 นักเรียนคนที่ 1
อายุ 17 ปี ชัน้ ม. 5 ภูมลิ าเนานอกพืน้ ทีส่ ามจังหวัด
4 นักเรียนคนที่ 2
อายุ 17 ปี ชัน้ ม.5 ภูมลิ าเนานอกพืน้ ทีส่ ามจังหวัด
รายกรณี ที่ 2
5 ผูอ้ านวยการโรงเรียนแห่งที่ 2
อายุ 37 ปี ประสบการณ์การทางาน 15 ปี
ประสบการณ์ในตาแหน่งผูอ้ านวยการ 11 ปี จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท
6 ครูโรงเรียนแห่งที่ 2
อายุ 35 ปี ประสบการณ์การเป็ นครู 11 ปี จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทไ่ี ม่ใช่สายวิชาชีพครู แต่
ได้มาศึกษาต่อจนได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู พืน้ เพ
เป็ นคนสามจังหวัดชายแดนใต้
7 นักเรียนคนที่ 3
อายุ 18 ปี เรียนชัน้ ม.6 ภูมลิ าเนาในพืน้ ทีส่ ามจังหวัด
8 นักเรียนคนที่ 4
อายุ 18 ปี เรียนชัน้ ม.6 ภูมลิ าเนาในพืน้ ทีส่ ามจังหวัด
9 นักเรียนคนที่ 5
อายุ 18 ปี เรียนชัน้ ม.6 ภูมลิ าเนาในพืน้ ทีส่ ามจังหวัด
10 นักเรียนคนที่ 6
อายุ 19 ปี กาลังเรียนชัน้ ศาสนาระดับษานะวียะฮฺ ชัน้
ปี ท่ี 3 (หรือชัน้ ปี ท่ี 10) จบการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย ภูมลิ าเนาในพืน้ ทีส่ ามจังหวัด
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1. ขัน้ ตอนก่อนการดาเนิ นการเก็บข้อมูลหลังจากเสร็จสิ้นการวิจยั เชิงปริมาณแล้ว
ผู้ว ิจยั ก าหนดประเด็นข้อ ค้นพบจากการวิจยั ระยะที่ 1 ที่ต้องการจะอธิบ ายเพิม่ เติม และคัดเลือ ก
กรณีศกึ ษาโดยพิจารณาจากคะแนนการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน เบือ้ งต้น ผูว้ จิ ยั ติดต่อ
ประสานงานไปยังโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ทต่ี อ้ งการศึกษาทัง้ สิน้ 5 โรงเรียน โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั รวมถึงขัน้ ตอนในการวิจยั เพื่อสร้างความเข้าใจโดยมีโรงเรียนที่ตอบรับเข้าร่วมการวิจยั
จานวน 2 โรงเรียน มีผู้ใ ห้ข้อ มูล ส าคัญ ทัง้ สิ้น 10 คน เครื่อ งมือ ที่ใช้ใ นการศึกษาครัง้ นี้เ ป็ นแนว
คาถามการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นทีต่ ้องการศึกษา ลักษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ดและใช้ภาษา
แบบไม่เป็ นทางการ
2. ขัน้ ตอนการเก็บข้อมูลภาคสนาม มีวธิ กี ารเก็บ 3 วิธหี ลัก ได้แก่1)การสัมภาษณ์
เชิ งลึก(In-depth interview)ในการเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั จะลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยวางแผน
และติดต่อนัดหมายกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละคนโดยยึดเวลาทีส่ ะดวกให้ขอ้ มูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละคนเป็ น
หลัก การสัมภาษณ์เชิงลึกจะเป็ นแบบไม่เป็ นทางการ โดยมีแนวคาถาม(Guidline) กว้างๆ ทีก่ าหนด
ขึน้ ตามปั ญหาการวิจยั ทีก่ าหนดไว้การสัมภาษณ์จะเลีย่ งภาษาทีเ่ ป็ นทางการ ใช้ภาษาไทยเป็ นหลัก
ในการสัมภาษณ์และมีภาษามลายูทอ้ งถิน่ ร่วมด้วย ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สถานการณ์และความสะดวกของ
ผู้ให้ข้อมูล เนื่องจากมีผู้ให้ขอ้ มูลจานวน 8 คนจากทัง้ หมด 10 คนที่ใช้ภาษาไทยและภาษามลายู
ท้องถิน่ เป็ นภาษาหลักในชีวติ ประจาวัน โดยระหว่างการสัมภาษณ์ผวู้ จิ ยั จะสอบถามเรื่องทัวไปร่
่ วม
ด้วยเพื่อสร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์ท่เี ป็ นกันเอง ทาการสัมภาษณ์ในสถานที่ท่ผี ู้ให้ข้อมูล
สะดวกในการให้ขอ้ มูล เวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ยดื หยุ่นตามความเหมาะสมและความพร้อมของ
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล โดยผู้ ว ิจ ัย จะขออนุ ญ าตท าการบัน ทึก ภาพแล ะเสีย งในการสัม ภาษณ์ แ ต่ ล ะครัง้
2)การสังเกต(Observation)ผู้ว ิจยั จะทาการสังเกตแบบไม่ได้มสี ่ วนร่วมสมบูรณ์ (Observer-asparticipant) ได้แ ก่ การสัง เกตสภาพแวดล้อ มในการท างาน เช่ น สภาพแวดล้อ มในโรงเรีย น
สถานทีท่ างาน ห้องเรียน ผลงานทางวิชาการ เป็ นต้น และการสังเกตบุคคล เช่น บุคลิกภาพ ภาษา
ท่ า ทาง ของผู้ใ ห้ ข้อ มู ล ระหว่ า งการให้ ส ัม ภาษณ์ 3)ข้ อ มู ล ทุ ติ ยภูมิ เช่ น เอกสาร แผ่ น พับ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ข้อมูลจากเว็บไซต์ของโรงเรียน Facebook page เป็ นต้น เพื่อประกอบ
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์และการสังเกต เพื่อให้สามารถตีความได้ครอบคลุมบริบทอย่างละเอียด
ลึกซึง้ มากยิง่ ขึน้ การลงพืน้ ทีภ่ าคสนามแต่ละครัง้ ผูว้ จิ ยั มีการจดบันทึกข้อมูล (Field note)การสังเกต
และการสัมภาษณ์ ในระหว่างที่สมั ภาษณ์ร่วมด้วยทุกครัง้ รวมถึงการจดบันทึกสภาพแวดล้อมที่
เกีย่ วข้องเพื่อป้ องกันการบิดเบือนหรือตกหล่นของข้อมูลสาคัญ โดยจะไม่ใส่ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
ลงไปในการบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับผูส้ มั ภาษณ์
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
การเก็บข้อมูลครัง้ นี้ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth interview) โดยข้อคาถามมาจาก
การประเด็นค้นพบจากผลการวิจยั ระยะที่ 1 โดยมีแนวคาถามกว้างๆ สาหรับการสัมภาษณ์เป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยประเด็นต่างๆแบ่งตามประเภทของผู้ให้ขอ้ มูล ของ
กรณีศกึ ษา ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างแนวคาถามสาหรับผูบ้ ริหาร เช่น
1. โรงเรียนทีม่ คี ุณภาพ หรือมีประสิทธิภาพ ในมุมมองของอาจารย์เป็ นอย่างไร
2. โรงเรียนในปั จจุบนั นี้ถอื ว่าได้รบั การยอมรับในระดับใด เรือ่ งใดบ้าง
3. สิง่ ทีภ่ ูมใิ จเกีย่ วกับโรงเรียน
4. ผลการเรียนของนักเรียนทีน่ ่ีเป็ นอย่างไร
5. คิดว่าอะไรเป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะทาให้โรงเรียนประสบความเร็จ
6. คิดว่าอะไรเป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะทาให้นกั เรียนในโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนดี
7. โรงเรียนทีด่ มี คี ุณภาพ ควรพิจารณาจากอะไรบ้าง
8. ผูป้ กครองเลือกส่งบุตรหลานมาโรงเรียนนี้ ด้วยเหตุผลอะไร
9. ผลการสอบโอเน็ต ส่งผลอย่างไรต่ออาจารย์/ครูในโรงเรียน/นักเรียน
10. แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
11. วิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย ด้านวิชาการของโรงเรียน
12. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพครู
13. ความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับผูป้ กครองและนักเรียน
14. ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความเชื่อมันในผู
่ ป้ กครองและนักเรียน
ตัวอย่างแนวคาถามสาหรับครูเช่น
1. เล่าเรือ่ งลูกศิษย์ของครูให้ฟังหน่อยค่ะ ส่วนใหญ่เป็ นอย่างไร
2. ลูกศิษย์ของครูสนใจการเรียนดีไหมคะ เป็ นอย่างไรบ้าง
3. ความตัง้ ใจ ความพยายามของลูกศิษย์ส่งผลต่อครูอย่างไร
4. ครูมวี ธิ กี ารสอนอย่างไร
ตัวอย่างแนวคาถามสาหรับนักเรียนเช่น
1. คุณครูสอนเป็ นอย่างไรบ้าง
2. เล่าบรรยากาศในห้องเรียนให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
3. เวลานักเรียนมีอะไรสงสัย กล้ายกมือถามครูไหม
4. ครูเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนซักถามไหม
5. นักเรียนทีโ่ รงเรียนเป็ นอย่างไรบ้าง ความตัง้ ใจในการเรียนเป็ นอย่างไร
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การจัดการและการวิ เคราะห์ข้อมูล
ก่ อ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ภายหลัง จากเสร็จ สิ้น การเก็บ ข้อ มูล ในระยะที่ 2 ด้ว ยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ตามหลักการของเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสังมภาษณ์ ผู้วจิ ยั จะต้องละวาง
หรือ หลีก เลี่ยงการตัง้ สมมติฐานอันเกิดจากความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิ ดเดิมของผู้ว ิจยั เป็ น
สิง่ จาเป็ น แม้ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ในฐานะผูส้ มั ภาษณ์ไม่ได้รจู้ กั เป็ นการส่วนตัวของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ของกรณีศกึ ษาทัง้ สองกรณี แต่ดว้ ยประสบการณ์ของผู้วจิ ยั ที่มภี ูมหิ ลังเกี่ยวข้องกับบริบทโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามมาตัง้ แต่ยงั เด็กจนถึงปั จจุบนั และได้เคยผ่านการศึกษาในระบบนี้มาก่อน
จึงเป็ นเรื่องยากพอสมควรในการพักมูล บท (Bracketing) ก่อ นการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ผู้วจิ ยั ก็ได้
พยายามสารวจและแยกแยะว่าประสบการณ์ตามการรับรู้ (Consciousness) ทีแ่ ท้จริงของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
นัน้ เป็ นอย่างไร และส่วนใดคือประสบการณ์ตามการรับรูข้ องผูว้ จิ ยั เอง
การวิ เคราะห์ข้ อมูลผู้วจิ ยั ดาเนินการดังนี้ 1)การจัดระเบียบข้อมูล (Data organizing)
ผูว้ จิ ยั จะทาการรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากการบันทึกข้อมูลและการถอดเทปบันทึกเสียงมาจัดกลุ่มข้อมูล
แล้วนามาจัดพิมพ์รายละเอียดให้อยู่ในรูปแบบทีเ่ หมาะสม 2)การแสดงข้อมูล (Data display) ผูว้ จิ ยั
ได้นาข้อมูลทัง้ หมดทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบพรรณามาจัดเป็ นหมวดหมู่ (Categorizing) โดยใช้ปัญหาการวิจยั
ซี่งได้จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 วิจยั เชิงปริมาณเป็ นตัว ตัง้ 3)การหาข้อสรุป การตีค วาม และการ
ตรวจสอบความถูกต้องแม่นยาของผลการวิจยั (Conclusion, interpretation and verification) โดย
นาข้อมูลทัง้ หมดมาสรุปและตีความข้อค้นพบที่ได้มาทาการตรวจสอบว่าข้อสรุปดังกล่าวนัน้ มีความ
ถูกต้องแม่นยาเพียงใด โดยนาแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้องมาใช้ประกอบการอธิบายข้อค้นพบที่
ได้จากการศึกษา

การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล (Trustworthiness)
1. ตรวจสอบความเชื่ อ ถื อ ได้ (Credibility) โดยการตรวจสอบแบบสามเส้ า มีข ัน้
ดาเนินการใน 2 ลักษณะดังต่อไปนี้
1.1 ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) โดยตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลด้วยการใช้ขอ้ มูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีต่ ่างกัน ได้แก่ ผูบ้ ริหาร ครูและนักเรียน เพื่อดู
ว่าถ้าบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลเปลีย่ นไป ข้อมูลจะมีความคงทีห่ รือไม่
1.2 ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธกี ารรวบรวมข้อมูล (Methodological trangulation)
ด้วยวิธกี ารเก็บข้อมูลมากกว่า 1 วิธ ี เพื่อรวบรวมข้อมูลในเรื่องเดียวกันโดยเก็บข้อมูล เช่น ขณะทีม่ ี
การสัมภาษณ์เชิงลึก จะสังเกตการณ์รว่ มกับการสัมภาษณ์ และศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ตรวจสอบความไว้ วางใจได้ (Dependability) โดยการอธิบายให้เ ห็นขัน้ ตอน
กระบวนการทาวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างชัดเจน ประเด็นการสัมภาษณ์ท่ไี ด้รบั การตรวจสอบ
จากอาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์
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3. ตรวจสอบการยืนยันผลการวิ จยั (Confirmability) ผูว้ จิ ยั จะทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและบันทึกไว้อย่างเป็ นระบบทีส่ ามารถตรวจสอบได้ โดยจดบันทึกด้วยการเขียน บันทึกภาพ
และบันทึกเสียง จัดเก็บเป็ นหมวดหมู่ในระบบความจาของคอมพิวเตอร์ ผู้วจิ ยั จะทาการจดบันทึก
ภาคสนาม (Field note) เกี่ยวกับอารมณ์ความรูส้ กึ เหตุการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อนามา
เป็ นข้อ มูล สนับสนุ นในการแปลความและวิเ คราะห์ข้อ มูล ให้ถู ก ต้อ งครบถ้ว นตามความเป็ นจริง
มีการอ้างอิงคาพูด(Quotation) ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ โดยใช้นามสมมติ และสรุปข้อมูลโดยผ่านการ
ตรวจสอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
4. ความสามารถในการนาผลการศึ กษาไปอธิ บ ายกรณี อื่ น ที่ มีล กั ษณะหรื อ
เงื่อนไขที่คล้ายคลึงกัน (Transferability)การวิจยั เชิงคุณภาพซึง่ ดาเนินการในระยะที่ 2 ของการ
วิจยั ครัง้ นี้มจี ุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายและทาความเข้าใจข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการวิจยั เชิงปริมาณในระยะ
ที่ 1 ให้มคี วามลุ่มลึกมากขึน้ มิได้มจี ุดมุ่งหมายเพื่อนาข้อสรุปไปอ้างอิงยังประชากร แต่อาจนาผล
การศึกษาไปปรับใช้กบั กลุ่มทีม่ บี ริบทใกล้เคียงกับผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญได้ ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั จุดประสงค์
ของผูน้ าผลการศึกษาไปใช้

การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ ผเ้ ู ข้าร่วมการวิ จยั ในการวิ จยั ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
งานวิจยั นี้ได้ผ่านการรับรองจริยธรรมโครงการวิจยั ในมนุ ษย์จากกรรมการจริยธรรมสาหรับ
พิจารณาโครงการวิจยั ทีท่ าในมนุ ษย์ ตามหมายเลขทีร่ บั รอง SWUEC/E-202/2559 (ภาคผนวก ก)
และก่อนการทาการเก็บข้อมูลการวิจยั ทัง้ การวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยในการ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผูว้ จิ ยั ทาการจัดส่งเอกสารขออนุ ญาตเก็บข้อมูลการวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย
ถึงโรงเรียนต้นสังกัดของผู้เข้าร่วมวิจยั ร่วมกับการโทรศัพท์ติดต่อและเดินทางพบปะโดยตรงกับ
ผูบ้ ริหารหรือผูป้ ระสานงานของโรงเรียน โดยชีแ้ จงให้ทราบถึงจุดประสงค์ดว้ ยวาจาร่วมกับการชีแ้ จง
ในแบบสอบถามถึง จุดประสงค์แ ละการป้ อ งกัน การละเมิดข้อ มูล ของผู้เ ข้าร่ว มการวิจ ยั โดยไม่
นาเสนอชื่อจริงของตัวบุคคลและโรงเรียนลงในเล่มปริญญานิพนธ์ ส่วนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผูว้ จิ ยั ได้โทรศัพท์ตดิ ต่อโดยตรงกับผู้ให้ขอ้ มูลแต่ละรายเพื่อสร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างผูว้ จิ ยั และ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล และสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจยั โดยยืนยัน กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีจ่ ะละเว้น
การอ้างอิงถึงตัวบุคคลอย่างเฉพาะเจาะจงโดยผูว้ จิ ยั ใช้นามสมมติแทนชื่อโรงเรียน ผูบ้ ริหาร ครู และ
นักเรียน นอกจากนี้ ในขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ จะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงระหว่าง
การสัมภาษณ์นนั ้ ผูว้ จิ ยั จะขออนุญาตผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกครัง้ ก่อนเริม่ ต้นดาเนินการสัมภาษณ์ และแจ้งให้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทราบว่าถึงสิทธิทจ่ี ะตอบหรือไม่ตอบในประเด็นทีไ่ ม่ประสงค์จะเปิ ดเผยได้โดยแจ้งให้ผวู้ จิ ยั
ทราบ รวมถึงสามารถแจ้งความประสงค์ท่จี ะงดให้บนั ทึกภาพและเสียงได้ ผู้วจิ ยั ปฏิบตั ติ ามคาขอ
ของผู้ให้ข้อมูลอย่างเคร่งครัด และจะจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และบันทึกภาพไว้ในที่
ปลอดภัย เพื่อรักษาความลับของข้อมูล ทัง้ นี้ ผู้วจิ ยั เปิ ดโอกาสให้ผู้ให้ขอ้ มูลได้ซกั ถามข้อสงสัย
และพิจารณาทบทวนก่อนตัดสินใจตอบด้วยความสมัครใจทุกครัง้
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สาหรับขัน้ ตอนการออกแบบและดาเนินการวิจยั แบบผสานวิธเี ชิงอธิบายรูปแบบติดตามผล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ซึ่งปรับจาก Creswell; & Plano Clark (2011) สามารถสรุปเป็ นแผนผังตาม
ภาพประกอบ 10
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ขัน้ ที่ 1

การวิ จยั ระยะที่ 1 การออกแบบและดาเนินการวิจยั เชิงปริมาณ
 กาหนดคาถามการวิจยั และกระบวนทัศน์การวิจยั เชิงปริมาณ
 กาหนดกลุ่มตัวอย่าง:ระดับกลุ่มn=20 และระดับบุคคลn=404
 เลือกเครื่องมือทีจ่ ะใช้ในการวิจยั : แบบสอบถามทัง้ หมด 15 ชุด
 วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ ด้วยสถิตเิ ชิงบรรยาย วิเคราะห์สมการโครงสร้างความสัมพันธ์พหุ
ระดับ เพื่อตอบคาถามการวิจยั และนาสูแ่ นวทางการวิจยั ระยะที่ 2

ขัน้ ที่ 2

เลือกเทคนิควิธที จ่ี ะใช้ในการอธิบายติดตามผลการวิจยั เชิงปริมาณ
 พิจารณาเลือกผลการวิจยั ที่ต้องการอธิบายเพิ่มเติม เช่น ผลการวิจยั ที่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ผลการวิจยั ทีไ่ ม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
 นาผลการวิจยั เชิงปริมาณ
- กาหนดคาถามการวิจยั เชิงคุณภาพ
- กาหนดเกณฑ์การเลือกผู้เข้าร่วมวิจยั ได้แก่ โรงเรียนกรณีศกึ ษาที่มกี ารมองเชิงบวกทาง
วิชาการสูงและต่า
- กาหนดประเด็นการสัมภาษณ์

ขัน้ ที่ 3

การวิ จยั ระยะที่ 2 ออกแบบและดาเนินการวิจยั เชิงคุณภาพ
 สร้างคาถามการวิจยั ตามข้อค้นพบจากการวิจยั เชิงปริมาณ
 เลือกผูเ้ ข้าร่วมในการวิจยั ทีส่ ามารถช่วยอธิบายเชิงลึกผลการวิจยั เชิงปริมาณได้ ได้แก่ ผูบ้ ริหาร
ครูและนักเรียน
 เลือกเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั : แบบสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้างสาหรับผูบ้ ริหาร ครูและนักเรียน
 วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดยกาหนดแนวเรื่อง (Themes) และหมวดหมู่ (Categories) โดย
อาศัยข้อค้นพบจากการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นตัวตัง้

ขัน้ ที่ 4

สรุปผลและอภิ ปรายผลการวิ จยั
 สรุปผลการวิจยั เชิงปริมาณ
 สรุปผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
 อภิปรายผลการวิจยั แบบบูรณาการ โดยใช้ผลการวิจยั เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์กรณีศกึ ษา
เพื่ออธิบายผลการวิจยั เชิงปริมาณทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุ
ระดับของการมองเชิงบวกทางวิชาการระดับโรงเรียนและระดับครู

ภาพประกอบ 10 ผังสรุปขัน้ ตอนการออกแบบและดาเนินการวิจยั แบบผสานวิธเี ชิงอธิบายรูปแบบ
ติดตามผลในการวิจยั ครัง้ นี้ ปรับจาก Creswell; & Plano Clark (2011)
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บทที่ 4
ผลการวิจยั
การศึก ษาครัง้ นี้ เ ป็ นการวิจยั ผสานวิธ ี โดยมีจุด มุ่งหมายใช้ผ ลการวิเ คราะห์ข้อ มูล เชิง
ปริมาณเป็ นหลักในการตอบค าถามการวิจยั และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมาประกอบในการขยาย
ความและอธิบายข้อ ค้นพบที่ไ ด้จากผลการวิเ คราะห์ เชิงปริมาณให้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น นาไปสู่การ
อภิปรายผลการวิจยั แบบบูรณาการระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ผู้วจิ ยั ได้นาเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับ 2 ระยะดังนี้
ผลการวิ จยั ระยะที่ 1เชิ งปริ มาณนาเสนอตามผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั เชิง
ปริมาณทีเ่ กีย่ วข้องกับการทดสอบแบบจาลองความสัมพันธ์พหุระดับของปั จจัยเชิงเหตุและผลของ
การมองเชิงบวกทางวิชาการในโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
2. ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของการวัดตัวแปรพหุระดับ
3. ผลการวิเคราะห์สถิตเิ ชิงบรรยายของตัวแปรสังเกตทีใ่ ช้ในการวิจยั
4. ผลการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลพหุระดับของตัว
แปรการมองเชิงบวกทางวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้
ผลการวิ จยั ระยะที่ 2เชิ งคุณภาพนาเสนอผลการศึกษารายกรณีเพื่ออธิบายและทาความ
เข้าใจข้อค้นพบจากการวิจยั ระยะที่ 1 ในแง่ประสบการณ์ของผูบ้ ริหาร ประสบการณ์การสอนของครู
และประสบการณ์การเรียนรูข้ องนักเรียน
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ผลการวิ จยั ระยะที่ 1 วิ จยั เชิ งปริ มาณ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้กาหนดสัญลักษณ์และความหมายของค่าสถิตติ ่างๆในการการ
วิเคราะห์ นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ได้จาแนกตัวแปรออกเป็ น 2 กลุ่มตามระดับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ตัวแปรระดับบุคคลและตัวแปรระดับกลุ่ม ซึ่งตัวแปรแต่ละระดับจะประกอบด้วยตัวแปรแฝงและตัว
แปรสังเกต เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดชื่อตัวแปรและอักษรย่อทีใ่ ช้แทนตัวแปร
ดังกล่าว ไว้ดงั นี้
สัญลักษณ์ หรืออักษรที่ใช้แทนค่าสถิ ติ
สัญลักษณ์หรืออักษร
SD
SE
𝜒2
df
R2
α
w
b

ความหมาย
ค่าเฉลีย่
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ค่าสถิตไิ คสแควร์
องศาอิสระ
สัมประสิทธิ ์การทานาย
สัมประสิทธิ ์มาตรฐาน
สัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าครอนบาค
ระดับบุคคล/ครู (Individual level/teacher level) หรือภายในกลุ่ม
(Within group)
ระดับกลุ่ม/โรงเรียน (Group level/school level) หรือระหว่างกลุ่ม
(Between group)
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ชื่อตัวแปร ตัวแปรสังเกตและอักษรย่อที่ใช้
ชื่อตัวแปรแฝง

อักษรย่อ

ตัวแปรระดับบุคคล
การรับรูแ้ รงจูงใจของนักเรียน

MOT

มุมมองการจัดการเรียนการสอน
มุมมองเรือ่ งเวลา
การสนับสนุ นจากชุมชน

INS
TIM
COM

การสนับสนุ นจากครอบครัว

การมองเชิงบวกทางวิชาการของครู

ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นวิชาชีพครู
ความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพครู

พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี อง
องค์การ

พฤติกรรมการทางาน

ชื่อตัวแปรสังเกต

อักษรย่อ

ความพยายาม
การมีส่วนร่วม
มุมมองการจัดการเรียนการสอน
มุมมองเรือ่ งเวลา
การสนับสนุ นด้านอารมณ์
การสนับสนุ นช่วยเหลือด้านวัตถุ
สิง่ ของและข้อมูลข่าวสาร
การสนับสนุ นกระบวนการคิด
ความใกล้ชดิ ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว
การรับรูก้ ารสนับสนุ นทางอารมณ์
การรับรูค้ วามสามารถของครู
ความไว้วางใจต่อผูป้ กครองและ
นักเรียน
การมุง่ เน้นวิชาการ
ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นวิชาชีพครู
ความกระตือรือร้นมีพลังในการ
ปฏิบตั ติ นในวิชาชีพครู
การอุทศิ ตนให้กบั วิชาชีพครู

MO1
MO2
INS1
TIM1
CO1
CO2

AB

TOCB

ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
วิชาชีพครู
พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ

OB1

PER

พฤติกรรมการคานึงถึงผูอ้ ่นื
พฤติกรรมอดทนอดกลัน้
พฤติกรรมสานึกในหน้าที่
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
พฤติกรรมการทางาน

OB2
OB3
OB4
OB5
PE1

FAM

TAO

REM
ENG

CO3
FA1
FA2
SE
T
AE
RE1
VI
DE
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ชื่อตัวแปรแฝง
ตัวแปรระดับกลุ่ม
ความรับผิดชอบร่วม
บรรยากาศของโรงเรียน

พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี อง
องค์การ
การมองเชิงบวกทางวิชาการของ
โรงเรียน

ประสิทธิผลของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียนระดับ
โรงเรียน

อักษรย่อ
RES
CLI

SOCB
SAO

SEF
ACH

ชื่อตัวแปรสังเกต

ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร
ความเป็ นมืออาชีพของครู
อ่อนไหวต่อชุมชน
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี อง
องค์การ
การรับรูค้ วามสามารถกลุ่ม
ความไว้วางใจของกลุ่มต่อผูป้ กครอง
และนักเรียน
การมุง่ เน้นวิชาการของกลุ่ม
ประสิทธิผลของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียนระดับ
โรงเรียน

อักษรย่อ
RES1
CL1
CL2
CL3
SOCB1
CE
FT
SAE
SEF1
ACH1

1. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัว อย่างที่ใ ช้ใ นการศึกษาครัง้ นี้ ระดับบุคคล ได้แก่ บุคลากรครูท่ปี ฏิบตั ิงานอยู่ใ น
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ และ ระดับกลุ่ม ได้แก่ โรงเรียนเอกชน
ศาสนาอิสลาม โดยข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษาสามัญ
ระดับการศึกษาศาสนา ระยะเวลาที่ปฏิบตั งิ านวิชาชีพอยู่ในโรงเรียนปั จจุบนั ระยะเวลาทัง้ หมดที่
ปฏิบตั งิ านในวิชาชีพครู จังหวัดทีต่ งั ้ ของโรงเรียน และขนาดโรงเรียน ดังตาราง 6
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ตาราง 6 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลส่วนบุคคล
ระดับบุคคล
ครู (n=404)
อายุ (ปี )
เพศ
-หญิง
-ชาย
ภูมิลาเนาเดิ ม
-ปั ตตานี
-ยะลา
-นราธิวาส
-อื่นๆ
ระดับการศึกษาสามัญ
-ต่ากว่าปริญญาตรี
-ปริญญาตรี
-ปริญญาโท
-สูงกว่าปริญญาโท
ระดับการศึกษาศาสนา
-อิบติดาอียะฮฺ
-มุตะวัสสิเฏาะฮฺ
-ษานะวียะฮฺ
-ปริญญาตรี
-ปริญญาโท
ระยะเวลาที่ ปฏิ บตั ิ งานอยู่ใน
โรงเรียนปัจจุบนั
ระยะเวลาทัง้ หมดที่ ปฏิ บตั ิ งานใน
วิ ชาชีพครู

จานวน

ร้อยละ

324
78

80.20
19.31

172
86
134
9

42.57
21.29
33.17
2.23

16
371
12
2

3.96
91.83
2.97
0.50

18
130
181
42
3

4.46
32.18
44.80
10.40
0.74

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

31.00

7.99

6.74

5.27

7.31

5.52
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ตาราง 6 (ต่อ)

ข้อมูลส่วนบุคคล
ระดับกลุ่ม
โรงเรียน (n=20)
จังหวัด
-ปั ตตานี
-ยะลา
-นราธิวาส
ขนาดโรงเรียน
-ใหญ่พเิ ศษ
-ใหญ่
-กลาง
-เล็ก

จานวน

ร้อยละ

9
5
6

45.00
25.00
30.00

7
8
3
2

35.00
40.00
15.00
10.00

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

จากตาราง 6 จะเห็นว่า กลุ่ มตัวอย่างระดับบุคคลที่เป็ นครูส ามัญในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามทัง้ หมดจานวน 404 คนนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 80.20 รองลงมา
เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อ ยละ 19.31 มีอ ายุโดยเฉลี่ย 3ปี ส่ว นใหญ่มภี ูมลิ าเนาเดิมอยู่ใ นจังหวัด
ปั ตตานี คิดเป็ นร้อยละ 42.57 รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส คิดเป็ นร้อยละ 33.17 จังหวัดยะลา
คิดเป็ นร้อยละ 21.29 และจังหวัดอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 2.23 ครูเหล่านี้ส่วนใหญ่จบการศึกษาสามัญ
ระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 91.83 รองลงมาจบการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็ นร้อย
ละ 3.96 และส่วนใหญ่จบการศึกษาด้านศาสนาระดับซานาวียะฮฺ คิดเป็ นร้อยละ 44.80 รองลงมา
คือระดับมูตะวัซซีเตาะฮฺ คิดเป็ นร้อยละ 32.18 โดยมีระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่ในโรงเรียนปั จจุบนั
โดยเฉลีย่ 6.74 ปี และมีระยะเวลาทัง้ หมดทีป่ ฏิบตั งิ านในวิชาชีพครูโดยเฉลีย่ 7.31 ปี
สาหรับกลุ่มตัวอย่างในระดับกลุ่มทีเ่ ป็ นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จานวนทัง้ สิน้ 20
โรงเรียน ส่วนใหญ่ตงั ้ อยู่ในพื้นที่จงั หวัดปั ตตานี คิดเป็ นร้อยละ 45 รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส
และจังหวัดยะลา คิดเป็ นจังหวัดละร้อยละ 30 และ 25 ตามลาดับ
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2. ผลการวิ เคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพการวัดของตัวแปรพหุระดับ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาตัวแปรในฐานะตัวแปรระดับบุคคลจานวน 6 ตัวแปร จาแนก
ตามลักษณะการเกิดขึน้ ของตัวแปรกลุ่มได้ 2 ลักษณะ คือ1)ตัวแปรกลุ่มที่เกิดขึน้ จากคุณสมบัตขิ อง
กลุ่มเอง (Global property) สาหรับในการวิจยั ครัง้ นี้ได้แก่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน
2)ตัวแปรกลุ่มที่มคี ุณสมบัตเิ กิดขึน้ จากการมีปฏิสมั พันธ์และการรับรูร้ ่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่ม
(Emergence) แบ่งเป็ น 2 ลักษณะย่อย ได้แก่ ตัวแปรกลุ่มทีเ่ กิดขึน้ โดยอาศัยหลักความเหมือนกันมี
การรับรูพ้ ฤติกรรมที่ความเหมือนร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม (Sharedness) อาศัยกระบวนการเกิดที่
เรียกว่า Composition process ส่วนอีกหนึ่งลักษณะย่อยเป็ นตัวแปรที่เกิดขึน้ โดยอาศัยหลักของ
ความแตกต่ า งในการรับ รู้ ความคิด ความเชื่ อ ของสมาชิก อาศัย กระบวนการเกิด ที่เ รีย กว่ า
Compilation process (นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล. 2560) สาหรับในการวิจยั ครัง้ นี้ มีตวั แปรกลุ่มทีเ่ กิด
จากการรับรูร้ ่วมกันของสมาชิกทัง้ หมด 5 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรความรับผิดชอบร่วม บรรยากาศ
โรงเรียน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การระดับโรงเรียน การมองเชิงบวกทางวิชาการ
ของโรงเรียน และประสิทธิผลของโรงเรียน
ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดตัวแปรระดับกลุ่ม ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตามขัน้ ตอน
ของ เฉิน และคนอื่นๆ (Chen; et al. 2005) ซึ่งประกอบด้วย ขัน้ ที่ 1 การกาหนดนิยามหรือ
ความหมายของตัวแปร ขัน้ ที่ 2 ระบุธรรมชาติและวิธกี ารวัดของตัวแปร ขัน้ ที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพ
การวัด ในแต่ ล ะระดับ ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบความแปรปรวนระหว่ า งกลุ่ ม และขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรในแต่ละระดับ ในแต่ละขัน้ ตอน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้
ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การก าหนดนิยามหรือความหมายของตัว แปรระดับกลุ่ ม ทัง้ 6 ตัวแปร ผู้ว ิจยั ได้
นาเสนอไว้ในนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร (บทที่ 1)
ขัน้ ที่ 2 เป็ นการระบุธรรมชาติและวิธกี ารวัดของตัวแปร ซึง่ การวิจยั ครัง้ นี้ มีตวั แปรกลุ่มที่
เกิดจากการรับรูร้ ่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่ม (Shared properties) ทัง้ หมด 5 ตัวแปร ได้แก่ ตัว
แปรความรับผิดชอบร่วม บรรยากาศโรงเรียน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การระดับ
โรงเรียน การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน และประสิทธิผลของโรงเรียน ในการเก็บ
ข้อมูลจึงต้องเก็บข้อมูลจากครูในระดับบุคคลทีเ่ ป็ นสมาชิกภายในกลุ่ม(โรงเรียน)เดียวกัน ข้อมูลทีไ่ ด้
จึงเป็ นการรับรูห้ รือการประเมินของครูแต่ละคนเกี่ยวกับลักษณะของกลุ่มของตนเองแทนที่จะเป็ น
การประเมินตนเอง แบบจาลองการวัดนี้เรียกว่าแบบจาลองการวัดที่เปลี่ยนจุดอ้างอิงการประเมิน
(Referent-shift model) ซึ่งต้องนาข้อมูลทีไ่ ด้มาตรวจสอบความสอดคล้องและหาค่าเฉลีย่ เพื่อเป็ น
คะแนนของกลุ่ม นอกจากนี้ยงั มีตวั แปรกลุ่มทีเ่ กิดขึน้ จากคุณสมบัตขิ องกลุ่มเอง (Global property)
ได้แ ก่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระดับโรงเรีย น แบบจาลองการวัด นี้เ รีย กว่าแบบจาลองการวัด
คุณสมบัตขิ องกลุ่ม (Aggregate property model) ซึ่งผลสัมฤทธิ ์ระดับโรงเรียนที่ได้จากคะแนน
Onetแต่ละโรงเรียนแต่ละปี การศึกษาไม่ได้เกิดจากการรับรูข้ องสมาชิกภายในกลุ่ม จึงไม่ต้องเก็บ
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ข้อมูลจากสมาชิกภายในกลุ่ม แต่สามารถเก็บข้อมูลเป็ นคะแนนเดียวได้จากแหล่งเดียว นัน่ คือ
สถาบันทดสอบทางการศึก ษาแห่งชาติ จึงไม่มกี ารตรวจสอบความสอดคล้องของคะแนนในกลุ่ม
สามารถนาคะแนนทีไ่ ด้ของแต่ละโรงเรียนมาใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลได้เลย
ขัน้ ที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพการวัดในแต่ละระดับ
1) ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันพหุระดับการมองเชิ งบวกทางวิ ชาการ
ของโรงเรียน
ผูว้ จิ ยั นาแบบจาลองการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนระดับบุคคล (CFA) ทีป่ รับและมี
ความกลมกลืนกับข้อ มูล เชิงประจัก ษ์แล้ว ซึ่งประกอบด้ว ยองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ การรับรู้
ความสามารถของกลุ่ม ความไว้วางใจของกลุ่มต่อผู้ปกครองและนักเรียน และการมุ่งเน้นวิชาการ
มาเป็ นแบบจาลองสมมติฐานในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดการมองเชิงบวกทางวิชาการ
ของโรงเรียนในระดับกลุ่ม(MCFA)ผลการตรวจสอบสามารถสรุปได้ว่า แบบจาลองทีด่ ที ่สี ุดของการ
มองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนระดับกลุ่มนัน้ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ซึง่ ไม่สอดคล้อง
ตามทฤษฎีและแบบจาลองสมมติฐาน โดยองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบขษงแบบจาลองการมองเชิง
บวกทางวิชาการของโรงเรียนนัน้ ประกอบด้วย ความไว้วางใจของกลุ่มต่อผูป้ กครองและนักเรียน
ประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ข้อ และการมุ่งเน้ นวิชาการ ประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ข้อ มีค่าดัชนี
ความกลมกลืน𝜒2= 102.473, df=32, CFI= 0.945, TLI= 0.904, RMSEA = 0.076ดังตาราง 4 มี
ความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent validity) โดยพิจารณาค่า Average extracted (AVE)
ขององค์ประกอบแต่ละด้าน พบว่า ค่า AVE ขององค์ประกอบความไว้วางใจของกลุ่มต่อผูป้ กครอง
และนักเรียน เท่ากับ .88 และองค์ประกอบการมุ่งเน้นวิชาการ เท่ากับ .72 ส่วนค่าความเชื่อมันใน
่
การวัดตัวแปรแฝงขององค์ประกอบความไว้วางใจของกลุ่มต่อผู้ปกครองและนักเรียน เท่ากับ .97
และองค์ประกอบการมุง่ เน้นวิชาการ เท่ากับ .91
ตาราง 7 ค่าสถิตผิ ลการวิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของโรงเรียน (แบบจาลองทีป่ รับแล้ว)
ดัชนี ความกลมกลืน

เกณฑ์

ค่าสถิ ติ

แปลผล

2

𝜒

p>0.05

CFI

>0.90

𝜒2=102.473,
df=32,p<0.001
0.945

TLI

>0.90

0.904

กลมกลืน

RMSEA

<0.80

0.076

กลมกลืน

ไม่กลมกลืน
กลมกลืน
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ตาราง 8 ค่าสถิตผิ ลการวิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของโรงเรียน (แบบจาลองทีป่ รับแล้ว)
ข้อ
คาถาม

Within group

Between group

Pvalue
ความไว้วางใจของกลุ่มต่อผูป้ กครองและนักเรียน
12
0.658 0.052 12.594*** <.001
16
0.776 0.053 14.580*** <.001
18
0.738 0.040 18.453*** <.001
19
0.668 0.035 19.057*** <.001

0.902
0.947
0.972
0.936

0.138 6.533*** <.001
0.074 12.861*** <.001
0.068 14.290*** <.001
0.187 5.010*** <.001

การมุง่ เน้นวิชาการ
23
0.778
25
0.722
26
0.664
27
0.715

0.986
0.920
0.694
0.770

0.122
0.127
0.183
0.189

SE

0.046
0.046
0.059
0.076

Z

16.842***
16.020***
11.323***
9.370***

<.001
<.001
<.001
<.001

SE

Z

8.065***
7.231***
3.780***
4.071***

Pvalue

<.001
<.001
<.001
<.001

***p<0.001
2) ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันพหุระดับความรับผิดชอบร่วม
ผูว้ จิ ยั นาแบบจาลองความรับผิดชอบของกลุ่มระดับบุคคล(CFA)ทีป่ รับและมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์แล้ว ซึ่งประกอบด้วยข้อคาถาม 5 ข้อ มาเป็ นแบบจาลองสมมติฐานในการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือวัดความรับผิดชอบของกลุ่มในระดับกลุ่ม(MCFA) ผลการตรวจสอบสามารถ
สรุปได้ว่าแบบจาลองที่ดที ่สี ุดของความรับผิดชอบระดับกลุ่มนัน้ ประกอบด้วย 4 ข้อคาถาม มีค่า
ดัชนีความกลมกลืน𝜒2=1386.483, df=12, p=0.028, CFI= 0.995, TLI= 0.987, RMSEA = 0.063
ดังตาราง8มีความเทีย่ งตรงเชิงเสมือน (Convergent validity) โดยพิจารณาค่า Average extracted
(AVE) พบว่า ค่า AVE ของความรับผิดชอบร่วมเท่ากับ .79 ส่วนค่าความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปร
แฝง มีค่าเท่ากับ .87
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ตาราง 9 ค่าดัชนีในการประเมินความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจาลองการวัดพหุระดับของความ
รับผิดชอบร่วม (แบบจาลองทีป่ รับแล้ว)
ดัชนี ความกลมกลืน

เกณฑ์

ค่าสถิ ติ

แปลผล

2

𝜒

p>0.05

CFI

>0.90

𝜒2=1386.483, df=12,
p=0.028
0.995

TLI

>0.90

0.987

กลมกลืน

RMSEA

<0.80

0.063

กลมกลืน

กลมกลืน
กลมกลืน

ตาราง 10 ค่าสถิตผิ ลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับความรับผิดชอบร่วม
(แบบจาลองทีป่ รับแล้ว)
ข้อ
คาถาม
1
2
4
5

0.749
0.736
0.814
0.775

Within group
Between group
SE
Z
P-value
SE
Z
2.539 0.295 0.768 0.446 1129.410 0.000
0.698 1.054 0.292 0.994 669.2525 0.001
0.815 0.998 0.318 0.997 18.062 0.055
0.216 3.594*** <.001 0.996 413.057 0.002

P-value
1.000
0.999
0.956
0.998

***p<0.001
3) ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันพหุระดับบรรยากาศของโรงเรียน
ผูว้ จิ ยั นาแบบจาลองบรรยากาศโรงเรียนระดับบุคคล(CFA)ทีป่ รับและมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจัก ษ์แ ล้ว ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร ความเป็ นมือ
อาชีพ ของครู และความอ่ อ นไหวต่ อ แรงกดดัน ของชุ ม ชนมาเป็ น แบบจ าลองสมมติฐ านในการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด บรรยากาศโรงเรียนในระดับกลุ่ม (MCFA) ผลการตรวจสอบ
สามารถสรุปได้ว่า แบบจาลองที่ดที ่สี ุดของบรรยากาศโรงเรียนระดับกลุ่มนัน้ มี 1 องค์ประกอบ
ซึ่งไม่ส อดคล้อ งตามทฤษฎีแ ละแบบจาลองสมมติฐาน ประกอบด้วยข้อคาถาม 7 ข้อ มีค่าดัชนี
ความกลมกลืน𝜒2=67.964,df=28, CFI= 0.968, TLI= 0.952, RMSEA = 0.061ดังตาราง 10มีความ
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เที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent validity) โดยพิจารณาค่า Average extracted (AVE) พบว่า
ค่า AVE ของแบบวัดบรรยากาศของโรงเรียนเท่ากับ .78 และมีค่าความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง
เท่ากับ .98
ตาราง 11 ค่ าดัชนีใ นการประเมินความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจาลองการวัดพหุระดับของ
บรรยากาศของโรงเรียน (แบบจาลองทีป่ รับแล้ว)
ดัชนี ความ
กลมกลืน

ค่าสถิ ติ

เกณฑ์

2

𝜒

p>0.05

CFI

>0.90

แปลผล

𝜒2=67.964,df=28,
p<0.001
0.968

ไม่กลมกลืน
กลมกลืน

กลมกลืน

>0.90 0.952
TLI

กลมกลืน
0.952
<0.80

RMSEA

กลมกลืน

0.061

ตาราง 12 ค่าสถิติผลการวิเ คราะห์โครงสร้างองค์ประกอบเชิงยืน ยันพหุระดับบรรยากาศของ
โรงเรียน (แบบจาลองทีป่ รับแล้ว)
Within group

ข้อ
คาถาม
1
3
4
5
6
7
11

SE
0.761
0.730
0.770
0.877
0.843
0.719
0.491

0.03
0.04
0.04
0.02
0.02
0.05
0.06

Z
27.98***
20.88***
21.93***
36.36***
41.89***
13.45***
7.76***

Between group
Pvalue
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001

SE
0.421
0.467
0.408
0.231
0.289
0.483
0.759

0.04
0.05
0.05
0.04
0.03
0.08
0.06

Z
10.17***
9.15***
7.55***
5.47***
8.53***
6.29***
12.21***

Pvalue
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
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***p<0.001
4) ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันพหุระดับพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่
ดีขององค์การระดับโรงเรียน
ผูว้ จิ ยั นาแบบจาลองการวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การระดับโรงเรียนระดับ
บุคคลทีป่ รับและมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (CFA) แล้ว ซึง่ ประกอบด้วยข้อคาถาม 9 ข้อ
คาถาม มาเป็ นแบบจาลองสมมติฐานในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดขี ององค์การระดับโรงเรียนในระดับกลุ่ม (MCFA) ผลการตรวจสอบสามารถสรุปได้ว่า
แบบจาลองที่ดที ่สี ุดของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การระดับโรงเรียนในระดับกลุ่มนัน้
ประกอบด้วยข้อคาถาม 5 ข้อคาถาม มีค่าดัชนีความกลมกลืน𝜒2= 57.627, df=20, CFI= 0.948,
TLI= 0.922, RMSEA = 0.070 ดังตาราง 12มีความเทีย่ งตรงเชิงเสมือน (Convergent validity) โดย
พิจารณาค่า Average extracted (AVE) พบว่า ค่า AVE ของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี อง
องค์การระดับโรงเรียน เท่ากับ .51 และมีค่าความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง(CR) เท่ากับ .84
ตาราง 13 ค่ าดัชนีใ นการประเมินความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจาลองการวัดพหุระดับของ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การระดับโรงเรียน (แบบจาลองทีป่ รับแล้ว)
ดัชนี ความกลมกลืน
2

เกณฑ์

𝜒

p>0.05

CFI
TLI
RMSEA

>0.90
>0.90
<0.80

ค่าสถิ ติ
𝜒2=57.627, df=20,
p<0.001
0.948
0.922
0.070

แปลผล
ไม่กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
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ตาราง 14 ค่าสถิตผิ ลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี อง
องค์การระดับโรงเรียน (แบบจาลองทีป่ รับแล้ว)
Within group

ข้อ
คาถาม
1
6
7
8
9
10

0.645
0.625
0.697
0.737
0.675
0.644

SE

Z

0.053
0.047
0.035
0.026
0.062
0.048

12.207***
13.232***
19.947***
28.804***
10.839***
13.382***

Between group
Pvalue
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001

Pvalue
0.266 2.979** 0.003
0.280 2.503** 0.012
0.018 1.665 0.096
0.161 2.695** 0.007
0.200 4.350*** <.001
0.289 2.419* 0.016
SE

0.792
0.701
0.029
0.434
0.869
0.699

Z

*p<.05, **p<.01, ***p<0.001
5) ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันพหุระดับประสิ ทธิ ผลของโรงเรียน
ผูว้ จิ ยั นาแบบจาลองการวัดประสิทธิผลของโรงเรียนระดับบุคคลทีป่ รับและมีความกลมกลืน
กับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ ( CFA)แล้ว ซึ่ง ประกอบด้ว ยข้อ ค าถาม 8 ข้อ ค าถาม มาเป็ น แบบจ าลอง
สมมติฐานในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด ประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับกลุ่ม (MCFA)
ผลการตรวจสอบสามารถสรุปได้ว่า แบบจาลองทีด่ ที ส่ี ุดของประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับกลุ่ม
นัน้ ประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ข้อคาถาม (ข้อ 2,3,4,7) มีค่าดัชนีความกลมกลืน 𝜒2= 2.105, df=2,
p=0.349, CFI= 1.000, TLI= 0.999, RMSEA = 0.012มีความเทีย่ งตรงเชิงเสมือน (Convergent
validity) โดยพิจารณาค่า Average extracted (AVE) เท่ากับ .83 และมีค่าความเชื่อมันในการวั
่
ดตัว
แปรแฝง (CR) เท่ากับ .96
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ตาราง 15 ค่ าดัชนีใ นการประเมินความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจาลองการวัดพหุระดับของ
ประสิทธิผลของโรงเรียน (แบบจาลองทีป่ รับแล้ว)
ดัชนี ความกลมกลืน

ค่าสถิ ติ

เกณฑ์

แปลผล

2

𝜒

p>0.05

CFI

>0.90

𝜒2= 2.105, df=2,
p=0.349
1.000

TLI

>0.90

0.999

กลมกลืน

RMSEA

<0.80

0.012

กลมกลืน

กลมกลืน
กลมกลืน

ตาราง 16 ค่าสถิตผิ ลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับประสิทธิผลของโรงเรียน
(แบบจาลองทีป่ รับแล้ว)
Within group

ข้อ
คาถาม
2
3
4
7

0.650
0.783
0.840
0.557

SE

Z

0.07
0.06
0.06
0.06

8.87***
12.06***
14.79***
8.82***

Between group
Pvalue
<.001
<.001
<.001
<.001

0.934
0.967
0.850
0.971

SE

Z

0.18
0.18
0.16
0.16

5.22***
5.37***
5.22***
6.13***

Pvalue
0.009
<.001
<.001
<.001

***p<0.001
ในการตรวจสอบคุ ณ ภาพการวัด ตัว แปรระดับ กลุ่ ม นอกจากการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เช่นเดียวกับการตรวจสอบคุณภาพการวัดตามปกติ คือ ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่อมัน่ และ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับบุคคลแล้ว สาหรับตัวแปรทีใ่ ช้แบบจาลองการวัดแบบฉันทามติ
หรือเปลี่ยนจุดอ้างอิง จะต้องมีการตรวจสอบความสอดคล้องภายในกลุ่มด้วย โดยใช้ดชั นี rwg(j)
โดยมีเกณฑ์ท่นี ิยมทัวไปคื
่ อควรมีค่าตัง้ แต่ .70 ขึน้ ไป (Castro. 2002 อ้างถึงใน นาชัย ศุภฤกษ์ชยั
สกุล. 2560) โดยผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของคะแนนภายในกลุ่มของตัวแปรระดับทุกตัวทีใ่ ช้
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ในการวิจยั ครัง้ นี้พบว่ามีความสอดคล้องของคะแนนภายในกลุ่มมากพอทีจ่ ะนาไปวิเคราะห์พหุระดับ
ต่อไป ดังตาราง 17
ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของคะแนนภายในกลุ่ม(Within-group agreeement)ของ
ตัวแปรระดับกลุ่มทีใ่ ช้ในการวิจยั
ตัวแปร
การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน
ความรับผิดชอบของกลุ่ม
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การระดับโรงเรียน
บรรยากาศโรงเรียน
ประสิทธิผลของโรงเรียน

rwg(j)
0.940
0.903
0.931
0.903
0.925

แปลผล
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
เป็ นขัน้ ตอนการตรวจสอบว่าตัวแปรระดับกลุ่มทีจ่ ะศึกษานัน้ มีความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
หรือ ไม่ โดยดัชนี ICC1เป็ นเกณฑ์ ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ มของตัว แปรที่เ หมาะสมในการ
วิเคราะห์ระดับกลุ่มนัน้ ค่า ICC1ควรมีค่าไม่ต่ากว่า .05 (Dyer; et al. 2005) ผลการตรวจสอบพบว่า
ตัวแปรกลุ่มเกือบทุกตัวมีความแปรปรวนระหว่างกลุ่มมากพอสาหรับการวิเคราะห์พหุระดับ ยกเว้น
ตัวแปรความรับผิดชอบร่วม ดังแสดงในตาราง 18 โดยแบบจาลองการวัดของตัวแปรระดับกลุ่ม
ภายหลังการปรับแบบจาลองแล้วมีความเชื่อมันมี
่ ค่าระหว่าง .87-.96 ดังแสดงในตาราง 19
ตาราง 18 ผลการตรวจสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มของตัวแปรระดับกลุ่มทีใ่ ช้ในการวิจยั
ตัวแปร
การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน
ความรับผิดชอบของกลุ่ม
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การระดับ
โรงเรียน
บรรยากาศโรงเรียน
ประสิทธิผลของโรงเรียน

ICC1
0.111
0.038
0.061

ICC2
0.711
0.444
0.563

แปลผล
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

0.212
0.149

0.843
0.780

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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ตาราง 19 แสดงค่าความเชื่อมันของแบบวั
่
ดตัวแปรระดับกลุ่มทีว่ ดั ด้วยสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าครอนบาค
ภายหลังปรับแบบจาลอง
ตัวแปร
การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน
ความรับผิดชอบของกลุ่ม
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การระดับโรงเรียน
บรรยากาศโรงเรียน
ประสิทธิผลของโรงเรียน

α
0.92
0.88
0.87
0.96
0.90

Item-total
correlation
0.62-0.86
0.53-0.88
0.61-0.77
0.68-0.93
0.70-0.91

3. ผลการวิ เคราะห์ค่าสถิ ติเชิ งบรรยายของตัวแปรสังเกตที่ใช้ในการวิ จยั
ตัวแปรในการวิจยั นี้แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มตามระดับการวิเคราะห์ ได้แก่
1. ตัวแปรระดับโรงเรียน มีตวั แปรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ประกอบด้วย
1.1 ตัวแปรเชิงสาเหตุ ได้แก่
- ความรับผิดชอบร่วม(Collective responsibility)
- บรรยากาศโรงเรียน (School climate)
- พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การระดับโรงเรียน (OCB in School)
1.2 ตัวแปรคันกลาง
่
ได้แก่ การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน (School
academic optimism : SAO)
1.3 ตัวแปรผล ได้แก่
- ประสิทธิผลของโรงเรียน (School effectiveness)
- ผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียนระดับโรงเรียน (Students’ achievement of school)
2. ตัวแปรระดับบุคคล(ครู) แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ ตัวแปรเชิงเหตุ ตัวแปรคันกลาง
่
และตัวแปรผล
2.1 ตัวแปรปั จจัยเชิงเหตุ ประกอบด้วย ตัวแปรปั จจัยด้านจิตลักษณะ และตัวแปร
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมส่วนบุคคล
2.1.1 ตัวแปรปั จจัยด้านจิตลักษณะ ได้แก่ มุมมองการจัดการเรียนการสอน และ
มุมมองเรือ่ งเวลา
2.1.2 ตัวแปรปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมส่วนบุคคล ได้แก่ การรับรู้แรงจูงใจของ
นักเรียน การรับรูก้ ารสนับสนุนจากครอบครัว และการรับรูก้ ารสนับสนุนจากชุมชน
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2.2 ตัวแปรคันกลาง
่
ได้แก่ การมองเชิงบวกทางวิชาการของครู
2.3 ตัวแปรผล ประกอบด้วย ตัวแปรจิตลักษณะด้านการปฏิบตั งิ าน และตัวแปรการ
ปฏิบตั งิ าน
2.3.1 ตัวแปรจิตตัวแปรจิตลักษณะด้านการปฏิบตั งิ าน ได้แก่ ความตัง้ ใจคงอยู่ใน
วิชาชีพครู และความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพครู
2.3.2 ตัวแปรการปฏิบตั งิ าน ได้แก่ พฤติกรรมการทางานของครู และพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรสังเกตที่ใช้ในการวิจยั สามารถ
แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุ ด ของตัวแปรสังเกตระดับ กลุ่มและ
ระดับบุคคลได้ดงั ตาราง20 และ 21
ตาราง 20 ค่าสถิตพิ น้ื ฐานเชิงบรรยายของตัวแปรสังเกตระดับบุคคลทีค่ รูเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล

1.
2.
3.

4.

5.

ค่า
ตัวแปร
จานวน ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มุมมองการจัดการเรียนการสอน 404
4.81
0.87
มุมมองเรือ่ งเวลา
404
4.88
0.79
การรับรูแ้ รงจูงใจของนักเรียน
3.1 ความพยายาม
404
4.57
0.77
3.2 การมีส่วนร่วม
404
4.66
0.73
การสนับสนุ นจากชุมชน
4.1 การสนับสนุ นด้านอารมณ์
404
4.58
0.86
4.2 การสนับสนุ นช่วยเหลือด้าน
404
4.41
0.95
วัตถุสงิ่ ของและข้อมูล
ข่าวสาร
4.3 การสนับสนุ นกระบวนการ
404
4.76
0.89
คิด
การสนับสนุ นจากครอบครัว
5.1 ความใกล้ชดิ ระหว่างสมาชิก
404
5.04
0.90
ในครอบครัว
5.2 การรับรูก้ ารสนับสนุ นทาง
404
5.20
0.85
อารมณ์

ค่า
ตา่ สุด

ค่าสูงสุด

1
1

6
6

1
1

6
6

1
1

6
6

1

6

1

6

1

6
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ตาราง 20 (ต่อ)

ตัวแปร
6. การมองเชิงบวกทางวิชาการ
6.1 การรับรูค้ วามสามารถของ
ตน
6.2 ความไว้วางใจต่อผูป้ กครอง
และนักเรียน
6.3 การมุง่ เน้นวิชาการ
7. ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นวิชาชีพครู
8. ความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพครู
8.1 ความกระตือรือร้นมีพลังใน
การปฏิบตั ติ นในวิชาชีพครู
8.2 การอุทศิ ตนให้กบั วิชาชีพครู
8.3 ความเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับวิชาชีพครู
9.พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี อง
องค์การ
9.1 พฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ
9.2 พฤติกรรมการคานึงถึง
ผูอ้ ่นื
9.3 พฤติกรรมสานึกในหน้าที่
9.4 พฤติกรรมการให้ความ
ร่วมมือ
10.พฤติกรรมการทางาน

ค่า
ค่า
จานวน ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ตา่ สุด
มาตรฐาน

ค่าสูงสุด

404

4.80

0.74

1

6

404

4.69

0.79

1

6

404
404

4.78
3.68

0.81
1.44

1
1

6
6

404

4.89

0.73

1

6

404
404

5.02
4.97

0.78
0.76

1
1

6
6

404

4.59

0.86

1

6

404

4.84

0.89

1

6

404
404

4.82
4.51

0.96
1.04

1
1

6
6

404

4.78

0.80

1

6

จากตาราง 20 พบว่า ค่าสถิติพ้นื ฐานของตัวแปรสังเกตระดับบุคคลมีค่าเฉลี่ยอยู่ใ นช่ว ง
3.68-5.20 โดยตัวแปรสังเกตทีม่ คี ่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การสนับสนุ นจากครอบครัวทางด้านอารมณ์
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ส่วนตัวแปรสังเกตทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุด ได้แก่ ความตัง้ ใจคงอยู่ในวิชาชีพครู เมื่อพิจารณาตามตัวแปร
เชิงเหตุระดับบุคคล พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.41-5.20 โดยตัวแปรสังเกตที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
การสนับสนุนจากครอบครัวทางด้านอารมณ์ ส่วนตัวแปรสังเกตทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่ าสุด คือ การสนับสนุ น
จากชุมชน ด้านการสนับสนุ นช่ วยเหลือด้านวัตถุ สงิ่ ของและข้อมูลข่าวสาร ส่วนตัวแปรผล พบว่า
ตัวแปรสังเกตที่ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.68-4.97 โดยตัวแปรสังเกตที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความยึดมัน่
ผูกพันในวิชาชีพครู ด้านความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิชาชีพครู ส่วนตัวแปรสังเกตทีม่ คี ่าเฉลีย่
ต่าสุด คือ ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นวิชาชีพครู
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ตาราง 21 เมตริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตในโมเดลการวิจยั ระดับบุคคล
ตัว
แปร
SE
T
AE
IN
VI
DE
AB
TI
PE
RE
MO1
MO2
FA1
FA2
CO1
CO2
CO3
OB1
OB2
OB4
OB5
RES

SE

T

AE

IN

VI

DE

AB

TI

PE

RE

MO1

MO2

FA1

FA2

CO1

CO2

CO3

OB1

OB2

OB4

OB5

1
.659**
.577**
.532**
.595**
.519**
.527**
.571**
.563**
.097
.425**
.433**
.328**
.359**
.524**
.372**
.399**
.431**
.545**
.432**
.450**
.432**

1
.593**
.429**
.596**
.520**
.449**
.570**
.558**
.106*
.474**
.474**
.290**
.299**
.477**
.388**
.413**
.456**
.476**
.469**
.466**
.397**

1
.532**
.583**
.555**
.516**
.550**
.597**
.063
.465**
.426**
.313**
.343**
.413**
.364**
.364**
.629**
.629**
.521**
.504**
.414**

1
.611**
.587**
.524**
.613**
.545**
.181**
.385**
.353**
.408**
.403**
.394**
.297**
.347**
.488**
.655**
.515**
.378**
.468**

1
.770**
.654**
.660**
.588**
.208**
.409**
.466**
.404**
.394**
.465**
.338**
.449**
.522**
.595**
.554**
.427**
.485**

1
.729**
.601**
.574**
.286**
.373**
.388**
.372**
.467**
.430**
.272**
.475**
.453**
.582**
.562**
.384**
.424**

1
.520**
.524**
.220**
.353**
.388**
.384**
.448**
.407**
.245**
.391**
.432**
.554**
.467**
.392**
.404**

1
.610**
.180**
.363**
.373**
.395**
.379**
.382**
.295**
.379**
.461**
.603**
.507**
.443**
.465**

1
.043
.493**
.518**
.428**
.454**
.481**
.353**
.451**
.582**
.661**
.644**
.635**
.450**

1
-.021
-.031
.185**
.227**
.104*
-.059
.102*
-.052
.109*
.161**
-.044
.115*

1
.741**
.318**
.298**
.452**
.364**
.342**
.407**
.463**
.324**
.368**
.346**

1
.351**
.317**
.454**
.404**
.391**
.400**
.429**
.350**
.395**
.289**

1
.677**
.361**
.282**
.338**
.251**
.411**
.373**
.231**
.348**

1
.380**
.260**
.368**
.279**
.408**
.418**
.211**
.336**

1
.694**
.661**
.362**
.462**
.357**
.388**
.350**

1
.611**
.368**
.387**
.242**
.415**
.250**

1
.302**
.436**
.314**
.343**
.281**

1
.646**
1
**
.465 .623**
1
**
**
.527 .564 .505**
1
**
**
**
.333 .432 .380 .292**

RES

1

*p < 0.05, **p < 0.01
128

129
จากตาราง 21ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตในแบบจาลองการวิจยั ระดับบุคคล
พบว่า ตัวแปรที่มคี วามสัมพันธ์สูงสุดได้แก่ ความกระตือรือร้นมีพลังในการปฏิบตั ติ นในวิชาชีพครู
(VI) และ การอุทศิ ตนให้กบั วิชาชีพครู (DE) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .770 ที่ระดับ
นัยสาคัญ .01 รองลงมาคือ ความพยายามของนักเรียน (MO1) และความสนใจของนักเรียน (MO2)
โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .741 ทีร่ ะดับนัยสาคัญ .01
ตาราง 22 ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรสังเกตระดับกลุ่ม(คิดจากคะแนนรายบุคคล)

ตัวแปร
1. ความรับผิดชอบร่วม
2. บรรยากาศของโรงเรียน
2.1 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร
2.2 ความเป็ นมืออาชีพของครู
2.3 ความอ่อนไหวต่อแรงกดดัน
จากชุมชน
3. พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี อง
องค์การระดับโรงเรียน
4. การมองเชิงบวกทางวิชาการของ
โรงเรียน
4.1 การรับรูค้ วามสามารถของ
กลุ่ม
4.2 ความไว้วางใจต่อผูป้ กครอง
และนักเรียน
4.3 การมุง่ เน้นวิชาการ
5. ประสิทธิผลของโรงเรียน

ค่า
จานวน ค่าเฉลี่ย เบีย่ งเบน
มาตรฐาน
404
5.04
0.74

ค่า
ตา่ สุด

ค่าสูงสุด

1

6

404
404

4.43
4.80

1.25
0.90

1
1

6
6

404

3.72

1.40

1

6

404

4.89

0.78

1

6

404

4.64

0.82

1

6

404

4.65

0.84

1

6

404
404

4.43
4.78

1.00
0.86

1
1

6
6

จากตาราง 22 พบว่ า ค่ า สถิติพ้ืน ฐานของตัว แปรสังเกตระดับ กลุ่ ม มีค่ า เฉลี่ย อยู่ใ นช่ ว ง
3.72-5.04 โดยตัว แปรสังเกตที่มคี ่ าเฉลี่ยสูงสุ ดได้แก่ ความรับผิดชอบร่ว มส่ วนตัวแปรสังเกตที่ม ี
ค่าเฉลีย่ ต่าสุด ได้แก่ ความอ่อนไหวต่อแรงกดดันจากชุมชน
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ตาราง 23 เมตริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรในโมเดลการวิจยั ระดับกลุ่ม (คิดจากคะแนนรายบุคคล)
ตัวแปร
CE
FT
SAE
RES
SEFF
SOCB
CL1
CL2
CL3

CE

FT

SAE

RES

1
.662**
.506**
.460**
.567**
.635**
.288**
.525**
-.125*

1
.607**
.476**
.540**
.595**
.383**
.539**
-.158**

1
.380**
.442**
.508**
.499**
.597**
-.189**

1
.586**
.579**
.258**
.487**
.037

SEFF

1
.648**
.273**
.531**
-.105*

SOCB

1
.326**
.595**
-.075

CL1

CL2

1
.561**
-.234**

1
-.194**

CL3

1

*p<.05, **p<0.01, ***p<.001
จากตาราง 23 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตในแบบจาลองการวิจ ยั ระดับกลุ่ม
ทีเ่ ป็ นคะแนนรายบุคคล พบว่า ตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์สูงสุดได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถของกลุ่ม
(CE) และ ความไว้วางใจของกลุ่มต่อผูป้ กครองและนักเรียน (FT) โดยมีค่าค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
เท่ ากับ .662 ที่ร ะดับ นัยส าคัญ .01 รองลงมาคือ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิก ที่ดีข ององค์ก ารใน
โรงเรียน (SOCB) และประสิทธิผลของโรงเรียน (SEFF) โดยมีค่าค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เท่ากับ
.648 ทีร่ ะดับนัยสาคัญ .01
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ตาราง 24 ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรสังเกตระดับกลุ่ม (หลังวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุ
ระดับ: MCFA)

ตัวแปร

1. ความรับผิดชอบร่วม
2. บรรยากาศของโรงเรียน
3. พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ี
ขององค์การระดับโรงเรียน
4. การมองเชิงบวกทางวิชาการ
ของโรงเรียน
4.1 ความไว้วางใจต่อผูป้ กครอง
และนักเรียน
4.2 การมุง่ เน้นวิชาการ
5. ประสิทธิผลของโรงเรียน
6. ผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียนระดับ
โรงเรียน

ค่า
จานวน ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
20
5.01
0.18
20
4.44
0.52

ค่า
ตา่ สุด

ค่าสูงสุด

4.92
4.20

5.11
4.66

20

4.82

0.21

4.58

4.93

20

4.66

0.30

4.50

4.80

20
20

4.34
4.67

0.32
0.27

4.20
4.56

4.46
4.79

20

29.04

2.19

25.60

33.06

จากตาราง 24 พบว่า ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรสังเกตระดับกลุ่มทีว่ ดั จากแบบสอบถามการ
วิจยั มีค่าเฉลีย่ อยู่ในช่วง 4.34-5.01 โดยตัวแปรสังเกตทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดได้แก่ ความรับผิดชอบร่วม
ส่วนตัวแปรสังเกตทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุด ได้แก่ การมุ่งเน้นวิชาการ ส่วนตัวแปรผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียน
ระดับโรงเรียน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 29.04
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ตาราง 25 เมตริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรในโมเดลการวิจยั ระดับกลุ่ม (หลังวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันพหุระดับ: MCFA)
ตัวแปร
FT
SAE
CL
SEF
SOCB
ACHI
RES

FT
1
.682**
*389**
.600**
.722**
-.059
.572**

SAE

CL

1
.424**
.522**
.421**
.269**
.412**

1
.314**
.386**
-.008
.349**

SEF

1
.823**
.265**
.833**

SOCB

1
.046
.733**

ACHI

1
-.022

RES

1

*p<.05, **p<0.01, ***p<.001
จากตาราง 25ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตในแบบจาลองการวิจยั ระดับกลุ่มที่
เป็ นคะแนนเฉลีย่ รายกลุ่ม พบว่า ตัวแปรที่มคี วามสัมพันธ์สูงสุดได้แก่ ความรับผิดชอบร่วม(RES)
และ ประสิทธิผ ลของโรงเรีย น (SEF) โดยมีค่ า ค่ าสัมประสิท ธิ ์สหสัม พัน ธ์เ ท่า กับ .833 ที่ระดับ
นัยสาคัญ .01 รองลงมาคือ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การในโรงเรียน (SOCB) และ
ประสิทธิผลของโรงเรียน (SEFF) โดยมีค่าค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .823 ทีร่ ะดับนัยสาคัญ
.01

5. ผลการวิ เคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุและผลพหุระดับ
ของการมองเชิ งบวกทางวิ ชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิ สลาม จังหวัด
ชายแดนใต้
ผลการวิ เคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคล
การวิเ คราะห์แ บบจ าลองพหุร ะดับ (MSEM) ตามแนวทางของมิว เทน (Muthen. 1994)
จาเป็ นต้องวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคล เพื่อตรวจสอบโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรตามแบบจาลองสมมติฐาน ดังภาพประกอบ 11 และต้องให้แบบจาลองมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ก่อน แล้วจึงทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ สองระดับพร้อมกัน การวิเคราะห์แบบจาลอง
พหุระดับในการศึกษาครัง้ นี้จงึ เริม่ จากการวิเคราะห์แบบจาลองระดับบุคคลที่เป็ นครูเพื่ อตรวจสอบ
โครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆตามแบบจาลองสมมติฐานในภาพประกอบ โดยใช้เทคนิค
การประมาณค่ าแบบ Robust xaximumlilkelihood(MLR) เป็ นเทคนิค ที่ทนทานต่ อ การละเมิด
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ข้อ ตกลงเกี่ย วกับการแจกแจงโค้งปกติ อีกทัง้ สามารถประมาณค่ าต่ างๆได้ค รบถ้ว น มีค วาม
เทีย่ งตรงแม้กลุ่มตัวอย่างจะมีขนาดเล็กก็ตาม (ธีระวัฒน์ สุชสี ารและคนอื่นๆ. 2555; Hox; & Mass.
2004, 2005; Afshartous; & Leeuw. 2005; Snijders; & Bosker.1999) ทัง้ นี้ ดัชนีความกลมกลืน
ของผลการทดสอบดังตาราง26

ภาพประกอบ 11 แบบจาลองสมมติฐานโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคลของครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม
ผลการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคลของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามตามสมมติฐานยังไม่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จึงปรับแบบจาลอง
โดยพิจารณาจากดัชนีการปรับแบบจาลองและร่วมกับพิจารณาความเหมาะสมของแนวคิดทฤษฎีจน
ได้แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคลของครูทม่ี คี วามสอดคล้ องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ จากตาราง 26 จะเห็นได้ว่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์
ระดับบุคคล เกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ ยกเว้นดัชนีของค่าสถิติ𝜒2 ซึง่ เกณฑ์กาหนดว่าแบบจาลองที่ดี
ค่าไคแสควร์ตอ้ งไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตาม มีขอ้ ยกเว้นว่าอาจมีนัยสาคัญทางสถิตไิ ด้
เนื่ อ งจากจ านวนกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ม ีจ านวนมาก แม้ว่ า แบบจ าลองจะมีค วามกลมกลืน แล้ว ก็ต าม
(Schumacker; & Lomax. 2004: 100) แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีต ัวอื่นๆ ทีบ่ ่งบอกว่าผ่านเกณฑ์
จึงสามารถสรุปได้ว่าแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคลของครูมคี วามกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจัก ษ์ ที่ส อดคล้อ งตามเกณฑ์การพิจารณา ทัง้ นี้สามารถแสดงรายละเอียดของผลการ
วิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคลของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
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ดังตาราง26 ทาให้ได้แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคลของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามตามภาพประกอบ 12
ตาราง 26 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรระดับบุคคคล
ของครู (หลังปรับแบบจาลอง)
ดัชนี ความ
กลมกลืน
𝜒2
CFI
TLI
RMSEA
SRMR

เกณฑ์

ค่าสถิ ติ

แปลผล

p>0.05
>0.90
>0.90
<0.80
<0.80

𝜒2=440, df=183, p<0.001
0.937
0.920
0.059
0.043

ไม่กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

p** <.010, p*** < 0.001
ภาพประกอบ 12 ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานของแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระดับ
ครูของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (แบบจาลองทีก่ ลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว)
ผลการวิ เคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุและผลพหุระดับ
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จากการตรวจสอบคุ ณ สมบัติต่ า งๆ ได้แ ก่ ความกลมกลืนของแบบจาลองกับข้อ มูล เชิง
ประจักษ์ รวมถึงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคลแล้ว
ผู้ว ิจ ัย พบว่ า แบบจ าลองที่ส ร้า งขึ้น และผ่ า นการปรับ ให้ก ลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ แ ล้ว นั น้
เหมาะสมทีจ่ ะนาไปทดสอบพหุระดับต่อไปได้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทาการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์พหุระดับชองตัวแปรเชิงเหตุและผลของการมองเชิงบวกทางวิชาการโดยการวิเคราะห์
ทัง้ ระดับบุคคลและระดับกลุ่มพร้อมกัน โดยมีแบบจาลองสมมติฐานดังภาพประกอบ11ประกอบด้วย
แบบจาลองการวัดตัว แปรแฝงทัง้ หมด 16 ตัว แปร ซึ่งตัว แปรสังเกตของตัว แปรแฝงทุกตัว มีค่ า
น้ าหนักองค์ประกอบที่มนี ัยสาคัญที่ระดับ .01 ขึน้ ไป จากแบบจาลองสมมติฐานจะเห็นได้ว่ามีตวั
แปรแฝงระดับกลุ่ มทัง้ หมด 11 ตัว แปร โดยเป็ นตัว แปรระดับกลุ่ มตามกรอบการวิจ ยั 6 ตัว แปร
จาแนกเป็ น 2 ประเภท ประเภทแรกเป็ น ตัว แปรระดับ กลุ่ ม แบบที่ม ีคุ ณ สมบัติเ กิด ขึ้น จากการมี
ปฏิสมั พันธ์และการรับรูร้ ่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่ม (Emergence)ได้แก่ตวั แปรความ รับผิดชอบ
ของกลุ่ม (RES) บรรยากาศโรงเรียน (CLI) พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การในโรงเรียน
(SOCB) การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน (SAO) ประสิทธิผลของการโรงเรียน(SEF) ตัว
แปรกลุ่มประเภทนี้ต้องผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องของคะแนนตัวแปรภายในกลุ่มเพื่อยืนยัน
ความเหมาะสมในการยกระดับเป็ นตัวแปรกลุ่ม และตัวแปรระดับกลุ่มอีกประเภทหนึ่งคือตัวแปรกลุ่ม
ทีเ่ กิดขึน้ จากคุณสมบัตขิ องกลุ่มเอง (Global property) ได้แก่ ตัวแปรผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียนระดับ
โรงเรียน (ACH)ตัวแปรกลุ่มประเภทนี้มคี วามเป็ นกลุ่มด้วยคุณสมบัตขิ องกลุ่มเอง จึงไม่ต้องทาการ
หาคุณภาพเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการเป็ นตัวแปรระดับกลุ่ม ส่วนตัวแปรอีก 5 ตัวแปรใน
แบบจาลองสมมติฐานที่เ พิ่มเติมจากกรอบแนวคิดการวิจ ยั ได้แก่ ตัว แปรการมองเชิง บวกทาง
วิชาการของครู(TAOb) ความตัง้ ใจคงอยู่ในวิชาชีพ (REMb) ความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพ (ENGb)
พฤติกรรมการทางาน (PERb) และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ (TOCBb) เป็ นตัวแปร
ระดับบุคคลตามกรอบการวิจยั ที่ยกระดับขึน้ ไปเป็ นตัวแปรแฝงระดับกลุ่มเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบ
อิทธิพลข้ามระดับของตัวแปรระดับกลุ่มต่อตัวแปรระดับบุคคลเท่านัน้ ดังนัน้ การยกระดับตัวแปร
แฝงกลุ่ มนี้ไ ม่จาเป็ นต้อ งตรวจสอบความสอดคล้อ งร่ว มกันของคะแนนภายในกลุ่ ม ตัวแปรแฝง
เหล่านี้สอดคล้องกับวิธวี ดั ตัวแปรระดับกลุ่มประเภท Summary index model ตามแนวคิดของชาน
โคซโลวสกี้ และไคลน์ (Chen; Mathieu; & Bliese.2004; citing Chan.1998; Kozlowski;&Klein.
2000)
สาหรับตัวแปรแฝงระดับบุคคล ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 10 ตัวแปร โดยตัวแปรสังเกตของ
ตัวแปรแฝงทุกตัวมีค่าน้าหนักองค์ประกอบทีม่ นี ยั สาคัญทางสถิตทีร่ ะดับ .001 ทุกค่า ตัวแปรแฝงใน
ระดับบุคคลในแบบจาลองสมมติฐานประกอบด้วย ตัวแปรมุมมองการจัดการเรียนการสอน (INS)
มุมมองเกีย่ วเวลา (TIM) การรับรูแ้ รงจูงใจของนักเรียน (MOT) การสนับสนุ นจากครอบครัว (FAM)
การสนับสนุ นจากชุมชน (COM) การมองเชิงบวกทางวิชาการของครู( TAOw) ความตัง้ ใจคงอยู่ใน
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วิช าชีพ (REMw) ความยึด มัน่ ผู ก พัน ในวิช าชีพ (ENGw) พฤติก รรมการท างาน (PERw) และ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ (TOCBw)

ภาพประกอบ 13 แบบจาลองสมมติฐานโครงสร้างเชิงสาเหตุและผลพหุระดับของการมองเชิงบวก
ทางวิชาการของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้
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ทัง้ นี้ ภายหลังการปรับแบบจาลองแล้วพบว่าแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดังแสดงดัชนีความกลมกลืน ตาราง 27 และภาพประกอบ 14 จะเห็นว่าแบบจาลองประกอบด้วย
แบบจาลองการวัดตัว แปรแฝงทัง้ หมด 16 ตัว แปร ซึ่งตัว แปรสังเกตของตัว แปรแฝงทุกตัว มีค่ า
น้ าหนักองค์ประกอบทีม่ นี ัยสาคัญทีร่ ะดับ .001 ขึน้ ไป จากแบบจาลองทีป่ รับแล้วจะเห็นได้ว่ามีตวั
แปรแฝงระดับกลุ่มมีทงั ้ หมด 9 ได้แก่ ตัวแปรความบรรยากาศโรงเรียน (CLI) พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิก ที่ดีขององค์ก ารในโรงเรียน (SOCB) การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน (SAO)
ประสิทธิผลของการโรงเรียน(SEF) ผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียนระดับโรงเรียน (ACH) การมองเชิงบวก
ทางวิชาการของครู( TAOb) ความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพ (ENGb) พฤติกรรมการทางาน (PERb)
และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ (TOCBb) ส า ห รั บ ตั ว แ ป ร แ ฝ ง ร ะ ดั บ บุ ค ค ล
ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 11 ตัวแปร ประกอบด้วย ตัวแปรมุ มมองการจัดการเรียนการสอน (INS)
มุมมองเกีย่ วเวลา (TIM) การรับรูแ้ รงจูงใจของนักเรียน (MOT) การสนับสนุ นจากครอบครัว (FAM)
การสนับสนุ นจากชุมชน (COM) การมองเชิงบวกทางวิชาการของครู( TAOw) ความตัง้ ใจคงอยู่ใน
วิช าชีพ (REMw) ความยึด มัน่ ผู ก พัน ในวิช าชีพ (ENGw) พฤติก รรมการท างาน (PERw) และ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ (TOCBw) และมีหนึ่งตัวแปรที่เพิม่ เติมจากแบบจาลอง
สมมติฐานคือ ตัวแปรการรับรูค้ วามรับผิดชอบร่วม(RESw) ซึง่ ตามแบบจาลองสมมติฐานเดิมตัวแปร
นี้คอื ตัวแปรความรับผิดชอบร่วม(RES) แต่หลังการตรวจสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มพบว่าค่า
ดัชนี ICC1ต่ าว่า .05 ซึ่งถือว่าไม่มคี วามเหมาะสมในการยกระดับตัวแปรไปวิเคราะห์ระดับกลุ่ม
(Dyer; et al. 2005)ดังนัน้ ตัวแปรดังกล่าวจึงถูกปรับลดระดับการวิเคราะห์เป็ นระดับบุคคล โดย
ปรับ ค านิย ามจากเดิม ที่เ ป็ น การรับรู้ร่ว มกันของสมาชิก กลุ่ มเป็ น การรับรู้ส ภาพแวดล้อ มในการ
ปฏิบตั งิ านของครูในด้านความรับผิดชอบของครู
ตาราง 27 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลพหุระดับ
การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้
(แบบจาลองทีป่ รับแล้ว)
ดัชนี ความกลมกลืน

เกณฑ์

ค่าสถิ ติ

แปลผล

2

𝜒

p>0.05

CFI

>0.90

𝜒2=679.289, df=295,
p<0.001
0.924

TLI

>0.90

0.901

กลมกลืน

RMSEA

<0.80

0.057

กลมกลืน

ไม่กลมกลืน
กลมกลืน
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หมายเหตุ *p<.05, **p<.01, ***p<.001
c แสดงถึงเส้นอิทธิพลข้ามระดับ (Cross level) จากตัวแปรระดับโรงเรียนไปยังตัวแปรระดับครู
ทดสอบตามแบบจาลองสมมติฐาน
ทดสอบเพิม่ เติม

ภาพประกอบ 14 แบบจาลองสมมติฐานโครงสร้างเชิงสาเหตุและผลพหุระดับของการมองเชิงบวก
ทางวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้ (แบบจาลองทีป่ รับแล้ว)
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ตาราง 28 ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานทัง้ ระดับบุคคลและระดับกลุ่มของแบบจาลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลพหุระดับการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม
ตัวแปรผล
TAO

Within group
ENG

Within group
REM
Within group
PER

Within group
TOCB

Within group
SOCB
Between group
SAO
Between group
SEFF
Between group

ตัวแปรสาเหตุ Estimate
MOT
0.237
TIM
0.476
INS
0.161
FAM
0.011
COM
0.198
RES
0.054
Residual variance 0.133
TAO
0.568
TIM
0.136
INS
0.211
RES
0.033
Residual variance 0.212
TAO
-0.003
FAM
0.263
Residual variance 0.932
TAO
0.775
MOT
0.063
RES
0.038
Residual variance 0.289
TAO
0.735
INS
0.244
RES
-0.048
Residual variance 0.173
CLI
0.365
Residual variance 0.867
CLI
0.087
SOCB
0.997
Residual variance -0.066
SAO
0.883
Residual variance
0.22

SE
0.042
0.115
0.099
0.055
0.053
0.063
0.025
0.102
0.134
0.108
0.043
0.037
0.104
0.106
0.038
0.068
0.062
0.066
0.036
0.074
0.086
0.062
0.040
0.319
0.232
0.142
0.079
936.189
0.072
0.128

Z
5.620***
4.130***
1.621
0.199
3.707***
0.860
5.256***
5.561***
1.015
1.958*
0.766
5.656***
-0.029
2.484**
24.257***
11.329***
1.019
0.579
8.116***
9.928***
2.830**
-0.776
4.293***
1.146
3.731***
0.611
12.665***
0.000
12.237***
1.714*

p
<0.001
<0.001
0.053
0.421
<0.001
0.195
<0.001
<0.001
0.155
0.025
0.222
<0.001
0.488
0.006
<0.001
<0.001
0.154
0.281
<0.001
<0.001
0.002
0.219
<0.001
0.126
<0.001
0.271
<0.001
0.500
<0.001
0.043

R2

0.867***

0.788***

0.068

0.711***

0.827***
0.133

0.780***

140
ตาราง 28 (ต่อ)
ตัวแปรผล
ACH
Between group
TAOb
Between group
ENGb
Between group
PERb
Between group
TOCBb
Between group

ตัวแปรสาเหตุ Estimate
SAO
0.162
SEFF
-0.062
Residual variance 0.988
SAO
0.923
Residual variance 0.148
SAO
0.852
Residual variance 0.274
SAO
0.736
Residual variance 0.458
SAO
0.776
Residual variance 0.398

SE
0.488
0.491
0.038
0.067
0.123
0.082
0.139
0.115
0.173
0.147
0.228

Z
0.332
-0.126
25.714***
13.872***
1.206
10.450***
1.976*
6.385***
2.642**
5.274***
1.748*

p
0.370
0.450
<0.001
<0.001
0.114
<0.001
0.024
<0.001
0.004
<0.001
0.040

R2

0.012
0.825***
0.726***
0.542**
0.602*
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ผลการวิ เคราะห์อิทธิ พลทางตรง อิ ทธิ พลทางอ้อม และอิ ทธิ พลโดยรวมของแบบจาลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิ งเหตุและผลพหุระดับ
ตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวมของตัวแปรเชิง
เหตุและผลพหุระดับการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ตัวแปรเชิ งเหตุ ตัวแปรผล

เส้นทาง

Estimate

SE

Z

p

Total effect

MOTENG

0.135

0.028

4.802***

<0.001

Indirect effect

MOTTAOENG

0.135

0.028

4.802***

<0.001

Direct effect

MOTENG

-

-

-

-

MOT

ENG

-Within groupMOT

REM

Total effect

MOTREM

-0.001

0.024

-0.041

0.484

Indirect effect

MOTTAOREM

-0.001

0.024

-0.041

0.484

Direct effect

MOTREM

-

-

-

-

-Within groupMOT

PER

Total effect

MOTPER

0.247

0.054

4.544***

<0.001

Indirect effect

MOTTAOPER

0.184

0.036

5.167***

<0.001

Direct effect

MOTPER

0.063

0.062

1.019

0.154

-Within groupMOT

TOCB

Total effect

MOTTOCB

0.174

0.037

4.761***

<0.001

Indirect effect

MOTTAOTOCB

0.174

0.037

4.761***

<0.001

Direct effect

MOTTOCB

-

-

-

-

-Within groupTIM

ENG

Total effect

TIM ENG

0.407

0.096

4.258***

<0.001

Indirect effect

TIMTAOENG

0.270

0.096

2.825**

0.002

Direct effect

TIM ENG

0.136

0.134

1.015

0.155

-Within group-
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ตาราง 29 (ต่อ)
ตัวแปรเชิ งเหตุ ตัวแปรผล

เส้นทาง

Estimate

SE

Z

p

Total effect

TIMREM

-0.002

0.049

-0.041

0.484

Indirect effect

TIMTAOREM

-0.002

0.049

-0.041

0.484

Direct effect

TIMREM

-

-

-

-

TIM

REM

-Within groupTIM

TOCB

Total effect

TIM TOCB

0.350

0.078

4.500***

<0.001

Indirect effect

TIMTAOTOCB

0.350

0.078

4.500***

<0.001

Direct effect

TIM TOCB

-

-

-

-

-Within groupTIM

PER

Total effect

TIMPER

0.369

0.091

4.059***

<0.001

Indirect effect

TIMTAOPER

0.369

0.091

4.059***

<0.001

Direct effect

TIMPER

-

-

-

-

-Within groupINS

ENG

Total effect

INS ENG

0.302

0.101

2.984**

0.001

Indirect effect

INSTAOENG

0.091

0.056

1.618

0.053

Direct effect

INS ENG

0.211

0.108

1.958*

0.025

-Within groupINS

REM

Total effect

INS REM

-0.001

0.017

-0.059

0.476

Indirect effect

INSTAOREM

-0.001

0.017

-0.059

0.476

Direct effect

INS REM
-Within group-

-

-

-

-

Total effect

INS PER

0.125

0.080

1.569

0.058

Indirect effect

INSTAOPER

0.125

0.080

1.569

0.058

Direct effect

INS PER

-

-

-

-

INS

PER

-Within group-
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ตาราง 29 (ต่อ)
ตัวแปรเชิ งเหตุ ตัวแปรผล

เส้นทาง

Estimate

SE

Z

p

Total effect

INS TOCB

0.362

0.098

3.679***

<0.001

Indirect effect

INSTAOTOCB

0.118

0.076

1.555

0.060

Direct effect

INS TOCB

0.244

0.086

2.830**

0.002

INS

TOCB

-Within groupFAM

ENG

Total effect

FAMENG

0.006

0.032

0.188

0.425

Indirect effect

FAMTAOENG

0.006

0.032

0.188

0.425

Direct effect

FAMENG
-Within group-

-

-

-

-

Total effect

FAMREM

0.263

0.105

2.506**

0.006

Indirect effect

FAMTAOREM

0.000

0.001

0.000

0.500

Direct effect

FAMREM
-Within group-

0.263

0.106

2.484**

0.007

Total effect

FAMPER

0.009

0.043

0.209

0.417

Indirect effect

FAMTAOPER

0.009

0.043

0.209

0.417

Direct effect

FAMPER
-Within group-

-

-

-

-

Total effect

FAMTOCB

0.008

0.040

0.417

0.338

Indirect effect

FAMTAOTOCB

0.009

0.043

0.209

0.417

Direct effect

FAMTOCB
-Within group-

-

-

-

-

Total effect

COM ENG

0.112

0.039

2.846**

0.002

Indirect effect

COMTAOENG

0.112

0.039

2.846**

0.002

Direct effect

COM ENG

-

-

-

-

FAM

FAM

FAM

COM

REM

PER

TOCB

ENG

-Within group-
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ตาราง 29 (ต่อ)
ตัวแปรเชิ งเหตุ ตัวแปรผล

เส้นทาง

Estimate

SE

Z

p

Total effect

COM REM

-0.001

0.021

-0.049

0.481

Indirect effect

COMTAOREM

-0.001

0.021

-0.049

0.481

Direct effect

COM REM

-

-

-

-

COM

REM

-Within groupCOM

PER

Total effect

COM PER

0.154

0.041

3.735***

<0.001

Indirect effect

COMTAOPER

0.154

0.041

3.735***

<0.001

Direct effect

COM PER
-Within group-

-

-

-

-

Total effect

COM TOCB

0.146

0.049

2.996**

0.001

Indirect effect

COMTAOTOCB

0.146

0.049

2.996**

0.001

Direct effect

COM TOCB
-Within group-

-

-

-

-

Total effect

RESREM

0.000

0.006

0.000

0.500

Indirect effect

RESTAOREM

0.000

0.006

0.000

0.500

Direct effect

RESREM
-Within group-

-

-

-

-

Total effect

RESENG

0.000

0.006

0.000

0.500

Indirect effect

RESTAOENG

0.000

0.006

0.000

0.500

Direct effect

RESENG
-Within group-

COM

RES

RES

RES

TOCB

REM

ENG

PER

Total effect

RESPER

0.080

0.063

1.274

0.101

Indirect effect

RESTAOPER

0.042

0.051

0.830

0.203

Direct effect

RESPER

0.038

0.066

0.579

0.281

-Within group-
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ตาราง 29 (ต่อ)
ตัวแปรเชิ งเหตุ ตัวแปรผล

เส้นทาง

Estimate

SE

Z

p

Total effect

RESTOCB

-0.009

0.072

-0.125

0.451

Indirect effect

RESTAOTOCB

0.040

0.047

0.854

0.059

Direct effect

RESTOCB
-Within group-

-0.048

0.062

-0.776

0.219

TAO  REM

-0.003

0.104

-0.029

0.489

-

-

-

-

TAO  REM
-Within group-

-0.003

0.104

-0.029

0.489

Total effect

TAOPER

0.775

0.068

11.329***

<0.001

Indirect effect

-

-

-

-

-

Direct effect

TAOPER

0.775

0.068

11.329***

<0.001

RES

TAO

TOCB

REM

Total effect
Indirect effect
Direct effect
TAO

PER

-Within groupTAO

ENG

Total effect

TAO  ENG

0.568

0.102

5.561***

<0.001

Indirect effect

-

-

-

-

-

Direct effect

TAO  ENG
-Within group-

0.568

0.102

5.561***

<0.001

Total effect

TAO  OCB

0.735

0.074

9.928***

<0.001

Indirect effect

-

-

-

-

-

Direct effect

TAO  OCB
-Within group-

0.735

0.074

9.928***

<0.001

Total effect

SOCBSEFF

0.881

0.106

8.320***

<0.001

Indirect effect

SOCBSAOSEFF

0.881

0.106

8.320***

<0.001

Direct effect

SOCBSEFF

-

-

-

-

TAO

SOCB

TOCB

SEFF

-Between group-
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ตาราง 29 (ต่อ)
ตัวแปรเชิ งเหตุ ตัวแปรผล

เส้นทาง

Estimate

SE

Z

p

Total effect

CLISEFF

0.398

0.246

1.615

0.053

Indirect effect

CLISAOSEFF

0.077

0.127

0.609

0.271

CLISOCBSAOSEFF

0.321

0.291

1.105

0.135

CLISEFF
-Between group-

-

-

-

-

Total effect

SAOSEFF

0.883

0*072

12.237***

<0.001

Indirect effect

-

-

-

-

-

Direct effect

SAOSEFF
-Between group-

0.883

0.072

12.237***

<0.001

Total effect

SAOACHI

0.107

0.158

0.676

0.250

Indirect effect

SAOSEFFACHI

-0.055

0.435

-0.126

0.450

Direct effect

SAOACHI
-Between group-

0.162

0.488

0.332

0.370

Total effect

SOCBACHI

0.107

0.157

0.680

0.248

Indirect effect

SOCBSAOACHI

0.161

0.484

0.332

0.370

SOCBSAOSEFFACHI

-0.055

0.433

-0.127

0.449

SOCBACHI
-Between group-

-

-

-

-

Total effect

CLIACHI

0.048

0.067

0.711

0.238

Indirect effect

CLISAOACHI

0.014

0.053

0.262

0.397

CLISOCBSAOACHI

0.059

0.172

0.342

0.366

CLISAOSEFFACHI
CLISOCBSAOSEFF
ACHI
SOCBACHI

-0.005

0.040

-0.124

0.451

-0.002

0.157

-0.013

0.451

-

-

-

-

CLI

SEFF

Direct effect
SAO

SAO

SOCB

SEFF

ACHI

ACHI

Direct effect
CLI

Direct effect

ACHI

-Between group-
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ตาราง 29 (ต่อ)
ตัวแปรเชิ งเหตุ ตัวแปรผล

เส้นทาง

Estimate

SE

Z

p

Total effect

SEFFACHI

-0.062

0.491

-0.126

0.451

Indirect effect

-

-

-

-

-

Direct effect

SEFFACHI

0.059

0.491

-0.126

0.451

SEFF

ACHI

-Between group-

ตาราง 30 สรุปผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรเชิงเหตุและผลพหุ
ระดับการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ตัวแปรผล

ตัวแปรสาเหตุ
FAM
COM

TAO

TIM

INS

MOT

RES

SAO

CLI

SOCB

.568***
-

.270**

.211*
-

.135***

-

.112**

-

-

-

-

-

-

-

-

.263**
-

-

-

-

-

-

.775***
-

.350***

-

.184***

-

.154***

-

-

-

-

.735***
-

.350***

.244**
-

.174***

-

.146***

-

-

-

-

-

.476***
-

-

.237***
-

-

.198***
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.883***
-

-

.881***

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ENG
Direct effect
Indirect effect

REM
Direct effect
Indirect effect
PER
Direct effect
Indirect effect
TOCB
Direct effect
Indirect effect
TAO
Direct effect
Indirect effect
SEF
Direct effect
Indirect effect
ACH
Direct effect
Indirect effect
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ตาราง 30 (ต่อ)
ตัวแปรผล
SAO
Direct effect
Indirect effect
TAOb
Direct effect
Indirect effect
ENGb
Direct effect
Indirect effect
PERb
Direct effect
Indirect effect
TOCBb
Direct effect
Indirect effect

ตัวแปรสาเหตุ
FAM
COM

TAO

TIM

INS

MOT

RES

SAO

CLI

SOCB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.997***
-

-

-

-

-

-

-

-

.923***
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.852***
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.736***
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.776***
-

-

-
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ผลการวิ จยั ระยะที่ 2 การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
จุดมุง่ หมายของการวิจยั ระยะที่ 2 เชิงคุณภาพในการศึกษานี้ เพื่อสืบค้นความรูอ้ ย่างลุ่มลึก
มาอธิบายข้อค้นพบสาคัญจากการวิจยั ในระยะที่ 1 เกี่ยวกับการมองเชิงบวกทางวิชาการในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิส ลาม จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ให้ม ีค วามครอบคลุ ม และเข้า ใจมากยิ่ง ขึ้น
ว่าลักษณะโดยทัวไปของโรงเรี
่
ยนทีม่ กี ารมองเชิงบวกทางวิชาการระดับต่างกันมีความสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาในเชิงปริมาณหรือไม่ อย่างไร โดยกระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพจะเริม่ หลังจากเสร็จสิน้
ขัน้ ตอนการเก็บข้อมูลการวิจยั เชิงปริมาณในระยะที่ 1 แล้ว โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในระยะที่
2 นี้อาศัยการศึกษาแบบหลายกรณี (Multiple cases study) ที่ผู้วจิ ยั พิจารณาจากผลการวิจยั
เชิงปริมาณเป็ นหลัก โดยใช้การสัมภาษณ์เ ชิงลึก(In-depth interview)ร่ว มกับการสังเกตการณ์
(Observation)เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญของการศึก ษารายกรณี
ครัง้ นี้เป็ นผู้บริหาร ครูและนักเรียน จานวนทัง้ สิ้น 10 คนที่ผู้วจิ ยั เลือกด้วยวิธเี จาะจงจากโรงเรียน
กรณีศกึ ษาที่มกี ารมองเชิงบวกทางวิชาการสูงและต่ า โดยมีรายละเอียดภูมหิ ลังของผู้ให้ขอ้ มูลการ
วิจยั เชิงคุณภาพดังตาราง 5 (บทที่ 3)
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลระยะนี้ เริม่ จากการนาข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปบันทึกเสียง
การสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญมาทาการจัดระเบียบข้อมูล (Data organizing) โดยการรวบรวมและ
จัดกลุ่มข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล จากนัน้ ทาการวิเคราะห์แนว
เรือ่ ง เนื่องจากการวิจยั เชิงคุณภาพในระยะที่ 2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อขยายความและอธิบายข้อค้นพบ
ทีไ่ ด้จากการวิจยั เชิงปริมาณในระยะที่ 1 ดังนัน้ การวิเคราะห์แนวเรื่อง (Thematic analysis) และจัด
หมวดหมู่ (Categorizing) จึงอาศัยข้อค้นพบจากการวิจยั ระยะที่ 1 ที่เป็ นวิจยั เชิงปริมาณเป็ นตัวตัง้
(รายละเอียดดังตาราง 31) จากนัน้ หาข้อสรุป และตีความ (Conclusion and interpretation)
ข้อ ค้นพบที่ได้โดยนาแนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อ งมาใช้ประกอบการอธิบายข้อ ค้นพบที่ได้จาก
การศึกษา
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ตาราง 31 การสร้างแนวเรือ่ งและการจัดหมวดหมูใ่ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
Themes/ Sub-Themes
ลักษณะทางชีวสังคมของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ

Categories/ Sub-Categories
ผูบ้ ริหาร
เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, ประสบการณ์การ
ทางาน
ครู
เพศ, อายุ, ภูมลิ าเนาเดิม, ระดับการศึกษา,
ประสบการณ์การทางาน
นักเรียน
เพศ, อายุ, ภูมลิ าเนาเดิม, ระดับการศึกษาศาสนา
และสามัญ

ลักษณะของโรงเรียนส่งผลต่อการเชิงบวกทาง
วิชาการของโรงเรียน
บรรยากาศของโรงเรียน
ประสบการณ์ของผูบ้ ริหาร

ความร่วมมือร่วมใจ
การบริหารงาน
การมีสว่ นร่วม/รับฟั งข้อเสนอแนะ
เป้ าหมายในการทางาน
การเสริมอานาจครู
มนุษยสัมพันธ์
มุ่งมันเปลี
่ ย่ นแปลง
ยุตธิ รรม โปร่งใส
ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู
พัฒนาศักยภาพครู
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
สร้างแรงบันดาลใจ
เน้นการปฏิบตั ติ ามหลักการอิสลาม

ประสบการณ์ของครูทส่ี ง่ ผลต่อการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของครู
การบริหารจัดการเวลา
การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
เน้นนักเรียนเป็ นศูนย์กลาง
ตระหนักถึงความแตกต่างของนักเรียน
แรงสนับสนุนทางสังคม
ครอบครัว
ชุมชน
นักเรียน
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ตาราง 31 (ต่อ)
Themes/ Sub-Themes
ผลของการมองเชิงบวกทางวิชาการ
โรงเรียน

ประสบการณ์ดา้ นการสอนของครู

ประสบการณ์การเรียนรูข้ องนักเรียน

Categories/ Sub-Categories
ประสิทธิผลของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
การบริการ
งานวิชาการ
กิจกรรมพัฒนานักเรียน
การยอมรับจากชุมชนและสังคม
ความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพ
พลังในการทางาน
การอุทศิ ตน
ความสุขในการสอน
ความตัง้ ใจอยูใ่ นวิชาชีพครู
พฤติกรรมการสอน
พฤติกรรมการทางานทีน่ อกเหนือจากบทบาทหน้าที่
ทัศนคติต่อโรงเรียน
ทัศนคติต่อครู
ทัศนคติต่อการเรียนรู้
แรงจูงใจในการเรียน
เป้ าหมายในการศึกษา

ผลการวิ เคราะห์กรณี ศึกษา
จากโรงเรียนปอเนาะสู่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิ สลาม : การเปลี่ยนผ่านแนวคิ ด
ระบบการจัดการศึกษาอิ สลาม
ก่อนจะมาเป็ นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในปั จจุบนั โรงเรียนทีเ่ ป็ นกรณีศกึ ษาผ่าน
ช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนระบบปอเนาะมาก่อน “ปอเนาะ” คือโรงเรียนทีด่ าเนินการจัด
การศึกษาเฉพาะวิชาด้านศาสนาอิสลามให้แก่นักเรียน การเปลีย่ นแปลงระบบการจัดการศึกษาจาก
ปอเนาะสู่ โ รงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลามตามนโยบายของรัฐ นั ้น ลัก ษณะส าคัญ ที่ม ีก าร
เปลี่ยนแปลงไปคือการเพิม่ การจัดการเรียนการสอนสามัญ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
ปั จจุบนั จึงเป็ นที่รู้จกั กันในฐานะโรงเรียนศาสนาที่สอนควบคู่กบั วิชาสามัญ ผู้บริหารคนปั จจุบนั
ของโรงเรียนกรณีศกึ ษาทัง้ สองแห่งไม่ใช่ผบู้ ริหารรุ่นแรกของโรงเรียน แต่เป็ นผู้ทไ่ี ด้รบั การสืบทอด
กิจการในฐานะทายาทโดยตรงให้เข้ามาบริหารโรงเรียน การเปลีย่ นผูบ้ ริหารจากรุ่นสู่รุ่นประกอบกับ
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การเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ รวมถึงผู้บริหารเหล่านี้จบการศึกษาสายสามัญในระดับ ปริญญา
โทด้านการบริหารการศึกษา มีส่วนทาให้มกี ารปรับแปลีย่ นแนวทางการบริหารที่ต่างจากเดิม เช่น
การกาหนดเป้ าหมายทีช่ ดั เจนมากขึน้ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารโรงเรียน มีหลักการ
บริหารแบบสมัยใหม่ เป็ นต้น ข้อค้นพบจากผลการวิจยั ระยะที่ 2 ทาให้เห็นว่ากรณีศกึ ษาทัง้ สอง
แม้จะมีระดับของการมองเชิงบวกทางวิชาการต่างกัน แต่กลับพบว่ามีคุณลักษณะร่วมบางประการ
มีความโดดเด่นในเรื่องที่ต่างกัน รวมถึงข้อจากัดที่ต่างกันบางประการที่อาจเป็ นอุปสรรคของการ
พัฒนาการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะได้อธิบายโดยละเอียดในตอนถัดจากนี้
ไป
 ลักษณะของโรงเรียนที่ส่งเสริ มให้เกิ ดการมองเชิ งบวกทางวิ ชาการเป็ นอย่างไร?
จากแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับโรงเรียน ในการวิจยั ระยะที่ 1 พบว่า ปั จจัย
เชิงเหตุดา้ นสภาพแวดล้อมทีส่ าคัญทีส่ ุดของการมีระดับการมองเชิงบวกทางวิชาการสูงของโรงเรียน
คือพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การระดับโรงเรียน โดยครูในโรงเรียนมีพฤติกรรมการ
ทางานทีส่ นับสนุนให้โรงเรียนประสบความสาเร็จและเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยงานทีป่ ฏิบตั นิ นั ้
เป็ นสิง่ นอกเหนือจากงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เป็ นงานที่ทาด้วยสมัครใจ ไม่มกี ฏเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
ให้ปฏิบตั แิ ละไม่มรี างวัลตอบแทนโดยตรง ดังรายละเอียดจากผลการวิจยั ระยะที่ 2 ที่พบข้อมูลเชิง
ลึกของกรณีศกึ ษาทีม่ กี ารมองเชิงบวกทางวิชาการสูงว่าครูในโรงเรียนมีความทุ่มเทช่วยเหลือและให้
ความร่วมมือให้กบั กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบโดยตรงด้วยความสมัครใจ
โดยทีผ่ บู้ ริหารไม่ได้รอ้ งขอ ครูมบี ทบาทเสนอแนะโครงการต่างๆทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียนและต่อ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เช่น โครงการเรียนซ่อม โครงการเปิ ดห้องภาษา โครงการทา
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น โครงการต่างๆเหล่านี้มาจากครูเสนอขึน้ ไปให้ผบู้ ริหารพิจารณา
ซึง่ เป็ นโครงการที่มาจากความคิดของครูท่สี ะท้อนจากประสบการณ์ของครูทงั ้ ที่เป็ นปั ญหาที่ครูเห็น
ว่าควรแก้ไข และทัง้ ส่วนทีค่ รูเห็นว่าเป็ นโอกาสทีน่ กั เรียนควรได้รบั การส่งเสริมพัฒนา
ยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่ง ช่วงทีโ่ รงเรียนอยูร่ ะหว่างรับการประเมินจากกรรมการภายนอก
เพื่อคัดเลือกโรงเรียนรางวัลพระราชทานในระหว่างทีก่ รรมการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารอยู่ภายในห้องชัน้
บนของอาคารส านัก งาน ซึ่งเป็ นช่วงเวลาหลังเลิกงานไปแล้ว ครูนับร้อยชีว ิตเฝ้ ารอให้กาลังใจ
ผู้บริหารและเฝ้ าติด ตามสถานการณ์อ ยู่ชนั ้ ล่างของอาคารโดยไม่กลับบ้านเป็ นเวลาหลายชัวโมง
่
ภายหลังเสร็จสิ้นการประเมินของวันนัน้ คณะกรรมการประเมินและผู้บริหารลงมาเห็นและรับทราบ
เรื่องดังกล่าว สร้างความประทับใจให้กบั ผู้ประเมินและผู้ บริหารเอง เหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลให้
ผูบ้ ริหารรับรู้ว่าครูในโรงเรียนมีความร่วมมือเสียสละและทาสิง่ ต่างๆด้วยความสมัครใจเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนความสาเร็จของโรงเรียน
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“ผมโชคดี ทีค่ รูทมี ่ าสอนทีน่ ี ่ เขาเปิ ดใจในการพัฒนาตนเอง ให้ใจกับโรงเรียน คือ..ไม่รจู้ ะ
พูดคําไหน ว่าครูของผม แม้กระทังอุ
่ สตาซ (คําเรียกครูสอนอิสลามศึกษา) ถ้าผมขออะไร ไม่มใี คร
ขัดว่าทําไม่ได้ เราประเมินรางวัลพระราชทานของปีน้ ี ผมส่งไปทุกสาขา วันนัน้ ผูม้ าประเมิน ถึงสอง
ทุ่ม ครูไม่มใี ครกลับ กรรมการลงไปเจอครู สามร้อยคน อ้าว ยังไม่มใี ครกลับหรือ กรรมการแทบ
ร้องไห้ ขนลุก ผมอยูข่ า้ งบน ก็ไม่รเู้ รือ่ ง ขนาดอุสตาซอายุหกสิบกว่าปี ก็ยงั รออยู”่
(ผูอ้ ํานวยการ 1 จากกรณีศกึ ษา 1)
ในขณะเดียวกัน โรงเรียนทีม่ รี ะดับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การต่ าส่งผลให้ม ี
การมองเชิงบวกทางวิชาการต่าด้วย ดังผลการศึกษาเชิงลึกจากการวิจยั ระยะที่ 2 ว่า ในภาพรวมครู
และบุคลากรของโรงเรียนมีพฤติกรรมการทางานนอกเหนือจากบทบาทหน้าทีห่ ลักเป็ นทีน่ ่ าพอใจใน
ระดับหนึ่ง ครูจะให้ความร่วมมือดี มีความทุ่มเท เข้าร่วมประชุมต่างๆ แต่ในภาพรวมนัน้ ถือว่า
ศักยภาพของครูมคี วามเหลื่อมล้ากัน ต้องอาศัยการอบรมให้ความรู้ ฝึ กฝนอีกมาก ซึง่ ผู้บริหาร
ยอมรับว่าต้องอาศัยเวลาและเป็ นหน้าที่ของโรงเรียนที่ต้องพยายามพัฒนาศักยภาพของครูในด้าน
พฤติกรรมการทางาน
“ศักยภาพความสามารถแต่ละคนไม่เหมือนกัน เราต้องใช้เวลาในการปรับ ต้องเรียนรู้
งาน บางทีต้องมีการฝึ ก เป็ นหน้าทีข่ องโรงเรียนต้องอบรม ต้องสอน บางทีเราก็ไม่รู้ เราก็พยายาม
ผมก็พ ยายามรู้จกั ครูแ ต่ ล ะคน อุ ส ตาซแต่ ล ะคน ผ่ า นการพูดคุ ย ว่า คนนี้ เ ป็ น ยัง ไง เข้าถึง ยัง ไง
ลักษณะนิสยั เป็ นยังไง ควรจะมอบหมายได้แค่ไหน เราจะได้ไม่คาดหวังสูง มีระดับไว้ในใจเวลาให้
งาน เขาก็ทุ่มเท เวลาประชุมอะไรเนีย่ เขาก็ให้ความร่วมมือ”
(ผูอ้ ํานวยการ 2 จากกรณีศกึ ษา 2)
นอกจากนี้ ผลการวิจยั ระยะที่ 1 ทีพ่ บว่าบรรยากาศโรงเรียนไม่ส่งผลต่อการมองเชิงบวก
ทางวิชาการของโรงเรียน โดยการรับรูข้ องครูในโรงเรียนเกี่ยวกับภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารในด้านการ
รับฟั งความคิดเห็น การบอกความคาดหวังที่ผู้บริหารมีต่อครู การมีมนุ ษยสัมพันธ์มมี าตรฐานใน
การทางาน นาข้อเสนอแนะของบุคลากรไปปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะเปลีย่ นแปลง
โรงเรียนในทางที่ดขี น้ึ รวมถึงปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูในโรงเรียนนัน้ ไม่มคี วามแตกต่างที่เด่นชัด
ระหว่างโรงเรียนสองกลุ่ม ข้อค้นพบนี้สามารถยืนยันได้ดว้ ยผลการศึกษาเชิงลึกในการวิจยั ระยะที่
2 โดยพบว่ามีลกั ษณะร่วมบางประการในแนวทางการทางานของผู้บริหารของกรณีศกึ ษาทัง้ สอง
กรณี
ผลการศึกษารายกรณีท่ี 1 ทีม่ กี ารมองเชิงบวกทางวิชาการสูง พบว่า รูปแบบการทางาน
ของผู้บ ริห ารเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มและรับ ฟั ง ความคิ ด เห็น มีแ นวคิดที่จ ะลดช่อ งว่ า งระหว่ า ง
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ผูบ้ ริหารและบุคลากรทุกระดับ ให้ อานาจครูเสนอความคิดเห็นหรือโครงการต่างๆที่มปี ระโยชน์ได้
เห็นความสาคัญของข้อเสนอแนะจากครูและบุคลากรโดยการนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนา
โรงเรียน สร้างบรรยากาศการทางานแบบ “ครอบครัว” ให้ความสาคัญกับชีวติ ความเป็ นอยู่ของ
บุคลากร กระจายอานาจของการบริหารแบบ “องค์กรเล็กในองค์กรใหญ่ ” บริหารแบบสามารถ
เข้าถึง ได้ บุคลากรคนใดมีปัญ หาต้อ งการพูดคุ ยหารือ กับผู้บริหาร สามารถเข้าพบผู้บริหารได้
โดยตรง อีกทัง้ ยัง มีความมุ่งมันในการเปลี
่
่ ยนแปลงพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้ าทันการ
เปลีย่ นแปลงของโลกทีไ่ ม่เคยหยุดนิ่ง
“หลัก เลยคือ การมีส่ ว นร่ ว มของครูทุ ก ระดับ ต้ อ งให้ค วามสํ า คัญ กับ แนวความคิด ครู
โครงการต่างๆทีค่ รูเสนอมา อยากทํากิจกรรมเรียนซ่อม เปิ ดห้องภาษา อยากทําห้องยิงจรวดทาง
วิทยาศาสตร์... โครงการต่างๆไม่ได้ลงจากข้างบน แต่ครูสามารถนํ าเสนอโครงการได้ มีบทบาท
พอมีส่วนร่วมตรงนี้ เขาสามารถพัฒนาการเรียนการสอนชัดเจน ไม่สงั ่ แต่ถ้ามีส่วนร่วม ก็จะมีผล
เขาจะทําวิจยั ออกมา”
“ถือว่าเป็ นความสําเร็จจากการบริหารงาน ให้ครูเป็ นฐาน เรากระจายอํานาจไป จะบอก
ว่า โรงเรียนเรามีนักเรียนสีพ่ นั คน บุคลากรศาสนาเก้าสิบกว่าคนสามัญร้อยสามสิบกว่าคน ทีไ่ ม่ทํา
การสอนอีกประมาณสีส่ บิ กว่าคน ยังไม่รวมพนักงานขับรถ แม่บ้าน ฝ่ ายสหกรณ์ต่างๆ ซึง่ ตรงนี้
ผอ. คงบริหารจัดการคนเดีย วไม่ได้ เลยใช้ระบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ แบบโรงเรียนเล็ก
ในโรงเรียนใหญ่ คือ เราบริหารแบบระบบตึก แต่ละตึกจะมีหวั หน้าตึกบริหารงาน ซึง่ หัวหน้าตึกทํา
หน้าทีค่ ล้าย ผอ. ดูแลครูและนักเรียนภายในตึก ดูแลความสะอาด สถานที ่ การเข้าสอนของครู ให้
อํานาจถึงขนาด..ให้แต่ละตึกกําหนดกฏระเบียบเอง โดยมีตวั แทนนักเรียน ตัวแทนครู ร่ วมกันออก
กฎ บางตึกออกกฎว่าต้องถอดรองเท้าก่อนเข้า บางตึกไม่ตอ้ ง”
“ผมพูดมาสิบปีแล้ว เราเรียกครูเราว่า ครอบครัว...”
“เราเข้าสู่โลกโซเชีย่ ล การสือ่ สารไร้พรมแดน ภาษาสําคัญ วางแผนให้ครูใช้ ภาษาอังกฤษ
ได้ สอบวัดความรูด้ ้านภาษาอังกฤษผ่านเสร็จแล้วจะพัฒนาครูให้ได้ภาษาต่อไปเก่งแค่ไหน ไม่ได้
ภาษาอัง กฤษ ไม่ ไ ด้ภ าษาทีส่ อง อาจไม่ ม ีค วามก้ า วหน้ า ทางอาชีพ ประสบการณ์ ต ัว เองไป
ต่างประเทศ คนทีเ่ ป็ นผู้บริหารระดับสูงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ตอนดูงานกับเราทีต่ ่างประเทศ อยู่
ไทย ทุกคนต้องฟั งเขา ไปต่างประเทศเขาต้องตามเรา เลยคิดว่า แม้ว่าคนไม่เก่ง แต่ถ้ามีภาษาจะดู
เก่ง แต่บางคนเก่งระดับเกียรตินิยม แต่ไปสถานทูต ก็จบ ถ้าพูดไม่ได้ เราเลยจัดโครงการนี้ให้ครู”
(ผูอ้ ํานวยการ 1 จากกรณีศกึ ษา 1)
นอกจากนี้ การบริห ารงานยัง เน้ นความยุ ติ ธรรมและโปร่ ง ใส พิจ ารณาการขึ้น
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ ห็นได้เชิงประจักษ์ โดยมีหน่ วยกลางตรวจสอบการประเมินผล
ของหน่ วยบริหารย่อย ให้ความสาคัญกับการพัฒนาครูและส่งเสริ มให้ ครูพฒ
ั นาศักยภาพตนเอง
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อย่า งเสมอภาค เช่ น ผู้บ ริห ารมีแ นวคิด ที่อ ยากจะให้ค รูศึก ษาดูง านระยะสัน้ ณ ต่ า งประเทศ
โครงการนี้ผู้บริหารเปิ ดโอกาสให้ทงั ้ ครูส อนสามัญและครูสอนศาสนาที่มคี วามประสงค์และความ
พร้อมได้ไปโดยโรงเรียนออกทุนให้ รวมถึงโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ครูทุกคนโดยให้
ครูได้ผ่านการอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษ มีเป้ าหมายว่าครูจะต้องผ่านเกณฑ์ขนั ้ ต่ าอย่างน้อย
80% ในอนาคตครูทุกวิชาทัง้ ศาสนาและสามัญสามารถสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ ซึง่ โครงการนี้
ไม่ได้มผี ลต่อความมันคงด้
่ านหน้าทีก่ ารงานกับครู ไม่ได้ทาให้ครูต้องถูกกดดันเพื่อรักษาหน้าทีก่ าร
งานของตนให้คงอยู่ สิง่ นี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุง่ มันของผู
่
บ้ ริหารทีจ่ ะพัฒนาครูดว้ ยหวังว่าเมื่อครู
พัฒนา นักเรียนก็จะได้พฒ
ั นาตามไปด้วย นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดการบริหารอื่นๆที่น่าสนใจของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนเกีย่ วกับการไม่ปิดกัน้ แต่สนับสนุนความก้าวหน้ าทางอาชี พของครู โดยทัวไป
่
แล้ว โรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลามในจังหวัด ชายแดนใต้ส่ ว นใหญ่ ประสบปั ญ หาครูล าออก
กลางคันเนื่องจากสามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการได้ ทาให้ขาดแคลนครู ทม่ี คี วามสามารถ และครู
ทีย่ งั ทางานอยูส่ ่วนใหญ่กเ็ ป็ นครูทไ่ี ม่ได้จบการศึกษาด้านวิชาชีพครูโดยตรง ซึง่ เป็ นปั ญหาทีต่ ่อเนื่อง
มานาน แต่ ล ะโรงเรีย นมีว ิธ ีก ารรับ มือ และมาตรการจัด การกับ ปั ญ หาดัง กล่ า วแตกต่ า งกัน ไป
โดยมากจะเป็ นไปในทางลบ เช่น การพิจารณาหักเงินเดือน ให้ครูลาออกจากโรงเรียนก่อนไปสอบ
บรรจุ เป็ นต้น สาหรับโรงเรียนกรณีศกึ ษาทีม่ กี ารมองเชิงบวกทางวิชาการสูง ผู้บริหารมีวธิ รี บั มือ
กับสถานการณ์ดงั กล่าวในทางบวกทัง้ กับครูและโรงเรียน โดยการไม่หา้ มหรือปิ ดกัน้ โอกาสของครูท่ี
ประสงค์จะไปสอบบรรจุ กรณีท่คี รูสอบได้ตาแหน่ งสารองก็มกี ารจ้างให้ครูสอนต่อไปจนกว่าจะถูก
เรียกตัวจากทางการ บางกรณีทร่ี บั ครูทม่ี คี วามสามารถทางการเรียนสูง (เกียรตินิยม) แต่อยู่ระหว่าง
รอเรีย กตัว จากทางการเพื่อ ไปรับ ราชการ และมีร ะยะเวลาท างานให้โ รงเรีย นเพีย ง 1-2 เดือ น
ผูบ้ ริหารก็ยนิ ดีจา้ งสอนจนกว่าครูจะถูกเรียกตัว ด้วยเหตุผลว่าเป็ นเรื่องคุม้ ค่าทีท่ าให้ครูและนักเรียน
ได้ซมึ ซับประสบการณ์ทด่ี จี ากคนเก่งและมีความสามารถ แม้จะเพียงระยะเวลาอันสัน้ ก็ตาม
“..ผอ. เลยบริหารแบบแนวราบ ไม่ใช่แนวดิง่ ”
“ภารโรงเข้ามาหาได้เลย ถ้าเข้าถึงยาก จะเกิดช่องว่าง ทําให้เราไม่เห็นปั ญหาจริง”
“แม้กระทังสอบติ
่
ดอันดับสามของจังหวัด ผมก็ยงั จ้างเขานะ เขาเกียรตินิยมมา เขาบอก จะ
ถูกเรียกตัวเมือ่ ไหร่ไม่รู้ อาจจะเดือน สองเดือนหรือเทอมหน้า ผมก็ยงั รับ คิดว่าคนเก่งมาอยูก่ บั เรา
1 เดือน มันก็คุม้ เพือ่ นครูในสาระ มีคนเก่งมา เพือ่ นครูได้ เด็กก็ได้”
“ครูจะสอบบรรจุ ผมเคยปิดโรงเรียนให้ครูไปสอบ”
(ผูอ้ ํานวยการ 1 จากกรณีศกึ ษา 1)
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โครงการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
“...ของครูไปเรียนเอาภาษา เอาความรู้ ไม่จํากัดศาสนา-สามัญ ผอ.ให้สมัครใจไปเลยว่า
ไม่ได้คดั ว่าคนนี้ไป คนนัน้ ไป ถามทัง้ โรงว่าใครสมัครใจจะไปเรียนต่างประเทศบ้าง เขาก็จะให้ไป
...”
(ครู 1 จากกรณีศกึ ษา 1)
นโยบายให้ครูทุกคนสอบผ่านความรูท้ างภาษาอังกฤษ
“แต่ไม่ได้เป็นปั ญหาว่าโดนไล่ออก เพราะเป็ นตัวเสริมเอาไว้พฒ
ั นา เพราะเด็กจะพัฒนาได้
ครูตอ้ งพัฒนา”
(ครู 1 จากกรณีศกึ ษา 1)
ขณะเดียวกัน ผูว้ จิ ยั พบว่าคุณลักษณะด้านการบริหารทีพ่ บในโรงเรียนกลุ่มทีม่ กี ารมองเชิง
บวกทางวิชาการสูงนัน้ มีบางคุณลักษณะทีส่ ามารถพบได้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอื่นๆเช่นกัน
ได้แก่ การบริ หารที่เน้ นการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิ ดเห็น
“เนือ่ งจากว่าเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก คือการทีใ่ ห้บุคลากรทํางาน มันต้องมีหลายส่วนเป็ น
แรงจูงใจในการทํางาน ในเรือ่ งของการสนับสนุ น เงินเดือนอะไรต่างๆ ถ้าเราไม่ใช้การมีส่วนร่วม ใช้
ระบบบังคับ ก็ไม่ได้ เรือ่ งค่าตอบแทนเราทราบอยูแ่ ล้วว่าโรงเรียนปอเนาะเนีย่ กับเงินเดือน หก เจ็ด
แปดพัน มันน้อย ดังนัน้ หนึง่ คือการมีส่วนร่วม...”
(ผูอ้ ํานวยการ 2 จากกรณีศกึ ษา 2)
สิง่ สาคัญอีกประการหนึ่งที่ได้จากการวิจยั ระยะที่ 2 คือการบริหารที่เน้ นหลักคุณธรรม
จริ ยธรรม โรงเรียนมีความตระหนักในบทบาทของการเป็ นโรงเรียนศาสนา ที่มหี น้าที่บ่ มเพาะ
เยาวชนมุสลิมให้มคี ุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ตามแนวทางอิสลาม ครูต้องเป็ นแบบอย่างที่ดใี ห้กบั
นักเรียนได้
“เริม่ จากแนวคิดผูบ้ ริหารเวลาจะทําอะไรเขาก็ปรึกษาประชุมครูนะ แบบนี้ดไี หม เราจะให้
เด็กดีได้ เราต้องเริม่ จากตัวเราก่อน ต้องดูแลจัดการครูก่อน การแต่งกายควรเรียบร้อยก่อนไหม
เป็นต้นแบบ..”
(ครู 1 จากกรณีศกึ ษา 1)
“เราเนีย่ สอนศาสนาและสามัญ เราอยากให้เด็กเก่งแต่อยูใ่ นศาสนาด้วย”
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(ผูอ้ ํานวยการ 1 จากกรณีศกึ ษา 1)
นอกเหนือจากการบริหารแบบเน้นการมีส่วนร่วมที่ผู้บริหารใช้ในการสร้างแรงจูงใจในการ
ทางานแล้ว ผูว้ จิ ยั พบว่ามีอกี หนึ่งคุณลักษณะร่วมทีเ่ ห็นได้ชดั เจนจากโรงเรียนกรณีศกึ ษาทีส่ องคือ
การบริหารที่เน้ นหลักคุณธรรมจริ ยธรรม การทาให้บุคลากรตระหนักถึงความสาคัญของหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ถอื เป็ นอะมานะฮฺ 1(ความซื่อสัตย์) เพราะด้วยข้อจากัดเรื่องค่าตอบแทนของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโดยทัวไปที
่ ไ่ ด้มาจากเงินอุดหนุ นรายหัวจากรัฐทีส่ นับสนุ นให้กบั
การจัดการศึกษาสามัญ โดยทางโรงเรียนต้องจัดสรรงบประมาณส่วนนี้เป็ นค่าตอบแทนของครูสาย
ศาสนาด้วย โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กด้วยแล้ว จานวนนักเรียนยิง่ น้อย เงินสนับสนุ นส่วนทีจ่ ะ
จัดสรรเป็ นค่าตอบแทนครูกน็ ้อยตามไปด้วย ดังนัน้ หากบุคลากรไม่ได้มเี จตจานงค์ทจ่ี ะทางานด้วย
ตระหนักว่าเป็ นความรับผิดชอบในระดับจิตวิญญาณแล้ว ย่อมเป็ นเรื่องยากทีส่ ร้างแรงจูงใจในการ
ทางานให้เกิดขึน้ ได้
“ดังนัน้ หนึง่ คือการมีส่วนร่วม สอง..การทีใ่ ห้เขาตระหนักว่าสิง่ ทีเ่ ขาทําคืออะมานะฮฺ 1 ผม
เลยจะถามว่า ครูพร้อมจะดูแลเด็กไหม ถ้าไม่พร้อม ก็มาคุยกัน แล้วก็ไม่ต้องทํางาน เพราะถ้าเราทํา
เราต้องเนียต(ตัง้ เจตนา)ให้ดี เพราะการเนียตดี สิง่ ทีเ่ ราทํา เราจะได้ อัลลอฮฺจะตอบแทนเราเอง
เราต้องตอบคําถามให้ได้ว่า.. อย่างผมเป็ นผู้บริหารโรงเรียน จะเปิ ดโรงเรียน จะต้องตอบคําถาม
กับอัลลอฮฺให้ได้ว่า ถ้ามีเด็กคนหนึง่ ไปทําซินา (ผิดประเวณี) เด็กยังไม่ละหมาดเนีย่ จะเปิดโรงเรียน
ต้องการแค่เงินอุ ดหนุ นแค่นัน้ หรอ เป็ นคําถามทีผ่ มต้องถามตัว เองตลอด เป็ นผู้บริหารโรงเรียน
ปอเนาะ แต่ว่าเด็กมาเรียน ยังอ่านกุรอานไม่ได้ เราจะตอบคําถามกับอัลลอฮฺยงั ไง สิง่ นัน้ คือสิง่ ทีเ่ รา
ต้องคุยกับเด็ก ถึงแม้เรือ่ งริซกี2 (ปั จจัยยังชีพ) เป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องพยายาม แต่สําคัญคือ เราต้องตอบ
คําถามอัลลอฮฺ ได้ เราทําเต็มที ่ เราได้แค่น้ ี ก็อลั ลอฮฺ ให้เราแค่น้ ี ถ้ามีเพิม่ เมือ่ ไหร่ เราค่อยทําเพิ ่ม
เพราะฉะนัน้ เป็นสิง่ ทีพ่ ยายามให้บุคลากรยึดตรงนัน้ ”
(ผูอ้ ํานวยการ 2 จากกรณีศกึ ษา 2)
ไม่ใช่เพียงระดับของการมีจติ สานึกที่ตระหนักถึงหน้ าที่รบั ผิดชอบที่ผูกโยงโลกนี้กบั โลก
หน้าเท่านัน้ แต่ครูและบุคลากรต้องแสดงออกเป็ นพฤติกรรมเชิงประจักษ์ในการเป็ นแบบอย่างที่ ด ี
ตามหลัก การอิส ลามอีก ด้ว ย เมื่อ มีแบบอย่างที่ดีมคี ุ ณธรรมจึง จะสามารถพัฒนาให้นักเรียนดีม ี

1

อะมานะฮฺ()األ َ َمانَةเป็ นคาในภาษาอาหรับทีห่ มายถึงความซื่อสัตย์ ในทัศนะอิสลามหมายถึงความซื่อสัตย์ ได้รบั ความ
ไว้วางใจ ความรับผิดชอบในสิง่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายทัง้ ต่อตนเองและผูอ้ ่นื เป็ นคุณลักษณะสาคัญของบรรดาผูศ้ รัทธา
2
ริซกี() ِر ْزقเป็ น คาในภาษาอาหรับ ที่หมายถึงปั จจัย ยังชีพ ในทัศนะอิสลามหมายถึงสิ่งที่เป็ นประโยชน์ และสิ่งดีงาม
ทัง้ หลายทีพ่ ระเจ้าประทานให้กบั มนุ ษย์ทุกคน ทัง้ ทีเ่ ป็ นวัตถุและไม่ใช่วตั ถุ เช่น อาหาร ทรัพย์สนิ สติปัญญา สุขภาพ ครอบครัว
หน้าทีก่ ารงาน เป็ นต้น

158
คุณธรรมได้ เพื่อนาไปสู่ก ารเป็ นโรงเรียนคุณธรรมตามเป้ าหมายของโรงเรียน และสิง่ ที่จะเป็ น
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จคือเสียงสะท้อนจากคนในสังคม
“เป้ าหมายเราต้องการทําโรงเรียนคุณธรรม คุณธรรมคืออะไร คุณธรรมของบุคลากรคือ
ต้องเป็ นแบบอย่างทีด่ ี บุคลากรลักษณะนิสยั อย่างไรก็แล้วแต่เวลามาโรงเรียนให้แสดง ต้องเป็ น
แบบอย่างทีด่ ี จะกลับบ้านเป็ นยังไงก็แล้วแต่ แต่มาโรงเรียนต้องเป็ นแบบอย่างทีด่ ี ส่วนเด็ก เด็กดี
เป็ นยังไง เอาอะไรมาวัด เราไม่ต้องไปบอกว่าเด็กเราดียงั ไง ให้สงั คม ให้รา้ นนํ้าชาพูดกันว่าอย่าง
นัน้ นันแหล่
่
ะ คือสําเร็จแล้ว ตัวชี้วดั ของเราเป็นอย่างนัน้ แหล่ะ เราก็โอเคอัลฮัมดุลลิ ลาฮฺ3”
(ผูอ้ ํานวยการ 2 จากกรณีศกึ ษา 2)
ดังนัน้ แนวคิด นักเรียนต้ องมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม เป็ นสิง่ ทีพ่ บได้จากการกรณีศกึ ษาทัง้
สอง ดังเห็นได้จากการกรณีศกึ ษาแรกทีม่ หี ลักสูตร 3 หลักสูตร นักเรียนทีจ่ บการศึกษาจากโรงรียน
จะได้รบั ประกาศนียบัตรสามัญสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อิสลามศึกษาสูงสุดชัน้ ษานะวียะฮฺ
และหลักสูตรกุรอาน เช่นเดียวกันกับโรงเรียนกรณีศกึ ษาอีกแห่งหนึ่ง ซึง่ เป็ นโรงเรียนขนาดเล็ก มี
นักเรียนประมาณสี่รอ้ ยถึงห้าร้อยคน จัดการศึกษาแบบสามัญควบคู่ศาสนาเช่นเดียวกัน แต่เน้ น
ความเข้มข้นด้านศาสนาชัดเจนมากกว่าสามัญ โดยมีหลักสูตรศาสนาที่ต่างออกไปจากกรณีศกึ ษา
แรก คือ มีหลักสูต รอิสลามศึกษาในระดับกุลลียะฮฺ 4(หลักสูตรอิส ลามศึกษาที่สูงกว่าระดับอิสลาม
ศึกษาตอนปลาย)และมีการเรียนการสอนศาสนาแบบกีตาบ5(ตาราศาสนา) โรงเรียนแห่งนี้กาหนด
ตัวเองว่าเป็ นโรงเรียนทางเลือกสาหรับผูป้ กครองและนักเรียนทีต่ อ้ งการศึกษาศาสนาแบบเข้มข้นและ
ได้วุฒกิ ารศึก ษาทางสามัญ ควบคู่ไ ปด้ว ย สิ่งที่ผู้ว ิจยั สังเกตเห็ นได้จากการสัมภาษณ์ เ ชิงลึกกับ
ผูบ้ ริหารโรงเรียน ซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารหนุ่มวัยเพียงสามสิบตอนปลายทีจ่ บการศึกษาสายสามัญ ศึกษาทัง้
ระดับปริญญาโทนัน้ ผูบ้ ริหารตีโจทย์ผปู้ กครองว่าไม่ว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโดยทัวไป
่
ในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนใต้มุ่งพัฒนาแข่งขันกันจัดการเรียนการสอนสามัญให้ได้คุณภาพ โดยมีตวั
บ่ ง ชี้ส าคัญ คือ จ านวนนัก เรีย นที่ส ามารถสอบเข้า ศึก ษาต่ อ ในระดับ มหาวิท ยาลัย ได้ แต่ ก็ย งั มี
ผูป้ กครองกลุ่มหนึ่งที่มองหาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ยงั รักษาความเข้มข้นของวิชาการ
ْ ภาษาอาหรับ แปลว่า บรรดาการสรรเสริญทัง้ หลายเป็ นสิทธิ ์ของอัลลอฮฺเป็ นประโยคที่
อัลฮัมดุลลิ ลาฮฺ (ِ)ال َح ْم ُد ِ ّلِل
มุสลิมกล่าวสรรเสริญพระผูเ้ ป็ นเจ้าเมือ่ พอใจหรือยินดีกบั สิง่ ทีเ่ กิดขึน้
4
หลักสูตรอิสลามศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในประเทศไทย พ.ศ. 2546 แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ 1)ระดับอิบ
ติดาอียะฮฺ(ตอนต้นหรือชัน้ 1-5)2)ระดับมูตะวัสสิเฏาะฮฺ (ตอนกลางหรือชัน้ 6-7) และ 3)ระดับษานะวียะฮฺ (ตอนปลายหรือชัน้ 8-10)
โดยโรงเรียนส่วนหนึ่งจะกาหนดแผนการศึกษาให้นกั เรียนจบสามัญศึกษาระดับมัธยมปลายพร้อมกับอิสลามศึกษาระดับษานะวียะฮฺ
(ซิดดิก อาลี และ ดลมนรรจน์ บากา. 2555) แต่มบี างโรงเรียนใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เองและบางส่วนขยายไปถึงระดับ
กุลลียะฮฺ ซึง่ เทียบเท่ากับปริญญา
5
กีตาบ เป็ นคาภาษาอาหรับหมายถึงหนังสือหรือตารา ในบริบทของการศึกษาอิสลามในพืน้ ทีช่ ายแดนใต้ กีตาบ มักจะ
หมายถึง ตาราศาสนาทีเ่ ขียนโดยผูร้ เู้ พือ่ อรรถาธิบายเนื้อหาต่างๆทางศาสนาทีม่ าจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ (จริยวัตรทีค่ รอบคลุมถึง
คาพูด การกระทา และการยอมรับของศาสดามูฮมั มัด ) (อับดุลลอฮฺหวังหนิ. 2554: ออนไลน์: นิเลาะ อุเซ็ง. 2559)
3
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ศาสนาแบบปอเนาะดัง้ เดิมไว้ไ ด้ ขณะเดียวกันก็ส ามารถเรีย นสามัญ ควบคู่กันไปด้ว ยเพื่อ เป็ น
หลักประกันพื้นฐานขัน้ ต่ าตามค่านิยมของสังคม ไม่ได้มุ่งหวังชัดเจนถึงการสอบเข้าศึกษาต่อสาย
สามัญในมหาวิทยาลัยชัน้ นา แต่มคี วามมุ่งหวังทีจ่ ะให้บุตรหลานมีวชิ าศาสนาติดตัวเป็ นอันดับแรก
ส่ ว นการศึก ษาต่ อ สามัญ ระดับ มหาวิท ยาลัยนั ้น เป็ น เพีย งทางเลือ ก ผู้ว ิจยั สัง เกตได้ต ลอดการ
สัมภาษณ์ ว่าสิ่งที่ผู้บริห ารกล่ าวถึงบ่อ ยครัง้ ที่สุ ดในทุกประเด็นการพูดคุยคือ สอดแทรกหลักการ
อิสลามเป็ นเงื่อ นไขสาคัญ มีห ลัก คุณธรรมเป็ นเกณฑ์วดั คุณภาพครูและนักเรียน ยึดถือ ว่างาน
การศึกษาอบรมให้ความรูข้ องคนเป็ นครูและสถาบันการศึกษาศาสนานัน้ เป็ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ทีม่ ตี ่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า (อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตาอาลา)
“มองในเชิงสายตาของผูป้ กครองทีส่ ่งบุตรหลานมาทีน่ ี ่ ในพื้นทีน่ ้ ีมหี ลายโรง โซนนี้ม ี 4 โรง
เราก็พยายามหาว่าจุดเด่นจุดขายของเราคืออะไร ทีผ่ ปู้ กครองยอมรับในระยะยาว ผูป้ กครองจะเป็ น
คนตัดสินใจ เราพบว่า ผู้ปกครองทีส่ ่งมาเรียนทีน่ ี ่ เด็กนัน้ ต้องการศาสนา ศาสนาหมายถึงว่ายัง
ระบบดัง้ เดิมแบบปอเนาะเก่า ในเรือ่ งของหลักสูตร แบบการเรียนการสอน ขณะเดียวกัน ผูป้ กครอง
ก็อยากให้เด็กได้สามัญด้วย ใจเน้นศาสนา แต่ก็ไม่อยากให้เสี ยเปล่า เขามาทีน่ ี ่ เราเลยพยายาม
รัก ษา ทีน่ ี ร่ ะบบเรีย นแตกต่ า งจากทีอ่ ืน่ คือ หยุ ด วัน ศุ ก ร์ว ัน เดีย ว เรีย นกีต าบ 3แต่ เ รีย นในห้อ ง
ผูป้ กครองเขาบอกว่าเขาเคยเรียนหนังสือเล่มนี้ เขาก็มนใจ
ั ่ เราเลยพยายามจะถือว่าเป็ นอัตลักษณ์
หรือเอกลักษณ์ของทีน่ ี ่ ต้องพยายามรักษาตรงนี้ ”
“เน้นระบบดูแลนักเรียน ผมบอกกับครู .. ให้ยดึ หลักว่าลูกของท่านคืออมานะฮฺ1ของเรา”
(ผูอ้ ํานวยการ 2 จากกรณีศกึ ษา 2)
“หนูจบ ม.6 แล้ว ตอนนี้กเ็ รียนต่อชัน้ 10 เรียนช่วงเช้า ช่วงบ่ายก็เรียนกีตาบทีน่ ี ่ (มัสญิด
ภายในโรงเรียน) จะมีบาบอ (โต๊ะครูหรือผูร้ ศู้ าสนา) จากปอเนาะอืน่ มาสอน....”
“หลังจากนี้คดิ อยากจะเรียนต่อเหมือนกัน... อยากเรียนต่อศาสนาทีป่ ระเทศอิยปิ ต์”
(นักเรียน6 จากกรณีศกึ ษา 2)
การมองเชิ งบวกทางวิ ชาการของโรงเรียนกับความสาเร็จของโรงเรียน
จากผลการวิจ ยั ระยะที่ 1 ที่พ บว่ า การมองเชิง บวกทางวิช าการของโรงเรียนส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ผลของโรงเรี ย นโรงเรียนประสบความสาเร็จมีผ ลงานทัง้ ในด้านปริมาณและคุ ณภาพ
มีบริการด้านวิชาการแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ครูมปี ระสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน มีความยืดหยุ่น
ต่อสถานการณ์ต่างๆ มีการปรับตัว ตื่นตัว มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาได้ ดังรายละเอียดเชิงลึก
ทีพ่ บในผลการวิจยั ระยะที่ 2 ทีว่ ่า กรณีศกึ ษาเป็ นโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันทัง้
ทักษะทางวิชาการและกิจกรรมอื่นๆอยู่เสมอ และได้รบั รางวัลบ่อยครัง้ เช่น ตัวแทนนักเรียนได้
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เข้ารอบลึกของโครงการค่ายโอลิมปิ ค นักเรียนได้รบั รางวัลจากโครงการผลิตสื่อ สร้างสรรค์สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่จงั หวัด และยังมีโครงการอื่นๆมากมายทีม่ ตี วั แทนนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วม เช่น
มีกลุ่มชมรมทูบนี มั เบอร์วนั ทีส่ ่งกิจกรรมเข้าประกวดและได้รบั รางวัลติดต่อกันหลายปี มีโครงการอา
นาชีด (กลุ่ ม ขับ ร้อ งประสานเสีย งเพลงส่ ง เสริมคุ ณ ธรรมอิส ลาม) รางวัล ปอเนาะพระราชทาน
รางวัลระราชทานโรงเรียนขนาดใหญ่ (ดีเด่น) รางวัลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนจากเขตพืน้ ที่
การศึกษา รางวัลชนะเลิศ อ.ย. น้อย เป็ นต้น นอกจากนี้ โรงเรียนมีการจัดทาหลักสูตร ครูมกี าร
จัดทาแผนการสอนก่อนทาการสอน มีการทาวิจยั ชัน้ เรียน โรงเรียนจัดอบรมเสริมทักษะครูในด้าน
ต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ จัดประชุมสัมมนาผูป้ กครอง โดยในการประชุมผู้ปกครองจะเปิ ดโอกาส
ให้ผู้ปกครองพบปะพูดคุยกับครูท่ปี รึกษาของนักเรียนอย่างใกล้ชดิ ได้สงั เกตการณ์บรรยากาศชัน้
เรียนของนักเรียนในระหว่างที่ครูกาลังทาการสอน เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นความสาคัญและมีส่วน
ร่วมกับโรงเรียนในการพัฒนาบุตรหลานของตนอย่างแท้จริง โรงเรียนมีสงิ่ อานวยความสะดวกใน
ด้านการเรียนการสอน เช่น มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารทางภาษา นอกจากนี้
ครูใ นโรงเรีย นสามารถยอมรับ และปรับ ตัว กั บ การเปลี่ย นแปลงด้านการท างานได้ดี เนื่อ งจาก
โรงเรียนมีก ารปรับเปลี่ยนตารางการสอนเป็ นรายปี ยกตัว อย่าง จากเดิมสอนคณิต ศาสตร์ชนั ้
มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 4 เมื่อ ขึ้น ปี ก ารศึก ษาใหม่ เ ปลี่ย นไปสอนคณิ ต ศาสตร์ช ัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 5
แนวทางนี้อาจทาให้ค รูมอี ุ ปสรรคปั ญหาเนื่อ งจากไม่สามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่
แน่ นอนได้ล่วงหน้าในแต่ละปี การศึกษา แต่ในอีกด้านหนึ่ง ผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่าหากแนวปฏิบตั ิ
ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแต่กลับส่งผลให้
คุณภาพดีขน้ึ นัน่ แสดงให้เห็นว่า ครูมคี วามสามารถในการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงที่เกี่ยวกับ
งานของตนได้ดี ส่งผลให้ครูมโี อกาสทบทวนความรูแ้ ละพัฒนาการสอนของตนอยู่เสมอ ดังเช่นทีค่ รู
คนหนึ่งมองว่าการต้องปรับเปลีย่ นชัน้ เรียนทีร่ บั ผิดชอบสอนไปเรื่อยๆทุกปี ครูต้องมีเทคนิคในการ
จัดการสถานการณ์ดงั กล่าว ไม่ถอื ว่าเป็ นปั ญหาแต่เป็ นความท้าทายในการทางาน
“...แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน จริงๆก็ไม่ถอื ว่าเป็ นปั ญหา เรียกว่าท้าทายมากกว่า เรา
ต้องทําได้ ถ้าเขาให้ทาํ เราต้องทําได้”
(ครู 1 จากกรณีศกึ ษา 1)
“ความภูมใิ จในอาชีพครูทสี ่ ุด คือความสําเร็จของลูกศิษย์ ตอนนี้ศษิ ย์เก่าเราเยอะมาก ทุก
อาชีพ โดยเฉพาะข้าราชาการ เมือ่ ก่อน ไม่มคี นในสามจังหวัด ปั จจุบนั ถ้าขึ้นไปอําเภอ ก็เจอลูก
ศิษย์”
“ความสําเร็จ คุณภาพของนักเรียนต้อ งดูจากนักเรียนทีจ่ บไป ไปทําอะไรเพือ่ สังคม ไป
แสวงหาอาชีพทีส่ ุจริต คืนอะไรทีด่ ใี ห้กบั สังคม ตรงนี้ ผมมองตรงนี้มากกว่า เพราะอย่าลืมว่าสังคม
สามจังหวัดเป็นสังคมทีข่ าดโอกาส ”
(ผูอ้ ํานวยการ 1 จากกรณีศกึ ษา 1)
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ขณะเดียวกัน ผลการวิจยั ระยะที่ 1 เชิงปริมาณพบว่าโรงเรียนที่มกี ารมองเชิงบวกทาง
วิชาการต่ าก็มรี ะดับประสิทธิผลของโรงเรียนต่ าด้วย ดังรายละเอียดเชิงลึกจากผลการวิจยั ระยะที่ 2
กรณีศกึ ษาที่ 2 ทีม่ จี ุดแข็งด้านวิชาการศาสนาทีไ่ ด้รบั ความเชื่อมันไว้
่ วางใจจากผูป้ กครองทีต่ ้องการ
ให้บุตรหลานได้ศึกษาเล่าเรียนศาสนาแบบเข้มข้น และมีระบบการดูแลใส่ใ จนักเรียนที่เ ชื่อมกับ
ครอบครัวและชุมชน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มคี ุณภาพในกรอบของหลักการอิสลาม
แต่ ผู้บริห ารก็ย อมรับว่ าโรงเรีย นเป็ น โรงเรียนขนาดเล็ก และยังมีข้อ จ ากัดด้า นความพร้อ มทาง
กายภาพอีกหลายส่วนที่ยงั ต้องพัฒนา เช่น ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรียน จานวนครู สัดส่วนของ
นัก เรีย นที่ศึก ษาต่ อ ในระดับ มหาวิท ยาลัย อย่า งไรก็ต าม ผู้บ ริห ารเล็ง เห็น คว ามส าคัญ และมี
จุดมุ่งหมายทีจ่ ะพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนให้มปี ระสิทธิผลยิง่ ขึน้ ต่อไป โดยได้เริม่ โครงการห้องเรียน
พิเศษเน้นวิทยาศาสตร์ขน้ึ มาได้ไม่นาน เพื่อสนับสนุ นนักเรียนที่มคี วามสามารถทางวิทยาศาสตร์
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในสาขาต่างๆ เช่น พยาบาลศาสตร์ เป็ นต้น รวมถึง
การจัดตัง้ ทีมฟุตบอลในระดับโรงเรียนสาหรับนักเรียนชายไปแข่งขันกับหน่ วยงานภายนอกโรงเรียน
โดยมีเงื่อนไขสาคัญสาหรับผู้ร่วมทีมคือ ต้องผ่านการพิจารณาความประพฤติทงั ้ ด้านการเรียนและ
ด้านคุณธรรม ซึง่ เป็ นกลยุทธ์ทผ่ี บู้ ริหารต้องการจูงใจให้นักเรียนกลุ่มทีม่ ุ่งวิชาการศาสนาเพียงอย่าง
เดียวหรือมีแรงจูงใจในการเรียนต่ าได้มาเรียนอย่างสม่ าเสมอ อีกทัง้ เปิ ดพื้นที่ให้กลุ่มนักเรียนที่ม ี
ความสามารถในการเรียนอ่อนได้แสดงศักยภาพในด้านอื่นๆทีต่ นถนัดอีกด้วย
“...ไปแนะแนวก็พบว่า เราไม่รจู้ ะไปพูดอะไรกับเขา เพราะโรงเรียนอืน่ เขามีรถบัสรับส่ง
เพราะเวลาแนะแนว ต้องพูดกายภาพกับเด็ก โรงเรียนมีอย่างนี้ๆ เด็กก็อยากมา..”
“ส่วนใหญ่ผปู้ กครองฐานะยากจน ถ้าผูป้ กครองฐานะดี เขาก็ส่งไปโรงเรียนใหญ่ ผูป้ กครอง
มองว่าเด็ก มีโอกาสก็ต้อ งเลือ กส่ งไปโรงเรียนดีๆ อยู่แล้ว ดีของผู้ปกครองมีหลายแบบ ดีด้าน
กายภาพ เด็กสอบนู่นนีเ่ ยอะแยะ ซึง่ โรงเรียนเราก็ไม่ม ี เพราะเด็กทีน่ ีส่ ่วนใหญ่จบ ม. 6 จะต่อระดับ
มหา’ลัยน้อยมาก ถ้าห้องนึงไปสักห้าคนก็คอื เด็กฉลาด แต่ส่วนใหญ่จะต่อศาสนา”
“ทีน่ เี ่ ราแก้ปัญหาคือ กลุ่มคนเก่ง เราเปิดโครงการพิเศษ วิทยาศาสตร์ เอาหัวกะทิมาปั ้น ถ้า
จะเรียนพยาบาลเรียนอะไร แต่ศาสนาไม่ลด แต่เราเพิม่ ทางเลือกสําหรับกลุ่มทีจ่ ะเน้น สามัญ เลย
เปิดห้องเรียนพิเศษ ม.4 ให้เรียนแคลคูลสั เราคัดได้ เพิง่ เริม่ ปีน้ ี ได้สกั 10 คน แต่ศาสนาเราก็ไม่
ลด เหมือนเดิม เวลาต้องหาเพิม่ เราคุยกับผูป้ กครอง ผูป้ กครองก็โอเค”
“แต่เราไม่มเี งิน แต่โรงเรียนจะเปิดอย่างนี้ พร้อมไหมผูป้ กครอง ผูป้ กครองบอกพร้อม เรา
ก็โอเค แต่เด็กนีต่ ้องให้แรงจูงใจตลอด เพราะครูน้อย ขณะเดียวกันกลุ่มไม่อยากเรียน ส่วนใหญ่
ผูช้ าย เราก็ทําทีมฟุตบอล แต่มเี งือ่ นไขว่า ต้องมาเรียนทุกวัน ต้องละหมาดครบ สามคือบุหรี ่ อย่า
ให้รวู้ ่าสูบบุหรี ่ ถ้ารูต้ ดั ออกจากทีม แต่ละครัง้ หมดเป็ นพัน ชุดอะไรก็ให้เด็ก สิ้นเดือน จะเช็ค ขาด
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ละหมาดน้อย ก็พจิ ารณาล่ะ ใครในทีมละหมาดเยอะ ก็ให้สนับแข้งฟรี เดือนหน้าให้ถุงเท้าฟรี จูงใจ
เห็นไหม เพือ่ นได้ เธอละหมาดไม่ถงึ แต่ยงั ไม่ให้ออกจากทีมนะ”
(ผูอ้ ํานวยการ 2 จากกรณีศกึ ษา 2)
“เขาเป็ นผู้บริหารทีเ่ ก่งในหลายๆด้าน สมมติว่าถ้าครูไม่พอ ผูบ้ ริหารก็ลงมาสอนเอง สอน
ภาษาอังกฤษ คณิต วิทย์ ได้”
“ยิง่ เอกคณิต วิทย์ คือเป็ นปั ญหาของโรงเรียน บางครัง้ จัดการเรียนการสอน ครูก็ไม่ครบ
เพราะว่าครูไปสอบ บางทีมาสอนไม่ กเี ่ ดือนก็ออก บางทีหาไม่ได้ ก็เอาครูทมี ่ อี ยู่มาสอน แล้วครูที ่
เก่งๆ พอไปสอบก็สอบติด ครูเก่งๆก็ไม่ค่อยอยู่กบั เรา... อย่างตอนเนีย่ ครูวทิ ย์ คณิต ไม่พอ แต่ครู
สังคมพอ เพราะบางที วิชาสุข ศิลปะ สังคม พวกนี้ บางคนจบไม่ตรงตามเอก ก็สอนได้ แต่พอเป็ น
เคมี ฟิ ส ิก ส์ ชีว ะ คณิต ครูศิล ปะลงไปสอนไม่ได้ แต่ ถ้าวิชาวิทย์ ครูศิล ปะไปสอนไม่ได้ ดังนัน้
ปั ญหาของโรงเรียนตอนนี้ คือ ครูพวกนี้ ครูวทิ ย์ คณิต ไม่เพียงพอ”
“ในส่วนวิชาการ ถ้ารูจ้ กั ทีน่ ี ่ ก็จะเน้นศาสนา โดยส่วนใหญ่ ผูป้ กครองที ม่ าส่งทีน่ ี ่ อยากให้
ลูกได้ศาสนามากกว่า แต่ทางสามัญก็พยายามสร้างจิต สํานึกให้เด็กคิดว่าทัง้ สามัญ ศาสนานัน้ มี
ความสําคัญพอๆกัน ก็คอื พยายามให้เด็กมีกจิ กรรมส่วนสามัญ เพราะแต่ก่อนเด็กจะเน้นศาสนามาก
บางครัง้ ละเลยสามัญไปเลย หลังๆเราก็มกี จิ กรรมส่วนสามัญเพิม่ ขึน้ เพือ่ ต้องการให้เด็กรูว้ ่า สามัญก็
สําคัญ กับการประกอบอาชีพ ระบบของเรามีส องระบบ เช้าศาสนา บ่ายสามัญ แต่ ด้ว ยความที ่
โรงเรียน เราไม่บูรณาการ ขณะทีโ่ รงเรียนอืน่ บูรณาการ จบสามัญ ม.6 พร้อมชัน้ 10 แต่ของเรายัง
หลักสูตรเดิม เด็กก็จบไม่พร้อมกัน”
(ครู 2 จากกรณีศกึ ษา 2)
ความสาเร็จของโรงเรียนดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นทัง้ เชิงคุณภาพและปริมาณ อาจเป็ นเหตุผลที่
โรงเรียนได้รบั ความนิยมจากผู้ปกครองทัง้ ในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อ่นื ๆในสามจังหวั ดชายแดน
ภาคใต้ รวมถึงจังหวัด อื่นๆในภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิง่ จังหวัดที่มสี ดั ส่ว นของผู้ นับถือ ศาสนา
อิสลามเป็ นจานวนมาก เช่น สงขลา กระบี่ ตรัง เป็ นต้น แต่ผวู้ จิ ยั ตัง้ ข้อสังเกตว่า ด้วยประสิทธิผล
ของโรงเรียนตามที่กล่าวไว้ข้างต้นเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่เหตุผลหลักทัง้ หมดที่ส่งผลให้โรงเรียน
ได้ร บั ความนิ ย ม เพราะมีโ รงเรีย นสามัญ ของรัฐ ในระดับ อ าเภอและจั ง หวัด หลายโรงเรีย นที่ม ี
ประสิทธิผ ลในระดับใกล้เคียง เหตุ ผลสาคัญ น่ าจะมีค วามเกี่ยวข้อ งกับการเป็ น “โรงเรียนสอน
ศาสนา”ของโรงเรียนเป็ นปั จจัยประกอบทีส่ าคัญ ปั จจุบนั มีโรงเรียนสามัญทัวไปของรั
่
ฐทีก่ ระจาย
อยู่ในพืน้ ทีห่ นั มาจัดหลักสูตรให้มกี ารสอนวิชาอิสลามศึกษาทัง้ แบบเข้มและไม่เข้ม โรงเรียนเหล่านี้
ได้รบั การสนับสนุนด้านการศึกษาจากรัฐอย่างเต็มที่ มีความพร้อมทัง้ ทางด้านกายภาพและบุคลากร
ครูทม่ี คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะในแต่ละสาขาวิชาทีส่ อน แต่ผปู้ กครองก็ยงั มีความนิยมโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามมากกว่า จากการวิจยั ในระยะที่ 2 ผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ สังเกตทีน่ ่ าสนใจเกี่ยวกับประเด็น
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นี้ว่า ในปั จจุบนั ผู้ปกครองมุสลิมที่มบี ุตรหลานในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัด
ภาคใต้ ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนที่มกี ารสอนวิชาการอิสลามแบ่งเป็ น 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่ม
แรก ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนรัฐประเภทสามัญทีม่ กี ารสอนวิชาอิสลามศึกษาเป็ นสาระหรือรายวิชาหนึ่ง
ของหลักสูตร โรงเรียนเหล่านี้เป็ นโรงเรียนระบบสามัญเดิมที่จดั การศึกษาวิชาการสามัญล้วนที่ได้
ปรับหลักสูตรให้มกี ารจัดการศึกษาอิสลามควบคู่กนั สอนโดยครูทจ่ี บการสอนอิสลามศึกษาโดยตรง
เกิดขึน้ ตามนโยบายของรัฐทีต่ อ้ งการจัดการการศึกษาตอบสนองความต้องการของคนในพืน้ ทีท่ ส่ี ่วน
ใหญ่เป็ นมุสลิมส่วนกลุ่มที่ 2ได้แก่ กลุ่มสถาบันการศึกษาปอเนาะหรือ โรงเรียนปอเนาะแบบดัง้ เดิม
(เน้ นสอนวิชาการศาสนาแบบเข้มข้นอย่างเดียว บางโรงเรียนอาจเปิ ด สอนวิชาการสามัญระบบ
การศึกษานอกโรงเรียนควบคู่ดว้ ย) และสถาบันตะฮฺฟิซ (โรงเรียนท่องจาอัลกุรอาน)ผูป้ กครองหรือ
นักเรียนกลุ่มนี้ต้องการให้ได้เนื้อหาศาสนาแบบเข้มข้น เป็ นหลักและหรือต้องการวิชาการสามัญใน
ระดับพืน้ ฐานและกลุ่มที่ 3 ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทีม่ กี ารจัดการศึกษาวิชา
สามัญหลักสูตรปกติควบคู่อสิ ลามศึกษา ซึ่งอาจแบ่งประเภทย่อยๆ ได้ 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่ม ก.
โรงเรียนประเภททีเ่ น้นวิชาสามัญและอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนมีศกั ยภาพทัง้ ในเชิงกายภาพ
และการสรรหาบุคลากรครูท่มี คี วามสามารถและจัดการเรียนการสอนสามัญที่ส่งผลให้ในแต่ละปี ม ี
นัก เรียนที่ส ามารถสอบเข้า มหาวิทยาลัย ชัน้ น าของประเทศได้ปี ล ะหลายคน ความมุ่งหวังของ
นักเรียนและผู้ปกครองในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทัง้ ไทยและต่างประเทศมีสูง และ กลุ่ม ข.
โรงเรียนอีกประเภทหนึ่งที่เน้นศาสนาแบบเข้มมากกว่าสามัญ โรงเรียนเหล่านี้เป็ นตัวเลือกให้กบั
ผูป้ กครองทีต่ อ้ งการให้บุตรหลานเล่าเรียนวิชาการศาสนาอิสลามแบบเข้มข้น โดยเรียนสามัญ ศึกษา
หลักสูตรปกติควบคู่กนั ไปจนจบการศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ผูป้ กครองและนักเรียนมี
ความมุง่ หวังในการศึกษาต่อสายสามัญในระดับมหาวิทยาลัยอยูบ่ า้ งแต่อาจไม่ชดั เจนเท่ากลุ่มแรก
“ภูมใิ จที ่ นักเรียนสําเร็จ มีงานทีม่ นคง
ั ่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุดคืออยูใ่ นแนวทางของศาสนา อันนี้คอื
สําคัญทีส่ ุดของการเปิดโรงเรียนศาสนา”
“เพราะฉะนัน้ โรงเรียนจะปลูกฝั งนักเรียนว่าจะต้องมีจติ สาธารณะ ทีโ่ รงเรียนจะมีกองทุนซะ
กาต6(การจ่ายทานบังคับ) จะต้องเก็บจากผู้ปกครองก่อนวันรายอ7(วันตรุษอิด้ลิ ฟิ ฏรฺ ) จะคอยฟั ง
ประกาศจากจุฬาฯว่าปี น้ ีกบี ่ าท จะมีอุสตาซทีร่ บั มอบหน้ าทีจ่ ากวิชาการ ไปเก็บซะกาต ทัง้ โรงได้
หลายแสน เพือ่ ให้นักเรียนได้มสี ่วนช่วยเหลือเพือ่ นทีม่ สี ทิ ธิร์ บั ซะกาต มีนักเรียนสองสามร้อยคน ที ่
อยูใ่ นเกณฑ์รบั ซะกาต”
6

การจ่ายซะกาตหรือการบริจาคทานภาคบังคับซะกาตมาจากคาในภาษาอาหรับ( )زكاةแปลว่า การทาให้บริสุทธิและการ
์
เจริญเติบโต การจ่ายซะกาตเป็ นหนึ่งในห้าหลักปฏิบตั ขิ องอิสลาม ซากาตจะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ซะกาตอาหาร
หรือซะกาตฟิ ฏเราะฮฺ และ ซะกาตทรัพย์สนิ หรือซะกาตมาล (อิสเรศ มะหะหมัด. มปป: ออนไลน์)
7
วันรายอหรือ ฮารีรายา เป็ นคาในภาษามาลายู ในภาษาอาหรับใช้คาว่า อีด หมายถึง วันแห่ งการเฉลิมฉลองหรือ
เทศกาลแห่งความสุข ในอิสลามมีวนั ทีม่ สุ ลิมทัวโลกมี
่
การเฉลิมฉลองกันปี ละสองครัง้ คือ อีด้ลิ ฟิ ฏรฺ (มีขน้ึ หลังเสร็จสิ้นสุดการถือศีลอด
เดือนรอมฎอน)และอิดล้ิ อัฎฮา(มีขน้ึ หลังเสร็จสิน้ พิธฮี จั ญ์ของผูป้ ระกอบพิธฮี จั ญ์ ณ นครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย)
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“..ทําไมโรงเรียนประถมถึงค่อยๆปิดตัวลง เพราะขาดความต่อเนือ่ งของการดูแล การเรียน
การสอน ผอ.เปลีย่ น แต่ ถ้ า โรงเรีย นเอกชนเปิ ด ประถมเมือ่ ไหร่ . .. ตอนนี้ . ..เต็ม หมดทุ ก โรง
ผูป้ กครองอยากได้อะไร หนึง่ นักเรียนประถมกลับบ้าน สลาม(การสัมผัสมือกัน) จูบมือ อ่านดุอาอฺ
(ขอพรจากพระผูเ้ ป็นเจ้า) ละหมาด โรงเรียนรัฐถึงจะมีอสิ ลามศึกษา แต่บริบทมันไม่เข้มแข็ง พอถึง
เวลาวิชาคณิต มีครูใส่สนั ้ เข้ามา มันไม่ใช่บริบทของศาสนา ต้องการแบบอย่างทีเ่ ป็ นศาสนา ถ้า
เป็ นโรงเรียนรัฐ แม้จะเป็ นมุสลิม การแต่งกายก็ไม่เหมือน ใส่เสื้อแขนสัน้ ใส่กางเกงรัดรูป นีเ่ ป็ น
เหตุผลว่าทําไม ผูป้ กครองจึงนิยมส่งมาโรงเรียนเอกชน ถ้าเราสามารถตอบโจทย์ให้นักเรียนเรียนต่อ
คณะดีๆได้ แล้วทําไมจะต้องส่งไปโรงเรียนรัฐล่ะ..”
(ผูอ้ ํานวยการ 1 จากกรณีศกึ ษา 1)
“เราให้สองคําถามกับผูป้ กครอง หนึง่ ..ทําไมส่งลูกมาเรียนทีน่ ี ่ กายภาพก็ไม่พร้อม อาคารก็
ยังไม่ม ี สอง..ผูป้ กครองคาดหวังอะไรจากเรา ต้องการให้ลูกเป็ นยังไง ตรงนัน้ แหล่ะทีท่ ําให้มนใจว่
ั่ า
ผูป้ กครองต้องการให้ลูกได้ศาสนา สามารถอ่านกุรอานได้ เวลาเขาไม่สบาย ทีจ่ ริงก็เป็ นสิง่ พื้นฐานที ่
โรงเรียนศาสนาต้องทําได้อยูแ่ ล้ว แต่ผมไม่แน่ ใจว่าในสภาพปั จจุบนั ... อาจมีการเปรียบเทียบ แม้จะ
เป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามก็ตาม แต่ผลลัพธ์...ผูป้ กครองตัดสินเอง เราได้ตรงนัน้ ”
(ผูอ้ ํานวยการ 2 จากกรณีศกึ ษา 2)
ด้วยแนวคิดโดยทัวไปของมุ
่
สลิมทีว่ ่า “เรียนโลกนี้เพื่อโลกหน้า” “ปลอดภัยทัง้ ดุนยา(โลกนี้)
8
และอาคิเราะฮฺ(โลกหน้า) ” ผูป้ กครองส่วนหนึ่งตีความการเรียนหรือการศึกษาว่าหมายถึงการเรียน
ศาสนา ส่งผลให้พวกเขามองหาโรงเรียนที่เน้นวิชาการศาสนาแม้จะมีประสิทธิผลเชิงคุณภาพและ
ปริมาณด้อยกว่าโรงเรียนอื่นอีกทัง้ มีแนวโน้มที่จะมองว่าการศึกษาสามัญเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญรองลงมา
จนเป็ นเพียงทางเลือกหนึ่ง ในขณะทีโ่ รงเรียนอีกกลุ่มทีม่ ุ่งเน้นสามัญแบบเข้ม มองการศึกษาอิสลาม
เชิงบูรณาการ จึงพยายามจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการสามัญ ศึกษาและอิสลาม
ศึก ษาแบบบู ร ณาการ จากการเก็บ ข้อ มูล เชิง คุ ณ ภาพ พบว่ า ผู้บ ริห ารจากกรณีศึก ษาที่ส องให้
ความเห็นว่าการมุ่งเน้นวิชาการสามัญให้มากขึน้ นัน้ ไม่อาจหลีกเลี่ยงการต้องลดทอนความเข้มข้น
ของวิชาการศาสนาลงไปได้ และด้วยสภาพสังคมเช่นปั จจุบนั หากนักเรียนที่ได้รบั การศึกษาด้าน
อิสลามศึกษาไม่ดพี อ อาจส่งผลให้วถิ กี ารดาเนินชีวติ เบี่ยงเบนไปจากหลักการศาสนา ซึง่ สามารถ
ส่งผลกระทบกลายเป็ นปั ญหาทัง้ ต่อตนเองและสังคมด้านต่างๆตามมาเป็ นสิง่ ทีผ่ ปู้ กครองจานวนมาก
ยังห่วงกังวลอย่างไรก็ตาม ผูป้ กครองยังมีความหวังว่าการศึกษาอิสลามเป็ นสิง่ ทีจ่ ะปลูกฝั งศรัทธาที่
เข้ม แข็ง น าไปสู่ก ารสร้า งภูม ิคุ้ม กัน ทางความคิด และการกระท าอัน จะเป็ น เกราะป้ อ งกัน ปั ญ หา
8

การศรัทธาต่อวันอาคิเราะฮฺ เป็ นหนึ่งในหลักศรัทธาของมุสลิม เป็ นการเชือ่ ย่างแน่วแน่ต่อวันสิน้ โลกทีท่ ุกสรรพสิง่ ต้อง
ตาย การฟื้ นคืนชีพอีกครัง้ จะเกิดขึน้ ภายหลังจากนัน้ เพือ่ ถูกสอบสวนและตอบแทนความดีความชัวที
่ ไ่ ด้ทาไว้ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่บน
โลกนี้(ดุนยา) และเชือ่ ว่าโลกหน้า(อาคิเราะฮฺ)เป็ นนิรนั ดร์ (มุหมั มัด บิน อิบรอฮีมอัต-ตุวยั ญิรยี .์ 2550: ออนไลน์)
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เหล่านัน้ ได้ นอกจากนี้ จากการเก็บข้อมูลการพูดคุยเพิม่ เติมกับบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหาร
ทาให้ทราบว่ามีหลายโรงเรียนทีม่ โี ครงการห้องเรียนพิเศษมุ่งวิทยาศาสตร์หรือภาษาแบบเข้มข้นเพื่อ
เป้ าหมายการสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทีม่ คี ุณภาพ โดยลดสัดส่วนของเวลาเรียนอิสลามศึกษา
ลงและเพิม่ สัดส่วนเวลาเรียนสามัญศึกษา แนวโน้มลักษณะนี้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ทีม่ ศี กั ยภาพสูงอาจขยายตัวไปสู่โรงเรียนอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อกระแสการเปลีย่ นแปลงของสังคม
โลกทีม่ งุ่ แข่งขันกันในด้านต่างๆมากขึน้ ทาให้ผปู้ กครองส่วนหนึ่งมีความกังวลและมีทศั นคติเชิงลบ
ต่อการศึกษาสามัญ ต่อคาถามว่าผลิตผลของโรงเรียนทัง้ สองประเภทมีความแตกต่างกันหรือไม่ ใน
แง่ของการสามารถคงไว้ซง่ึ อัตลักษณ์ทส่ี อดคล้องตามหลักการอิสลามดังเจตนารมณ์ของการกาเนิด
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ก็เป็ นอีกหนึ่ง มุมมองจากผู้บริหารที่รบั รู้จากการสะท้อนของ
ผู้ปกครองส่ ว นหนึ่ง อย่างไรก็ต าม ผู้ว ิจ ยั มองว่าเป็ น เรื่อ งน่ าสนใจที่ค วรนามาวิพากษ์กันในวง
วิชาการการจัดการศึกษาอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามต่อไปถึงจุดแข็งและข้อจากัด
ของรูปแบบการจัดหลักสูตรอิสลามศึกษาควบคู่สามัญทีม่ อี ยู่อย่างหลากหลายในปั จจุบนั ว่าสามารถ
สร้างคนทีม่ สี มดุลคุณภาพชีวติ ที่สอดคล้องกับแนวทางของอิสลามที่เน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้
สาเร็จทัง้ โลกนี้และโลกหน้าได้มากน้อยเพียงใด
“ถ้าเราเน้นสามัญอย่างเดียวไปเรียน โรงเรียนอืน่ ก็ได้ไม่จาํ เป็ นต้องมาเรียนทีน่ ี ่ จุดเด่นเรา
เรารักษาไว้ เราไม่ลด แต่ตอ้ งทํางานหนักกว่าเดิม”
(ผูอ้ ํานวยการ 2 จากกรณีศกึ ษา 2)
อย่างไรก็ตาม สิง่ ทีส่ ามารถสรุปได้จากผลการวิจยั คือผูป้ กครองต้องการให้ลูกหลานของตน
ได้ศาสนาแม้จะในระดับความเข้มข้นทีต่ ่างกันจากยุคอดีตก็ตาม สะท้อนว่าสังคมมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ยงั ยึดถือ เรื่อ งศาสนาเป็ นสิ่ง สาคัญ ที่สุ ด ดัง นัน้ การปรับตัว ของรัฐด้านการจัด ระบบ
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการของคนในพืน้ ทีจ่ งึ เป็ นสิง่ ทีท่ าได้ง่ายกว่าการให้คนใน
พืน้ ทีป่ รับตัวเข้ากับการจัดการศึกษาในแบบทีร่ ฐั ต้องการ
 ประสบการณ์ การทางานของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิ สลามที่ มี
การมองเชิ งบวกทางวิ ชาการสูงเป็ นอย่างไร?
จากแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคล(ครู) ในการวิจยั ระยะที่ 1 พบว่า ปั จจัย
เชิงเหตุดา้ นจิตลักษณะส่วนบุคคลทีส่ าคัญทีส่ ุดของการมีระดับการมองเชิงบวกทางวิชาการสูงของครู
คือมุมมองเกี่ยวกับเวลาของครู โดยครูมมี มุ มองการวางแผนและจัดการเวลาทีด่ ี ให้ความสาคัญกับ
เรือ่ งการตรงต่อเวลา มีการวางแผนเตรียมการล่วงหน้า ให้ความสาคัญกับการรับผิดชอบงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายให้เสร็จตามเวลาแม้จะมีอุปสรรค ดังรายละเอียดที่พบในผลการวิจยั ระยะที่ 2 ว่า ครู
สามารถจัดการบริหารเวลาของตนเองได้ดี มีมุมมองต่อข้อจากัดของเวลาว่าไม่ใช่ปัญหาทีจ่ ะส่งผล
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ให้งานไม่สาเร็จ แต่กลับเป็ นเรือ่ งของเทคนิคการจัดการบริหารเวลาของบุคคลทีด่ บี วกกับความตัง้ ใจ
เพียรพยายาม หากบุคคลมีความตัง้ ใจจริง ปรารถนาให้งานสาเร็จ ย่อมทาให้งานสาเร็จผลได้
เมือ่ พิจารณาจากการปรับเปลีย่ นตารางการสอนของครูในแต่ละปี การศึกษา ซึง่ โดยทัวไปอาจท
่
าให้
ครูเ กิด ความรู้ส ึก กดดันที่ต้อ งเปลี่ย นแผนการสอนแทนที่จ ะปรับสื่อ และแผนการสอนเดิม เพีย ง
เล็กน้อย แต่ครูทม่ี วี ธิ คี ดิ เกี่ยวกับการจัดการเวลาทีเ่ ป็ นบวก สามารถปรับมุมมองความยากลาบาก
ในเรื่องต่างๆให้เป็ นบวกไปด้วย เมื่อต้องสลับปรับเปลีย่ นชัน้ เรียนทีส่ อนทุกปี กรณีทเ่ี ลื่อนตามขึน้
ไปสอนนักเรียนที่เคยสอนเมื่อปี การศึกษาที่แล้ว ทาให้ครูได้สอนนักเรียนกลุ่มเดิมทีค่ รูคุน้ เคยและ
รู้จกั ลัก ษณะนิส ยั ดี ส่ งผลให้ครูเห็นพัฒนาการและเข้าใจปั ญ หาของนักเรียนได้ดขี ้นึ แก้ปัญ หา
นักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นเรื่องน่ าท้าทายมากกว่าจะมองว่าเป็ นปั ญหา อีกทัง้ ครูแสดงให้เห็น
ว่านอกจากใช้เวลาเต็มทีใ่ นชัน้ เรียนแล้ว ครูยงั ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวก่อนการสอน
“ทุกปี สอนไม่เหมือนกัน สอนสลับดีไหมก็... บางทีเจอเด็กคนเดิม ทําให้รวู้ ่าเด็กคนนี้เป็ น
ยังไง รูล้ กั ษณะนิสยั ทําให้เราแก้ปัญหาต่อเนือ่ งได้ แต่ปัญหา บางที ครูบางคนสะดุด เพราะเตรียม
สอนของเก่า พอเปิดเทอมก็ต้องเตรียมใหม่ แต่จริงๆไม่เป็ นปั ญหา ขึ้นกับเทคนิคแต่ละคน ปรับเป็ น
รายปี ปรับรายเทอมส่วนน้ อย ถ้าสอนต่างช่วงชัน้ อันนี้สบั สน บางทีเนื้อหาใกล้เคียง...ม.ต้นต้อง
ปรับให้อ่อนหน่อย…
...แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน จริงๆก็ไม่ถอื ว่าเป็ นปั ญหา เรียกว่าท้าทายมากกว่า เราต้อง
ทําได้ ถ้าเขาให้ทาํ เราต้องทําได้”
“เวลาไม่ได้กดดันกับการทํางาน ถ้าเราทํางานอย่างเต็มที ่ ไม่ตอ้ งกังวลว่าจะทําไม่ทนั คนไม่
มีเวลา คือคนไม่ทํา เพราะงานบางอย่าง ต้องใช้เวลาสีส่ บิ นาที ไม่ใช่สสี ่ บิ นาที เพราะต้องเตรียมการ
สอน ต้องทบทวนเนื้อหา ทําความเข้าใจเนื้อหาก่อนสอนจริง”
(ครู 1 จากกรณีศกึ ษา 1)
การมีมุมมองเกี่ยวกับเวลาทีด่ ี ยังครอบคลุมถึงการเห็นความสาคัญของเตรียมการและจด
บันทึกสิง่ ที่จะต้องทา อดทนทาสิง่ ที่ยากและไม่น่าสนใจต่อไปได้ เพื่อให้งานเดินหน้าไปจนสาเร็จ
ดังจะเห็นได้จากมุมมองของครูทม่ี กี ารมองเชิงบวกทางวิชาการสูงว่า ตนเองไม่ใช่ครูสอนประจาวิชา
ภาษาอังกฤษ แต่หากในอนาคตผูบ้ ริหารมีนโยบายให้ครูแต่ละวิชาสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ตนคิด
ว่าการเตรียมตัวและความพยายาม จะช่วยให้ตนทาสิง่ นัน้ ได้
“เราอยู่นนี ่ ะ..เราก็อสิ ระ แต่บางทีกก็ ดดัน แต่เราก็ทําได้ บางคนคิดไปก่อน ว่าน่าจะทําไม่ได้
ทัง้ ทีย่ งั ไม่ทํา อย่างภาษาอังกฤษ เรายังไม่เริม่ แต่ถา้ เราเตรียมตัวก่อนว่าวันนี้จะสอนเรือ่ งนี้นะ เราก็
เตรียมไป คิดว่าถ้าตัวเองทําอ่ะ น่ าจะทําได้ มันอยู่ทคี ่ วามพยายามของเรา ”
(ครู 1 จากกรณีศกึ ษา 1)
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ขณะเดียวกันก็จะพบว่า ครูผู้ให้ขอ้ มูลจากกรณีศกึ ษาที่สอง ยอมรับว่าตนมีปญหาในเรื่อง
การจัดการเวลาที่เกิดจากการให้ความสาคัญกับบุคคลอื่น ทาให้ภาระงานที่รบั มาไม่เหมาะสมกับ
เวลาทีม่ ี ภาระงานหนึ่งส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อตารางเวลาของอีกงานหนึ่ง แต่กม็ คี วามเห็นว่า
เรื่องเหล่านี้ยดื หยุ่นได้หากผู้ร่วมงานหรือผู้บงั คับบัญชามีความเข้าใจ เช่น การมาทางานสายอัน
เนื่อ งจากภาระงานที่มอี ยู่มากมายอาจเกิด ขึ้นได้ แต่ หากผู้บ ริหารมีค วามเข้าใจ ก็ไ ม่ใ ช่ ปัญ หา
นอกจากนี้ มีความเห็นว่าการบริหารเวลามีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพของการสอนเพียงส่วน
หนึ่งเท่านัน้ ไม่ได้เป็ นตัวบ่งชี้ครูท่ตี ระหนักเรื่องเวลามากจะส่งผลให้ครูม ี ประสิทธิภาพในการสอน
มากด้วย
“มีปัญหาเรือ่ งเวลา โดยตัวเองจริงจังเวลาทํางาน แต่ดว้ ยความทีเ่ ราแคร์ค นอืน่ บางครัง้ เรา
อยากรับในส่ วนทัง้ หมด พยายามให้เขาทํามากทีส่ ุด บางก็ลมื ว่าเราไม่มเี วลามากพอ คือ เรารับ
หลายงาน ดูแลวิชาการ งานสอน งานครอบครัว คือถ้าครอบครัวไม่เข้าใจ ก็บริหารเวลาไม่ได้ ดังนัน้
ถ้าครูเข้าใจผู้บริหารเข้าใจ นักเรียนเข้าใจ ความกังวลของเราก็น้ อยลง อย่างเช่น บางวันเรามาช้า
เขาก็เข้าใจว่าเรางานเยอะ”
“แต่ถา้ มองว่าเวลากับประสิทธิภาพในการสอนของครู คิดว่าไม่น่าจะเกีย่ ว เพราะครูบาง
คนตรงเวลา แต่ประสิทธิภาพการสอนไม่ดกี ม็ ี แต่บางคนเข้าสอนสาย แต่เขาจัดการการสอนของ
เขาได้ คิดว่าเป็นเรือ่ งความน่าเชือ่ ถือมากกว่า”
(ครู 2 จากกรณีศกึ ษาที ่ 1)
การรับรู้แรงจูงใจของนักเรียน เป็ นปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านที่สาคัญ
ที่สุดของการมีระดับการมองเชิงบวกทางวิชาการสูงของครู กล่าวคือ ครูรบั รูว้ ่านักเรียนมีความ
สนใจ มีความพยายามที่จะเรียนรูอ้ ย่างแท้จริง สามารถเรียนรู้สงิ่ ใหม่ๆได้ และมีส่วนร่วมในชัน้
เรียนขณะทีค่ รูสอน ทางานทีค่ รูมอบหมายด้วยความตัง้ ใจ ดังรายละเอียดทีพ่ บในผลการวิจยั ระยะ
ที่ 2 ว่า ครูท่มี กี ารมองเชิงบวกทางวิชาการสูงสามารถรับรู้ได้ถึงความตัง้ ใจ ความพยายามของ
นักเรียนที่ต่างกันตามระดับความสามารถทางการเรียน ขณะเดียวกันก็มคี วามพยายามที่จะปรับ
ทัศนคติของนักเรียนให้ก้าวข้ามเรื่องระดับความสามารถที่ด้อยกว่าไปแล้วใช้ความมุ่งมันพยายาม
่
เพื่อความสาเร็จ
“ความตัง้ ใจต่างกัน อย่างห้องต้นๆก็ดีหน่ อ ย ห้อ ง AB (ชือ่ สมมติของห้อ งเรียนโครงการ
พิเศษมุง่ เน้นคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เพือ่ เตรียมตัวสู่ค่ายโอลิมปิค) เป็ นเด็กเก่ง ไม่ใช่เก่งหมด แต่
เป็ นเด็กทีอ่ ยากจะเก่ง บางคนมองว่า ABเด็กเก่ง ก็ใช่ แต่กว่าเขาจะเก่งล่ะ เราต้องเจียระไน เด็ก
อยากเก่ง เราก็สนับสนุ น ห้องถัดจาก ABจะคละเกรด เก่ง กลาง อ่อนเกือบน้อย แต่ไม่อ่อนมาก
เดีย๋ วเรียนไม่ได้ เขาจะได้พฒ
ั นา เพราะมีแรงกระตุ้น ทุกห้องมี 2-3 คนทีเ่ ก่งสุด เพือ่ นๆก็จะถาม
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กลุ่มนี้ความตัง้ ใจของห้อง AB สังการบ้
่
านก็จะได้เร็ว ก่อนเวลา ห้องท้ายๆ ก็ทยอยๆส่ง แค่อาจส่ง
ช้า แต่กส็ ่ง เราก็เข้าใจ ระดับสติปัญญาเขา เขาตามเพือ่ นไม่ทนั บังคับมาก เขาไม่ส่งเลย”
“อย่างห้องท้าย เวลาทําอะไรก็จะมองว่า ก็ใช่ส ิ เราโง่นี ่ ไม่ใช่เด็กห้อง AB นี ่ หนูจะทําได้ยงั ไง
ไม่ไ ด้นะ เราไม่ไ ด้โง่นะ แค่ ข้เี กีย จหนัก ไปหน่ อ ย ทุก คนมีค วามขี้เ กียจในตัว AB ขี้เ กียจไม่ไ ด้
เพราะจะเรียนไม่ทนั พอห้องท้ายๆ เด็กก็ไม่ได้รบี เร่ง แข่งขันไม่เยอะ ทําให้มองตัวเองตํา่ ว่าโง ไม่
ฉลาด เราก็ตอ้ งปรับทัศนคติ...”
“แรกเริม่ ต้องปรับทัศนคติเด็กก่อน ให้เขารูก้ ่อนว่าวิง่ ทีเ่ ขาเรียยนสําคัญ ถึงครูเก่ง แต่ถ้า
เขาอคติ เขาก็ไม่อยากเรียน”
(ครู 1 จากกรณีศกึ ษา 1)
ส่วนนักเรียนยอมรับว่านักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนมีความตัง้ ใจในการเรียน โดยเฉพาะ
วิชาสามัญ
“นักเรียนส่วนมากจะตัง้ ใจเรียน ตัง้ ใจเรียนสามัญ (เป็ นเพราะอะไร?: ผู้สมั ภาษณ์) เพราะ
สนุกกว่า ได้ทดลองด้วย”
(นักเรียน 1 จากกรณีศกึ ษา 1)
“มาทีน่ ี ่ เด็กเรียนเก่ง ถึงไม่ได้อยู่กบั หนังสือตลอดเวลา แต่ตอบคํา ถามได้ เลยรูส้ กึ ว่า ไม่ได้
ล่ะ กระตุน้ ให้เราขยันขึน้ ไม่เอาแต่เล่น”
(นักเรียน 2 จากกรณีศกึ ษา 1)
ตามผลการวิจยั ในระยะที่ 1 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มกี ารมองเชิงบวกทาง
วิชาการต่า นักเรียนจะมีแรงจูงใจในการเรียนต่ าด้วย ดังผลการวิจยั ระยะที่ 2 ทีส่ ามารถอธิบายเชิง
ลึกได้ว่านักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนต่ า หมายถึง แรงจูงใจในการเรียนวิชาสามัญต่ า เนื่องจาก
จุ ด มุ่ ง หมายในการเลือ กโรงเรีย นที่เ คร่ ง ครัด ในวิช าการศาสนาตัง้ แต่ ต้ น นั ก เรีย นจึง ไม่ เ ห็น
ความส าคัญ ของการเรีย นวิช าสามัญ เท่ า กับ วิช าศาสนา และอาจหมายถึง การที่นัก เรีย นไม่ไ ด้
ตัง้ เป้ า หมายระยะยาวที่จ ะศึก ษาต่ อ ในระดับ ที่สูง ขึ้น เพื่อ พัฒ นาคุ ณ ภาพชีว ิต ของตนในอนาคต
เนื่องจากครอบครัวไม่มคี วามรูท้ จ่ี ะแนะนาในเรื่องการศึกษาต่อ รวมถึงระดับเศรษฐานะทางสังคม
ของผูป้ กครองนักเรียนทีไ่ ม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชี วติ ความ
เป็ นอยูใ่ ห้สงู กว่าเดิม
“ส่วนรวมแล้ว เด็กเราก็..ใฝ่ เรียนใฝ่ รู้ ด้วยความทีโ่ รงเรียนนี้เป็ นโรงเรียนปอเนาะ ดังนัน้
เด็กจะมีความใฝ่ รูใ้ ฝ่ เรียนในส่วนของศาสนามากกว่า ซึง่ หลังๆเราก็พยายามให้เด็กกระตุ้นในด้าน
สามัญ ในส่วนวิชาการ ถ้ารูจ้ กั ทีน่ ี ่ ก็จะเน้นศาสนา โดยส่วนใหญ่ผปู้ กครองทีม่ าส่งทีน่ ี ่ อยากให้ลูก
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ได้ศาสนามากกว่า แต่ทางสามัญก็พยายามสร้างจิตสํานึกให้เด็กคิดว่าทัง้ สามัญและศาสนานัน้ มี
ความสําคัญพอๆกัน ก็คอื พยายามให้เด็กนัน้ มีกจิ กรรมส่วนสามัญ เพราะแต่ก่อนเด็กจะเน้นศาสนา
มาก บางครัง้ ละเลยสามัญไปเลย หลังๆเราก็มกี จิ กรรมส่วนสามัญเพิม่ ขึ้น เพือ่ ต้องการให้เด็กรูว้ ่า
สามัญก็สาํ คัญ กับการประกอบอาชีพ”
(ครู 2 จากกรณีศกึ ษา 2)

“ปั ญหาของเด็กคือ เด็กทีไ่ ม่อยากเรียนหนังสือ เนือ่ งจากว่าเพือ่ นไม่เรียน ....”
“ในเรือ่ งแรงจูงใจมากกว่ า จะ motivate อย่างไร ทําอย่า งไรให้เ ขาเห็นภาพอนาคต
แรงจูงใจทีจ่ ะทําให้เขาทุ่มเท บางทีผู้ปกครองให้เรียนอย่างเดียว เรียนทําไมอ่ะ เรียนจบก็กลับมา
มอต็อง(แปลว่า กรีดยาง; ภาษามลายูถนิ ่ )แต่งงาน บางกลุ่มมีอย่างนี้ เขาเห็นภาพผู้ปกครอง
ทํางานอย่างนี้ไง อย่างน้อยคือ ให้ได้ศาสนา ถ้ามองอาชีพ เขาไม่ได้คดิ ว่าต้องพยายามเรียนให้ดขี ้นึ
มีหน้าทีก่ ารงานบนโลกนี้ เนือ่ งจากเราเน้นศาสนา ผูป้ กครองเน้นศาสนา พอเรียนสามัญ เด็กก็จะ
พูดมาว่า งาญีวะปอซีแย (แปลว่า เรียนสามัญไปทําไม?; ภาษามลายูถนิ ่ ) ซึง่ เราก็พยายามพูดคุย
นะ ให้อุสตาซพูดคุย..”
(ผูอ้ ํานวยการ 2 จากกรณีศกึ ษา 2)
สาหรับผลของการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูท่สี ่งผลต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมใน
การปฏิบตั งิ านของครู ทีพ่ บจากการวิจยั ระยะที่ 1 ว่า ครูทม่ี กี ารมองเชิงบวกทางวิชาการสูงจะส่งผล
ต่อความยึดมันผู
่ กพันในวิ ชาชี พครู การมีความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพครูนัน้ ประกอบด้วย 1)
การมีพลังในการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพครูสูง มีความเต็มใจและอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ 2)การอุทศิ
ตนให้กบั วิชาชีพครู มีความเสียสละ ภาคภูมใิ จ และรูส้ กึ ว่าการเป็ นครูเป็ นแรงบันดาลใจ รวมถึง
3) การเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิชาชีพครู มีสมาธิจดจ่อและรูส้ ึ กมีความสุขในขณะที่ปฏิบตั กิ าร
สอน ดังจะเห็นได้จากผลการวิจยั ในระยะที่ 2 ว่า ครูของกรณีศกึ ษามีองค์ประกอบของความยึดมัน่
ผูกพันในวิชาชีพครูครอบคลุมทัง้ 3 องค์ประกอ กล่าวคือครูมคี วามยินดีมคี วามเต็มใจทีจ่ ะช่วยเหลือ
นักเรียนทุกคนโดยไม่แบ่งแยกระดับความสามารถ ครูมคี วามพยายามในการสร้างสรรค์ส่อื ต่างๆทีจ่ ะ
ช่วยให้นกั เรียนเรียนรูไ้ ด้ดขี น้ึ ครูอุทศิ เวลาให้กบั การสอนไม่เพียงเฉพาะเวลาตามกาหนดการสอนใน
ชัน้ เรียนมองว่าเวลาของครูไม่ใช่เพียงหนึ่งคาบทีส่ อนแต่หมายรวมถึงเวลาที่ต้องใช้ในการเตรียมการ
สอนด้วย มีความภาคภูมใิ จในความเป็ นครูทม่ี โี อกาสมองเห็นศิษย์เติบโต มีอาชีพการงานทีด่ ี อีกทัง้
รูส้ กึ มีความสุขในขณะที่สอน สามารถจดจ่อและมีสมาธิกบั การสอน ไม่นาปั ญหาส่วนตัวของตนมา
เป็ นอุปสรรคขัดขวางสมาธิในการสอนและบรรยากาศในชัน้ เรียน
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“ต้อ งพัฒนาตลอดเวลา ปี น้ ีเ ราใช้สอื ่ นี้นะ ต้อ งคิดว่า มันครอบคลุ มไหม ต้องปรับปรุง
พลาดไม่ผดิ อย่างเราทําเราคิดว่าสวย ดี แต่พอไปใช้ มันไม่พอนะ ก็ต้องคิดว่าจะปรับยังไง ทํา
ยังไงทีไ่ ม่ต้องแจกเด็กทุกคน แต่เด็กเข้าใจได้ ทําเป็ นแผนผังดีไหม ขนาดใหญ่ ติดกระดาน จะ
ชัดเจนกว่าไหม จะได้ไม่ตอ้ งยือ้ แย่งบัตรคํา”
“การทีเ่ วลาเราสอน อย่างเราวางแผนการจัดการเรียนการสอนไว้ เป๊ ะ เราก็จะใช้กบั ห้องนี้
ไม่ได้นะ บางที ไปปุ๊ บ ห้องนี้น่าจะเพอร์เฟค แต่ปรากฏใช้ไม่ได้ เราก็ตอ้ งปรับเปลีย่ น”
“ครูบางคน ว่าเรากลัวเด็ก เราไม่กลัวนะ กลัวอะไรก็กลัวไป แต่ต้องกลัวว่าเด็กจะอคติ
ต่อไปถ้าเขาไปคุยกับเพือ่ นล่ะ วันหนึง่ เพือ่ นๆก็จะตาม อคติตาม แค่เราด่าเด็กคนเดียวว่าโง่... มันก็
ไม่ใช่”
“สังเกตตัวเอง เวลาเครียดๆ เวลาสอนจะมีความสุข กับเด็กไม่มปี ั ญหา แต่ปัญหาอาจจะ
มีปัญหาการทํางาน บางคนก็อาจจะมีกบั เพือ่ นร่วมงาน แต่สอนมีความสุข เวลาเราเครียด พอไป
สอนเราจะผ่อนคลาย”
“แค่รสู้ กึ ว่า เรายังมีความสุขกับการทํางาน มองเห็นหลายคนเปลีย่ นงาน เราอยู่นี ่ เหมือน
ชีวติ จะกดดัน แต่เราก็มคี วามสุขนะ เงินเดือนไม่เยอะ แต่ก็อยู่ได้ ทัง้ เดือนก็อยู่ได้ กําลังใจมาจาก
เด็กๆ ครอบครัวล้อเล่น ว่าเวลาไปไหน ก็ได้ยนิ แต่คนเรียก ครูๆ โอ๊ ยรําคาญคุณครู ไปไหนก็มคี น
ทัก”
(ครู 1 จากกรณีศกึ ษา 1)
ขณะทีโ่ รงเรียนทีม่ กี ารมองเชิงบวกทางวิชาการสูง ครูจะมีความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพสูง
ส่วนโรงเรียนที่มกี ารมองเชิงบวกทางวิชาการต่ า ผลการศึกษาก็สะท้อนให้เห็นว่าครูมคี วามยึดมัน่
ผูกพันในวิชาชีพต่ ากว่า โดยสามารถอธิบายรายละเอียดเชิงลึกเพิม่ เติมได้จากผลการศึกษาว่า ครู
ส่วนใหญ่ท่มี าทางานในโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีขอ้ จากัดเรื่องความพร้อมมากมาย โดยเฉพาะด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่น้อยกว่าโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดใหญ่
ซึง่ ครูทป่ี ฏิบตั งิ านอยู่ในโรงเรียนเหล่านี้มหี ลายกลุ่ม สามารถจัดกลุ่มอย่างสังเขปดังนี้ 1)ครูทจ่ี บสาย
วิช าชีพ ครู แ ละจบในสาขาตรงกับ ที่ต นสอนกลุ่ ม นี้ ม ัก จะเข้า มาท างานในโรงเรีย นขนาดเล็ ก
เพียงชัวคราว
่
เพื่อรอเวลาไปสอบหรือรอเวลาเรียกตัวเพื่อไปบรรจุรบั ราชการครูในโรงเรียนของรัฐ
2)ครูท่ไี ม่ได้จบสายวิชาชีพครูและไม่ได้จบตรงสาขาที่สอน ครูกลุ่มนี้มกั จะมีอายุการปฏิบตั งิ านใน
โรงเรียนขนาดเล็กยาวนานกว่า ด้วยเหตุผลว่าตนเองมีขอ้ จากัดเรือ่ งวุฒกิ ารศึกษา ดังนัน้ ไม่มโี อกาส
ทีจ่ ะสอบบรรจุรบั ราชการครู ในขณะทีก่ ารสมัครเข้าทางานในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่กม็ โี อกาส
น้อยที่จะได้รบั เลือกให้เข้าทางาน เนื่องจากโรงเรียนขนาดใหญ่มตี วั เลือกของผูส้ มัครมากกว่าและ
มักจะเลือกครูท่จี บสายวิชาชีพครูและสาขาวิชาที่ต้องการโดยตรง ดังนัน้ การทางานในโรงเรียน
ขนาดเล็ก แม้มขี ้อจากัดเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการ แต่ถอื ว่าดีกว่าการตกงาน อี กทัง้ ยังได้
ทางานในพืน้ ทีใ่ กล้บา้ น 3) ครูทไ่ี ม่มวี ุฒวิ ชิ าชีพครูทม่ี คี วามตัง้ ใจทางานในโรงเรียนขนาดเล็ก และ
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พยายามพัฒนาตนเองในด้านทักษะความรูต้ ่างๆเกี่ยวกับการการสอนและการเป็ นครู ด้วยเหตุผลว่า
มีใจทีอ่ ยากพัฒนานักเรียนและโรงเรียนทีด่ อ้ ยโอกาสกว่า สาคัญคือมีความสุขกับการสอน ในกลุ่มที่
3 นี้ อาจมีครูท่จี บสายวิชาชีพครูสอนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กได้เช่นเดียวกัน แต่ถือว่ามีสดั ส่วน
น้อยกว่า เนื่องจากแม้ครูไม่สามารถสอบบรรจุเพื่อรับราชการในโรงเรียนรัฐได้ แต่ครูมโี อกาสได้รบั
เลือกจากโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ให้ไปสอนในโรงเรียนเหล่านัน้ โดยได้รบั ค่าตอบแทนทีส่ ูงกว่า
ดังนัน้ ปั ญหาของโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่นอกจากปั ญหาการขาดแคลนครูทม่ี ปี ระสบการณ์ใน
สาขาเฉพาะแล้ว สิง่ ที่ตามมาคือ ครูท่ปี ฏิบตั ิงานอยู่ในโรงเรียนเหล่านี้ มีจานวนไม่น้อยที่ไม่ได้ม ี
ความตัง้ ใจเป็ นครูตงั ้ แต่แรกเริม่ ครูจงึ ขาดความเชื่อมันในความสามารถทางการสอนของตน
่
ส่งผล
ต่อบรรยากาศของความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน รวมถึงการให้ความสาคัญกับความสาเร็จ
ทางวิชาการของนักเรียน เนื่องจากครูขาดความพร้อม ส่งผลให้ ครูมแี นวโน้ มที่จะมีความยึดมัน่
ผูกพัน ทุ่มเท เสียสละ และมีความสุขกับการปฏิบตั งิ านในอาชีพครูต่า
“ด้วยสัญชาตญาณแล้ว ถ้าโดยรวมแล้ว ขอแบ่งเป็ นครึง่ ๆละกัน ส่วนความคิดทีจ่ ะลึกซึ้ง
เหมือนเรานัน้ รักทีจ่ ะอยู่ตรงนี้จริงๆ มีไม่กคี ่ น บางคนเท่าทีเ่ ราคุย อยู่เพราะว่าไม่มที จี ่ ะไป ด้วย
ความทีฉ่ ันก็ไม่ได้จบอะไรมาก ไม่ได้เก่ง อะไรมาก แค่ได้ทํางานตรงนี้กไ็ ด้แล้ว หรือบางคนจบตาม
เอกมาสอน ก็รอทีจ่ ะไปสอบบรรจุ อะไรอย่างนี้กม็ ี แต่ทอี ่ ยูจ่ ริงๆทีไ่ ม่ไปสอบทีไ่ หนเลย ก็ 2-3 คน”
“ห้าสิบ ๆ คือ ในส่ ว นของความรู้ส ึกทีจ่ ะลึกซึ้งทีจ่ ะอยู่จริงๆ ส่ว นอีก ห้าสิบ คือ รอไปสอบ
ส่วน 2-3 คนนัน้ จะลึกซึ้งเหมือนเราไหม อืม.. ไม่แ น่ ใจ แต่เราเห็นการทํางานของเขา เห็นการดูแล
นักเรียน คิดว่าเขาคงไม่ไปไหนแล้วล่ะ คงอยูท่ นี ่ จี ่ นกว่าจะไม่ทาํ งาน”
“เหตุ ผ ลคือ ครูทีม่ าสอนโรงเรีย นขนาดเล็ก จะเป็ น ครูทีไ่ ม่จ บตามเอกเยอะ ทีน้ ี ถ้า ไป
โรงเรียนขนาดใหญ่ เขาต้องเลือกครูตามเอกแน่ นอน สมมติไปโรงเรียนขนาดใหญ่แล้ว ไปสมัคร ไม่
มีวุฒคิ รู ไม่จบตามเอก ไปสอนไม่ได้แน่ โรงเรียนขนาดเล็กแต่ก่อน ไม่ค่อยมีครูจบตามเอก ดังนัน้
โรงเรียนจึงจําเป็ นต้องเลือกครูทมี ่ าสมัครให้มาสอนก่อน ทําให้ครูทไี ่ ม่จบตามเอก ก็คดิ ว่า ถ้าฉันไป
สอบ ก็คงไม่ได้ ดังนัน้ เลือกทีจ่ ะไม่ไป”
“จริงๆแล้ว ในส่วนครูทมี ่ าสอน ถ้าไม่อยากให้เกิดปั ญหา ต้องอยู่ทผี ่ ู้บริหารแล้วล่ะ เพราะ
โดยทัวไป
่ ครูโรงเรียนเอกชน เงินเดือนไม่เท่ากับโรงเรียนรัฐ พูดง่ายๆก็คอื ประเด็นเรือ่ งเงินเดือน
เพราครูบางคนเลือ กจะไปสอนโรงเรีย นใหญ่ เพราะเงิน เดื อ นมากกว่า น่ า จะป็ นประเด็กหลัก ๆ
สําคัญคือการบริหารมากกว่ า สมมติโรงเรียนsupport เพิม่ เงินเดือน หรือไม่ก็ให้ สวัสดิการทีด่ พี อ
เหมือนว่าเป็ นกําลังใจให้ครูผู้สอน เช่น การรักษาพยาบาล หรือในส่วนของของตอบแทนเพิม่ เติม
นอกเหนือจากการสอน”
“ปกติแ ล้ว ครูเ อกชนมีทงั ้ ส่ วนทีบ่ รรจุและไม่บรรจุ ครูทบี ่ รรจุจะได้ค่ ารักษาพยาบาลได้
ทัง้ หมด โรงเรียนบรรจุให้ไม่หมด เพราะ สช. จัดสรรมา ดูตามจํานวนนักเรียน จํานวนห้อง”
(ครู 2 จากกรณีศกึ ษา 2)
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จากแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในระดับบุคคล (ครู) จะเห็นว่าการมองเชิงบวก
ทางวิชาการส่งผลต่อพฤติ กรรมการทางานและพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ขององค์การ โดย
ครูมพี ฤติกรรมการทางานทีก่ ่อให้เกิดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนและได้มาตรฐานตาม
วิชาชีพครู อีกทัง้ มีพฤติกรรมการทางานทีน่ อกเหนือจากบทบาทหน้าทีโ่ ดยตรง แต่ยนิ ดีปฏิบตั ดิ ว้ ย
ความสมัครใจเพื่อสนับสนุ นให้โรงเรียนประสบผลสาเร็จ ซึ่งครอบคลุม 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1)พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ2)พฤติกรรมการคานึงถึงผูอ้ ่นื 3) พฤติกรรมสานึกในหน้าที่ และ
4)พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ ดังผลการวิจยั ระยะที่ 2 ที่พบว่า ครูมคี วามเข้าใจเนื้อหาวิชาที่ตน
สอนอย่างดี ซึ่งผู้วจิ ยั สังเกตเห็นว่า ครูสามารถยกตัวอย่างเนื้อหาในรายวิชาที่ตนสอนมาอธิบาย
ประกอบระหว่างการให้สมั ภาษณ์อย่างคล่องแคล่ว ครูจดั ทาแผนการสอนล่วงหน้า มีเทคนิควิธใี น
การสอนโดยเน้ นผู้เ รียนเป็ นส าคัญ ตรวจสอบว่านักเรียนมีค วามเข้าใจเนื้อ หาที่ต นสอนหรือ ไม่
มีการวิเคราะห์ปัญหานาไปสู่การทาวิจยั เพื่อพัฒนานักเรียนรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง พัฒนาตนเอง
อยู่ เ สมอ โดยการทบทวน ปรับ และพัฒ นาสื่อ การเรีย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกับ นั ก เรีย น
ใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์มาประกอบการเรียนการสอน เช่น นักเรียนไม่สามารถเข้าถึงตัวอย่าง
ในหนังสือเรียน อาจเนื่องจากบริบททีไ่ กลตัวจากชีวติ ประจาวันของนักเรียนมากเกินไป ครูกเ็ ลือกใช้
ตัวอย่างจากประเด็นทีก่ าลังถูกพูดถึงในสื่อออนไลน์มาปรับเป็ นตัวอย่าง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ดี
ขึน้ ครูสามารถสร้างบรรยากาศชัน้ เรียนทีเ่ อือ้ ให้นกั เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีความพยายามทีจ่ ะให้
นักเรียนมีทศั นคติท่ดี ีต่อ การเรียนและระมัดระวังไม่ใ ห้นักเรียนเกิดทัศนคติทางลบต่อ การเรียนรู้
ส่งผลให้นักเรียนพึงพอใจวิธกี ารจัดการเรียนการสอนของครู ยังผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจ
ครูมมึ ุมมองต่อการปฏิบตั กิ ารสอนว่าเป็ นงานสร้างสรรค์อย่างหนึ่ง อีกทัง้ ครูสามารถปฏิบตั ติ นเป็ น
แบบอย่างทีด่ กี บั นักเรียนได้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั สังเกตเห็นถึงการปฏิบตั ติ วั ท่าทาง การพูดจาทีเ่ หมาะสม ไม่
พูดเสียงสูงเสียงต่าเกินไป ไม่ใส่อารมณ์ทางลบขณะพูดถึงสิง่ ทีเ่ ป็ นปั ญหา หน้าตายิม้ แย้มตลอดเวลา
ขณะให้สมั ภาษณ์ สะท้อนถึงการมีมติ รไมตรีและการมีมนุ ษยสัมพันธ์ รวมถึงการแต่งกายของครูท่ี
สอดคล้อ งกับหลักการข้อ กาหนดของศาสนาอิ สลามเกี่ยวกับการแต่งกายของสตรี สอดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียนทีต่ ้องการให้นักเรียนศึกษาเล่าเรียนในบรรยากาศอิสลาม โดยมีครูทงั ้ สามัญ
และศาสนาเป็ นแบบอย่างที่ดแี ก่นักเรียน ซึง่ ครูยนิ ดีปฏิบตั ติ ามด้วยความภาคภูมใิ จและคล้อยตาม
ว่าการเป็ นครูไม่เพียงแต่ความรูค้ วามสามารถเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นสิง่ สาคัญ การเป็ นแบบอย่างของมุสลิมที่
ดีนนั ้ สาคัญไม่น้อยไปกว่ากัน
“สีส่ บิ นาทีของตัวเองจะสนุ กสนานสอนจนกว่านักเรียนรู้สกึ ว่าจะเข้าใจ แต่ พอถาม เด็กก็
ตอบไม่มคี ่ะ หนูเข้าใจหมดเลย ส่วนใหญ่เด็กจะบอกว่าครูสอนเข้าใจ อธิบายเข้าใจ เวลาเราอธิบาย
สนุกสนาน สอดแทรกเรือ่ งจากข้างนอก เพราะหนังสือบางเล่มยกตัวอย่างยาก เช่น วรรณคดี ภาษา
บาลีแปลความค่อนข้างยาก เราก็จะยกวรรณคดีทเี ่ ขารูจ้ กั เช่น พระอภัยมณี หรือยกตัวอย่างรอบๆ
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ทีเ่ ขารูจ้ กั สมัยนี้ ก็ทวี ี สือ่ ออนไลน์... เด็กสมัยนี้ไม่อ่านนิยาย ผูห้ ญิงพอมี แต่ผชู้ ายไม่อ่าน เรือ่ งสัน้
ไม่ค่อยอ่าน แต่ถ้าถามสปอร์ต ก็พอได้ ละครทีเ่ รายกมา ก็มาจากนิยายเรือ่ งสัน้ ผูช้ ายอ่านหนังสือ
น้อย ต้องมีบงั คับบ้าง นิดนึง ไม่ ใช่ให้เกลียด แต่ในระดับทีพ่ อดี อ่ะ หาเรือ่ งสัน้ สักเรือ่ งทีช่ อบ แล้ว
สรุปลงสมุดซิ ถ้าสรุปได้ แสดงว่าผ่านจุดประสงค์ตรงนัน้ แล้ว”
“ครูตอ้ งใช้ความคิดสร้างสรรค์นะ ไม่ใช่แค่ศลิ ปิน เพราะต้องคิดตลอดว่าสร้างสือ่ แบบไหน
เด็กจะเข้าใจ ถ้าไม่เป็ นครู ก็น่าจะเป็ นครีเอทีฟได้นะบางคน”
“บางทีครูคนนี้เด็กไม่กล้า แต่กบั เรากล้า อันนี้นําไปสู่วจิ ยั อีก วิจยั หน้าเดียว วิจยั ต้องส่งทุก
เทอม อย่างน้อยเทอมละเรือ่ ง มาจากปั ญหาในชัน้ เรียนของเรา ปั ญหาอะไรทีเ่ ราแก้ได้ ก็เสนอ
ผูบ้ ริหาร บางทีเจอปั ญหาเดิมๆ แต่เด็กคนละคน ก็แก้ต่างกัน จะใช้วธิ แี ก้ของปีทแี ่ ล้วก็ไม่ได้ ก็ตอ้ ง
ปรับอีก”
“คุณต้องปั น้ ศิษย์ให้ได้ดี ปั ้นยังไงก็ได้ คือจากก้อนดิน ปั น้ รูปบิดๆเบี้ยวๆ ดินมันไม่ดตี งั ้ แต่
ต้นอ่ะ แต่ถา้ เราสามารถปั ้นให้เป็นรูปร่างทีส่ วยงามทีเ่ หมาะกับดินนัน้ ก็ถอื ว่าเราสําเร็จแล้ว ไม่ตอ้ ง
ปั น้ อลังการ เป็นศิลปะชัน้ ยอด”
“เด็กจะมองว่าเราเป็นคนใจดี ถึงเราจะอารมณ์เสียมา ใครไม่เกีย่ ว เราไม่ควรเหวีย่ ง เด็ก
ไม่เกีย่ ว เราสอนก็สอนไป อยากเหวีย่ งเก็บไว้”
“สังเกตตัวเอง เวลาเครียดๆ เวลาสอนจะมีความสุข”
“เวลาไม่ได้กดดันกับการทํางาน ถ้าเราทํางานอย่างเต็มที ่ ไม่ตอ้ งกังวลว่าจะทําไม่ทนั คนไม่
มีเวลา คือคนไม่ทํา เพราะงานบางอย่าง ต้องใช้เวลาสีส่ บิ นาที ไม่ใช่สสี ่ บิ นาที เพราะต้องเตรียมการ
สอน ต้องทบทวนเนื้อหา ทําความเข้าใจเนื้อหาก่อนสอนจริง”
“แค่รสู้ กึ ว่า เรายังมีความสุขกับการทํางาน มองเห็นหลายคนเปลีย่ นงาน เราอยู่นี ่ เหมือน
ชีวติ จะกดดัน แต่เราก็มคี วามสุขนะ เงินเดือนไม่เยอะ แต่กอ็ ยูไ่ ด้ ทัง้ เดือนก็อยูไ่ ด้”
“งานประจํา คือ สอน บัน ทึก หลัง สอน สือ่ นวัต กรรมเทอมละ 1 ชิ้น เพือ่ ให้เ ห็น ว่ า ครูม ี
พัฒนาการ… ครูทุกคนต้องมีผลงาน ถ้าไม่มผี ลงาน ยํา่ กับทีค่ ุณไม่สามารถพัฒนาเด็กได้”
“เรารูส้ กึ ว่าเราสําคัญนะ ไม่ใช่แค่กบั โรงเรียน นอกจากสุขกับงานสอน แต่สําคัญกับหลาย
ฝ่ ายมันแสดงว่าถ้าเราปฏิบตั กิ บั เด็กดี เด็กจะพูดกับเด็กในทางทีด่ ”ี
“แรกเริม่ ต้องปรับทัศนคติเด็กก่อน ให้เขารูก้ ่อนว่าสิง่ ทีเ่ ขาเรียนสําคัญ ถึงครูเก่งแต่ถ้าเด็ก
อคติ เขาก็ไม่อยากเรียน”
“เวลาสอน อย่าสักแต่สอนเนื้อหาอย่างเดียว ก็ตอ้ งแทรกคุณธรรมจริยธรรม...”
“บางคนเห็นมาโรงเรียน เขาดูภายนอก เขาก็เรียก อุสตาซะฮฺ แยกไม่ออก บ่งบอกว่าเรา
แต่งตัวเรียบร้อย ถ้าต้นแบบดี ลูกแบบก็ออกมาดี แต่ตอ้ งค่อยๆพัฒนา”
“เริม่ จากแนวคิดผูบ้ ริหาร เวลาจะทําอะไร เขาก็ปรึกษาประชุมครูนะ แบบนี้ดไี หม เราจะให้
เด็กดีได้ เราต้องเริม่ จากตัวเราก่อน ต้องดูแลจัดการครูก่อน การแต่งงานควรเรียบร้อยก่อนไหม
เป็นต้นแบบ”
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ส่วนของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การของครูท่ไี ด้รบั อิทธิพลจากการมองเชิง
บวกทางวิชาการของครูนนั ้ พบข้อข้อมูลเชิงลึกจากการวิจยั ระยะที่ 2 ว่า นอกจากครูจะสอนและให้
คาปรึกษาแก่นักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาที่ตนสอนแล้ว ยังมีเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้สอบถาม
และขอคาปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาที่นักเรียนไม่เข้าใจในรายวิชาอื่นๆที่ไม่ใช่วชิ าในความรับผิดชอบ
ของตนด้วย ครูยงั ให้การร่วมมือกับฝ่ ายต่างๆในการช่วยเหลือแก้ปัญหานักเรียน
“ครูตอ้ งรูท้ ุกวิชา เพราะเด็กเรียนทุกวิชา เราแม่นของตัวเองอยู่แล้ว แต่ถ้าเราตอบคําถาม
ได้ทไี ่ ม่ใช่วชิ าตัวเอง เด็กเขาจะนับถือเรา”
“แรกเริม่ ต้องปรับทัศนคติเด็กก่อน ให้เขารูก้ ่อนว่าสิง่ ทีเ่ ขาเรียนสําคัญ ถึงครูเก่ง แต่ถ้าเด็ก
อคติ เขาก็ไม่อยากเรียน จากนัน้ ถ้าไม่ได้ ก็อาจจะติดต่อผูป้ กครอง ถัดจากนัน้ ก็ครูทดี ่ ูแลเด็ก ครู
พ่อครูแม่คอื ครูทอี ่ ยูใ๋ นพื้นที ่ ซึง่ เป็นครูทสี ่ อนทีโ่ รงเรียน ครูเหล่านี้จะรูจ้ กั ผูป้ กครองของเด็กดีกว่า ครู
ทีป่ รึกษา”
(ครู 1 จากกรณีศกึ ษา 1)
ขณะเดียวกัน ผลการศึกษากรณีทส่ี อง ก็พบว่าครูประสบปั ญหาด้านพฤติกรรมในการสอน
“เราก็จะคุยกับเด็ก นักเรียนก็บอกปั ญหา แก้ทคี ่ รูบา้ ง แก้ทนี ่ ักเรียนบ้าง บางทีโทษกันไป
โทษกันมา ครูโทษเด็กว่าฉันเต็มทีแ่ ล้วนะ แต่เด็กเองทีไ่ ม่ตงั ้ ใจ พอคุยกับเด็ก ก็บอกอย่างนี้ๆๆ ไม่
เข้าใจ...(แสดงสีหน้าเคร่งเครียด)”
(ครู 2 จากกรณีศกึ ษา 2)
จะเห็นได้ว่า การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูและของโรงเรียนที่เป็ นปั จจัยสาคัญต่อ
ความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพครู พฤติกรรมการทางานของครู และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ ด ี
ขององค์การ สามารถยืนยันและอธิบายเชิงลึกได้ดว้ ยผลการวิจยั ระยะที่ 2
ข้ อ ค้ นพบจากการวิ จยั ระยะที่ 1 บางส่ วนที่ ไ ม่เป็ นไปตามสมมติ ฐาน ได้แก่ ไม่พบ
นัยสาคัญของอิทธิพลจากการสนับสนุนจากครอบครัวทีม่ ตี ่อการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู
และพบว่าปั จจัยเหตุทส่ี าคัญทีส่ ุดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจคงอยู่ในวิ ชาชี พครูคอื การการสนับสนุ น
จากครอบครัว นัน่ แสดงว่า ครูท่ไี ด้รบั การสนับสนุ นจากครอบครัว ซึ่งครอบคลุมความใกล้ชิด
ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวและการรับรูก้ ารสนับสนุ นทางอารมณ์จากครอบครัว โดยครอบครัว
มีความอบอุ่น ช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทางานได้นัน้ เป็ นสิง่ สาคัญต่อการคงอยู่ต่อไปใน
วิชาชีพครู ข้อค้นพบนี้จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 ปรากฏอยูใ่ นผลการวิจยั เชิงลึกในระยะที่ 2 ทีพ่ บว่า
เหตุผลที่ครูยงั คงอยู่และตัง้ ใจคงอยู่ในวิชาชีพครูต่อไปนัน้ เนื่องจากยังรู้สกึ มีความสุขกับการสอน
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และส่วนสนับสนุนสาคัญทีม่ ผี ลต่อความสุขความสบายใจนัน้ คือครอบครัวและนักเรียน โดยส่วนของ
นักเรียนนัน้ ผลการวิจยั ระยะที่ 1 ปรากฏผลว่าเป็ นตัวแปรเชิงเหตุท่สี ่งผลต่อการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของครู ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้อธิบายไปแล้วในตอนก่อนหน้าในเรื่องการรับรูแ้ รงจูงใจของนักเรียนว่า
ส่งผลต่อการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูอย่างไร ส่วนของครอบครัวจะพบว่าครูกรณีศกึ ษาเห็น
ว่าครอบครัวมีส่วนสาคัญทาให้การทางานดีขน้ึ เนื่องจากครูอาศัยอยู่กบั พ่อแม่ และมีภาระรับผิดชอบ
ในการดูแลพ่อแม่และค่าใช้จ่ ายในบ้าน ในช่วงแรกของการทางาน ระยะทางในการเดินทางไปกลับ
ระหว่างบ้านและโรงเรียนเป็ นระยะทางร่วม 20 กิโลเมตร และครูต้องกลับถึงบ้านหลังห้าโมงเย็นทุก
วัน ครอบครัวจึงมีความห่วงกังวล คอยโทรศัพท์ตดิ ตามครูทุกวัน สิง่ นี้ผู้วจิ ยั ตัง้ ข้อสังเกตว่าอาจ
สร้างความไม่สบายใจให้กบั ครู แต่หลังจากทีค่ รอบครัวมีความเข้าใจมากขึน้ ทาให้ครูมคี วามสบาย
ใจและมองว่าสิง่ นี้เป็ นส่วนสนับสนุ นการทางานโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการสนับสนุ นด้านอารมณ์ ซึ่ง
ผูว้ จิ ยั มองว่ามีความเกีย่ วข้องกับการคงอยูใ่ นวิชาชีพครูต่อไปอย่างสบายใจ ได้ทางานทีต่ นรักและก็ม ี
รายได้มาดูแลครอบครัว ขณะที่เมื่อสังเกตในบริบทการทางานทัวไป
่
เป็ นสิง่ ที่ได้รบั รูอ้ ยู่เสมอว่ามี
บุคลากรต้องลาออกจากงานประจาเดิมเพื่อเปลีย่ นมาทางานทีต่ นสามารถดูแลครอบครัวอย่างใกล้ชดิ
เช่ น งานที่ส ามารถท าได้ จ ากที่ บ้า น หรือ งานใกล้ บ้า น เป็ นต้ น นอกจากนี้ จะเห็น ได้ว่ า ครู ม ี
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว มีการพูดคุยหยอกล้อในเชิงบวกถึงการเป็ นครู
อยูบ่ ่อยครัง้ ความสัมพันธ์อนั ดีและการได้รบั การสนับสนุ นทางอารมณ์ทท่ี าให้ครูสุขสบายใจ ทาให้
ครูยงั ไม่มคี วามคิดทีจ่ ะเปลีย่ นไปทางานสายอาชีพอื่นในขณะนี้
“เคยคิดเหมือนกันว่าอยากเรียนภาษาเพิม่ แล้วหางานอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ครู แต่คดิ ไปมา เราก็ม ี
ความสุขกับอาชีพครู ยังไม่คดิ ว่าจะกีป่ ี คิดว่าเรายังพัฒนาได้อกี มีหลายอย่างทีย่ งั ไม่รู้”
“ครอบครัวมีส่วนให้การทํางานดีข้นึ แรกๆทํางานใหม่ๆ จะกลับเย็น จากบ้านสิบกิโล กลับ
ประมาณห้าโมง แรกๆ พ่อแม่โทรทุกวัน ตอนหลังกลับ ห้าโมงทุกวันเขาก็ไม่โทรแล้ว เหมือนว่า
ครอบครัวต้องสนับสนุนด้วย ..”
“ถึงอยูก่ บั ครอบครัวเดิม เราก็มภี าระต้องดูแล ไม่ต่างจากมีลูกมีสามี เพราะพ่อแม่เรารายได้
ไม่แน่นอน เราต้องมีภาระ ค่านํ้าไฟทุกอย่าง”
“แค่รสู้ กึ ว่า เรายังมีความสุขกับการทํางาน มองเห็นหลายคนเปลีย่ นงาน เราอยู่ นี ่ เหมือน
ชีวติ จะกดดัน แต่เราก็มคี วามสุขนะ เงินเดือนไม่เยอะ แต่ก็อยู่ได้ ทัง้ เดือนก็อยู่ได้ กําลังใจมาจาก
เด็กๆ ครอบครัว ครอบครัวล้อเล่นว่าเวลาไปไหน ก็ได้ยนิ แต่คนเรียก ครูๆ โอ๊ย! รําคาญคุณครู ไป
ไหนก็มคี นทัก...(ยิม้ แกมหัวเราะ)”
(ครู 1 จากกรณีศกึ ษา 1)
ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบจากการศึกษารายกรณีท่ี 2 ที่แม้จะอยู่ในโรงเรียนที่มรี ะดับการ
มองเชิงบวกทางวิชาการต่า แต่กลับพบว่ามีการสนับสนุนจากครอบครัวในการคงอยู่ในวิชาชีพครูสูง

176
ซึ่งเป็ นสิง่ ยืนยันว่า การสนับสนุ นจากครอบครัวไม่ได้ส่งผลต่อการมองเชิงบวกทางวิชาการ แต่
ส่งผลต่อการคงอยูใ่ นวิชาชีพครูต่อไปหรือไม่
“การมีค วามครัวทีเ่ ข้าใจจะทํางานได้ง่ายมากๆ (เน้ นยํ้า) อย่างตัวเองโชคดีทคี ่ รอบครัว
เข้าใจ ตอนทีป่ ฏิเสธงานที ่ สสจ ถามครอบครัว เขาก็เคารพการตัดสินใจของเรา พอเขายอมรับ พอ
แต่งงานแล้ว สามีก็เข้าใจ เราก็จะบอกเขาว่างานเรามีอะไรบ้าง เขาก็รวู้ ่าเราชอบงานแบบนี้ ถนัด
ทางนี้ เขาก็พร้อมสนับสนุน กลางคืนมาติวเด็ก เขาก็เข้าใจ เขามาส่ง”
(ครู 2 จากกรณีศกึ ษา 2)
นอกจากนี้ ยังไม่พบนัยสาคัญของอิทธิพลมุมมองการจัดการเรียนการสอนของครูต่อ
การมองเชิงบวกทางวิชาการของครู นัน่ แสดงว่า ความคิดความเชื่อของครูทม่ี องว่าการยึดผูเ้ รียน
เป็ นศูนย์กลางเป็ นวิธสี อนทีด่ สี ุด เช่น การให้ความสาคัญกับความคิดความรูส้ กึ ของผูเ้ รียน ไม่ได้
เป็ น สิ่ง ที่ท านายระดับ การมองเชิง บวกทางวิช าการของครู ส่ ว นผลการศึก ษารายกรณี พ บว่ า
กรณีศกึ ษาที่ 1 และ 2ต่างก็ให้ความสาคัญและตระหนักอย่างชัดเจนว่าการจัดการเรียนการสอนต้อง
คานึงถึงความสามารถที่แตกต่างกันของนักเรียน ทาอย่างไรจึงจะให้นักเรียนทุกคนมี ความเข้าใจ
และมีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อเนื้อหาวิชาทีเ่ รียน
“สอนจนกว่านักเรียนรูส้ กึ ว่าจะเข้าใจ แต่พอถาม เด็ก ก็ตอบไม่มคี ่ะ หนู เข้าใจหมดเลยส่วน
ใหญ่เด็กจะบอกว่าครูสอนเข้าใจ อธิบายเข้าใจ เวลาเราอธิบายสนุ ก สนาน สอดแทรกเรือ่ งจากข้าง
นอก เพราะหนังสือบางเล่มยกตัวอย่างยาก เช่น วรรณคดี ภาษาบาลีแปลความค่อนข้างยาก เราก็จะ
ยกวรรณคดีทีเ่ ขารู้จ กั เช่ น พระอภัย มณี หรือ ยกตัว อย่า งรอบๆ ตัว ทีเ่ ขารู้ จ กั สมัย นี้ ก็ทีว ี สือ่
ออนไลน์ เด็กสมัยนี้ไม่อ่านนิยาย ผู้หญิงพอมี แต่ผู้ชายไม่อ่าน เรือ่ งสัน้ ไม่ค่อยอ่าน แต่ถ้าถาม
สปอร์ต ก็พอได้ ละครทีเ่ รายกมา ก็มาจากนิยายเรือ่ งสัน้ ผูช้ ายทีอ่ ่านหนังสือน้อย ต้องมีบงั คับบ้าง
นิดนึง ไม่ใช่ให้เกลียด แต่ในระดับทีพ่ อดี อ่ะ หาเรือ่ งสัน้ สักเรือ่ งทีช่ อบ แล้วสรุปลงสมุดซิ ถ้าสรุปได้
แสดงว่าผ่านจุดประสงค์ตรงนัน้ แล้ว”
(ครู 1 จากกรณีศกึ ษา 1)
“ไม่ได้คดิ ว่าเด็กเก่งทุกคน เพราะแต่ละคนความสามารถไม่เท่ากัน ต้อ งมาเรียนฟิ สกิ ส์
เคมีชวี ะ ทัง้ ทีต่ วั เองไม่รวู้ ่าชอบหรือไม่ชอบ คือโรงเรียนเปิ ดแค่สาขาเดียว วิทย์-คณิต คือเด็กถ้ามา
เรียนก็ตอ้ งเรียนสาขานี้ เด็กบางคนไม่มคี วามสามารถด้านการคํานวณ เราต้องทํายังไงให้เด็กชอบ
รัก อย่างน้อยให้ผ่านจุดนัน้ ไปได้ แค่น้ีกป็ ระสบความสําเร็จแล้วล่ะ”
(ครู 2 จากกรณีศกึ ษา 2)
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 ประสบการณ์ การเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนที่ มีการมองเชิ งบวกทางวิ ชาการ
สูงเป็ นอย่างไร?
ผลจากการเก็บ ข้อ มูล เชิงลึก กับ นัก เรียนของกรณีศึกษาสามารถอธิบ ายได้เ พิ่มเติม ว่ า
นักเรียนทีก่ าลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรียนมีความกระตือรือร้นกับการเรียนสูง จะเห็นได้จากตัวผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ที่ส ามารถบอกเล่าถึงเป้ าหมายของตนได้อย่างชัดเจน มีค วามมุ่งมันที
่ ่จะประสบความสาเร็จใน
การศึกษาต่อในคณะและมหาวิทยาลัยทีต่ นสนใจ นักเรียนมีทศั นคติทางบวกต่อครู มองครูเป็ นผู้ช้ี
ทาง ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่ครูท่ที าหน้าที่สอนเนื้อหาวิ ชา แต่ยงั เป็ นครูท่ใี ห้ข้อคิดต่างๆในการดาเนิน
ชีวติ อีกทัง้ ยังมองครูเป็ นแรงบันดาลใจในการมีความสุขกับสิง่ ที่ตนทาอยู่ ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรูต้ ่างๆให้นักเรียนเข้าใจได้ดี มีเทคนิคการสอน โดยในระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้วจิ ยั
สังเกตเห็นว่าผู้ให้ขอ้ มูลแสดงท่าทางสีหน้ายิม้ แย้มบ่งบอกว่ามีความยินดี และสบายใจในสิง่ ที่ได้ให้
ข้อ มูล ไม่รู้ส ึก อึด อัด หรือ ถู ก กดดัน ให้ต อบไปในทางใดทางหนึ่ ง ประกอบกับ ก่ อ นที่จ ะเริ่ม การ
สัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ได้อธิบายและชีแ้ จงโดยละเอียดถึงการปกป้ องสิทธิ ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล จนมันใจว่
่ าผูใ้ ห้
ข้อ มูล เข้า ใจและมีค วามสบายใจที่จ ะให้ข้อ มูล ด้ว ยความเต็ม ใจ และในระหว่ า งที่ก ระบวน การ
สัมภาษณ์ดาเนินไป ผูว้ จิ ยั พยายามเลีย่ งการใช้ภาษาทีเ่ ป็ นทางการ พูดคุยอย่างเป็ นกันเอง เพื่อให้
บรรยากาศดาเนินไปอย่างผ่อนคลาย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสามารถสรุปได้ว่า ข้อมูลที่ได้จากนักเรียนมี
ความน่าเชื่อถืออีกทัง้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลทีไ่ ด้จากครู
นัก เรีย น 1 เป็ นนัก เรียนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ท่ี 5 ภูมลิ าเนาเดิมจาก จ.พัทลุ ง ย้ายมาจาก
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาแห่งหนึ่งใน จ.พัทลุง เข้ามาเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 เทอม 2 ย้ายมา
เพราะอยากได้ประสบการณ์ทางภาษา และมีญาติท่เี คยเป็ นศิษย์เก่าโรงเรียนนี้ ส่วนนักเรียน 2
ก าลัง ศึก ษาอยู่ ม ัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 5 ย้า ยมาจากโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลามแห่ ง หนึ่ ง ใน
จ.สงขลา
“ครูทนี ่ ีเ่ วลาสอนเข้าถึง นักเรียนดี ไม่ได้สนใจแค่ในห้อง ถ้ามีคนไหนไม่เข้าใจ จะอธิบาย
นอกเวลาเรียนก็ถามได้”
“นักเรียนส่วนมากจะตัง้ ใจเรียน ตัง้ ใจเรียนสามัญ (เป็ นเพราะอะไร?: ผู้สภั าษณ์) เพราะ
สนุกกว่า ได้ทดลอง”
“ครูมสี ่วน ถ้าครูสอนเข้าใจ ทําให้หนูอยากกลับไปทบทวนวิชาทีเ่ กีย่ วกับคณะทีอ่ ยากเรียน”
“ทีบ่ ้านจะถามว่าเรียนเข้าใจไหม ถ้าไม่เข้าใจ ก็ยา้ ยกลับไปเรียนทีเ่ ก่า หนู บอกว่าเข้าใจ
มากกว่าทีเ่ ก่าเยอะ ทีเ่ ก่า พอเรียนก็กลับไปเรียนพิเศษอีก ทีน่ ี ่ ถ้าเรียนก็แค่ บางวิชา เสริม เช่น
อังกฤษ”
“ชอบการถ่ายทอดของอาจารย์ทนี ่ ี ่ จะไม่เครียด ไม่ซเี รียส ถึงเป็ นวิชายาก แต่ทําให้ง่ายได้
มีเทคนิคต่างๆ”
(นักเรียน 1 จากกรณีศกึ ษา 1)
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“ครูทนี ่ ไี ่ ม่ได้เน้นการเรียนอย่างเดียว มีกจิ กรรมด้วย”
“มาทีน่ ี ่ เด็กเรียนเก่ง ถึงไม่ได้อยูก่ บั หนังสือตลอดเวลา แต่ตอบคําถามได้ เลยรูส้ กึ ว่า ไม่ได้
ล่ะ กระตุน้ ให้เราขยันขึน้ ไม่เอาแต่เล่น”
“ตอนนี้พยายามอ่านหนังสือ อะไรทีร่ สู้ กึ ว่าเราด้อย ก็จะเน้นหนัก เล็ง ม.อ. หาดใหญ่คณะ
แพทยศาสตร์ หนูว่าหนูสอบได้นะถ้าหนูพยายามแอคทีฟตัวเองขึน้ เรือ่ ยๆ”
“..(อะไรจะช่วยทําให้เราสําเร็จตามทีห่ วัง ?) หนึง่ ..เกรด สอง..การทีเ่ ราหาความรู้ใหม่ๆ
อาชีพแพทย์บางอย่างอาจไม่มสี อนในห้อง ก็ต้องหาความรูใ้ หม่ๆ ว่าคนเป็ นแพทย์มปี ระสบการณ์
อย่างไร ผ่านการสอบอย่างไร เตรียมตัวอย่างไร พยายามลอกเลียนแบบ”
(นักเรียน 2 จากกรณีศกึ ษา 1)
ในขณะที่พ บว่านัก เรีย นในกรณีศึกษาที่ส อง มีค วามแตกต่ างชัดเจนในเรื่อ งเป้ าหมาย
ทางด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ สามในสีค่ นให้ขอ้ มูลว่าต้องการศึกษาต่อด้านศาสนาจน
จบระดับชัน้ ศาสนาตอนปลาย (ษานะวียะฮฺ ) หรือศาสนาชัน้ 10 และจากนัน้ จะเรียนต่อ ศาสนาใน
ระดับชัน้ ทีส่ ูงขึน้ ไป โดยไม่ได้ให้ความชัดเจนว่าวางเป้ าหมายเรื่องการประกอบอาชีพภายหลังจาก
เรียนจบไว้อย่างไร
“จบ ม.6 ต่อทีน่ จี ่ นจบชัน้ 10แล้วเรียนกีตาบ”
“ (เรียนกีตาบกีป่ ี?) .............”
“ (แล้วอนาคตเราล่ะ วางไว้อย่างไร?) ........ไม่ร.ู้ ..........”
(นักเรียน 3 จากกรณีศกึ ษา 2, ชัน้ ม.6)
“ต่อจนจบชัน้ 10 ไปต่อศาสนาชัน้ กุลลียะฮฺทโี ่ รงเรียนอืน่ ”
“(จบแล้วทําอะไรต่อ? ออกมาทํางานอะไร? อยากทําอะไร?).................เงียบ” (มีเสียง
แทรกเข้ามาว่า “กลับมาเป็ นอุสตาซ”) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําทับเพิม่ เติมว่า “อืม...ก็เป็ นไปได้......”
(นักเรียน 4 จากกรณีศกึ ษา 2, ชัน้ ม.6)
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องการวิจยั ผสานวิธพี หุระดับปั จจัยเชิงเหตุและผลของการมองเชิงบวกทาง
วิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้ เป็ นการวิจยั ผสานวิธรี ะหว่างเชิง
อธิบายรูปแบบติดตามผล (Explanatory sequential mixed method design) ซึง่ กระบวนการวิจยั
แบ่งเป็ น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณเพื่อตอบคาถามการวิจยั และระยะที่
2 เป็ นวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายขยายข้อค้นทีไ่ ด้จากระยะที่ 1 แล้วอภิปรายผลการวิจยั
แบบบูรณาการผสานวิธ ี โดยได้กาหนดจุดมุง่ หมายของการวิจยั ครัง้ นี้ ไว้ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุของการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนและ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อ ศึก ษาอิทธิพ ลของการมองเชิงบวกทางวิชาการที่มตี ่ อ โรงเรียนและครูโรงเรีย น
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. เพื่ อ อธิ บ ายข้ อ ค้ น พบจากการวิ จ ัย ระยะที่ 1 ในแง่ ป ระสบการณ์ ข องผู้ บ ริ ห าร
ประสบการณ์การสอนของครู และประสบการณ์การเรียนรูข้ องนักเรียน

กระบวนการวิ จยั โดยสรุป มีดงั นี้
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิ จยั
การวิ จยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณเพื่อตอบจุดมุ่งหมายข้อ 1 และ 2 ประชากร คือ
บุคลากรครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพืน้ ที่จงั หวัดจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปั ตตานี
ยะลา และนราธิวาส จานวน 7709 คน จากโรงเรียนทัง้ หมด 157 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครัง้ นี้ เก็บข้อมูลกับบุคลากรครูทป่ี ฏิบตั งิ านในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพืน้ ที่
จัง หวัดจัง หวัดชายแดนใต้ ได้จากการสุ่ ม แบบหลายขัน้ ตอน กลุ่ มตัว อย่างในการศึก ษาครัง้ นี้
แบ่ งเป็ น 2 ระดับ ได้แ ก่ ระดับ กลุ่ ม เป็ นโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม ในพื้นที่ 3 จังหวัด
จานวน 20 โรงเรียน และตัวอย่างระดับบุคคลเป็ นครูซง่ึ ปฏิบตั งิ านกระจายอยู่ในโรงเรีย นทีเ่ ป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างระดับกลุ่ม จานวน 404 คน
การวิ จยั ระยะที่ 2เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อตอบจุดมุ่งหมายข้อที่ 3 เลือกใช้รูปแบบ
การศึกษาหลายกรณี (Multiple cases study) กลุ่มตัวอย่างเป็ นโรงเรียนกรณีศกึ ษาทีค่ ดั เลือกจาก
การวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นโรงเรียน 2 โรงเรียน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ได้แก่ ผูบ้ ริหาร ครู และนักเรียนใน
โรงเรียนกรณีศกึ ษา รวม 10 คน
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เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
การวิ จยั ระยะที่ 1 เป็ นแบบสอบถามประกอบด้ว ย 2 ส่ ว น ส่ ว นที่ 1เป็ นแบบสอบถาม
ข้อ มู ล ทัว่ ไปของครู และส่ ว นที่ 2 เป็ นแบบวัด ตัว แปรที่ใ ช้ ใ นการศึก ษา จ านวน 15 ตัว แปร
ประกอบด้วย แบบวัดตัวแปรระดับกลุ่ม ได้แก่ ความรับผิดชอบร่วมบรรยากาศโรงเรียน พฤติกรรม
การเป็ นสมาชิก ที่ดีขององค์ก ารระดับ โรงเรียน การมองเชิง บวกทางวิช าการของโรงเรีย น และ
ประสิทธิผลของโรงเรียน และแบบวัดตัวแปรระดับบุคคล ได้แก่ มุมมองการจัดการเรียนการสอน
มุมมองเกี่ยวกับเวลา การรับรู้แรงจูงใจของนักเรียน การสนับสนุ นจากชุมชน การสนับสนุ นจาก
ครอบครัว การสนับสนุ นจากครอบครัว ความตัง้ ใจคงอยู่ในวิชาชีพครู ความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพ
ครู ความยึดมันผู
่ ก พันในวิชาชีพ ครู พฤติก รรมการเป็ นสมาชิกที่ดีข ององค์ก าร แบบสอบถาม
ดังกล่าวสาหรับเก็บข้อมูลกับครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีค่า
ความเชื่อมันของแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับตัง้ แต่ 0.72-0.92
การวิ จยั ระยะที่ 2เป็ นแนวค าถามสาหรับการสัมภาษณ์ เ ชิง ลึก(In-depth interview)
สาหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนในโรงเรียนกรณีศกึ ษา
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิ จยั ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณในการวิจยั นี้ แบ่งเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิตเิ ชิงบรรยาย ได้แก่ การหาความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2)การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของตัวแปรในแบบจาลอง
ซึ่งได้จากการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ได้แก่ การหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุด 3)การ
วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด โดยการหาความเชื่อมัน่ (Riliability) และค่าความเทีย่ ง
เชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยใช้ก ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
factor analysis: CFA) ของตัวแปรหลักในแบบจาลองด้วยโปรแกรม Mplus4)การวิเคราะห์เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพการวัดตัวแปรพหุระดับ ได้แก่ การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน ความ
รับผิดชอบของกลุ่ม บรรยากาศโรงเรียน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การระดับโรงเรียน
และประสิทธิผลของโรงเรียน และ 5)การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โครงสร้างพหุระดับ (Multilevel structural equation modeling: MSEM)
การวิ จยั ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพในการวิจยั ครัง้ นี้ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
จากบันทึกการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญตามประเด็นทีก่ าหนด เพื่ออธิบายขยายความข้อค้นพบที่
ได้จากการวิจยั ระยะที่ 1
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ผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอการสรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจยั ครัง้ ตามลาดับ
ดังนี้
1. สรุปผลการวิจยั
1.1 สรุปผลการวิจยั ระยะที่ 1 วิจยั เชิงปริมาณ
1.2 สรุปผลการวิจยั ระยะที่ 2 วิจยั เชิงคุณภาพ
2. อภิปรายผลการวิจยั ผสานวิธ ี
3. ข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการวิ จยั
1.1 สรุปผลการวิ จยั ระยะที่ 1 ผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอการสรุปผลการวิจยั ระยะที่ 1 ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้มจี านวน
20 โรงเรียน ส่ วนใหญ่ตงั ้ อยู่ในพื้นที่จงั หวัดปั ตตานี คิดเป็ นร้อยละ 45 รองลงมาเป็ นจังหวัด
นราธิวาสและจังหวัดยะลา คิดเป็ นร้อยละ 30 และ 25 ตามลาดับ โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็ นประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 40 รองลงมาคือขนาดใหญ่พเิ ศษ คิดเป็ นร้อยละ 35
ทีเ่ หลือเป็ นโรงเรียนขนาดกลาง คิดเป็ นร้อยละ 15 และโรงเรียนขนาดเล็กคิดเป็ นร้อยละ 10 ขนาด
กลุ่มโดยเฉลีย่ เท่ากับ 20.20 ส่วนกลุ่มตัวอย่างระดับบุคคลเป็ นครูทป่ี ฏิบตั งิ านอยู่ในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จานวน 404 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 80.20 อายุเฉลี่ย 31 ปี
ภูมลิ าเนาเดิมจังหวัดปั ตตานีมากทีส่ ุด ร้อยละ 42.57 รองลงมาคือนราธิวาส ยะลา และอื่นๆ คิดเป็ น
ร้อยละ 33.1721.29 และ 2.23 ตามลาดับ ส่วนใหญ่จบการศึกษาสามัญระดับปริญญาตรี คิดเป็ น
ร้อยละ 91.83 การศึกษาศาสนาระดับ ษานะวียะฮฺ คิดเป็ นร้อยละ 44.80 ส่วนใหญ่ปฏิบตั ิงานใน
วิชาชีพครูมาแล้วเฉลีย่ 7.31 ปี
2. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างในการวัดตัวแปรพหุระดับของตัวแปร
กลุ่ ม คือ การมองเชิง บวกทางวิช าการของโรงเรีย นความรับ ผิด ชอบร่ว ม บรรยากาศโรงเรีย น
พฤติก รรมการเป็ นสมาชิก ที่ดีข ององค์ ก ารในโรงเรีย น และประสิท ธิผ ลของโรงเรีย น พบว่ า
1)ตัวแปรภาวะการมองเชิ งบวกทางวิ ชาการของโรงเรียนระดับกลุ่มมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบด้านความไว้วางใจของกลุ่มต่อผู้ปกครองและนักเรียน และองค์ประกอบการมุ่งเน้ น
วิชาการ ผลการตรวจสอบความสอดคล้องภายในกลุ่มด้วยค่า rwg.j เท่ากับ .940 บ่งบอกว่ามีความ
สอดคล้องกันของคะแนนภายในกลุ่มมากเพียงพอทีจ่ ะสร้างเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มและนาไปวิเคราะห์
พหุระดับได้ การตรวจสอบความแปรปรวนของตัวแปรระหว่างกลุ่ม โดยพิจารณาจากค่า Intraclass
correlation coefficient (ICC1) มีค่าเท่ากับ .111 บ่งบอกว่ามีความแปรปรวนของคะแนนระหว่าง
กลุ่ ม มากเพีย งพอที่จ ะสร้า งเป็ น ตัว แปรระดับ กลุ่ ม ได้ 2)ตัว แปรความรับ ผิ ด ชอบร่ ว มผลการ
ตรวจสอบความสอดคล้องภายในกลุ่มด้วยค่า rwg.j เท่ากับ .903 บ่งบอกว่ามีความสอดคล้องกัน
ของคะแนนภายในกลุ่มมากเพียงพอที่จะสร้างเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มและนาไปวิเคราะห์พหุระดับได้
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การตรวจสอบความแปรปรวนของตัวแปรระหว่างกลุ่ม โดยพิจารณาจากค่า Intraclass correlation
coefficient (ICC1) มีค่าเท่ากับ .038 บ่งบอกว่ามีความแปรปรวนของคะแนนระหว่างกลุ่มไม่มาก
เพียงพอที่จะสร้างเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มได้ ผู้วจิ ยั จึงปรับลดระดับการวิเคราะห์ตวั แปรเป็ นระดับ
บุคคล 3)ตัวแปรบรรยากาศโรงเรียนระดับกลุ่มเหลือเพียง 1 องค์ประกอบ ผลการตรวจสอบ
ความสอดคล้องภายในกลุ่มด้วยค่า rwg.j เท่ากับ .903และความแปรปรวนของตัวแปรระหว่างกลุ่ม
โดยพิจารณาจากค่าIntraclass correlation coefficient (ICC1) มีค่าเท่ากับ .212 บ่งบอกว่ามีความ
สอดคล้องกันของคะแนนภายในกลุ่มและมีความแปรปรวนของคะแนนระหว่างกลุ่มมากเพียงพอมาก
เพียงพอทีจ่ ะสร้างเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มและนาไปวิเคราะห์พหุระดับได้ 4)ตัวแปรพฤติ กรรมการ
เป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การในโรงเรียนระดับกลุ่ม ผลการตรวจสอบความสอดคล้องภายในกลุ่ม
ด้ว ยค่ า rwgj เท่ ากับ .931 และความแปรปรวนของตัว แปรระหว่ างกลุ่ ม โดยพิจ ารณาจากค่ า
Intraclass correlation coefficient (ICC1) มีค่าเท่ากับ 0.061 บ่งบอกว่ามีความสอดคล้องกันของ
คะแนนภายในกลุ่มและมีความแปรปรวนของคะแนนระหว่างกลุ่มมากเพียงพอมากเพีย งพอที่จะ
สร้างเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มและนาไปวิเคราะห์พหุระดับได้ 5)ตัวแปรประสิ ทธิ ผลของโรงเรียนผล
การตรวจสอบความสอดคล้องภายในกลุ่มด้วยค่า rwgj เท่ากับ .925 และความแปรปรวนของตัว
แปรระหว่างกลุ่ม โดยพิจารณาจากค่า Intraclass correlation coefficient (ICC1) มีค่าเท่ากับ .149
บ่งบอกว่ามีความสอดคล้องกันของะแนนภายในกลุ่มและมีความแปรปรวนของคะแนนระหว่าง
กลุ่มมากเพียงพอมากเพียงพอทีจ่ ะสร้างเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มและนาไปวิเคราะห์พหุระดับได้ โดย
สรุป ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรพหุระดับของตัวแปรการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของโรงเรียน ความรับผิดชอบร่วม บรรยากาศโรงเรียน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี อง
องค์การระดับโรงเรียน และประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า ตัวแปรเกือบทุกตัว ยกเว้น ตัวแปร
ความรับผิดชอบร่วม มีคุณภาพเหมาะสมทีจ่ ะนาไปวิเคราะห์พหุระดับต่อไป
3. ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างพหุระดับตัวแปรเชิงเหตุและผลของการมองเชิงบวกทาง
วิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้ หลังปรับแบบจาลอง พบว่า มีค่า
ดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองผ่านเกณฑ์ (𝜒2=679.289, df=295, p<0.001,CFI = 0.924, TLI
= 0.901 , RMSEA = 0.057)โดยอิทธิพลของตัวแปรระดับบุคคล ระดับกลุ่มและอิทธิพลข้ามระดับที่
พบในการวิจยั มีดงั นี้
อิ ทธิ พลของตัวแปรระดับบุคคล
ผลการวิเคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเหตุและผลของการมองเชิงบวก
ทางวิชาการของครูระดับบุคคล พบความสัมพันธ์ดงั นี้
1. การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูได้รบั อิทธิพลจากตัวแปรจิตลักษณะส่วนบุคคล
ของครู ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั โดยมีตวั แปรเพียงตัวเดียวทีม่ อี ทิ ธิพลคือ มุมมองเกี่ยวกับ
เวลา โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .476
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2. การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูได้รบั อิทธิพลจากตัวแปรสภาพแวดล้อมด้าน
การปฏิบตั งิ าน ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั โดยตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลสูงสุดคือ การรับรูแ้ รงจูงใจ
ของนักเรียน รองลงมาคือการสนับสนุ นจากชุมชน โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ
.237 และ .198 ตามลาดับ ขณะทีพ่ บว่าได้รบั อิทธิพลการสนับสนุ นจากครอบครัว แต่ไม่มนี ัยสาคัญ
ทางสถิติ
3. ตัวแปรด้านจิตลักษณะเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านของครูท่ไี ด้รบั อิทธิพลจากการมอง
เชิง บวกทางวิช าการของครู มีเ พีย งตัว แปรเดีย วคือ ความยึด มันผู
่ ก พัน ในวิช าชีพ ครู โ ดยมีค่ า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ.568
4. ตัวแปรด้านการปฏิบตั งิ านของครูได้รบั อิทธิพลจากการมองเชิงบวกทางวิชาการ
ของครู โดยพฤติกรรมการทางานของครูได้รบั อิทธิพลสูงสุด รองลงมาคือพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ทีด่ ขี ององค์การ โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .775 และ .735 ตามลาดับ
5. ตัวแปรพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การได้รบั อิทธิพ ลจากตัวแปร 2 ตัว
แปร โดยได้รบั อิทธิพลสูงสุดจากการมองเชิงบวกทางวิชาการ รองลงมาคือมุมมองการจัดการเรียน
การสอน โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ.735 และ .244 ตามลาดับ
6. ตัวแปรความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพครูได้รบั อิทธิพลจากตัวแปร 2 ตัวแปร โดย
ได้รบั อิทธิพลสูงสุดจากการมองเชิงบวกทางวิชาการ รองลงมาคือมุมมองการจัดการเรียนการสอน
โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .568 และ .211 ตามลาดับ
7. การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูเป็ นตัวแปรคันกลางของความสั
่
มพันธ์ระหว่าง
จิตลักษณะส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านของครู กับตัวแปรจิตลักษณะทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการปฏิบตั งิ านของครูและพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของครู ดังนี้
7.1 การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูเป็ นตัวแปรคันกลางของความสั
่
มพันธ์
ระหว่าง การรับรูแ้ รงจูงใจของนักเรียนกับการยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพ โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ .135
7.2 การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูเป็ นตัวแปรคันกลางของความสั
่
มพันธ์
ระหว่าง การรับรูแ้ รงจูงใจของนักเรียนกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การของครู โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .174
7.3 การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูเป็ นตัวแปรคันกลางของความสั
่
มพันธ์
ระหว่างมุมมองของครูเ กี่ยวกับเวลากับการยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพ โดยมีค่ าสัมประสิทธิ ์อิทธิพ ล
มาตรฐานเท่ากับ.270
7.4 การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูเป็ นตัวแปรคันกลางของความสั
่
มพันธ์
ระหว่างมุมมองของครูเกี่ยวกับ เวลากับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การของครู โดยมีค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .350
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7.5 การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูเป็ นตัวแปรคันกลางของความสั
่
มพันธ์
ระหว่างมุมมองของครูเกี่ยวกับเวลากับพฤติกรรมการทางานของครู โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ .369
7.6 การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูเป็ นตัวแปรคันกลางของความสั
่
มพันธ์
ระหว่างการสนับสนุ นจากชุมชนกับความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพครู โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ .112
อิ ทธิ พลของตัวแปรระดับกลุ่ม
ผลการวิเ คราะห์ แ บบจ าลองโครงสร้า งความสัม พัน ธ์ข องตัว แปรระดับ กลุ่ ม พบ
ความสัมพันธ์ดงั นี้
1. ตัวแปรพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การระดับโรงเรียน ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
มองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .997
2. ประสิท ธิผ ลของโรงเรีย นได้ร บั อิท ธิพ ลจากการมองเชิง บวกทางวิช าการของ
โรงเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .883
3. การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนเป็ นตัวแปรคันกลางของความสั
่
มพันธ์
ระหว่างตัวแปรพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การระดับโรงเรียนและตัวแปรประสิทธิผลของ
โรงเรียน ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .881
อิ ทธิ พลของตัวแปรข้ามระดับ
ผลการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้า งความสัมพันธ์พหุระดับ พบความสัมพันธ์ข้าม
ระดับ ดังนี้ คือ การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนมีอทิ ธิพลข้ามระดับต่อการมองเชิงบวก
ทางวิชาการของครู ความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพ ครูพฤติกรรมการทางาน และพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์การของครูอย่างมีนัยสาคัญ โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .925
.852.736และ .776ตามลาดับ
ผลการวิจยั ระยะที่ 1 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ดังตาราง 32
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ตาราง 32 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ระยะที่ 1
สมมติ ฐานในการวิ จยั

ผลการทดสอบสมมติ ฐาน

1. ตัวแปรเชิงสาเหตุระดับองค์การ ได้แก่ ความรับผิดชอบร่วมของ
โรงเรียน บรรยากาศโรงเรียน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ี
ขององค์การในโรงเรียน มีอทิ ธิพลทางตรงต่อการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของโรงเรียน

เป็ นไปตามสมมติฐาน
บางส่วน
SOCB  SAO

2. การมองทางบวกเชิงวิชาการของโรงเรียนมีอทิ ธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน

เป็ นไปตามสมมติฐาน
บางส่วน
SAOSEF

3. การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนเป็ นตัวแปรคันกลาง
่
ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงสาเหตุระดับองค์การ (ความ
รับผิดชอบร่วมของโรงเรียน บรรยากาศโรงเรียน และพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การระดับโรงเรียน) และตัวแปรผลระดับ
องค์การ (ประสิทธิผลของโรงเรียน และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ระดับโรงเรียน)

ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

4. ตัวแปรจิตลักษณะส่วนบุคคลของครู (ความเชื่อของครูเกีย่ วกับ
การจัดการเรียนการสอน และมุมมองของครูเกี่ยวอนาคต) และ
ปั จจัยสภาพแวดล้อมการปฏิบตั งิ านของครู (การรับรูแ้ รงจูงใจของ
นักเรียน การสนับสนุ นจากชุมชน และการสนับสนุ นจาก
ครอบครัว) มีอทิ ธิพลทางตรงต่อการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู

เป็ นไปตามสมมติฐาน
บางส่วน
TIM TAO
MOTTAO
COMTAO

5. การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูมอี ทิ ธิพลทางตรงต่อตัวแปร
จิตลักษณะทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของครู (ความตัง้ ใจคงอยูใ่ น
วิชาชีพ และการยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพ) และพฤติกรรมการ
ปฏิบตั งิ านของครู (พฤติกรรมการทางาน และพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์การของครู)
เป็ นไปตามสมมติฐานบางส่วน
เป็ นไปตามสมมติฐานบางส่วน
TAOENG
TAOPER
TAOTOCB
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ตาราง 32 (ต่อ)
สมมติ ฐานในการวิ จยั

ผลการทดสอบสมมติ ฐาน

6. การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูเป็ นตัวแปรคันกลางของ
่
ความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะส่วนบุคคล (ความเชื่อของครู
เกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน และมุมมองของครูเกี่ยวอนาคต)
และสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านของครู (การรับรูแ้ รงจูงใจของ
นักเรียน การสนับสนุ นจากชุมชน และการสนับสนุ นจาก
ครอบครัว) กับตัวแปรจิตลักษณะทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน
ของครู (ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นวิชาชีพ และการยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพ)
และพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของครู (พฤติกรรมการทางาน และ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การของครู)

เป็ นไปตามสมมติฐาน
บางส่วน
MOTTAOENG
MOTTAOPER
MOTTAOTOCB
TIMTAOENG
TIMTAOPER
TIMTAOTOCB
COMTAOENG
COMTAOPER
COMTAOTOCB
เป็ นไปตามสมมติฐาน
บางส่วน
SAO TAOb
SAO ENGb
SAO PERb
SAO TOCBb
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

7. การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนมีอทิ ธิพลข้ามระดับต่อ
การมองเชิงบวกทางวิชาการของครู ตัวแปรจิตลักษณะทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการปฏิบตั งิ าน (ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นวิชาชีพ และการยึดมันผู
่ กพัน
ในวิชาชีพ) และพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของครู (พฤติกรรมการ
ทางาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การของครู)
8. ความรับผิดชอบร่วม พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
ระดับโรงเรียนและบรรยากาศโรงเรียนมีอทิ ธิพลข้ามระดับต่อการ
มองเชิงบวกทางวิชาการของครู
9. การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนเป็ นตัวแปรคันกลาง
่
ข้ามระดับของความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบร่วมและการ
มองเชิงบวกทางวิชาการของครู

ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
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1.2 สรุปผลการวิ จยั ระยะที่ 2 วิ จยั เชิ งคุณภาพ
การวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพื่ออธิบายข้อค้นพบจากการวิจยั ระยะที่ 1
สามารถสรุปข้อค้นพบได้เป็ น 2 ประเด็น ดังนี้
1.2.1 ข้อค้นพบที่ยืนยันตามการวิ จยั ระยะที่ 1
การวิจยั เชิงคุณภาพในระยะที่ 2ถือเป็ นการตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลด้ว ย
วิธกี ารตรวจสอบสามเส้าด้านวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological trangulation) ร่วมกับ
วิธกี ารเชิงปริมาณ จากผลการวิจยั ระยะที่ 2 พบข้อมูลทีย่ นื ยันผลตามการวิจยั ระยะที่ 1 ดังนี้
1) คุณลักษณะของโรงเรียนที่มีการมองเชิ งบวกทางวิ ชาการสูงและตา่
1.1) ข้อ ค้น พบจากการวิจยั ระยะที่ 1ว่าพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ของ
องค์การระดับโรงเรียนส่ งผลต่ อการมองเชิ งบวกทางวิ ชาการของโรงเรียนสอดคล้องกับข้อ
ค้นพบในการวิจยั ระยะที่ 2 ว่าการทีค่ รูในโรงเรียนรับรูว้ ่าบุคลากรในโรงเรียนมีความทุ่มเทช่วยเหลือ
และให้ความร่วมมือกับเพื่อนครูและโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบ
โดยตรงด้วยความสมัครใจ มีการเสนอแนะโครงการต่างๆที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียนและต่อการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งหลายๆกิจกรรมเหล่านัน้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของครู
นักเรียน และผูป้ กครอง เพื่อพัฒนานักเรียนร่วมกัน ส่งผลให้ครูเหล่านี้มรี ะดับการมองเชิงบวกทาง
วิช าการสูง โดยมีค วามสัม พัน ธ์ท่ีดีท่ีเ กิด ความไว้ว างใจในตัว นัก เรีย นและผู้ป กครองที่ใ ห้ก าร
สนับสนุ นโรงเรียนในเรื่อ งต่ า งๆ รวมถึงมุ่งเน้ น วิชาการเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรีย น เช่ น
สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนทีม่ คี วามสามารถสูงเข้าแข่งขันโครงการทางวิชาการต่างๆ
1.2) ข้อ ค้น พบจากการวิจยั ระยะที่ 1ว่ าการมองเชิ ง บวกทางวิ ช าการของ
โรงเรียนส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรียน นัน้ สอดคล้องกับข้อค้นพบในการวิจยั ระยะที่ 2ดังที่
เห็นได้ว่า โรงเรียนกรณีท่ี 1ที่มรี ะดับการมองเชิงบวกทางวิชาการสูง มีผลงานได้รบั รางวัลจากการ
ประกวดแข่งขันทางวิชาการต่างๆมากมาย โรงเรียนมีการจัดทาหลักสูตร ครูมกี ารจัดทาแผนการ
สอนอย่างเป็ นระบบ มีการทาวิจยั ชัน้ เรียนทุกภาคการศึกษา มีกจิ กรรมทีส่ ่งเสริมทักษะครูในด้าน
ต่างๆ ประชุมสัมมนาให้ความรูแ้ ละรับฟั งผูป้ กครองเพื่อส่งเสริมให้มกี ารดูแลพัฒนานักเรียนอย่าง
เป็ นระบบ มีสงิ่ อานวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอนและอื่นๆ อีกทัง้ ครูในโรงเรียนมีระดับ
การยอมรับและปรับตัวกับการเปลีย่ นแปลงด้านการทางานได้ดี ในขณะทีโ่ รงเรียนกรณีท่ี 2 ยังไม่
ปรากฏเห็นเป็ นเชิงประจักษ์ด้านผลงานทางวิชาการ การกากับดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนยังไม่เป็ นระบบเท่าทีค่ วร เนื่องจากโรงเรียนเน้นวิชาการศาสนามากกว่าสามัญ
2) ประสบการณ์ ของครูในโรงเรียนที่ มีการมองเชิ งบวกทางวิ ชาการสูงและตา่
2.1) ข้อค้นพบจากการวิจยั ระยะที่ 1ว่าการมองเชิ งบวกทางวิ ชาการของครู
ได้รบั อิ ทธิ พลจากมุมมองเกี่ยวกับเวลาของครู และการรับรู้แรงจูงใจของนักเรียนปรากฏผลที่
สอดคล้องกันกับผลการศึกษาในระยะที่ 2ว่า ครูทป่ี ฏิบตั งิ านอยู่ในโรงเรียนกรณีท่ี 1ทีม่ กี ารมองเชิง
บวกทางวิชาการสูง สามารถครูสามารถจัดการบริหารเวลาของตนเองได้ดี มีมุมมองต่อข้อจากัด
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ของเวลาว่าไม่ใช่ปัญหาที่จะส่งผลให้งานไม่สาเร็จ แต่กลับเป็ นเรื่องของเทคนิคการจัดการบริหาร
เวลาของบุคคลทีด่ บี วกกับความตัง้ ใจเพียรพยายาม หากบุคคลมีความตัง้ ใจจริง ปรารถนาให้งาน
สาเร็จ ย่อมทาให้งานสาเร็จผลได้ มองว่าข้อจากัดของเวลาเป็ นสิง่ ท้ าทายมากกว่าจะมองว่าเป็ น
ปั ญหา และครูทม่ี กี ารมองเชิงบวกทางวิชาการสูง สามารถรับรูไ้ ด้ถงึ ความตัง้ ใจ ความพยายามของ
นักเรียนที่ต่างกันตามระดับความสามารถทางการเรียน ขณะเดียวกันก็มคี วามพยายามที่จะปรับ
ทัศนคติของนักเรียนให้ก้าวข้ามเรื่องระดับความสามารถที่ด้อยกว่าไปแล้วใช้ความมุ่งมันพยายาม
่
เพื่อความสาเร็จ ขณะที่โรงเรียนกรณีท่ี 2 นักเรียนส่วนใหญ่มแี นวโน้มที่จะความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจในการ
เรียนสายศาสนามากกว่า และละเลยวิชาการสามัญ
2.2) ข้อค้นพบจากการวิจยั ระยะที่ 1การมองเชิ งบวกทางวิ ชาการของครูมี
อิ ทธิ พลต่ อความยึ ดมันผู
่ กพันในวิ ชาชี พครู พฤติ กรรมการทางานของครู และพฤติ กรรม
การเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก ารพบผลจากการวิจ ยั ระยะที่ 2 ว่ า ครูท่มี ีก ารมองเชิง บวกทาง
วิช าการสูง ครูม ีค วามยิน ดี มีค วามเต็มใจที่จะช่ ว ยเหลือ นัก เรีย นทุ กคนโดยไม่แบ่ ง แยกระดับ
ความสามารถ ครูมคี วามพยายามในการสร้างสรรค์ส่อื ต่างๆทีจ่ ะช่วยให้นักเรียนเรียนรูไ้ ด้ดขี น้ึ ครู
อุทศิ เวลาให้กบั การสอนไม่เพียงเฉพาะเวลาตามกาหนดการสอนในชัน้ เรียน ครูมคี วามภาคภูมใิ จใน
ความเป็ นครู อีก ทัง้ รู้ส ึกมีค วามสุขในขณะที่ส อน ซึ่งเป็ นคุ ณลักษณะที่ส ะท้อ นถึงความยึดมัน่
ผูกพันในวิชาชีพครู ครูมคี วามเข้าใจเนื้อหาวิชาทีต่ นสอนอย่างดี มีจดั ทาแผนการสอนล่วงหน้า มี
เทคนิควิธใี นการสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ตรวจสอบว่านักเรียนมีความเข้ าใจเนื้อหาทีต่ นสอน
หรือไม่ มีการวิเคราะห์ปัญหานาไปสู่การทาวิจยั เพื่อพัฒนานักเรียนรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง พั ฒนา
ตนเองอยูเ่ สมอ โดยการทบทวน ปรับและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียน ใช้
ประโยชน์จากสื่อออนไลน์มาประกอบการเรียนการสอน ครูสามารถสร้างบรรยากาศชัน้ เรียนที่เอื้อ
ให้นัก เรียนเกิดการเรียนรู้ อีกทัง้ ครูสามารถปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีกบั นักเรียนได้ ซึ่งเป็ น
ลัก ษณะที่แ สดงถึง พฤติก รรมการสอนที่ม ีป ระสิทธิผ ล นอกจากครูจ ะสอนและให้ค าปรึก ษาแก่
นัก เรีย นเกี่ย วกับ เนื้ อ หารายวิช าที่ต นสอนแล้ว ยัง มีเ ปิ ด โอกาสให้นัก เรีย นได้ส อบถามและขอ
คาปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาที่นักเรียนไม่เข้าใจในรายวิชาอื่นๆที่ไม่ใช่วชิ าในความรับผิดชอบของตน
ด้วย ครูยงั ให้การร่วมมือกับฝ่ ายต่างๆในการช่วยเหลือแก้ปัญหานักเรียน มีความห่วงใยใส่ ใจปั ญหา
ของนักเรียนทัง้ นอกและในห้องเรียน ครูมคี วามยินดีทจ่ี ะปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายของโรงเรียนในสิง่
ทีไ่ ม่ใช่ขอ้ บังคับ แต่ทาด้วยความเต็มใจ ด้วยเห็นว่าเป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและ
ผูเ้ รียน โดยเป็ นการปฏิบตั งิ านที่นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ของครูโดยตรง ซึง่ เป็ นลักษณะของ
ครูทม่ี พี ฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
2.3) ข้อค้นพบจากการวิจยั ระยะที่ 1การสนับสนุนจากครอบครัวส่ งผลต่ อ
ความตัง้ ใจคงอยู่ในวิ ชาชีพ จากการวิจยั ระยะที่ 2 ทาให้เข้าใจว่าเหตุผลทีค่ รูยงั คงอยู่และตัง้ ใจคง
อยูใ่ นวิชาชีพครูต่อไปนัน้ ส่วนสนับสนุ นสาคัญทีม่ ผี ลต่อความสุขความสบายใจในการคงอยู่ในอาชีพ
ครูต่อไปคือครอบครัวครอบครัวมีส่วนสาคัญทาให้การทางานดีขน้ึ ด้วยหน้าที่การงานที่ทาให้ต้อง
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เดินทางไปกลับในระยะทางไกล เลิกงานล่าช้าอาจส่งผลให้ครอบครัวเกิดความห่วงกังวลได้ อีกทัง้
ภาระหน้าทีข่ องการเป็ นครูทม่ี มี ากมาย เมือ่ ครูรบั รูว้ ่าครอบครัวมีความเข้าใจ ทาให้ครูมคี วามสบาย
ใจและมองว่าสิ่งนี้เ ป็ นส่ ว นสนับสนุ นการทางานโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการสนับสนุ นด้านอารมณ์
ส่งผลต่อการตัดสินใจคงอยูใ่ นวิชาชีพครูต่อไป
1.2.2 ข้อค้นพบเพิ่ มเติ ม
การวิจยั ระยะที่ 1 ซึ่งการวิจยั เชิงปริมาณ ข้อมูลที่ได้ทงั ้ ในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม
เป็ นการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นครู แม้ผลการวิจยั ทาให้เห็นโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัว
แปรต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการมองเชิงบวกทางวิชาการในระดับบุคคลและกลุ่ม แต่กเ็ ป็ นผลทีม่ าจาก
การรับรูข้ องครูเพียงกลุ่มเดียวเท่านัน้ ซึ่งยังไม่ครอบคลุมผูม้ บี ทบาทมีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียน
อย่างแท้จริง ดังนัน้ เพื่อให้สามารถเข้าใจและอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ใน
เชิงกลไกว่าทางานอย่างไรตัง้ แต่การระดับการกากับควบคุมระบบการศึกษาทีด่ าเนินไปของโรงเรียน
สู่ระดับผูป้ ฏิบตั กิ ารคือครู จนถึงระดับผลลัพธ์สุดท้ายทีจ่ ะบ่งชีว้ ่าโรงเรียนได้บรรลุเป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้
หรือ ไม่ นั น่ คือ ผลที่เ กิด กับ นัก เรีย นจึง น ามาสู่ก ารวิจ ยั ระยะที่ 2 การศึก ษาเชิง คุ ณ ภาพ จาก
การศึก ษาเชิง ลึก ในกรณีศึก ษาโรงเรียนที่ม ีการมองเชิง บวกทางวิช าการสูง พบว่า มีป ระเด็น ที่
น่าสนใจในมิตขิ องผูบ้ ริหารและนักเรียน ดังนี้
1) ประสบการณ์ การบริ หารของผูบ้ ริ หารโรงเรียนที่มีการมองเชิ งบวกทาง
วิ ชาการสูงและตา่
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทัวไปของผู
่
้บริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามที่มกี ารมองเชิงบวกทางวิชาการสูง และต่ า มีทงั ้ ลักษณะร่ว มและลักษณะที่ต่ างกัน โดย
ผู้บ ริห ารทัง้ สองกรณี ผ่ า นการศึก ษาในระบบการศึก ษาแบบสามัญ ควบคู่ ศ าสนาจนถึง ระดับ
มัธยมศึกษา จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโทสายสามัญ ด้านบริหารการศึกษามีช่วงอายุ
ระหว่าง 38-42 ปี มีประสบการณ์ การทางานในช่ว ง11-13 ปี มีประสบการณ์ ใ นฐานะผู้บริหาร
โรงเรียนในช่วง 9-11 ปี ซง่ึ เป็ นการรับหน้าทีผ่ บู้ ริหารต่อจากบิดา แนวทางการบริหารโรงเรียนที่เป็ น
ลักษณะร่วม คือ การบริหารทีเ่ น้นการมีส่วนร่วมและรับฟั งความคิดเห็น เน้นบรรยากาศการทางาน
แบบครอบครัว บุคลากรทุกระดับในโรงเรียนสามารถเข้าถึงผู้ บริหารได้ เน้ นความยุติธรรมและ
โปร่ งใสในการพิจารณาความดีค วามชอบ ให้ค วามสาคัญ กับ การปฏิบ ัต ตนอยู่ใ นหลักคุ ณ ธรรม
จริยธรรมตามหลักการศาสนากับบุคลากรและนักเรียน ส่วนลักษณะของผูบ้ ริหารโรงเรียนที่มกี าร
มองเชิงบวกทางวิชาการสูง มีเ ด่นชัดกว่าคือ การมอบอ านาจให้ค รูเ สนอโครงการต่ า งๆ ที่เ ป็ น
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ นาข้อเสนอแนะของครูไปปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน สนับสนุ นส่งเสริมครูให้ม ี
ความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงมุง่ มันในการพั
่
ฒนาเปลีย่ นแปลงโรงเรียน
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2) ประสบการณ์ การเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนที่มีระดับการมองเชิ งบวก
ทางวิ ชาการสูงและตา่
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนในโรงเรียนรายกรณีท่ี 1 ทีม่ รี ะดับการมองเชิงบวก
ทางวิชาการสูง เป็ นนักเรียนที่มคี วามมุ่งมันตั
่ ง้ ใจในการเรียน มีเป้ าหมายที่จะศึกษาต่อในระดับ
มหาวิท ยาลัย และการประกอบอาชีพ มีค วามพึง พอใจบรรยากาศการเรีย นรู้ภ ายในโรงเรีย น
เนื่องจากมีกจิ กรรมการเรียนทีห่ ลากหลาย รับรูว้ ่าครูผู้สอนมีความสามารถและมีค วามตัง้ ใจในการ
ถ่ายทอดความรู้ ขณะทีน่ กั เรียนในโรงเรียนรายกรณีท่ี 2 มีแรงจูงในการเรียนต่ ากว่า โดยเฉพาะใน
รายวิชาสามัญ นักเรียนไม่ได้มเี ป้ าหมายชัดเจนทีจ่ ะศึกษาต่อสายสามัญในระดับมหาวิทยาลัย สาม
ในสี่ค นของนัก เรีย นที่ใ ห้ข้อ มูล หลัก และรองต้อ งการศึก ษาต่ อ ในด้า นศาสนาเท่ า นัน้ โดยไม่ม ี
เป้ าหมายชัดเจนว่าจะประกอบอาชีพอะไรภายหลังจบการศึกษาแล้ว

2. การอภิ ปรายผลการวิ จยั ผสานวิ ธี
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั ผสานวิธแี บบติดตามผล โดยเริม่ ด้วยการวิจยั เชิ งปริมาณ
เก็บรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลเพื่อตอบคาถามการวิจยั แล้วตอบด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ
เก็บรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลเพื่ออธิบายขยายความข้อค้นพบที่สนใจจากการวิจยั เชิง
ปริมาณ ในขัน้ ของการการอภิปรายผลการวิจยั แบบผสานวิธจี ะเป็ นการอภิปรายแบบบูรณาการผล
ของการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน ตามแนวคิดของ (Creswell; & Plano Clark.
2011) ดังแผนผังในภาพประกอบ 14
2.1 การอภิ ปรายผลความสัมพันธ์ของตัวแปรระดับบุคคลแบ่งการอภิปรายเป็ น
ประเด็นย่อย ดังนี้
2.1.1 การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูได้รบั อิทธิพลทางบวกจากตั วแปรจิต
ลักษณะส่วนบุคคลของครูเพียงตัวแปรเดียวคือ มุมมองเกีย่ วกับเวลา
2.1.2 การมองเชิง บวกทางวิช าการของครูได้รบั อิทธิพลทางบวกจากการรับ รู้
แรงจูงใจของนักเรียน
2.1.3 การมองเชิง บวกทางวิช าการของครู ไ ด้ ร ับ อิ ท ธิพ ลทางบวกจาก การ
สนับสนุนจากชุมชน
2.1.4 ไม่พบอิทธิพลของมุมมองการจัดการเรียนการสอนของครูท่สี ่งผลต่อการ
มองเชิงบวกทางวิชาการของครู
2.1.5 ความยึด มัน่ ผู ก พัน ในวิช าชีพ ครู พฤติก รรมการท างานของครู และ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ เป็ นตัวแปรผลระดับบุคคลทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากการมองเชิง
บวกทางวิชาการของครู
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2.2 การอภิ ปรายผลความสัมพันธ์ของตัวแปรระดับกลุ่ม แบ่งการอภิปรายเป็ น
ประเด็นย่อย ดังนี้
2.2.1 การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนมีปัจจัยเชิงเหตุระดับกลุ่มตัวแปร
เดียวทีม่ อี ทิ ธิพลคือ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การรในโรงเรียน
2.2.2 ประสิทธิผ ลของโรงเรียนเป็ นตัว แปรผลระดับกลุ่ มตัว แปรเดีย วที่ได้ร บั
อิทธิพลจากการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน
2.3 การอภิ ปรายผลความสัม พัน ธ์ ข องอิ ท ธิ พ ลข้ า มระดับ การมองเชิง บวกทาง
วิชาการของโรงเรียนมีอทิ ธิพลข้ามระดับสู่การมองเชิงบวกทางวิชาการของครู ความยึดมันผู
่ กพัน
ในวิชาชีพ พฤติกรรมการทางาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การของครู
2.4 อภิ ปรายข้อค้นพบเพิ่ มเติ ม
2.4.1 ประสบการณ์การบริหารของผูบ้ ริหารโรงเรียนทีม่ กี ารมองเชิงบวกทาง
วิชาการสูงและต่า
2.4.2 ประสบการณ์การเรียนรูข้ องนักเรียนในโรงเรียนทีม่ รี ะดับการมองเชิงบวกสูง
และต่า
โดยมีรายละเอียดการอภิปรายในแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้
2.1 การอภิ ปรายผลความสัมพันธ์ของตัวแปรระดับบุคคล แบ่งการอภิปรายเป็ น
ประเด็นย่อย ดังนี้
2.1.1 การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูได้รบั อิทธิพลทางบวกจากตัว แปรจิต
ลักษณะส่วนบุคคลของครูเพียงตัวแปรเดียวคือ มุมมองเกีย่ วกับเวลา
มองเชิงบวกทางวิชาการของครูได้รบั อิทธิพลทางบวกจากมุมมองเกี่ยวกับเวลา แสดงให้
เห็นว่า ครูท่ใี ห้ความสาคัญกับเรื่องเวลา มีการบริหารจัดการเวลาที่ดี จะส่งผลให้ครูมกี ารมองเชิง
บวกทางวิชาการที่ดดี ้วย ขณะเดียวถ้าครูมมี ุมมองในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ รับฟั งความคิดเห็นของผูเ้ รียน คานึงถึงความต้องการของผู้เรียนในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนในระดับสูงก็จะส่งผลให้ครูคนดังกล่าวมีการมองเชิงบวกทางวิชาการในระดับสูงเช่นกัน
สอดคล้องกับซิมบาร์โด และ บอยด์ (Zimbardo; & Boyd.1999) ทีเ่ ห็นว่า การมุ่งเน้นให้ความสาคัญ
เรื่องเวลา (ทัง้ ปั จจุบนั และอนาคต) เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะอธิบายถึงพฤติกรรมความเพียรพยายาม
และความส าเร็จทางวิช าการได้ และยังมีผ ลการศึกษาอื่นๆ ที่เ ชื่อ มโยงให้เ ห็นถึงความสัมพัน ธ์
ระหว่างแนวคิดเรื่องเวลากับแนวคิดเรื่องการศึกษา (Bilde; Vansteenkiste; & Lens. 2011;
De Volder; & Lens. 1982; Malka; & Covington. 2005; Peetsma. 2000; Peetsma; & van der
Veen. 2011; Simons; et al. 2004) จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมความเพียรพยายามและการมุ่งเน้น
ความสาเร็จทางวิชาการนัน้ เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการมองเชิงบวกทางวิชาการนัน่ เอง เมื่อ
เชื่อมโยงกับการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู ก็สามารถจะอธิบายได้ว่า ครูทร่ี บั รูถ้ งึ ความสามารถ
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ของตนในการพัฒนาผูเ้ รียน โดยไว้วางใจเชื่อมันว่
่ านักเรียนของตนและผูป้ กครองของนักเรียนจะให้
การสนับสนุ นในการปฏิบตั กิ ารสอนทีม่ ุ่งเน้นให้นักเรียนได้ประสบความสาเร็จในการเรียนนัน้ สิง่ ที่
จะทาให้ครูบรรลุเป้ าหมายตามที่ตงั ้ ไว้ดงั กล่าว จะต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและวางแผน
เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังปรากฏผลทีส่ อดคล้องกันกับผลการศึกษาในระยะที่ 2 ว่า
ครูท่มี รี ะดับการมองเชิงบวกทางวิชาการสูงสามารถจัดการบริหารเวลาของตนได้ดี มองว่าเวลาที่
จากัดไม่ได้เป็ นอุปสรรคที่ทาให้งานไม่สาเร็จ แต่มองว่าความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจจริงและเตรียมตัวที่ดขี อง
บุคคลต่างหากทีม่ ผี ลต่อความสาเร็จของงาน ดังผลการสัมภาษณ์บางตอนทีว่ ่า “ถ้าเราทางานอย่าง
เต็มที ่ ไม่ต้องกังวลว่าจะทาไม่ทนั คนไม่มเี วลา คือคนไม่ ทา เพราะงานบางอย่าง ต้องใช้เวลา 40
นาที ไม่ใช่ 40 นาที เพราะต้องเตรียมการสอน ต้องทบทวนเนื้อหา ทาความเข้าใจเนื้อหาก่อนสอน
จริง”
2.1.2การมองเชิง บวกทางวิช าการของครูได้ร บั อิท ธิพลทางบวกจากการรับ รู้
แรงจูงใจของนักเรียน
จากข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าครูท่มี กี ารรับรู้แรงจูงใจของนักเรียนรับรูถ้ งึ ความ
ใส่ใจ สนใจและความเพียรพยายามในการเรียนของนักเรียนในด้านการเรียนยิง่ มาก จะส่งผลให้ครู
มีการมองเชิงบวกทางวิชาการมากด้วย สาหรับการอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าเหตุใดการรับรู้
แรงจูงใจของนักเรียนจึงส่งผลทางบวกต่อการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูนนั ้ เกีย่ วข้องกับความ
สัพ มัน ธ์ท างบวกระหว่ า งแรงจูง ใจของนัก เรีย นกับ การรับ รู้ค วามสามารถของครู ซึ่ง ดิเ อลิช า
(D’Elisa. 2015)ได้ ศึก ษาพบว่ า การรับ รู้ถึง แรงจูง ใจของนั ก เรีย นนั น้ มีค วามสัม พัน ธ์กับ การให้
ความสาคัญ กับการสร้างการจูง ใจนักเรียน ครูท่เี ชื่อ ว่านักเรียนของตนมีแรงจูงใจในการเรีย น
สามารถส่ ง ผลต่ อ ความพยายามและกลวิธ ีท่ีค รู จ ะใช้ ใ นการจู ง ใจนั ก เรีย น และการรับ รู้ ถึ ง
ความสามารถของตนในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับนักเรียนนัน้ เป็ นสิง่ ที่เกิดจากการที่ครูรู้ถึง
ความสามารถตน รูว้ ่าจะจูงใจนักเรียนอย่างไร (Hadre; et al. 2006) สอดคล้องกับมโนทัศน์การรับรู้
ความสามารถของตน (Self-efficacy) (Bandura.1977 ) เพราะการรับรู้ค วามสามารถของตนคือ
ความเชื่อว่าตนมีศกั ยภาพที่จะบรรลุผลในสิง่ ที่ตนปรารถนา ยิง่ มีมากยิง่ ไปส่งเสริมความสามารถ
ของครูในการคิดริเ ริม่ การยืนหยัดและอดทนเพื่อเป้ าหมายของตน นอกจากนี้ มีการศึกษาของ
นักวิชาการมากมายทีแ่ สดงให้เห็นว่าการรับรูถ้ งึ แรงจูงใจของนักเรียนสัมพันธ์กบั การตอบสนองของ
ครู ถ้าครูรบั รู้ถึงแรงจูงใจของนักเรียนในทางบวกมาก ความเชื่อมันในความสามาถของตนและ
่
ความพยายามในการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจการเรียนก็มมี ากขึน้ ด้วย (Zimmerman. 2000;
Linnebrink; & Pintrich. 2002; Radel, Sarrasin; Legrarin; & Wild. 2010; D’Elisa. 2015) อีกทัง้
ยังปรากฏผลสอดคล้องกันในการวิจยั ระยะที่ 2 ว่า ครูท่มี กี ารมองเชิงบวกทางวิชาการสูงรับรู้และ
เข้าใจถึงระดับแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนทีต่ ่างกันตามระดับความสามารถ นักเรียนทีร่ บั รูว้ ่า
ตนมีความสามารถต่ากว่านักเรียนคนอื่นหรือไม่ได้ถูกจัดประเภทให้อยู่ในกลุ่มเก่งมักจะขาดแรงจูงใจ
ในการเรียน ซึ่งครูตระหนัก ว่าทัศนคติของนักเรียนเป็ นเรื่องสาคัญ ที่จะต้อ งพัฒนาให้เป็ นไป ใน
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ทิศทางที่เหมาะสม เพราะเมื่อนักเรียนมีทศั นคติท่ดี เี ห็นคุณค่าของการเรียน จะส่งผลให้นักเรียนมี
แรงจูงใจในการเรียน พยายามที่จะปรับทัศนคติของนักเรียนให้ก้าวข้ามเรื่องระดับความสามารถที่
ด้อ ยกว่ า ไปแล้ว ใช้ค วามมุ่ ง มัน่ พยายามเพื่อ ความส าเร็จ ดัง ผลการสัม ภาษณ์ บ างตอน ที่ว่ า
“อย่างห้องท้าย เวลาทาอะไรก็จะมองว่า ก็ใช่ส ิ เราโง่นี ่ ไม่ใช่เด็กห้อง AB นี ่ หนูจะทาได้ยงั ไง ไม่ได้
นะ เราไม่ได้โง่นะ แค่ข้เี กียจหนักไปหน่ อย ทุกคนมีความขี้เกียจในตัว AB ขี้เกียจไม่ได้ เพราะจะ
เรียนไม่ทนั พอห้องท้ายๆ เด็กก็ไม่ได้รบี เร่ง แข่งขันไม่เยอะ ทาให้มองตัวเองตา่ ว่าโง ไม่ฉลาด เราก็
ต้องปรับทัศนคติ...” “แรกเริม่ ต้องปรับทัศนคติเด็กก่อน ให้เขารูก้ ่อนว่าวิง่ ทีเ่ ขาเรียยนสาคัญ ถึงครู
เก่ง แต่ถา้ เขาอคติ เขาก็ไม่อยากเรียน” ซึง่ ผลการศึกษานี้สามารถอธิบายในเชิงลึกให้เข้าใจยิง่ ขึน้ ได้
ว่าเหตุใดประสบการณ์และการรับรูข้ องครูเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักเรียนจึงส่งผลต่อการมองเชิงบวก
ทางวิชาการของครู
2.1.3 การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูได้รบั อิทธิพลทางบวกจากการสนับสนุ นจาก
ชุมชน
การสนับสนุนจากชุมชนส่งผลทางบวกโดยตรงต่อการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู
แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จะปฏิบตั งิ านท่ามกลางข้อจากัดหลาย
ด้าน เช่น ค่ าตอบแทนต่ า การขาดแคลนครูท่มี ีประสบการณ์ ค วามเชี่ยวชาญ หรือ แม้แต่ ขาด
ประสบการณ์ ในการสอนหรือการฝึ ก สอนมาก่อน เนื่องจากส่วนหนึ่ง ไม่ได้จบการศึกษาทางด้าน
วิชาชีพครูมาโดยตรง แต่หากได้รบั การสนับสนุ นจากคนในชุมชน เช่น จิตไมตรีทด่ี ีทช่ี าวบ้านและ
คนในสังคมมีต่อครู ทักทายครูเมื่อพบเจอตามสถานทีต่ ่างๆ การหยิบยื่นแบ่งปั นสิง่ ของต่างๆแก่ครู
คาพูดและการกระทาของชาวบ้านและคนในสังคมที่เห็นว่าการเป็ นครูเป็ นอาชีพที่ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในบริบทสังคมมุสลิมที่ยดึ ถือหลักคาสอนของศาสนาเป็ นหลักในการดาเนินชีวติ อย่างเช่น
มุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ อิสลามให้ความสาคัญกับอาชีพครู เพราะถือว่าครูเป็ นผู้รู้
ยกย่องให้ครูมสี ถานภาพทีส่ งู ส่ง และปรากฏอยู่ในโองการของคาภีรอ์ ลั กุรอานทีเ่ ป็ นหลักฐานบ่งชีถ้ งึ
ความสาคัญของความรูแ้ ละการเป็ นผู้รู้ (อัตเตาบะฮฺ: 122; อัซซุมรั : 9; อัลมุญาดะละฮฺ ; นิเลาะ
แวอุเซ็ง.2559) สอดคล้องกับแนวคิดที่เสนอว่า การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากสังคมคือประสบการณ์ท่ี
บุ ค คลได้ร บั การเห็น คุ ณ ค่ า ให้ก ารเคารพ ห่ ว งใย ใส่ ใ จจากผู้อ่ืน ที่ม ีต่ อ ชีว ิต ของตนในปั จ จุบ ัน
(Gurung. 2006) การได้รบั การสนับสนุ นอาจเป็ นได้ทงั ้ ด้านความคิด อารมณ์ และวัตถุสงิ่ ของในยาม
ทีบ่ ุคคลต้องการ นอกจากทาให้บุคคลมีความหยุ่นตัว(Resilience) ยังส่งเสริมให้บุคคลรูส้ กึ ว่าตนมี
คุณค่า (Bolstering self-esteem) ทาให้บุคคลมีความเชื่อมันในความสามารถของตน
่
(Self-efficacy)
ซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญทีผ่ ลักดันส่งผลให้สามารถปรับตัว (Adjustment)กับสถานการณ์ต่างๆได้ดี (King;
et al. 2006; ณัฐวุฒ ิ อรินทร์. 2555) เมื่อครูรบั รูส้ งิ่ เหล่านี้จากสังคมและชุมชน เช่น ได้รบั คาชม
ได้รบั การปฏิบตั ดิ ว้ ยดี ย่อมทาให้ครูเชื่อมันในความสามารถของตน
่
(Self-efficacy) ในด้านการสอน
ยืนยันได้ดว้ ยผลการศึกษาทีผ่ ่านมาว่าการรับรูถ้ งึ แรงสนับสนุ นทางสังคมสามารถทานายการปรับตัว
ทางวิชาการได้ดี (Gurung. 2006; Malecki; &Elliott. 1999) ซึ่งความสามารถในการปรับตัวทาง
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วิชาการได้ดเี ป็ นลักษณะของครูท่มี กี ารมองเชิงบวกทางวิชาการ เนื่องจากครูท่มี กี ารมองเชิงบวก
ทางวิชาการสูงจะมีพลังในการต่อสูก้ บั อุปสรรคต่างๆ ทีเ่ ผชิญเพื่อเป้ าหมายในการพัฒนานักเรียนให้
ประสบความสาเร็จในด้านวิชาการประกอบกับเมื่อพิจารณาลักษณะโดยทัวไปของโรงเรี
่
ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามที่มคี วามเป็ นได้ท่ชี ุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเป็ นกลุ่มเดียวกันกับผู้ ปกครองของ
นักเรียนในโรงเรียน ซึง่ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทีม่ อี ยู่จานวนมากกระจายอยู่ทวพื
ั ่ น้ ทีข่ อง
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จงึ มีล กั ษณะของการเป็ นโรงเรียนประจาต าบลหรือชุมชนในทานอง
เดีย วกัน กับ โรงเรีย นระดับ ประถมศึก ษาของรัฐ ประจ าต าบลและชุ ม ชนใหญ่ ๆ มากกว่ า จะเป็ น
โรงเรียนประจาอาเภอหรือจังหวัดเช่นโรงเรียนมัธยมของรัฐทั ว่ ไป ดังนัน้ โอกาสที่ผู้ปกครองของ
นักเรียนและประชาชนในชุมชนรอบโรงเรียนเป็ นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกัน เมื่อครูรบั รูถ้ งึ การสนับสนุ น
จากชุมชนจึงหมายถึงการที่ครูรบั รูถ้ งึ การได้รบั การสนับสนุ นจากครอบครัวของนักเรียนในโรงเรียน
ส่งผลให้ครูเกิดความไว้วางใจในตัวผูป้ กครองและนักเรียน ซึง่ องค์ประกอบหนึ่งของการมองเชิงบวก
ทางวิชาการ ดังนัน้ สามารถสรุปได้ว่า เมื่อครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามรับรูถ้ งึ การยอมรับ
และเห็น คุ ณ ค่ าจากสังคมซึ่งในการศึกษานี้หมายถึงชุมชนที่เ ป็ นกลุ่ มเดียวกันกับครอบครัว ของ
ผู้ปกครองและนักเรียนต่อบทบาทหน้าที่การเป็ นครูของตนที่ปฏิบตั งิ านอยู่ในโรงเรียนสอนศาสนา
ย่อมสามารถส่งผลทาให้ครูเหล่านี้มกี ารมองเชิงบวกทางวิชาการทีด่ แี ม้ว่าผลศึกษาเพิม่ เติมในระยะที่
2จะพบว่า ผลการศึกษารายกรณีครูท่มี กี ารมองเชิงบวกทางวิชาการสูง เกี่ยวกับการสนับสนุ นจาก
ชุมชนยืนยันถึงข้อค้นพบดังกล่าวไม่ชดั เจนนัก โดยครูมองว่าการทีค่ นในสังคมเคารพนับถือและยก
ย่องครู เป็ นผลจากการทีส่ งั คมยอมรับและเชื่อมันต่
่ อ คุณภาพและชื่อเสียงของโรงเรียน เมื่อชุมชน
สนับสนุ นโรงเรียนครูในโรงเรียนก็จะได้รบั การสนับสนุ นเช่นเดียวกัน ซึ่งข้อค้นพบเชิงคุณภาพนี้อาจ
อธิบายได้ว่าเป็ นเพราะโรงเรียนกรณีศกึ ษาที่มกี ารมองเชิงบวกทางวิชาการสูง เป็ นโรงเรียนขนาด
ใหญ่พเิ ศษและมีช่อื เสียงในระดับจังหวัด ประสบการณ์ของครูในโรงเรียนขนาดใหญ่อาจแตกต่างไป
จากประสบการณ์ของครูในโรงเรียนขนาดเล็กทีอ่ าจสะท้อนผลการศึกษาเชิงคุณภาพทีส่ อดคล้องกับ
ผลการวิจยั เชิงปริมาณมากกว่า
2.1.4 ไม่พบอิทธิพลของมุมมองการจัดการเรียนการสอนทีส่ ่งผลต่อการมองเชิง
บวกทางวิชาการของครู
ระดับ การรับรู้แ ละเชื่อ ว่า การจัดการเรีย นการสอนแบบการเน้ น ผู้เ รีย นเป็ น
สาคัญว่าเป็ นวิธสี อนทีด่ ที ่สี ุดนัน้ เป็ นแนวคิดทางการศึกษาทีไ่ ด้ยอมรับกันโดยทัวไป
่
ไม่ใช่แนวคิด
ใหม่ สอดคล้องกับสาระสาคัญของแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ.2545 ทีก่ าหนดให้จดั การศึกษาโดยยึดหลักผู้เรียนสาคัญทีส่ ุด
กระบวนการจัด การศึ ก ษาต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ กิ ด การพั ฒ นาอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2545) ดังนัน้ ครูโดยทัวไปรวมถึ
่
งครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมี
โอกาสได้รบั ข้อมูลข่าวสารและมีความรูเ้ กีย่ วกับแนวคิดเหล่านี้มาพอสมควร ข้อคาถามจึงเป็ นความรู้
พื้นฐานที่ครูเข้าใจดีอยู่แล้ว จึงไม่อ าจส่งต่อ ระดับการมองเชิงบวกทางวิชาการที่แตกต่ างกันได้
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อีกทัง้ การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูเกิดจากความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทัง้ ด้านความคิด
ความเชื่อ ความรูส้ กึ และพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงการมุง่ เน้นวิชาการ นัน่ หมายความว่า เพียงแค่
ครูรบั รูแ้ ละเชื่อว่าการเน้นผูเ้ รียนเป็ นหลักเป็ นเรื่องทีส่ าคัญนัน้ ไม่เพียงพอทีจ่ ะทาให้ครูเป็ นผู้มรี ะดับ
การมองเชิงบวกทางวิชาการที่ดี เป็ นสิง่ ที่น่าสนใจว่ามีขอ้ ค้นพบเพิม่ เติมที่สอดคล้องกับประเด็นที่
อภิปรายนี้ นัน่ คือมุมมองการจัดการเรียนการสอนกลับมีอทิ ธิพลทางบวกต่อความยึดมันผู
่ กพันใน
วิชาชีพครูและพฤติก รรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ แต่กลับไม่พบว่ามีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การสอนของครู ทาให้สามารถอธิบายได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ว่า ความรูค้ วามเข้าใจและความเชื่อของครูว่า
การควรเน้ นผู้เ รียนเป็ นสาคัญ ส่งผลให้ครูยดึ มันผู
่ กพัน รักและทุ่มเทในการเป็ นครู เมื่อ ครูรกั ใน
วิชาชีพนี้ พฤติกรรมอื่นๆนอกเหนือบทบาทครูกเ็ ป็ นไปในทิศทางทีส่ อดคล้องสนับสนุ นกัน และเมื่อ
พิจารณาถึงประเด็นความแตกต่ า งทางบริบทวัฒนธรรมก็พบว่าอาจเป็ นปั จจัยสาคัญ ที่ส่ งผลให้
ผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน การมองเชิงบวกทางวิชาการเป็ นแนวคิดค่อนข้างใหม่สาหรับ
บริบทการศึกษาไทย การตีความความเป็ นวิชาการของครูระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานของไทยอาจ
แตกต่างไปจากบริบทการศึกษาตะวันตก สอดคล้องกับแนวคิดทีม่ องว่าวัฒนธรรมทีต่ ่างกันส่งผลต่อ
การตีความของบุคคล (Yu. 2014)ซึง่ แบบวัดการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูทพ่ี ฒ
ั นาครัง้ แรกใน
บริบทการศึกษาตะวันตกและนามาใช้กบั กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้โดยแปลจากต้นฉบับแบบ
คาต่อคาโดยไม่ได้ตคี วามและสร้างข้อคาถามใหม่ อาจเป็ นปั จจัย ส่งผลให้ไม่พบความสัมพันธ์เชิง
เหตุและผลระหว่างมุมมองการจัดการเรียนการสอนและการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูตามทีไ่ ด้
ตัง้ สมมติฐานไว้ส่วนผลการศึกษารายกรณีจากการสัมภาษณ์เชิงลึกทีใ่ ช้ภาษาที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลเข้าใจได้
ง่าย พยายามเลีย่ งภาษาทีเ่ ป็ นทางการและเน้นคาถามทีส่ อดคล้องกับบริบทของผูใ้ ห้ขอ้ มูล นัน้ พบว่า
กรณีศึก ษาทัง้ สองต่ า งมีมุ ม มองการจัด การเรีย นการสอนที่ใ ห้ค วามส าคัญ กับ ผู้เ รีย น โดยให้
ความสาคัญกับความคิดความรูส้ กึ ของผูเ้ รียนในแง่มุมทีต่ ่างกันตามบริบทของแต่ละกรณีศกึ ษา ซึง่
ผลการศึกษาไม่อาจสรุปได้ชดั เจนว่าสนับสนุ นหรือไม่สนับสนุ นผลการศึกษาเชิงปริมาณ สอดคล้อง
กับข้อสังเกตของผูว้ จิ ยั ในเรือ่ งอิทธิพลของวัฒนธรรมทีส่ ่งผลต่อการตีความตามทีไ่ ด้อธิบายไว้ขา้ งต้น
2.1.5 ความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพครู พฤติกรรมการทางานของครู และ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ เป็ นตัวแปรผลระดับบุคคลทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากการมองเชิง
บวกทางวิชาการของครู
ข้อค้นพบนี้เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ การมองเชิ งบวกทางวิ ชาการของ
ครูส่งผลทางบวกต่อ ความยึ ดมันผู
่ กพันในวิ ชาชี พครูกล่าวคือ ครูเชื่อมันในความสามารถของ
่
ตนเอง โดยที่มนี ักเรียนและผู้ปกครองเป็ นแรงสนับสนุ นและมุ่งเน้ นความสาเร็จทางวิชาการของ
นักเรียนนัน้ จะส่งผลให้ครูเหล่ านี้มคี วามยึดมันผู
่ กพันในการเป็ นครู แม้ว่าผลการศึกษาทีผ่ ่านมายัง
ไม่พบการศึกษาผลของการมองเชิงบวกทางวิชาการที่มตี ่อความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพ โดยตรง
แต่ ม ีผ ลการศึก ษาที่เ กี่ย วข้อ งกัน ที่พ บว่ า การมองโลกแง่ ดีห รือ การมองเชิง บวก(Optimism)
การรับรูถ้ งึ ความสามารถของตน (Self-efficacy)เป็ นองค์ประกอบของต้นทุนทางจิตวิทยา (PsyCap)
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ซึง่ มีผลการศึกษาทีย่ นื ยันว่าต้นทุนทางจิตวิทยาสามารถส่งเสริมให้บุคคลเกิดความยึดมันผู
่ กพัน ใน
งาน (ปั ญจมาส ทวิชาตานนท์. 2555; Schaufeli;&Salanova.2007)ในทานองเดียวกันกับผลทีพ่ บว่า
การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูส่งผลทางบวกต่อ พฤติ กรรมการทางานและพฤติ กรรมการ
เป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การแสดงให้เห็นว่า เมื่อครูเชื่อมันในความสามารถของตนเอง
่
โดยที่ม ี
นักเรียนและผู้ปกครองเป็ นแรงสนับสนุ นและมุ่งเน้ นความสาเร็จทางวิชาการของนักเรียนนัน้ จะ
ส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านของครูทงั ้ การปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย เช่น การสอน
การเตรียมการสอน การจัดการชัน้ เรียน การทาสื่อการสอน ฯลฯ ตามทีโ่ รงเรียนกาหนด และการ
ทางานในส่ ว นที่น อกเหนือ บทบาทหน้ า ที่ข องตนโดยตรง สอดคล้อ งกับแนวคิด ทฤษฎี Social
cognitive theory ของแบนดูร่า (Badura. 1977) ทีว่ ่า ปั จจัยด้านความคิดความเชื่อและความรูส้ กึ
ส่วนบุคคลรวมถึงสภาพแวดล้อมของบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรม ครูทม่ี กี ารมองเชิงบวกทางวิชาการ
คือครูทค่ี ดิ เชื่อและรูส้ กึ ว่าตนเองมีความสามารถทีจ่ ะทาให้นักเรียนประสบความสาเร็จในการเรียน
ได้ โดยรับรูว้ ่านักเรียนและผู้ปกครองเป็ นแรงสนับสนุ นทีต่ นจะไว้วางใจและเชื่อถือได้ย่อมส่งผลให้
ครูมพี ฤติกรรมในการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีข่ องตนโดยตรงในด้านการสอน เช่น พัฒนาการสอนของ
ตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์ส่อื ประกอบการสอนที่ดมี คี ุณภาพ หาความรูเ้ ทคนิคการสอนที่ทนั สมัย
เป็ น ต้น และยัง ส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรมการท างานที่ไม่ไ ด้เ กี่ย วข้อ งกับ หน้ าที่ด้านการสอนของตน
โดยตรง แต่ครูเล็งเห็นว่ามีผลต่อความสาเร็จในการเรียนของนักเรียน เช่น การให้ความร่วมมือกับ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนทีโ่ รงเรียนจัดขึน้ เข้าสอนแทนในวิชาทีค่ รูประจาวิชาลา เข้าสอนตรงเวลา เป็ น
ต้น สิง่ เหล่านี้มสี ่วนในการส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักเรียนทัง้ สิน้ สอดคล้องกับผลการศึกษาทีผ่ ่านมา
ทีพ่ บว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนส่งผลต่อ พฤติกรรมการทางานเช่น งานของสาลินี (2559) ที่
พบว่ าครูท่รี บั รู้ค วามสามารถของตนในด้า นการสอนส่ ง ผลต่ อ พฤติกรรมการสอนคณิต ศาสตร์
(สมหญิง ลมูลพักตร์. 2558; สาลินี จงใจสุธรรม. 2559)ส่วนผลทีพ่ บว่าการมองเชิงบวกทางวิชาการ
ของครูส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การครูทก่ี ารมองเชิงบวกทางวิชาการสูง
ย่อมมีความเชื่อมันในความสามารถของตนด้
่
วย ซึ่ง เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของต้นทุนทางจิตวิทยา
เชิงบวกทีม่ ผี ลการศึกษาทีย่ นื ยันว่าทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกส่งผลบวกต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ทีด่ ขี ององค์การ (ณัฐวุฒ ิ อรินทร์. 2555; Zeinabadi; &Salehi. 2011) สอดคล้องกับผลการศึกษาเชิง
ลึกในการวิจยั ระยะที่ 2 พบว่า ครูทม่ี กี ารมองเชิงบวกทางวิชาการสูงเป็ นครูทม่ี คี วามยึดมันผู
่ กพันใน
วิชาชีพครู โดยครูมคี วามยินดี มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือนักเรียนทุกคนโดยไม่แบ่งแยกระดับ
ความสามารถ ครูมคี วามพยายามในการสร้างสรรค์ส่อื ต่างๆทีจ่ ะช่วยให้นักเรียนเรียนรูไ้ ด้ดขี น้ึ ครู
อุทศิ เวลาให้กบั การสอนไม่เพียงเฉพาะเวลาตามกาหนดการสอนในชัน้ เรียน มองว่าเวลาของครู
ไม่ใช่เพียงหนึ่งคาบที่ส อน แต่หมายรวมถึงเวลาที่ ต้องใช้ใ นการเตรียมการสอนด้วย ครูมคี วาม
ภาคภูมใิ จในความเป็ นครูทม่ี โี อกาสมองเห็นศิษย์เติบโต มีอาชีพการงานทีด่ ี อีก ทัง้ รูส้ กึ มีความสุข
ในขณะที่สอน สามารถจดจ่อและมีสมาธิกบั การสอน ไม่นาปั ญหาส่วนตัวของตนมาเป็ นอุ ปสรรค
ขัดขวางสมาธิในการสอนและบรรยากาศในชัน้ เรียน ดังผลการสัมภาษณ์บางตอนของครู “สังเกต
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ตัวเอง เวลาเครียดๆ เวลาสอนจะมีความสุข กับเด็กไม่มปี ั ญหา แต่ปัญหาอาจจะมีปัญ หาการ
ทางาน บางคนก็อาจจะมีกบั เพือ่ นร่วมงาน แต่สอนมีความสุข เวลาเราเครียด พอไปสอนเราจะผ่อน
คลาย” นอกจากนี้ ผลการศึกษาเชิงลึกยืนยันด้วยว่า ครูทม่ี กี ารมองเชิงบวกทางวิชาการสูงเป็ น
ครูท่มี พี ฤติก รรมการทางานด้านสอนที่มปี ระสิทธิภาพตามนโยบายของโรงเรียนและมาตรฐาน
วิชาชีพครู โดยพบว่าครูมคี วามรู้ความเข้าใจเนื้อหาในรายวิชาที่ตนสอน ครูจดั ทาแผนการสอน
ล่ว งหน้ า มีเ ทคนิค วิธ ีใ นการสอนโดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ มีการตรวจสอบว่าความเข้าใจของ
นักเรียน ทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ สามารถสร้างบรรยากาศชัน้
เรียนที่เอื้อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ อีกทัง้ ปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดกี บั นักเรียนตามหลักการ
ข้อกาหนดของศาสนาอิสลามและนโยบายของโรงเรียนที่ต้องการให้นักเรียนศึกษาในบรรยากาศ
อิสลาม “บางทีครูคนนี้เด็กไม่กล้า แต่กบั เรากล้า อันนี้นาไปสู่วจิ ยั อีก วิจยั หน้าเดียว วิจยั ต้องส่งทุก
เทอม อย่างน้ อยเทอมละเรือ่ ง มาจากปั ญหาในชัน้ เรียนของเรา ปั ญ หาอะไรทีเ่ ราแก้ได้ ก็ เสนอ
ผูบ้ ริหาร บางทีเจอปั ญหาเดิมๆ แต่เด็กคนละคน ก็แก้ต่างกัน จะใช้วธิ แี ก้ของปีทแี ่ ล้วก็ไม่ได้ ก็ต้อง
ปรับอีก” “งานประจาคือ สอน บันทึกหลังสอน สือ่ นวัต กรรมเทอมละ 1 ชิ้น เพือ่ ให้เ ห็นว่าครูม ี
พัฒนาการ… ครูทุกคนต้องมีผลงาน ถ้าไม่มผี ลงาน ยา่ กับทีค่ ุณไม่สามารถพัฒนาเด็กได้” ครูยงั มี
พฤติก รรมท างานที่ส ะท้อ นถึง การเป็ น สมาชิก ที่ดีข ององค์ก าร โดยเปิ ด โอกาสให้นัก เรีย นได้
สอบถามและขอคาปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาที่นักเรียนไม่เข้าใจในรายวิชาอื่นๆที่ไม่ใช่วชิ าในความ
รับ ผิด ชอบของตนด้ว ย และให้ก ารร่ว มมือ กับบุ ค ลากรและเพื่อ นครูใ นการช่ ว ยเหลือ แก้ปัญ หา
นักเรียน “ครูต้องรู้ทุกวิชา เพราะเด็กเรียนทุกวิชา เราแม่นของตัวเองอยู่แล้ว แต่ถ้าเราตอบ
คาถามได้ทไี ่ ม่ใช่วชิ าตัวเอง เด็กเขาจะนับถือเรา”
2.2 การอภิ ปรายผลความสัมพันธ์ของตัวแปรระดับกลุ่ม
ผลการวิเคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเหตุและผลของการมองเชิงบวก
ทางวิชาการของโรงเรียน พบความสัมพันธ์ดงั นี้
2.2.1 การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนมีปัจจัยเชิงเหตุระดับกลุ่มที่ม ี
อิทธิพลคือ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การระดับโรงเรียน
พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การระดับโรงเรี ย นมี อิ ทธิ พลต่ อ
การมองเชิ งบวกทางวิ ชาการของโรงเรียน นัน่ หมายถึงโรงเรียนที่มรี ะดับการมองเชิงบวกทาง
วิชาการสูง เกิดจากองค์ประกอบสาคัญ 3 องค์ประกอบคือครูในโรงเรียนต้องมีการรับรู้ร่วมกันว่า
โรงเรีย นของตนมีศ ัก ยภาพที่จ ะส่ ง เสริม ช่ ว ยเหลือ ให้นั ก เรีย นในโรงเรีย นประสบความส า เร็จ
ครูสามารถเชื่อถือ ไว้วางใจผู้ปกครองและนักเรียนได้ว่าจะให้การสนับสนุ นโรงเรียนในการพัฒนา
นักเรียนให้ประสบความสาเร็จ อีกทัง้ รับรูร้ ่วมกันว่าโรงเรียนตระหนักว่าผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการนัน้
เป็ นเรือ่ งสาคัญ (McQuigan; &Hoy.2006) จะเห็นได้ว่าการทีโ่ รงเรียนหนึ่งจะมีระดับการมองเชิงบวก
ทางวิชาการสูงได้นัน้ ต้อ งอาศัยความร่ว มมือร่วมใจจากครูใ นโรงเรียนที่มคี วามสามารถในการ
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ปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ใช่แค่เพียงหน้าทีโ่ ดยตรงตามบทบาทเท่านัน้ ไม่ใช่เพียงปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นการสอนในวิชา
ทีต่ นรับผิดชอบกับนักเรียนทีต่ นสอนเท่านัน้ แต่ต้องอาศัยความสมัครใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านในส่วนอื่นๆ
ณี่เห็นว่ามีส่วนทีจ่ ะทาให้โรงเรียนมีความก้าวหน้า แม้ไม่มกี ฏเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในให้ปฏิบตั ิ และไม่
มีรางวัล ตอบแทนโดยตรง ซึ่งการปฏิบตั ิงานที่นอกเหนือ จากการสอนและเตรียมการสอน อาจ
ครอบคลุมถึงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดรี ะหว่างครูด้วยกัน ครูกบั นักเรียน ครูกบั
ผูป้ กครอง ในระหว่างการทากิจกรรมทางวิชาการต่างๆ รวมถึงการทีค่ รูร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เสนอแนะสิง่ ต่างๆที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียนเพื่อทีโ่ รงเรียนจะนาข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุง
ความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการของนักเรียน ซึ่งพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิก ที่ดีขององค์ก ารเมื่อ ศึก ษาในระดับ กลุ่ ม ไม่ใ ช่ คุ ณ ลักษณะที่ว ดั ระดับ พฤติกรรมของครู
รายบุคคล แต่เ ป็ นการรับรู้ถึง บรรยากาศในการทางานที่จะส่ งผลต่ อโรงเรียน สอดคล้องกับผล
การศึกษาที่ผ่ านมาที่พ บว่าพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การระดับโรงเรียนนัน้ ส่งผลให้
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผูป้ กครองดีขน้ึ โรงเรียนผลิตหลักสูตรและมีการจัดการเรียนการ
สอนทีส่ ร้างสรรค์มากขึน้ ซึง่ ส่งผลให้มนี วัตกรรมด้านการสอนเพิม่ ขึน้ สะท้อนถึงการให้ความสาคัญต่อ
ความสาเร็จทางวิชาการ (DiPola; & Tschannen-Moran. 2001; King. 2016) โดยมีผลการศึกษาที่
ยืนยันว่าการมองเชิงบวกทางวิชาการและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การในโรงเรียน
สัมพันธ์กนั ในระดับสูง (Wagner; &DiPaola. 2011)ซึง่ การวิจยั ระยะที่ 2ได้ขอ้ มูลทีย่ นื ยันว่าการทีค่ รู
ในโรงเรียนรับรูว้ ่าบุคลากรในโรงเรียนมีความทุ่มเทช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับเพื่อนครูและ
โรงเรียนในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบโดยตรงด้วยความสมัครใจ มีการ
เสนอแนะโครงการต่างๆทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียนและต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึง่
หลายๆกิจกรรมเหล่านัน้ ต้อ งอาศัยความร่วมมือร่วมใจของครู นักเรียน และผูป้ กครอง เพื่อพัฒนา
นักเรียนร่วมกัน ส่งผลให้ครูเหล่านี้มรี ะดับการมองเชิงบวกทางวิชาการสูง โดยมีความสัมพันธ์ทด่ี ที ่ี
เกิดความไว้วางใจในตัวนักเรียนและผู้ปกครองที่ใ ห้การสนับสนุ นโรงเรียนในเรื่อ งต่ างๆ รวมถึง
มุ่งเน้นวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียน เช่น สนับสนุ นส่งเสริมนักเรียนที่มคี วามสามารถ
สูงเข้าแข่งขันโครงการทางวิชาการต่างๆ
2.2.2 เหตุ ใ ดการมองเชิง บวกทางวิช าการของโรงเรีย นส่ ง ผลทางบวกต่ อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนแต่กลับไม่ส่งต่อผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียนระดับโรงเรียน
การพบว่าการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนไม่มอี ิทธิผลต่ อผลสัมฤทธิ ์
ของนักเรียนระดับโรงเรียน ขณะเดียวกันก็พบว่า การมองเชิ งบวกทางวิ ชาการของโรงเรียนมี
อิ ทธิ พลต่ อประสิ ทธิ ผลของโรงเรียน ตามที่ได้อภิปรายไปแล้วในข้างต้นนัน้ ผลการศึกษาราย
กรณีทาให้เ ข้าใจได้ชดั เจนมากขึ้น ว่าการไม่พบอิทธิพลของการมองเชิงบวกทางวิชาการของ
โรงเรียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนนัน้ สามารถเป็ นไปได้ และไม่ได้หมายความว่า
เป็ นสิ่งที่ขดั แย้งกับแนวคิดทฤษฎีแ ละผลการศึกษาที่ผ่ า นมาเสียทีเ ดียว เพราะผลสัมฤทธิ ์ของ
นักเรียนในระดับโรงเรียนในการศึก ษาครัง้ นี้วดั จากคะแนนผลสอบ O-NET ที่เ ป็ นการวัดผลการ
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เรียนรูข้ องนักเรียนด้วยแบบทดสอบมาตรฐานชุดเดียวและวัดครัง้ เดียวในช่วงเวลาเดียวกันในกลุ่ม
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 และ 6 กล่าวคือ คะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนดังกล่าวไม่อาจเรียก
ได้ว่าเป็ นการวัดผลการเรียนรู้ท่แี ท้จริงของนักเรียน เพราะไม่ได้ประเมินจากนักเรียนทุกระดับชัน้
ของโรงเรียน อีกทัง้ ไม่ใช่ผลการประเมิน การเรียนรู้ตามสภาพจริง(Authentic assessment) ของ
นักเรียน ดังนัน้ ผลทีพ่ บว่าการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนไม่มอี ทิ ธิผลต่อผลคะแนนสอบ
O-NETไม่อาจสรุปชัดเจนว่าการมองเชิงบวกทางวิชาการไม่ได้มอี ทิ ธิพลทางบวกต่อการเรียนรูข้ อง
นักเรียนตามแนวคิดของการมองเชิงบวกทางวิชาการ สอดคล้องกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรเิ ดช สุชีวะ นักวิชาการด้านการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ความเห็น ในบาง
ตอนของรายงานพิเศษเรื่อง “ชาแหละ ข้อสอบระดับชาติ เพิม่ เด็กด้อยโอกาส-ไม่สะท้อนความรูใ้ น
ห้อ งเรียน” (วรรณโชค ไชยสะอาด. 2559: ออนไลน์ ) ว่า การวัดผลการเรียนรู้ด้ว ยข้อสอบกลาง
ระดับชาติ (O-NET) ไม่สอดคล้องกับสิง่ ทีน่ ักเรียนได้เรียนรูจ้ ากห้องเรียน ซึง่ ต่างจากการวัดผลการ
เรียนรูท้ จ่ี ดั สอบขึน้ ภายในโรงเรียน เพราะโรงเรียนแต่ละแห่งสามารถกาหนดเนื้อหาและตาราเรียน
เองได้ ดังนัน้ ระดับความลึกซึง้ ของเนื้อหาวิชาแต่ละช่วงชัน้ ในแต่ละโรงเรียนจึงแตกต่างกันภายใต้
กรอบมาตรฐานแกนกลางทีก่ าหนดไว้เพียงกว้างๆ อีกทัง้ ระบบการศึกษาแบบแพ้คดั ออกทีเ่ ห็นได้
จากระดับความยากของข้อสอบกลางระดับชาติท่เี พิม่ ขึ้นทุกปี สะท้อนว่านโยบายการศึกษาของ
ประเทศไม่มคี วามชัดเจนว่าจะนาไปสู่การพัฒนาสังคมให้มคี ุณภาพอย่างไร ดังบทสัมภาษณ์ของ
นายแพทย์ สุรยิ เดวทรีปาตี ผู้อานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว ที่กล่าวใน
บางตอนของรายงานพิเศษเรือ่ งเดียวกันว่า“ข้อสอบยากขึ้นทุกปีเพือ่ หาผูแ้ พ้ให้ได้ คนออกข้อสอบคง
สะใจมากทีเ่ ด็กทาข้อสอบไม่ได้ เห็นได้ชดั ว่าความยากของข้อสอบนัน้ เป็ นปั ญหาทุกปี มีสถานะอย่าง
นี้มาต่อเนือ่ งจนไม่เข้าใจว่าผูอ้ อกข้อสอบแกเมาหมัดหรืออย่างไร....” “....อย่างเช่น เด็กคนหนึง่ เกรด
เฉลีย่ 4.00 ได้คะแนนโอเน็ตเต็ม 100 แต่กลับไม่เคยคิดจะทาอะไรเพือ่ ส่วนรวม มีความเห็นแก่ตวั สูง
กับเด็กอีกคนได้เกรดเฉลีย่ 3.00 กว่า โอเน็ตได้80คะแนน แต่เต็มร้อยกับกิจกรรมเพือ่ ส่วนรวม......
เรือ่ งนี้ยงั ไม่เคยมีเจ้ากระทรวงท่านใดบอกว่าตกลงจะเลือกเด็กคนไหนขึ้นเป็ นทีห่ นึง่ ของประเทศ เรา
ไม่เคยให้น้ าหนักความสาคัญกับการมีส่วนร่วมกับสังคม นโยบายลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้จะเป็ น
ผลได้อย่างไร....” (วรรณโชค ไชยสะอาด. 2559: ออนไลน์) สอดคล้องกับผูบ้ ริหารโรงเรียนทีม่ รี ะดับ
การมองเชิงบวกทางวิชาการสูงที่มองว่าผลสอบO-NETไม่ใช่สงิ่ สะท้อนคุณภาพของโรงเรียนและ
ความสามารถของนักเรียน “...ไม่ควรวัดจากโอเน็ตอย่างเดียว ต้องดูหลายๆบริบท โรงเรียนบางโรง
เก่งกีฬา เก่งกิจกรรม เรานีส่ อนศาสนาและสามัญ เราอยากให้เด็กเก่ง แต่อยู่ในศาสนาด้วยตรงนี้
มากกว่า ทีว่ ดั คุ ณ ภาพคือ ตรงนี้มากกว่า คือศาสนา...”(ผู้บ ริหารโรงเรียนกรณีศึกษาที่ 1. 2560)
ดัง นั น้ ข้อ ค้บ พบในการศึก ษานี้ ไ ม่ ส อดคล้อ งผลการศึก ษาของบีเ วล (Bevel. 2010) ที่พ บว่ า
องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบของการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนต่างมีความสัมพันธ์
ทางบวกต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างการรับรู้
ความสามารถของกลุ่ม ความไว้วางใจของกลุ่มต่อนักเรียนและผูป้ กครอง และการมุ่งเน้นวิชาการ
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กับผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียน (r เท่ากับ .704, .834 และ .580 ตามลาดับ) รวมถึงงานวิจยั ทีพ่ บว่า
บรรยากาศโรงเรียนที่มกี ารมองเชิงบวกทางวิชาการส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน
และงานวิจยั อื่นๆทีพ่ บผลในทานองเดียวกันนี้ (Hoy; Tarter;Woolfolk Hoy. 2006; McGuigan;&
Hoy. 2006; Smith;& Hoy. 2006) ซึ่งอาจสะท้อนได้ถงึ มาตรฐานหรือระบบการวัดประเมินผล
ทางการเรียนรู้ท่ีแ ตกต่ า งกันระหว่ างระบบการศึก ษาของประเทศไทยและระบบการศึก ษาของ
ประเทศตะวันตก ซึ่งเป็ นที่ยอมรับโดยทัวไปว่
่ าเป็ นระบบการศึกษาที่มคี ุ ณภาพ สอดคล้อ งกับ
ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารโรงเรียนทีม่ กี ารมองเชิงบวกทางวิชาการสูงว่าหากต้องการใช้ขอ้ สอบกลาง
ในวัดระดับคุณภาพของโรงเรียน ระบบการศึกษาของประเทศควรต้องปรับให้ม ี คุณภาพและได้
มาตรฐานด้วย และเมื่อพิจารณาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามที่มลี กั ษณะเฉพาะที่นักเรียนต้องเรียนเนื้อหาวิชาทัง้ สามัญและศาสนาซึ่ง ต้องใช้เวลาเรียน
มากกว่านักเรียนในโรงเรียนโดยทัวไป
่
ทาให้ความเข้มข้นของแต่ละเนื้อหาโดยเฉพาะวิชาสามัญมี
ความเหลื่อมล้ากัน เมื่อเทียบกับโรงเรียนทัวไป
่
ยิง่ สนับสนุ นมุมมองของนักวิชาการและผู้บริหาร
โรงเรียนกรณีศกึ ษาข้างต้นว่า ข้อสอบกลางของประเทศไทยไม่ได้สะท้อนสิง่ ทีน่ ักเรียนได้เรียนรูจ้ ริง
จากห้องเรียน สอดคล้องกับบทวิเคราะห์ข่าวการศึกษาทีพ่ บว่าผลการประเมิน PISA ตอกย้าปั ญหา
ความเหลื่อมล้าของการศึกษาไทย (ไทยพีบเี อส. 2560: ออนไลน์)
ส่วนการพบว่าโรงเรียนทีม่ กี ารมองเชิงบวกทางวิชาการส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน ทีบ่ ่งบอกได้จากผลงานทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพ มีบริการด้านวิชาการแก่นักเรียน
และผู้ปกครอง และครูมปี ระสิทธิผลในการปฏิบตั ิงาน มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆ มีการ
ปรับตัว ตื่นตัว มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาได้ นัน้ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับแนวคิดของการ
มองโลกแง่ดีท่ีเ กิดจากการเรียนรู้ (Learned optimism) ของซาลิกแมน ซึ่งเป็ นหนึ่งในแนวคิด
พื้นฐานของการมองเชิงบวกทางวิชาการว่า การมองโลกแง่ดีนัน้ เป็ นปั จ จัยสาคัญ ที่จะส่ งผลต่ อ
ความสาเร็จ ไม่ใช่เพียงในระดับบุคลลเท่านัน้ แต่ส่งผลต่อความสาเร็จระดับบองค์การด้วย(Seligman.
1998) เมือ่ พิจารณาองค์ประกอบของการมองเชิงบวกทางวิชาการ องค์ประกอบด้านความไว้วางใจ
ที่โรงเรียนมีต่ อ ผู้ปกครองและนัก เรียนเป็ นปั จ จัย สาคัญ ที่ทาให้เ กิด การร่ว มมือ กัน ในการพัฒนา
นักเรียนโดยไม่รู้สกึ กังวลว่าหากประสบปั ญ หาหรือ มีสงิ่ ที่ไม่เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้ จะถู ก
ตาหนิจากอีกฝ่ าย สิง่ เหล่านี้จะยิง่ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันมากยิง่ ขึน้ ส่งผลทาให้โรงเรียนมี
แนวปฏิบตั ทิ ม่ี งุ่ เน้นวิชาการตามมา ครูในโรงเรียนกล้าทีจ่ ะกาหนดมาตรฐานและสร้างสรรค์กจิ กรรม
ต่างๆที่เป็ นประโยชน์ ด้วยเพราะมันใจว่
่ าจะได้รบั การสนับสนุ นจากผู้ปกครองและนักเรียนด้วยดี
และเมื่อองค์ประกอบทัง้ สามองค์ประกอบทางานร่วมกัน สามารถนามาสู่ความสาเร็จของโรงเรียนทัง้
เชิงคุณภาพและปริมาณ สอดคล้องกับหลายผลการศึกษาที่ผ่านมา (Bryk; &Schneider. 2002.
Goddard. 2001; Hoy; Tarter; &Hoy. 2006)สามารถยืนยันเพิม่ เติมได้จากข้อค้นพบในการวิจยั
ระยะที่ 2 ว่ า โรงเรียนที่มรี ะดับ การมองเชิงบวกทางวิช าการสูง มีผ ลงานได้ร บั รางวัล จากการ
ประกวดแข่งขันทางวิชาการต่างๆมากมาย โรงเรียนมีการจัดทาหลักสูตร ครูมกี ารจัดทาแผนการ

201
สอนอย่ า งเป็ นระบบ มี ก ารท าวิ จ ัย ชั น้ เรี ย น มี กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะครู ใ นด้ า นต่ า งๆ
ประชุมสัมมนาให้ความรูแ้ ละรับฟั งผูป้ กครองเพื่อส่งเสริมให้มกี ารดูแลพัฒนานักเรียนอย่างเป็ นระบบ
มีสงิ่ อานวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอนและอื่นๆ อีกทัง้ ครูในโรงเรียนมีระดับการยอมรับ
และปรับตัวกับการเปลีย่ นแปลงด้านการทางานได้ดี ในขณะทีโ่ รงเรียนกรณีศกึ ษาที่ 2 ทีม่ รี ะดับการ
มองเชิงบวกทางวิชาการต่ า ยอมรับว่าโรงเรียนยังต้อ งพัฒนาปรับปรุงอีกหลายด้าน ทัง้ ในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะประสิทธิผลด้านวิชาการสามัญ
2.3 การอภิ ปรายผลความสัมพันธ์ของตัวแปรระดับกลุ่มที่ ส่งผลข้ามระดับต่ อตัว
แปรระดับบุคคล
การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนมีอทิ ธิพลข้ามระดับสู่การมองเชิงบวกทาง
วิชาการของครู ความยึดมันผู
่ ก พันในวิชาชีพ พฤติกรรมการทางาน และพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์การของครู
การมองเชิ งบวกทางวิ ชาการของโรงเรียนมีอิทธิ พลข้ามระดับต่ อการมองเชิ ง
บวกทางวิ ชาการของครู ซึง่ โรงเรียนทีม่ บี รรยากาศของความสัมพันธ์ทม่ี คี วามไว้วางใจกันระหว่าง
บุคลากรของโรงเรียนกับครูและผู้ปกครอง รวมทัง้ มีบรรยากาศของการมุ่งเน้ นความสาเร็จทาง
วิชาการของโรงเรียน เป็ นปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งผลให้ครูเกิดความเชื่อมันใน
่
ความสามารถของตน รูส้ กึ ว่าผู้ปกครองและลูกศิษย์ของตนนัน้ เป็ นผู้ท่ตี นเชื่อถือได้ว่าจะเป็ นแรง
สนับสนุ นให้ตนสามารถใช้ความสามารถของตนในการช่วยให้นักเรียนสัมฤทธิ ์ผลทางการเรียนได้
สนับสนุ นแนวคิดที่ว่าโครงสร้างขององค์การนัน้ ประกอบด้วยระดับต่างๆที่ม ปี ฏิสมั พันธ์กัน โดย
บริบทแวดล้อ มระดับ ที่ใ หญ่ ก ว่า มีแ นวโน้ ม ส่ งผลต่ อ บริบทที่เ ล็ก กว่า(Top-down mechanism)
(Kozlowski; & Kline. 2000) คุ ณ ลัก ษณะของโรงเรีย นเป็ นอย่า งไรย่อ มเป็ น ปั จจัยบริบ ท
สภาพแวดล้อม(Contexual)ที่มอี ทิ ธิพลต่อการรูค้ ดิ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคลากรครูภายใน
โรงเรียน ทานองเดียวกันกับทีพ่ บว่าการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนซึ่งเป็ นตัวแปรระดับ
กลุ่มที่มอี ทิ ธิพลข้ามระดับต่อพฤติกรรมการทางาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ
ของครู กล่าวคือ โรงเรียนที่มบี รรยากาศของความสัมพันธ์ท่มี คี วามไว้วางใจกันระหว่างโรงเรียน
กับ นั ก เรีย นและผู้ป กครอง รวมทัง้ มีบ รรยากาศของการมุ่ ง เน้ น กิจ กรรมต่ า งๆที่เ กี่ย วข้อ งกับ
ความสาเร็จทางวิชาการของโรงเรียน ทาให้ครูรบั รูไ้ ด้ว่าสภาพแวดล้อมในการทางานนัน้ เป็ นโอกาส
ทีเ่ อื้อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมถึง เอื้อต่อการ
ปฏิบตั งิ านอื่นๆที่นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่โดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ที่กล่าวว่าการมอง
เชิงบวกทางวิชาการถือเป็ นคุณลักษณะของโรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของ
ครู ซึ่งจะส่ งผลต่ อ เนื่อ งไปยังพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน (Hoy;Tarter;&Woolfolk. 2006)
นอกจากนี้ เมือ่ พิจารณาอิทธิพลของการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนทีส่ ่งผลข้ามระดับต่อ
ความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพ ครูแล้ว สะท้อนให้เห็นว่า การที่ครูปฏิบตั ิการสอนด้วยความยินดีท่ี
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ต้องการช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ อุทศิ เวลาทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อพัฒนา
นัก เรียน มีค วามภาคภูมใิ จและมีค วามสุขในขณะที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ครู เป็ นผลจากการที่ครูรบั รู้ว่า
โรงเรียนมีบรรยากาศของการมองเชิงบวกทางวิชาการ ยิง่ มีมากยิง่ ทาให้ครูเกิดความยึดมันผู
่ กพัน
ในวิชาชีพครูมากตามไปด้วย ประกอบกับครูทเ่ี ป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้มรี ะยะเวลาเฉลี่ย
ในการปฏิบตั งิ านอยู่ในโรงเรียนปั จจุบนั 6.74 ปี โดยมีระยะเวลาเฉลีย่ ของการปฏิบตั งิ านในวิช าชีพ
ครู 7.31ปี จะเห็นได้ว่าเวลาส่วนใหญ่ท่คี รูได้มปี ระสบการณ์การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะครู เกิดขึน้ ใน
ขณะที่ค รู ท างานอยู่ ใ นโรงเรีย นปั จ จุ บ ัน เมื่อ ครู ป ฏิบ ัติ ห น้ า ที่ใ นฐานะครู ภ ายใต้ บ รรยากาศ
สภาพแวดล้อ มที่เ ป็ น บวกต่ อ การปฏิบ ัติห น้ า ที่ซ่ึง เอื้อ อ านวยให้ต นได้ป ระสบความส าเร็ จ ตาม
เป้ าหมายในการพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรูท้ ด่ี ขี น้ึ ได้นนั ้ ย่อมส่งผลให้ครูมกี ารรับรูท้ างบวก
ต่ อ วิชาชีพ ครู มีค วามสุ ข มีพ ลัง และพร้อ มเสียสละในการปฏิบตั ิหน้ าที่ค รู ด้ว ย ซึ่งก็พบว่ามี
งานวิจยั พหุ ระดับที่ผ่ านมาที่พ บผลการศึกษาในทานองเดียวกันว่าอิทธิพลของปั จจัยระดับกลุ่ ม
สามารถส่งผลทางบวกข้ามระดับต่อความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพ (สมหญิง ลมูลพักตร์. 2558) และ
พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางานของสมาชิกระดับบุคคล (นฤเบศร์ สายพรหม. 2559 )
2.4 อภิ ปรายผลจากการวิ จยั ระยะที่ 2 ที่พบเพิ่ มเติ มจากการวิ จยั ระยะที่ 1
การวิจยั ระยะที่ 1 ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ ข้อมูลที่ได้ทงั ้ ในระดับบุคคลและระดับ
กลุ่มเป็ นการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นครู แม้ผลการวิจยั ทาให้เห็นโครงสร้างความสัมพันธ์
ของตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการมองเชิงบวกทางวิชาการในระดับบุคคลและกลุ่ม แต่ก็เป็ นผล
ทีม่ าจากการรับรูข้ องครูเพียงกลุ่มเดียวเณ่ านัน้ ซึง่ ยังไม่ครอบคลุมผู้มบี ทบาทมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
โรงเรียนอย่างแท้จริง ดังนัน้ เพื่อให้สามารถเข้าใจและอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร
ต่างๆ ในเชิงกลไกว่าทางานอย่างไรตัง้ แต่การระดับการกากับควบคุมระบบการศึ กษาที่ดาเนินไป
ของโรงเรียน สู่ระดับผู้ปฏิบตั ิการคือครู จนถึงระดับผลลัพธ์สุดท้ายที่จะบ่งชี้ว่าโรงเรียนได้บรรลุ
เป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้หรือไม่ นัน่ คือผลที่เกิดกับนักเรียน จึงนามาสู่การวิจยั ระยะที่ 2 การศึกษาเชิง
คุณภาพ จากการศึกษาเชิงลึกในกรณีศึกษาโรงเรียนที่ม ีการมองเชิงบวกทางวิชาการสูง พบว่ามี
ประเด็นทีน่ ่าสนใจในมิตขิ องผูบ้ ริหารและนักเรียน ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นการวิจยั ระยะที่ 1 ดังนี้
2.4.1ประสบการณ์ การบริหารของผู้บ ริหารโรงเรียนที่มกี ารมองเชิง บวกทาง
วิชาการสูงและต่า
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของผูบ้ ริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ม ี
การมองเชิงบวกทางวิชาการสูง เป็ นผู้บริหารทีผ่ ่านการศึกษาในระบบการศึกษาแบบสามัญควบคู่
ศาสนาจนถึงระดับมัธยมศึกษา จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโทสายสามัญ มีประสบการณ์
การทางานด้านการศึกษา 13 ปี ประสบการณ์ในฐานะผูบ้ ริหาร 7 ปี แนวทางการบริหารโรงเรียนที่
ส่งเสริมให้เกิดการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนที่ โดดเด่นคือการมอบอานาจให้ครูเสนอ
โครงการต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ นาข้อเสนอแนะของครูไปปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน มี
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ความมุ่งมันไม่
่ หยุดนิ่ง ในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาโรงเรียน เน้ นความยุติธรรมและโปร่งใสในการ
พิจ ารณาความดีค วามชอบ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริม ครูใ ห้ม ีค วามก้ า วหน้ า ในอาชีพ นอกจากนี้ ย ัง มี
คุณลักษณะอื่นทีเ่ ป็ นลักษณะร่วมของกรณีศกึ ษาทัง้ สองกรณีคอื การบริหารทีเ่ น้นการมีส่วนร่วมและ
รับฟั งความคิดเห็น การเข้าถึงผู้บริหารได้ และเน้นหลักคุณธรรมจริยธรรม เมื่อ พิจารณาลักษณะ
ของผู้บริหารของกรณีศึกษาที่ 1 บางลักษณะสอดคล้องกับแนวคิดภาวะผู้นาเชิงการเปลี่ยนแปลง
(Transformational leadership)(Bass. 1985; อ้างถึงใน สนัน่ ประจงจิตร และ ศิรริ ตั น์ ทองมีศรี.
2556)ที่ประกอบด้วยเสน่ หา (Charisma) คือความสามารถในการมองการณ์ไกล แก้ปัญหาความ
ขัด แย้ง ได้เ หมาะสม มีค วามคิด ริเ ริ่ม สร้า งสรรค์ จูง ใจโน้ ม น้ า วผู้อ่ืน ได้ การสร้า งแรงดลใจ
(Inspiration) การกระตุ้น ให้ใช้ปัญญา (Intellectual stimulation) และ การมุ่งความสัมพันธ์เป็ น
รายบุ ค คล (Individualized
consideration) จะเห็น ว่ า องค์ป ระกอบของภาวะผู้ น าเชิง การ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็นได้จากการบริหารโรงเรียนทีม่ กี ารมองเชิงบวกทางวิชาการสูงคือ การมีอุดมการณ์
ที่ต้องการพัฒนาและสร้างความเปลี่ยนแปลง ซึ่งอุดมการณ์ดงั กล่าวนัน้ ได้รบั การปฏิบตั ติ ามจาก
สมาชิกของโรงเรียนด้วยความเชื่อมันว่
่ าสิง่ นัน้ เป็ นสิง่ ทีด่ ี และอีก 2 ลักษณะทีเ่ ด่นชัดคือ การกระตุ้น
ทางปั ญญาและการมุ่งความสัมพันธ์เป็ นรายบุคคล จะเห็นได้จากการศึกษารายกรณีว่าผูบ้ ริหารให้
ความส าคัญ กับ ความคิด เห็น ข้อ เสนอแนะ กระตุ้น และเปิ ด โอกาสให้ค รูได้ค ิดริเ ริม่ และยัง ให้
ความส าคัญ กับ ผู้ต ามโดยไม่ แ บ่ ง แยกบทบาทหน้ า ที่ ปฏิบ ัติต่ อ ผู้ต ามเสมือ นคนในครอบครัว
สอดคล้องกับการวิจยั ทีผ่ ่านมาทีพ่ บว่า การมองเชิง บวกทางวิชาการของโรงเรียนนัน้ มีความสัมพันธ์
กับภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง (Rutledge.2010)
2.4.2 ประสบการณ์การเรียนรูข้ องนักเรียนในโรงเรียนทีม่ กี ารมองเชิงบวกทาง
วิชาการสูงและต่า
จากการวิจ ยั ระยะที่ 1 พบว่ าการมองเชิง บวกทางวิชาการของโรงเรีย นไม่ม ี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียนระดับโรงเรียน ขณะเดียวกันก็พบว่าการมองเชิงบวกทางวิชาการ
ของโรงเรียนมีอิท ธิพ ลต่ อ ประสิทธิผ ลของโรงเรีย น ตามที่ไ ด้อ ภิปรายไปแล้ว ในข้า งต้น นัน้ ผล
การศึกษารายกรณีทาให้เข้าใจได้ชดั เจนมากขึน้ โดยพบว่า นักเรียนในโรงเรียนทีม่ ีบรรยากาศการ
มองเชิงบวกทางวิชาการสูง เป็ นนักเรียนทีม่ คี วามมุง่ มันตั
่ ง้ ใจในการเรียน มีเป้ าหมายทีจ่ ะศึกษาต่อ
ในระดับมหาวิทยาลัยและการประกอบอาชีพ มีความพึงพอใจบรรยากาศการเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน
เนื่องจากมีกจิ กรรมการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย รับรูว้ ่าครูผสู้ อนมีความสามารถและมีความตัง้ ใจในการ
ถ่ายทอดความรู้ ขณะทีน่ กั เรียนในโรงเรียนรายกรณีท่ี 2 มีแรงจูงในการเรียนต่ ากว่า โดยเฉพาะใน
รายวิชาสามัญ นักเรียนไม่ไ ด้มเี ป้ าหมายชัดเจนที่จะศึกษาต่ อ สายสามัญ ในระดับมหาวิทยาลัย
สามในสี่คนของนักเรียนที่ให้ข้อมูลหลักและรองต้องการศึกษาต่อในด้านศาสนาเท่านัน้ โดยไม่ม ี
เป้ าหมายชัดเจนว่าจะประกอบอาชีพอะไรภายหลังจบการศึกษาแล้ว สอดคล้องกับแนวคิดของการ
มองเชิงบวกทางวิชาการของครูว่าเป็ นชุดความเชื่อทีป่ ระกอบด้วยการเชื่อในความสามารถด้านการ
สอนอย่างมีประสิทธิผลของตน รวมถึงรู้สกึ เชื่อมันว่
่ านักเรียนและผู้ปกครองจะให้การสนับสนุ น
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ด้ว ยดีดงั นัน้ จึง ทาให้ค รูก ล้า ที่จะตัง้ เป้ าหมายทางวิชาการในระดับสูง ขึ้น ได้ สะท้อ นออกมาเป็ น
พฤติกรรมทีม่ ุ่งเน้นวิชาการ ภายใต้ความรูส้ กึ สบายใจว่าการทีต่ นให้ความสาคัญมุ่งเน้นวิชการมาก
ขึน้ นัน้ ได้รบั การสนับสนุ นจากผู้ปกครองด้วยดี ซึ่งอง์์ประกอบทัง้ สามนี้มปี ฏิสมั พันธ์ต่อกันสูง
เมื่อ ท างานร่ ว มกัน จะกลายเป็ น พลัง ทางบวกที่ส ามารถส่ ง ผลบวกต่ อ การเรีย นรู้ข องนั ก เรีย น
นักเรียนจะได้ประสบการณ์การเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมและเอื้อต่อการเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการเรียน
ทางบวกตามมา และเมือ่ ครูรบั รูถ้ งึ แรงจูงใจและพฤติกรรมทางบวกของนักเรียนก็ส่งผลสะท้อนกลับ
เป็ นการเสริมแรงต่อการรับรูค้ วามสามารถของครู ต่อไปในทานองเดียวกันกับการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของโรงเรียนซึง่ จัดเป็ นตัวแปรระดับองค์การหรือบางครัง้ เรียกเป็ น บรรยากาศของโรงเรียน
(School climate) แบบหนึ่งเมื่อนักเรียนได้รบั ประสบการณ์ทางบวกทางการเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน
ส่งผลให้นักเรียนมีความรูส้ กึ ทางบวกกับการเรียน มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น
มีเ ป้ าหมายในการเรียน ทาให้เ กิดความทุ่มเทมุ่งมันในการเรี
่
ย น รวมถึงพฤติก รรมการเรียนใน
ทางบวก ซึ่งลักษณะดังกล่ าวของนักเรียนสอดคล้องกับแนวคิดความยึดมันผู
่ กพันของนักเรียน
(Student engagement) ทีม่ ี 3 องค์ประกอบ คือ ความมีพลังในการเรียน (Vigor) การอุทศิ ให้กบั การ
เรียน (Dedication) และความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการเรียน (Absorption) (Klem; & Connell.
2004; Salanova; et al. 2010 cited in TiparpaKlincumhom.2014) ผลการศึกษาทีผ่ ่านมาพบว่า
ตัว แปรด้านการสอนของครู ได้แ ก่ ความยึดมันผู
่ กพันของครู และพฤติกรรมการสอนของครู
มีอทิ ธิพลต่อความยึดมันผู
่ กพันของนักเรียน (TiparpaKlincumhom. 2014; Appleton; & Lawrenz.
2011; Bryson; & Hand. 2007; Roorda; et al. 2011; Schroeder; et al. 2011) ซึง่ เมื่อเชื่อมโยงผล
การศึกษาครัง้ นี้ในระยะที่ 1 ที่พบว่า การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูและการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของโรงเรียนมีอทิ ธิพลทางบวกต่อความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพครูและพฤติกรรมการทางาน
ของครู จะเห็นความชัดเจนของความสัมพันธ์ระหว่างการมองเชิงบวกทางวิชาการกับประสบการณ์
การเรียนรูข้ องนักเรียน ว่าครูทม่ี คี วามยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพและมีพฤติกรรมการสอนที่ดนี นั ้ เป็ น
ผลจากการมองเชิงบวกทางวิชาการ ทาให้สามารถขยายความเข้าใจของข้อค้นพบจากการวิจยั ระยะ
ที่ 2 ได้ว่าเหตุใดนักเรียนในโรงเรียนทีม่ กี ารมองเชิงบวกทางวิชาการทีต่ ่างกันจึงมีประสบการณ์การ
เรียนรูท้ ต่ี ่างกัน
การอภิ ปรายผลการวิ จยั ผสานวิ ธี
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิจยั ผสานวิธรี ะหว่างการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแบบ
เป็ นการผสานวิธเี ชิงอธิบายแบบติดตามผล (Explanatory sequential mixed method design) โดย
แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ เริม่ จากวิจยั เชิงปริมาณระยะที่ 1 เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ
เพื่อตอบคาถามการวิจยั และระยะที่ 2 เป็ นวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายขยายข้อค้นพบที่
ได้จากระยะที่ 1 แล้วอภิปรายผลการวิจยั แบบบูรณาการผสานวิธ ี ผลการวิจยั ครัง้ นี้สามารถยืนยัน
ความน่ า เชือ ถื อ ของผลการศึ ก ษาด้ ว ยการตรวจสอบสามเส้ า ของการวิ จ ัย ด้ ว ยวิ ธ ี ต่ า งกั น
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(Methodological triangualtion) นัน่ คือ วิธวี เิ คราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ วิธกี ารทบทวนเอกสารและ
ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง และวิธกี ารศึกษาเชิงลึกจากการศึกษารายกรณี ทาให้ได้ผลการวิจยั ทีค่ รอบคลุม
โครงสร้างตามธรรมชาติขององค์การที่ประกอบด้วยปั จจัยระดับองค์การ(โรงเรียน)และปั จจัยระดับ
บุคคล(ครู) ขณะเดียวกันก็มคี วามละเอียดล้าลึก ของข้อมูลทีไ่ ด้จากผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียในบริบทของ
การศึกษา (Educational context) ทีเ่ ป็ นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทีค่ รอบคลุมผูบ้ ริหาร ครู
และนักเรียนทีไ่ ด้จากการศึกษารายกรณี และยังได้รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทของศาสนาที่
เชื่อ มโยงอยู่ใ นทุ ก ประเด็น ในบริบ ทที่ศึก ษาอย่า งยากที่ แ ยกออกจากกัน ได้ ข้อ ค้น พบจากผล
การศึกษาครัง้ นี้จงึ ถือว่าเป็ นองค์ความรูใ้ หม่ ท่สี าคัญที่สามารถเติมเต็มช่องว่างของความรูจ้ ากผล
การศึกษาที่ผ่านมา ในเชิงทฤษฎีท่นี อกจากจะเป็ นการขยายของเขตพื้นที่ของบริบทที่ศึกษาการ
มองเชิงบวกทางวิชาการจากวัฒนธรรมของสังคมการศึกษาแบบตะวันตกสู่ว ัฒนธรรมการศึกษาของ
ไทย ยังเป็ นการขยายให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ของการศึกษาตัวแปรการมองเชิงบวกทางวิชาการด้วย
การวิเคราะห์พหุระดับและการวิจยั ผสานวิธ ี อีกทัง้ เป็ นการยกระดับการวิจยั ทางการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทีส่ ามารถแสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิง โครงสร้างขณะเดียวกันก็
ลุ่มลึกมากขึ้นของอิทธิพลระดับองค์การและผู้บริหารที่มตี ่อครูท่เี ป็ นผู้ปฏิบตั ิงาน ยังผลต่อเนื่องสู่
นักเรียนซึง่ เป็ นเป้ าหมายทีเ่ ป็ นหัวใจสาคัญของเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิ ส ลามสามารถสรุ ป เป็ นกรอบแนวคิด ที่ไ ด้ จ ากการวิจ ัย ผสานวิธ ีใ นครัง้ นี้ ตาม
ภาพประกอบ 15
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ระยะที่ 1 (เชิงปริมาณ): แบบจาลองโครงสร้างพหุระดับ
ระดับองค์การ (โรงเรียน)
พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของ
องค์การในโรงเรียน(Messick.2012;
Wagner.2008 citing in Ali.2013;
DiPola&Tschannen-Moran. 2001;
King.2016;Wagner&DiPaola.2011)

School academic optimism (SAO)
การมองเชิ งบวกทางวิ ชาการของโรงเรียน
(Hoy;Hoy;&Kurz. 2008;Hoy. 2006;
Hoy;&Smith. 2007; McGuigan;&Hoy. 2006)

ประสิ ทธิ ผลของโรงเรียน

โรงเรียนที่ มีการมองเชิ งบวก
ทางวิ ชาการสูง

ผูน้ าเชิ งการเปลี่ยนแปลง

ระดับบุคคล (ครู)
ความยึดมันผู
่ กพันในวิ ชาชี พ
(สมหญิง ลมูลพักตร์. 2558)
พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของ
องค์การของครู(Kurz. 2007;ณัฐวุฒ ิ

มุมมองการจัดการเรียนการสอน (Kurz.
2007, Hoy et al. 2008)

มุมมองเกี่ยวกับเวลา (Eren.
2012;Zimbardo;& Boyd. 1999)

การรับรู้แรงจูงใจของนักเรียน(Kurz.
2007, Hoy et al. 2008;D’Elisa.2015)

การสนับสนุนจากชุมชน (Gurung. 2006;
Malecki&Elliott. 1999)

การสนับสนุนจากครอบครัว (King; et
al. 2006; ณัฐวุฒ ิ อรินทร์. 2555)

Teacher academic optimism (TAO)
การมองเชิ งบวกทางวิ ชาการของครู
(Beard;Hoy;&Woolfolk Hoy. 2010;Fahy
et al. 2010)

การมองเชิ งบวกทาง
วิ ชาการของครู

อรินทร์. 2555; Zeinabadi; &Salehi.
2011)

พฤติ กรรมการทางาน(สมหญิง ลมูล
พักตร์. 2558;สาลินี จงใจสุธรรม. 2559)

ความตัง้ ใจคงอยู่ในวิ ชาชี พ
(สมหญิง ลมูลพักตร์. 2558;Gurung.
2006; Malecki&Elliott. 1999)

แรงจูงใจในการ
เรียนรู้ของนักเรียน

พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีข่ ององค์การในโรงเรียน

(Reeves. 2010; Saligman.1998;
Bryk&Schneider.2002.
Goddard..2001; Hoy,Tarter,&Hoy.
2006)

ระยะที่ 2 (เชิงคุณภาพ): กรณีศกึ ษา

ภาพประกอบ 15 กรอบแนวคิดทีไ่ ด้จากการวิจยั ผสานวิธ ี
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3. ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
ข้อเสนอแนะเชิ งทฤษฎี
1. ผลการศึกษาครัง้ นี้สนับสนุ นแนวคิดเชิงทฤษฎีว่าการมองเชิงบวกทางวิชาการสามารถ
ขยายสู่ประชากรในบริบทการศึกษาทีแ่ ตกต่างจากไปบริบททีเ่ ป็ นแหล่งกาเนิดเริม่ ต้นของตัวแปรนี้
โดยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบจาลองการวัดการมองเชิงบวกทางวิชาการของ
ครู แสดงให้เห็นว่าการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูในบริบทครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามมีสามองค์ประกอบเป็ นไปตามแนวคิดทฤษฎีของฮอยและคณะ (Hoy; et al. 2006) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่ ่านมา ทีไ่ ด้มกี ารแปลแบบวัดเป็ นภาษาต่างๆ เพื่อนาไปศึกษาในบริบททีม่ ี
สังคมวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน เช่น งานวิจยั ของวู (Wu. 2010) ทีศ่ กึ ษาในประเทศไต้หวัน โดยใช้
แบบวัดการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน เป็ นภาษาจีน และงานอื่นๆที่ได้ศึกษาวิจยั ใน
ทานองเดียวกัน (Hejazieh; Lavasani; & Mazarei. 2011; Moghari; Lavasani; Bagherian;
&Afshari. 2011; Yildiz; & Ozer. 2012;Kılınç, AliÇağatay. 2013; Anwar; &Anis-ul-Haque.
2014; Asgari; & Rahimi. 2014) ส่วนผลการวิเคราะห์แบบจาลองการมองเชิงบวกทางวิชาการของ
โรงเรียนทีพ่ บว่ามีเพียงสองประกอบทีส่ ามารถบ่งชีห้ รือวัดการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน
ได้ คือ ความไว้ว างในของกลุ่ ม ต่ อ ผู้ป กครองและนัก เรีย น และการมุ่ง เน้ น วิช าการ โดยไม่ม ี
องค์ประกอบด้านการรับรูค้ วามสามารถของกลุ่ม ซึง่ ไม่สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีต้นกาเนิดและผล
การศึก ษาที่ผ่ า นมา แต่ ก ารสร้า งแบบวัด การมองเชิง บวกทางวิช าการของโรงเรีย น ได้ผ่ า น
กระบวนการพัฒนาตามหลักวิชาการทางการวิจยั อย่างรัดกุมและผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบ
วัดทาให้เชื่อมันได้
่ ว่าแบบวัดมีคุ ณภาพทีส่ ามารถนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างได้ ผลการศึกษาครัง้ นี้จงึ
มีความสาคัญเชิงทฤษฎีทส่ี นับสนุ นว่าแนวคิดการมองเชิงบวกทางวิชาการว่าเป็ นคุณลักษณะทีข่ า้ ม
วัฒนธรรมกันได้ (Cross-culture)อีกทัง้ ยืนยันถึงความสาคัญของแนวคิดพหุระดับ ทีผ่ ลการศึกษา
แสดงให้เห็นถึงบทบาทของปั จจัยระดับกลุ่มทีม่ อี ทิ ธิพลต่อระดับบุคคล
2. แม้ว่ามโนทัศน์ “ความเป็ นวิชาการ” เป็ นสิง่ สากล แต่การนิยามและการให้ความหมาย
ของมโนทัศ น์ อ าจมีค วามต่ างไปตามบริบทวัฒนธรรมสอดคล้อ งกับแนวคิดที่มองว่าภูมหิ ลังทาง
วัฒนธรรมส่งผลต่อการตีความของบุคคล (Yu. 2014) ความเป็ นวิชาการสาหรับ ผู้สอนในระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยทัวไปในประเทศไทยมุ
่
่งเน้นการปฏิบตั กิ ารสอนและภารกิจอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการสอนซึ่งอาจไม่ครอบคลุมพฤติกรรมด้านการวิจยั หรือศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนเช่น อาจารย์ผู้ส อนในระดับมหาวิทยาลัย ที่ถือ ว่าการวิจยั เป็ น ภารกิจหนึ่ง ซึ่งต่ างจากบริบ ท
การศึกษาตะวันตกทีผ่ ู้สอนทุกระดับ มีแนวคิดเรื่องการวิจยั และค้นคว้าเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การนาแนวคิดการมองเชิงบวกทางวิชาการไปใช้ในบริบทประเทศไทยต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผูส้ อนระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน อาจต้องตีความใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมให้มากขึน้
การตีค วามที่ช ัดเจนตรงตามบริบทอาจส่ งผลให้พ บความสัมพันธ์ระหว่ างการมองเชิงบวกทาง
วิชาการกับตัวแปรอื่นๆเพิม่ ขึน้
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2. การศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับการมองเชิงบวกทางวิชาการ สาหรับการศึกษาครัง้ นี้ได้
ขยายผลจากการศึกษาทีผ่ ่านมา ทีม่ ุ่งศึกษาในฐานะตัวแปรเหตุและตัวแปรผลของการมองเชิงบวก
ทางวิชาการสู่การศึกษาตัวแปรนี้ในบทบาทการเป็ นตัวแปรคันกลางที
่
เ่ ชื่อมระหว่างตัวแปรเหตุและ
ผลที่ส าคัญ และผลการศึก ษาครัง้ นี้ ย ืน ยัน ว่ า การมองเชิง บวกทางวิช าการว่ า เป็ นตัว กลางที่ ม ี
ประสิทธิภาพที่สามารถดึงอิทธิพลทางบวกจากบรรยากาศการมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี อง
องค์การในโรงเรียนทาให้การมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนสามารถส่งอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนได้ อีกทัง้ ยังมีศกั ยภาพในการทาหน้าทีเ่ ชื่อมปั จจัยเหตุดา้ นจิตลักษณะส่วนบุคคลของ
ครูและสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานสู่ก ารเกิดผลลัพท์ทางบวกด้านจิตลักษณะและพฤติกรรม
เกี่ยวกับการทางานของครูทส่ี าคัญได้หลายตัวแปร ตัวแปรผลต่างๆทีเ่ กิดจากอิทธิพลของการมอง
เชิงบวกทางวิชาการเหล่านี้เป็ นตัวแปรทีส่ ะท้อนถึงประสิทธิผลของโรงเรียนและประสิทธิภาพของครู
ที่มผี ลการศึกษามาแล้วมากมายว่ามีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรที่เกี่ยวกับความสาเร็จด้านการเรียน
ของผู้เรียน ซึ่งนัน่ เป็ นเป้ าหมายสาคัญของการจัดการศึกษาในทุกบริบท ดังนัน้ การศึกษาเชิง
ทฤษฎีของการมองเชิงบวกทางวิช าการในบริบทโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส ลามในจังหวัด
ชายแดนใต้หรือบริบททีค่ ล้ายคลึงกัน ควรมุง่ สนใจให้มากขึน้ ว่ามีตวั แปรใดบ้างทีม่ อี ทิ ธิพลทาให้เกิด
การมองเชิงบวกทางวิชาการได้ ซึ่ง เป็ นกลไกส าคัญ หลัก ที่ส ามารถขับ เคลื่อ นกระบวนการจัด
การศึกษาไปสู่เป้ าหมายทีก่ ล่าวข้างต้นได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. จากผลการวิ จ ัย ผสานวิ ธ ี ค รัง้ นี้ สิ่ ง ที่ เ ห็ น ได้ ช ั ด เจนจากการศึ ก ษารายกรณี ท่ี
นอกเหนือจากการยืนยันข้อค้นพบการวิจยั ระยะที่ 1 แล้วจะเห็นได้ว่าผลการศึกษามีบริบทของความ
ศรัทธาและศาสนาเข้ามาเกีย่ วข้องกับประสบการณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลในทุกประเด็นทีศ่ กึ ษา ซึง่ เป็ นสิง่ ที่
อยู่นอกเหนือจากกรอบการวิจยั เดิม ในการศึกษาวิจยั ต่อไปในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เพื่อต่อยอดจากงานวิจยั นี้จงึ ควรเพิม่ ตัวแปรทีเ่ ป็ นบริบทของศาสนาเข้ามาศึกษาในแบบจาลองด้วย
ทัง้ ตัวแปรจิตลักษณะและตัวแปรสภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์ทางสังคม เช่น สุขภาวะทางจิต
วิญญาณแบบอิสลาม (Islamic spiritual well-being) หรือตัวแปรอื่นๆที่เป็ นบริบทของศาสนา
เพราะด้วยอิสลามมีความเกี่ยวข้องกับมุสลิมในฐานะเป็ นวิถชี วี ติ (Way of life) ทีไ่ ม่อาจแยกออกจาก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของชีวติ ได้ และเป็ นปั จจัยเชิงเหตุสาคัญของความคิด ความเชื่อ ความรู้สกึ และ
พฤติก รรมต่ างๆ ดังนัน้ การศึก ษาตัว แปรกลุ่ มนี้อ าจช่ว ยให้เ ข้าใจปรากฏการณ์ และโครงสร้า ง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมองเชิงบวกทางวิชาการของกลุ่มตัวอย่างได้ดี
ยิง่ ขึน้
2. ในการวิจยั ครัง้ นี้ ศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่จดั การศึกษา 2 ระบบ
คือการศึกษาอิสลามและการศึกษาสามัญ แต่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็ นครูสอนวิชาการ
สามัญเท่านัน้ เนื่องจากการศึกษาครัง้ นี้ต้องการศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน ด้วย
เหตุผลด้านสภาพปั ญหาทางด้านคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลาม จังหวัด
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ชายแดนใต้ ทีอ่ าศัยข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากคะแนนสอบ O-NET ของวิชาสามัญระหว่างโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาทัง้ เอกชนและรัฐทัวประเทศ
่
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนในการศึกษา
ครัง้ นี้จงึ วัดจากผลคะแนน O-NET และวัดตัวแปรอื่นๆทีก่ บั ครูทส่ี อนวิชาการสามัญเป็ นการควบคุม
คุ ณ ภาพด้า นความเที่ย งตรงภายใน เพื่อ ให้ต ัว แปรต่ า งๆในแบบจ าลองมีค วามสอดคล้อ งกัน
อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาอิสลามมองว่าความสาเร็จที่แท้จริงคือนักเรียนต้องมีทงั ้ ความรูท้ งั ้
ศาสนาและสามัญเพื่อสามารถใช้ชวี ติ อยูใ่ นโลกนี้อย่างสงบสุขโดยไม่กลายเป็ นผูท้ ข่ี าดทุนในโลกหน้า
กลุ่ มครูท่สี อนวิชาการศาสนาจึงถือ เป็ นบุค ลากรสาคัญ ในการขับเคลื่อ นการศึกษาของโรงเรีย น
เอกชนสอนศาสนาอิสลามเช่นเดียวกับครูทส่ี อนวิชาการสามัญ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไป ควร
เพิม่ เติมการศึกษากับกลุ่มครูสอนวิชาการศาสนาด้วยโดยอาจใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ร่วมด้วยในการวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน แต่
ทัง้ นี้ ต้ อ งค านึ ง ถึง ว่ า วิช าการอิส ลามศึก ษาในแต่ ล ะโรงเรีย นมีห ลัก สู ต รและความเข้ม ข้น ที่
หลากหลาย อาจจาเป็ นต้องกาหนดขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะบบการศึกษาอิสลามทีใ่ กล้เคียง
และสอดคล้องกับ I-NET นอกจากนี้ ผู้วจิ ยั ขอเสนอะแนะให้มกี ารวิจยั เพื่อพัฒนาแนวคิดการมอง
เชิงบวกทางวิชาการในมุมมองอิสลาม (Academic optimism in Islamic perspective) และพัฒนา
แบบวัดการมองเชิงบวกทางวิชาการอิสลาม (Islamic academic optimism scale - IAOS) โดยอาจ
ทบทวนแนวคิดการจัดการศึกษาตามมุมมองอิสลามร่วมกับแนวคิดการมองเชิงบวกทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาเพื่อให้ได้แบบวัดการมองเชิงบวกทางวิชาการอิสลามสาหรับศึกษาการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของครูทงั ้ สามัญและศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อโอกาสในการพัฒนา
การศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทีส่ อดคล้องกับบริบทอย่างแท้จริงต่อไป
3. สาหรับความรับผิดชอบร่วม (Collective responsibility) ซึง่ กาหนดเป็ นตัวแปรเชิงเหตุ
ระดับกลุ่ม แต่ผลการวิเคราะห์พบว่าความรับผิดชอบร่วมมีความแปรปรวนระหว่างกลุ่มไม่มากพอ
สาหรับการวิเ คราะห์พ หุ ระดับ ซึ่งอาจไม่ได้ส ะท้อนว่าคุณลักษณะดังกล่ าวไม่มบี ทบาทสาคัญ ใน
บริบ ทการศึก ษาโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม เพราะสาหรับ วัฒ นธรรมไทยคุ ณ ลัก ษณะ
ดังกล่าวถูกหล่อหลอมว่าความรับผิดชอบร่วมเป็ นเรือ่ งดีและมีความสาคัญเช่นเดียวกัน แต่อาจเกิด
จากข้อคาถามเกีย่ วกับความรับผิดชอบร่วมทีแ่ ปลจากแบบวัดของต่างประเทศนัน้ เป็ นการถามความ
คิดเห็นต่อความรับผิดชอบร่วมของครู การตีความข้อคาถามอาจมีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรม
ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไป การวัดความรับผิดชอบร่วมในบริบทของไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ กับ
ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ควรปรับข้อคาถามที่เจาะจงเชิงการปฏิบตั ทิ ่เี กิดขึน้ จริง
หรือเป็ นเชิงปริมาณมากขึน้ ทีไ่ ม่ใช่คาถามด้านความคิดเห็นเพียงกว้างๆอาจทาให้พบความสัมพันธ์
ของความรับผิดชอบร่วมกับตัวแปรอื่นๆ มากขึน้
4. ผลการศึกษาครัง้ นี้ยนื ยันว่าการวิจยั ผสานวีธเี ชิงปริมาณผนวกการวิจยั เชิงคุณภาพเป็ น
วิทยาการวิจยั (Methodology) ทีส่ ามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนถึง ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของ
การมองเชิงบวกทางวิชาการทัง้ ในระดับโรงเรียนและระดับครู รวมถึงอธิบายเชิงคุ ณภาพในแง่
ประสบการณ์ ข องผู้บริห าร ครูแ ละนัก เรีย น ส าหรับการศึก ษาวิจ ยั ในอนาคตที่จ ะสามารถต่ อ
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ยอดจากผลการศึกษาครัง้ นี้คอื การศึกษาวิจยั เชิงพัฒนาต่อไปว่ามีแนวปฏิบ ตั ิหรือนวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการมองเชิงบวกทางวิชาการในโรงเรียนและครู สูงขึน้ ได้อย่างไร ซึง่ ผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่า
วิทยาการวิจยั ทีน่ ่ าสนใจคือการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research PAR) วิทยาการนี้ผมู้ สี ่วนร่วมในการวิจยั (Research participants) ร่วมคิดร่วมวางแผน คิฐกลยุทธ์
จัดกิจกรรมและร่วมกันประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมซึง่ ไม่เพียงแต่จะทาให้ได้องค์ความรูเ้ กียวกับ
การมองเชิงบวกทางวิชาการที่มปี ระโยชน์ต่อการปฏิบตั แิ ล้วยังเป็ นการสร้างความตระหนักร่วมกัน
ของผู้ร่วมวิจยั อีกด้วย และการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental research)เป็ นอีกหนึ่งวิทยาการที่
น่าสนใจสามารถศึกษาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมหรือกิจกรรมส่งเสริมการมองเชิงบวก
ทางวิชาการที่สร้างขึน้ การวิจยั เชิงพัฒนาดังกล่าวจะทาให้การมองเชิงบวกทางวิชาการกลายเป็ น
เครื่องมือที่มปี ระสิทธิภาพสาหรับแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่พสิ ูจน์ว่าสามารถทาให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงเชิงประจักษ์ในกลุ่มเป้ าหมายได้เหมาะสมกับสภาพปั ญหาของบริบทนัน้ ๆอย่าง
แท้จริง
ข้อเสนอแนะในการปฏิ บตั ิ
จากผลการวิจยั ผสานวิธที งั ้ แบบจาลองความสัมพันธ์พหุระดับของตัวแปรเชิงเหตุและผล
ของการมองเชิงบวกทางวิชาการในการวิจยั ระยะที่ 1 ผนวกกับผลการศึกษารายกรณีจากการวิจยั
ระยะที่ 2 มีความสอดคล้องทีพ่ บว่า บริบทสภาพแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียนส่ งผลต่อการมองเชิง
บวกทางวิชาการ โดยระดับการมองเชิงบวกทางวิชาการจะได้รบั อิทธิพลจากบรรยากาศในโรงเรียน
ที่สมาชิกมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ (ผลการวิจยั ระยะที่ 1และ 2) รวมถึงรูปแบบ
การบริหารของผูน้ าแบบผู้นาการเปลี่ยนแปลง (ผลการวิจยั ระยะที่ 2) ดังนัน้ สิง่ ที่จะทาให้โรงเรียน
ประสบความสาเร็จในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทัง้ มีครูทป่ี ฏิบตั งิ านด้วยใจรักในการเป็ นครูและมี
ประสิทธิภาพในการสอนที่ดไี ด้นัน้ คือการส่งเสริมให้บรรยากาศของการมองเชิงบวกทางวิชาการ
เกิดขึน้ ภายในโรงเรียน โดยขอเสนอแนวทางการปฏิบตั สิ าหรับกลุ่มทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ดังนี้
- แนวทางการปฏิ บตั ิ สาหรับครู
ครูควรสร้างความตระหนักต่อตนเองเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาที่ดี โดยปรับแนว
ทางการทางานให้มแี ผนการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนและมุ่งปฏิบตั ใิ ห้บรรลุผลตามแผนวางไว้ รวมถึงให้
ความสาคัญกับการสร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครูและผู้ค นในชุมชน ซึ่งไม่เ พียงแต่ มุ่งสร้างความ
ตระหนักและการปฏิบตั เิ ฉพาะตนเท่านัน้ แต่รวมถึงสร้างความตระหนักในกลุ่มครูด้วยกัน จนเกิด
เป็ นวัฒนธรรมองค์การทีค่ รูมกี ารบริหารจัดการเวลาและความสัมพันธ์กนั ดีกบั ชุมชน ปั จจัยเหล่านี้
จะส่งเสริมให้ครูมกี ารมองเชิงบวกทางวิชาการทีด่ แี ละโรงเรียนมีบรรยากาศของการมองเชิงบวกทาง
วิชาการทีด่ ขี น้ึ ได้
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- แนวทางการปฏิ บตั ิ สาหรับผูบ้ ริ หารโรงเรียน
1) ผูบ้ ริหารควรส่งเสริมให้โรงเรียนมีบรรยากาศการทางานทีด่ ี เช่น ส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักและความร่วมมือร่วมใจในการทางานของบุคลากรในโรงเรียน เป็ นต้น
2) ปรับ แนวทางการบริห ารหรือ สรรหาผู้บ ริห ารที่ม ีล ัก ษณะของภาวะผู้ น าเชิง การ
เปลีย่ นแปลงเพื่อเอือ้ ให้เกิดการพัฒนาบรรยากาศการมองเชิงบวกทางวิชาการ
- แนวทางการปฏิ บต
ั ิ สาหรับผู้เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลและกาหนดนโยบายการ
จัดการศึกษาในระบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิ สลาม
1) เผยแพร่องค์ความรูส้ ู่โรงเรียนและครูโดยการจัดอบรมให้กบั ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อให้
ทราบแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมในการทางานรวมถึงส่งเสริมจิตลักษณะที่เหมาะสมเอื้อต่อ
การพัฒนาการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู นาไปสู่การพัฒนาให้เกิดผลเชิงประจักษ์ด้านการ
เรียนรูข้ องนักเรียน
2) ส่งเสริมและดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการสามัญของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในกลุ่มที่มกี ารมองเชิงบวกทางวิชาการต่ าอย่างมีความเข้าใจในบริบทและอัต
ลักษณ์ของโรงเรียนมากขึน้
3) พัฒ นาการวัด ประเมิน ผลนั ก เรีย นด้ว ยข้อ สอบมาตรฐานกลางระดับ ประเทศ ให้
สอดคล้องกับสิง่ ทีน่ ักเรียนได้เรียนรูจ้ ริงในชัน้ เรียนอย่างแท้จ ริงและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
แต่ละประเภท
4) การจัดอันดับคุณภาพโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควรมีมติ ิ
อื่นๆที่ควบคู่กบั การวัดจากผลคะแนนสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง เช่น นาผลคะแนนสอบวิชา
สามัญเฉลี่ยร่วมกับคะแนนสอบวิชาศาสนา เพื่อประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
หรือพัฒนาข้อสอบมาตรฐานกลางทีบ่ ูรณาการเนื้อหาวิชาสามัญและศาสนาเข้าด้วยกัน เป็ นต้น

บรรณานุกรม

213

บรรณานุกรม
กอเซม มะแซ. (2556). สภาพปั ญหาและแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปั ตตานี. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (การบริหารและการ
จัดการศึกษาอิสลาม). ปั ตตานี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ถ่ายเอกสาร.
เกษตรชัย และหีม. (2550). องค์ประกอบในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 13(3): 435-453.
จารุวจั น์ สองเมือง.(2551). สภาพ ปั ญหา ความต้องการด้านสื่อการสอนของครูในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้.วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์. 14(1): 69-84.
จิตรลดา ถินถาวร. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเองของพนักงาน
ราชการทีม่ พี ้นื ฐานมาจากการรับรูค้ วามยุตธิ รรมในองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที ่
ดีขององค์การ กรณีศกึ ษา กรมบังคับคดี กระทรวงยุตธิ รรม. วิทยานิพนธ์ศศ.ม.(จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ).กรุงเทพ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ถ่ายเอกสาร.
ชุตมิ า มาลัย. (2553). ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การของอาจารย์
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. วิทยานิพนธ์ศกึ ษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
(การบริหารการศึกษา). นครปฐม:บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยศิลปากร.ถ่ายเอกสาร.
ชุมศักดิ ์ อินทร์รกั ษ์; และคนอื่นๆ. (2554). การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถอี สิ ลามใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อบูรณภาพสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้. วารสาร
สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 19(1): 255-280.
ซิดดิก อาลี และ ดลมนรรจน์ บากา. (2555). วิวฒ
ั นาการการเรียนการสอนอิสลามศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย. วารสาร ALNUR บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา.7(13): 55-64.
ณัฐวุฒ ิ อรินทร์. (2555). การศึกษาปั จจัยเชิงเหตุและผลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกทีม่ ตี ่อสุข
ภาวะทางจิตและพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบของบุคลากร
สาธารณสุขในจังหวัดชายแดนใต้. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปริญญานิพนธ์ วท.ด.
(การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.

214
ทิพอาภา กลิน่ คาหอม. (2557). โมเดลเชิงสาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันของนักเรียนและผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนทีเ่ กิดจากอิทธิพลของครู. วารสารอิเล็คทรอนิกส์ทางการศึกษา. 9(2): 264278.
ไทยพีบเี อส. (2560, 1 มกราคม). ข่าวเด่น 2559 ผลประเมิน PISA 2015 ตอกยา้ ปั ญหาความ
เหลื่อมล้าการศึกษาไทย. ไทยพีบเี อส. สืบค้นเมือ่ 25 สิงหาคม 2560, จาก
https://news.thaipbs.or.th/content/259187
ธีรวัฒน์ สุชสี าร; และคนอื่นๆ. (2555). การศึกษาความเทีย่ งตรงของการประมาณค่าในการวิเคราะห์
โมแดลสมการโครงสร้างพหุระดับภายใต้เงือ่ นไขวิธกี ารประมาณค่าและขนาดตัวอย่างที่
ต่างกัน. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.17(1): 95-106.
นฤเบศร์ สายพรหม. (2559). อิทธิพลพหุระดับของภาวะผูน้ าแบบรับใช้ผอู้ นื ่ กับปั จจัยเหตุและผล
ของจิตวิญญาณในการทางานทีม่ ตี ่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ พฤติกรรม และเจตคติในการ
ทางานของครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ. มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ. ปริญญานิพนธ์ วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
นิเลาะ แวอุเซ็ง. (2559). การจัดการศึกษาในอิสลาม: แนวคิดสู่การปฏิบตั .ิ ใน อิบรอฮีม ณรงค์รกั ษา
เขต และ ดลมนรรจน์ บากา (บรรณาธิการ). ปั ตตานี: โรงพิมพ์มติ รภาพ.
นิเลาะ แวอุเซ็ง; และคนอื่น ๆ. (2552). การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
15(5): 471-765.
บรรจง ฟ้ ารุง่ สาง; และคนอื่นๆ. (2554). การปฏิรปู การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสาร
สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 17(6): 157-174.
ปรเมศวร์ ธรรมชาติ. (2553). ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ความเหนือ่ ยหน่ายในงานและ
ความทุ่มเทในงานของพนักงานกลุ่มปฏิบตั กิ ารและกลุ่มสานักงาน โรงงานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดลาพูน. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ).
เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ถ่ายเอกสาร.
ปั ญจมาส ทวิชาตานนท์. (2556). ปั จจัยพหุระดับทีส่ ่งผลต่อความยึดมันผู
่ กพันในงานของ
เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรไม่แสวงหาผลกาไรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านเอดส์. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ปริญญานิพนธ์ วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.

215
ปิ ยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์. (2558). โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของตัวแปรเชิงเหตุและ
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ ริหารทีม่ ผี ลต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับการทา
งานของพนักงานในองค์การเอกชน. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปริญญานิพนธ์ วท.ด.
(การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
พิศมัย เพียรเจริญ. (2554). ลักษณะของนักศึกษาและเหตุผลทีเ่ ข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี. วารสารสานักวิทยบริการ| Academic
Services Journal. 22(1).
มัทนา วังถนอมศักดิ ์. (2550). แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของครู. วิทยานิพนธ์ศกึ ษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (การบริหารการศึกษา). นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยศิลปากร.ถ่าย
เอกสาร.
มูหมั มัด บิน อิบรอฮีมอัต-ตุวยั ญิรยี .์ (2550, 17 ตุลาคม). การศรัทธาต่อวันอาคิเราะฮฺ.
Islamhouse.com. สืบค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2560, จาก
https://islamhouse.com/th/articles/57650/
รัตนะ บัวสนธิ ์. (2554). วิธกี ารวิจยั ผสานผสานทางการศึกษา Mixed Methods in Educaational
Research. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วจิ ยั .2(2): 7-20.
ลาวัลย์ พร้อมสุข. (2544). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ตี ่อองค์การกับความ
พึงพอใจในงาน และผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานกลุ่มบริษทั มินีแบ (ประเทศไทย).
วิทยานิพนธ์วท.ม. (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม).กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.ถ่ายเอกสาร.
เลขาธิการสภาการศึกษา สานักงาน. (2552).แผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.2552-2555). กระทรวงศึกษาธิการ.
วรรณโชค ไชยสะอาด. (2559, 10 กุมภาพันธ์). ชาแหละ ‚ข้อสอบระดับชาติ‛ เพิม่ เด็กด้อยโอกาสไม่สะท้อนความรูใ้ นห้องเรียน. โพสต์ทเู ดย์. สืบค้นเมือ่ 25 สิงหาคม 2560, จาก
https://www.posttoday.com/analysis/report/415386
วิภาวี มหารักขกะ. (2550). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูบ้ รรยากาศองค์กรกับ
พฤติกรรมการทางานของพนักงานสายปฏิบตั กิ าร โรงเรียนร่วมฤดีวเิ ทศศึกษา. กรุงเทพ:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สารนิพนธ์ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
สฎายุ ธีระวณิชตระกูล. (2547). การส่งเสริมพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ตี ่อองค์การสู่การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอย่างยังยื
่ น. (ออนไลน์). สืบค้นได้เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม
2555จาก
http://www.edu.buu.ac.th/journal/Journal%20Edu/Link_Jounal%20edu_16_1_2.pdf.

216
สนัน่ ประจงจิตร; และ ศิรริ ตั น์ ทองมีศรี. (2556). ปั จจัยด้านคุณลักษณะผูบ้ ริหาร ลักษณะงานของ
ครูและแรงจูงใจในการทางานของครู ทีส่ ่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั งิ านของครูโรงเรียน
เอกชน. วารสารปั ญญาภิวฒ
ั น์.5(1): 41-53.
สมหญิง ลมูลพักตร์. (2558). ปั จจัยเชิงเหตุพหุระดับและผลของความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพ
พยาบาลทีส่ ่งผลต่อการปฏิบตั งิ านและความตัง้ ใจลาออกจากวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปริญญานิพนธ์ วท.ด.
(การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
สรัญญาจันทรรวง. (2546). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูก้ ารมีอคติทางเพศและการรับรูค้ วาม
ยุตธิ รรมของผูบ้ งั คับบัญชา กับความผูกพันต่อองค์การและการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ.
วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สาลินี จงใจสุรธรรม. (2559). การวิจยั ผสานวิธปี ั จจัยเชิงเหตุพหุระดับของการกากับตนเองในการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปริญญานิพนธ์ ปร.ด. (การวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ถ่ายเอกสาร.
สานักศึกษาธิการภาค 8. (2559). ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในเขตพืน้ ทีต่ รวจราชการที่ 8
(นราธิวาส ปั ตตานี ยะลา สงขลาและสตูล) ปี การศึกษา 2559. สืบค้นเมือ่ 30 ธันวาคม
2559 จาก
http://coad.3org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=-:353
58&catid=44-56-05-03-05-9:2013&Itemid=24
สุดารัตน์ ตันติววิ ทั น์. จิตวิทยาเชิงบวก: การพัฒนา การประยุกต์ และความท้าทาย. วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา. 9(1): 277-290.
เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์.(2552).รายงานการวิจยั เรือ่ ง สภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้.3. กรุงเทพ: สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สืบค้นเมือ่ 12 มกราคม 2558
จาก http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/213-file.pdf
อรพินทร์ ชูชม. (2545).เอกสารประกอบการสอนวิชา วป 502 การสร้างและพัฒนาเครือ่ งมือวัดทาง
พฤติกรรมศาสตร์. กรงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อ้อมใจ วงษ์มณฑา; และคนอื่นๆ. (2554). การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 19(1): 255-280.

217
อิสเรศ มะหะหมัด. (มปป). พืน้ ฐานเรือ่ งซะกาต (การบริจาคทานบังคับ). การเงินอิสลาม. สืบค้นเมือ่
25 สิงหาคม 2560, จาก https://islamicfinancethai.com
อับดุลลอฮฺหวังหนิ. (2554, 25 สิงหาคม). ‚บาบอตาบอด‛ แห่งปอเนาะบ้านตาแปด. สานักข่าวอิศรา.
สืบค้นเมือ่ 25 สิงหาคม 2560, จาก https://www.isranews.org/content-page/67-southslide/3295
Afshartous, D., de Leeuw, J. (2005). Prediction in multilevel models.Journal of Educational
and Behavioral Statistics.30(2): 109–139.
Anwar and Anis-ul-Huque. (2014). Teacher Academic Optimism: A Preliminary Study
Measuring the Latent Construct. FWU Journal of Sciences.8(1): 10-16.
Asgari, Ali.;&Rahimi, Shahla. (2014).Teachers’ Academic Optimism:Confirming a New
Construct. International Journal of Science Management and Development .2 (5):
105-109.
Bandura, A.. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: Freeman.
Bavel, Raymona King. (2010). The Effects of Academic Optimism on Student Academic
Achievement in Alabama.Alabama: University of Alabama. from
http://libcontent1.lib.ua.edu/content/u0015/0000001/0000236/u0015_0000001_0000
236.pdf
Beard, Karen Stansberry; Hoy, Wayne K.; &Woolfolk Hoy, Anita. (2010). Academic
Optimism of Individual Teachers: Confirming a New Construct. Teaching and
Teacher Education.26(5): 1136-1144.
fromhttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X1000017X
Becker, Henry Jay; & Riel, Margaret M. (2000). Teacher Professional Engagement and
Constructivist-Compatible Computer Use.Behavioral Research.Thousand Oaks CA:
Sage.
Bogler, Ronit; &Somech, Anit. (2004). Influence of Teacher Empowerment on Teachers’
Organizational Commitment, Professional Commitment and Organizational
Citizenship Behavior in Schools.Teaching and Teacher Education.20(3): 277-289.
Bryk, A. S.;& Schneider, B. . (2002). Trust in Schools: A Core Resource for Improvement.
New York: Russell Sage Foundation.
Burke, Ronald J; & El-Kot, Ghada. (2010). Work Engagement among Managers and
Professionals in Egypt: Potential Antecedents and Consequences. African Journal
of Economic and Management Studies.1(1): 42-60.

218
Cameron, Roslyn. (2009). A Sequential Mixed Model Research Design: Design, Analytical
and Display Issues. International Journal of Multiple Research Approaches.3(2):
140-152.
Castelli, Luciana; Ragazzi, Serena; &Cattaneo, Angela. (2014). Mixed Methods for
Research in Education; a Cross-Level Study on Education Systems. ProcediaSocial and Behavioral Sciences.112(0): 1207-1216.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814013020
Chan, D. (1998). Functional relations among constructs in the same content domain at
different levels of analysis: A typology of composition models. Journal of applied
psychology. 83(2): 234.
Chen, G., Mathieu, J. E., &Bliese, P. D. (2005).A framework for conducting multi-level
construct validation.Multi-level issues in organizational behavior and processes
(273-303): Emerald Group Publishing Limited.
Choi, Jin Nam; &Sy, Thomas. (2010). Group-Level Organizational Citizenship Behavior:
Effects of Demographic Faultlines and Conflict in Small Work Groups. Journal of
Organizational behavior.31(7): 1032-1054.
Coleman, James S; et al. (1966). Equality of Educational Opportunity Washington.DC: US
Government Printing Office. 1-32.
Cooper, J Darrell. (2010). Collective Efficacy, Organizational Citizenship Behavior, and
School Effectiveness in Alabama Public High Schools.The University of Alabama
TUSCALOOSA.
Creswell, J.W.;& Clark, V.L. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods
Research.Thousand Oaks, Sage Publications Inc.
deBilde, Jerissa; Vansteenkiste, Maarten; & Lens, Willy. (2011). Understanding the
Association between Future Time Perspective and Self-Regulated Learning
through the Lens of Self-Determination Theory.Learning and Instruction.21(3): 332344. From http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959475210000320
D'Elisa, Teresa M. (2015). Student Motivation: Teacher Perceptions, Beliefs and
Practices.Philadephia College of Osteophatic Medicine.Doctor of Psychology.
DiPaola, Michael F; & Hoy, Wayne K. (2005). Organizational Citizenship of Faculty and
Achievement of High School Students.The High School Journal.88(3): 35-44.

219
Djigić, Gordana; Stojiljković, Sneana; &Dosković, Mila. (2014). Basic Personality
Dimensions and Teachers’ Self-Efficacy.Procedia- Social and Behavioral
Sciences.112(0): 593-602. From
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814012233
Dyer, N. G., Hanges, P. J., & Hall, R. J. (2005).Applying multilevel confirmatory factor
analysis techniques to the study of leadership.The Leadership Quarterly. 16(1):
149-167.
Eren, Altay. (2012). Prospective Teachers’ Future Time Perspective and Professional
Plans About Teaching: The Mediating Role of Academic Optimism. Teaching and
Teacher Education.28(1): 111-123. From
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X11001090
Fahy, P. F.; Wu, H. C.; & Hoy, W. K. (2010). Individual Academic Optimism of Teachers: A
New Concept and Its Measure. Greenwich, CN: Information Age.
Forsyth, P. B.; Adams, C. M.; & Hoy, W. K. (2011). Collective Trust: Why Schools Can’t
Improve without It. New York: Teachers College Press.
Goddard, R. D.; Sweetland, S. R.; & Hoy, W. K. (2000). Academic Emphasis of Urban
Elementary Schools and Student Achievement in Reading and Mathematics: A
Multilevel Analysis. Educational Administration Quarterly.36(5): 683–702.
Goddard. R.D. (2001). Collective efficacy: A neglected construct in the study of schools and
student achievement. Journal of Educational Psychology. 93(3), 467–476.
Gürol, Mehmet; &Kerimgil, Seda. (2010). Academic Optimism.Procedia- Social and
Behavioral Sciences.9(0): 929-932. From
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810023669
Gurung, R.A.R (2006). Health Psychology: A Cultural Approach. Belmont CA: Thomson
Wadsworth.
Hair, Joseph F. et al. (2010).Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. 7thed. New
Jersey: Pearson Prentice Hall.
Hejazieh, Elaheh; Lavasani, Masoud G.; &Mazarei, Foroogh. (2011). Individual
Characteristics, Identity Styles, Identity Commitment, and Teacher's Academic
Optimism.Procedia- Social and Behavioral Sciences.15(0): 646-652. From
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811003363

220
Hof, Jill Van. (2012). Establishment and Maintenance of Academic Optimism in Michigan
Elementary Schools :Academic Emphasis, Faculty Trust of Students and Parents,
Collective Efficacy. Michigan: Western Michigan University. From
http://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=dissertatio
ns
Hox, J., Mass, M. (2004). Robustness issues in multilevel regression analysis.
StatisticaNeerlandica. 18(2): pp. 127–137.
Hoy, Anita Woolfolk; Hoy, Wayne K.; &Kurz, Nan M. (2008). Teacher's Academic
Optimism: The Development and Test of a New Construct. Teaching and Teacher
Education.24(4): 821-835.
fromhttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X07001011
Hoy, W.; andet al. . (1996). Organizational Health and Faculty Trust: A View from the
Middle Level. Research in Middle Level Education Quarterly.19(3): 21-39.
Hoy, W. K. . (2001). The Pupil Control Studies: A Historical,Theoretical, and Empirical
Analysis. Journal of Educational Administration.39: 424–441.
Hoy, W. K.;&Tschannen-Moran, M. . (1999). The Five Faces of Trust: An Empirical
Confirmation in Urban Elementary Schools. Journal of School Leadership.9:
184-208.
Hoy, W. K., &Tschannen-Moran, M. . (2001). The Conceptualization and Measurement of
Faculty Trust in Schools: The Omnibus T-Scale. www.coe.ohiostate.edu/whoy/Omnibus%20T-Scale%20Paper.pdf
Hoy, W. K.; andSweetland, S. R. (1999). School Bureaucracies That Work: Enabling Not
Coercive. Journal of School Leadership.10(6): 525–541.
Hoy, W. K.; Sweetland, S. R.;& Smith, P. A. . (2002). Toward Anorganizational Model of
Achievement in High Schools: The Significance of Collective Efficacy. Educational
Administration Quarterly.38: 77–93.
Hoy, W. K.; &Miskel, C. G. . (2008). Educational Administration: Theory, Research and
Practice. New York: McGraw Hill.
Hoy, W. K.; & Smith, P. A. . (2007). Influence: A Key to Successful Leadership. The
Hoy, W. K.; &Tschannen-Moran, M. . (2003).The Conceptualization and Measurement of
Faculty Trust in Schools.
Hoy, W. K.; Tarter, C. J.; &Kottkamp, R. B. (1991). Open Schools/Healthy Schools:
Measuring Organizational Climate. Beverly Hills, CA: Sage.

221
Hoy, W. K.; Tarter, C. J.; &Woolfolk Hoy, A. (2006a). Academic Optimism: A Second Order
Confirmatory Analysis. Greenwich, CT: Information Age Publishing.
Hoy, W. K.; Tarter, C. J.; &Woolfolk Hoy, A.. (2006b). Academic Optimism of Schools: A
Force for Student Achievement. American Educational Research Journal.43: 425–
446.
Hoy, Wayne K; &DiPaola, Michael F. (2010). Analyzing School Contexts: Influences of
Principals and Teachers in the Service of Students.IAP.
Katz, D. . (1964). The Motivational Basis of Organizational Behavior.Behavioral Science.9:
131–133.
Kılınç, Ali Çağatay. (2013). The Relationship between Individual Teacher Academic
Optimism and School Climate.International Online Journal of Educational
Sciences.5 (3): 621-634. http://www.iojes.net/userfiles/Article/IOJES_1209.pdf
King, G.; Willoughby, C.; Specht, JA.;& Brown, E. (2006). Social support process and the
adaptation of individuals with chronic disabilities.Qualitative Health
Reseach.16(7): 902-925.
Kirby, M. M. ;&DiPaola, M. F. (2011). Academic Optimism and Community Engagement in
Urban Elementary Schools.Journal of Educational Administration.49(5): 542-562.
Klassen,Robert M.; Usher, Ellen L.; & Bong, M. (2010). Teachers' Collective Efficacy, Job
Satisfaction, and Job Stress in Cross-Cultural Context.Journal of experimental
education.78(4): 464-486.
Klein, K. J.; & Kozlowski, S. WJ. (2000). From micro to meso: critical steps in
conceptualizing and conducting multilevel research. Organizational Research
Methods.3(3): 211-236.
Klien, KJ.;& Kozlowski, S.WJ. (2000). Multilevel theory, research, and methods in
organization.San Francisco: Willey.
Kuhophas, Ruengtrakul;&Wongwanich. (2015). The Relationships Among Authentic
Leadership, Teachers’ Work Engagement, Academic Optimism And School Size
As Moderator: A Conceptual Model. Procedia- Social and Behavioral Sciences.
191(2515): 2554-2558.
LoGerfo, L. F.; & Goddard, R. D. (2008). Defining, Measuring, and Validating Teacher and
Collective Responsibility. Charlotte, NC: Information Age.

222
Malecki, C. K., & Elliott, S. N. (1999). Adolescents' ratings of perceived social support and
its importance: Validation of the Student Social Support Scale. Psychology in the
Schools. 36: 473-483.
McGuigan, L.; & Hoy, W. K. . (2006). Principal Leadership: Creating a Culture of
Academic Optimism to Improve Achievement for All Students. Leadership and
Policy in Schools.5: 203–229.
McKinnon, Pamela J. (2012). Academic Optimism of Schools and Student
Achievement.Georgia: Georgia Southern University. From
http://digitalcommons.georgiasouthern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1793&contex
t=etd
Messick, P. (2012). Examining relationships among enabling school structures, academic
optimism and organizational citizenship behaviors (Doctoral dissertation). Available
from ProQuest Dissertations & Theses.(UMI No. 3520487).
Miles, M.;and Huberman, A. (1994).Qualitative data analysis: An expanded sourcebook, (2nd
edn).Thousand Oaks CA: Sage.
Moghari, ElaheHejazi; et al. (2011). Relationship between Perceived Teacher's Academic
Optimism and English Achievement: Role of Self-Efficacy. Procedia- Social and
Behavioral Sciences.15(0): 2329-2333. From
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811006483
Morgan, D.(1998).Practical strategies for combining qualitative and quantitative methods:
Applications to health research. Qualitative Health Research 8: 362-376.
Morse, J. (2003). ‘Principles of mixed methods and multimethod research design’ in
Tashakkori, A. &Teddlie, C. (Eds).Handbook of Mixed Methods in Social &
Narenjithani, Youzbashi, Alami, &Ahmadzadeh.(2015). An Investigation into the Factor
Structure of Academically Optimistic Culture, Enabling School Structure and School
Mindfulness Scale (Case: Tehran Primary School). Journal of Buniness
Administration and Education. 7(2): 158-176.
Organ, D., W. (1987). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome.
Massacusetts: Lexinton.
Plano, Clark V. and Creswel,l J. (Eds). (2007). The Mixed Methods Reader.Thousand Oaks
CA: Sage.

223
Podsakoff, Philip M; Ahearne, Michael; &MacKenzie, Scott B. (1997). Organizational
Citizenship Behavior and the Quantity and Quality of Work Group
Performance.Journal of Applied Psychology.82(2): 262.
Reeves, Jonathan Bart. (2010). Academic Optimism and Organizational Climate: An
Elementary School Effectiveness Test of Two Measures. The University of Alabama
TUSCALOOSA.
Schaufeli, Wilmar B.; Bakker, Arnold B.; &Salanova, Marisa. (2006). The Measurement of
Work Engagement with a Short Questionnaire: A Cross-National Study.
Educational and Psychological Measurement.66(4): 701-716.
Schaufeli, Wilmar; &Salanova, M. (2007). Work Engagement. Managing social and ethical
issues in organizations.135-177.
Schnake, Mel E; &Dumler, Michael P. (2003). Levels of Measurement and Analysis Issues
in Organizational Citizenship Behaviour Research.Journal of Occupational and
Organizational Psychology.76(3): 283-301.
Schumacker, Randal.E.;& Lomax, Richaerd G. (2004).A Beginner’s Guid to Structural
Equation Modeling.2nded. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Seligman, M. (2002).Positive Psychology, Positive Prevention, and Positive Therapy.In C.
Synder& S. Lopez (Eds.), Handbook of Positive Psychology.New York: Oxford.
Seligman, M. . (1998). Positive Social Science.APA Monitor. 29(2): 5.
Seligman, M. E.;&Csikszentmihalyi, M. . (2000). Positive Psychology.American
Psychologist.55(1): 5-14.
Snijders,T.A.; &Bosker, R.J. (1999). Multilevel analysis :An introduction to basic and
Advanced multilevel modeling. Thousand Oaks, CA :Sage.
Somech, Anit; & Ron, Ifat. (2007). Promoting Organizational Citizenship Behavior in
Schools: The Impact of Individual and Organizational Characteristics.Educational
Administration Quarterly.43(1): 38-66.
Tabachnick, Barbara G.;&Fidell, Linda S. (2007).Using Multivariate Statistics.5thed. New
York: Pearson.
Tashakkori, A.;and Teddlie, C. (2003).Handbookof Mixed Methods in Social & Behavioral
Research.Thousand Oaks CA: Sage.
Tashakkori, Abbas; &Teddlie, Charles. (2003). Handbook on Mixed Methods in the
Behavioral and Social Sciences.Thousand Oaks, CA: Sage. Retrieved

224
Tashakkori, Abbas; &Teddlie, Charles. (2010). Sage Handbook of Mixed Methods in Social &
Behavioral Research.Sage.
Tschannen-Moran, M. . (2003). Fostering Organizational Citizenship: Transformational
Leadership and Trust.
Tschannen-Moran, M., &Woolfolk Hoy, A. . (2001). Teacher Efficacy: Capturing and
Elusive Construct. Teaching and Teacher Education.17: 783–805.
Tschannen-Moran, M.; & Hoy, W. . (1998). Trust in Schools: A Conceptual and Empirical
Analysis. Journal of Educational Administration.36(4).
Tschannen-Moran, M.; Hoy, A.W.; & Hoy, W.K. . (1998). Teacher Efficacy: Its Meaning
and Measure. Review of Educational Research.68(2): 202-248.
Van Dyne, Linn; Kossek, Ellen; &Lobel, Sharon. (2007). Less Need to Be There: CrossLevel Effects of Work Practices That Support Work-Life Flexibility and Enhance
Group Processes and Group-Level Ocb. Human Relations.60(8): 1123-1154.
Vigoda-Gadot, Eran; et al. (2007). Group-Level Organizational Citizenship Behavior in the
Education System: A Scale Reconstruction and Validation. Educational
Administration Quarterly.43(4): 462-493.
Vodicka, Devin. (2008). The Four Element of Trust.Principle Leadership.7: 27-30.
Wagner, C. A. (2008). Academic optimism of Virginia high school teachers: Its relationship to
organizational citizenship behaviors and student achievement(Doctoral dissertation).
Available from ProQuest Dissertations & Theses.(UMI No. 3302006).
Wu, Hsin-Chieh. (2012). Collective Responsibility, Academic Optimism, and Student
Achievement in Taiwan Elementary Schools. Ohio: The Ohio State University.
fromhttps://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=osu1332497667&disposition=i
nline
Yildiz;&Ozer. (2012). Examining of Adaptability of Academic Optimism Scale into Turkish
Language.Procedia- Social and Behavioral Sciences.47 (2012): 566-571.
Yu, Qiufen. (2014). Understanding the Impact of Culture on Interpretation: A Relative
Theoretic Perspective. Intercultural Communication Studies. 3: 83-102
Zacher, Hannes; &Frese, Michael. (2009). Remaining Time and Opportunities at Work:
Relationships between Age, Work Characteristics, and Occupational Future Time
Perspective. Psychology and aging.24(2): 487.

225
Zeinabadi, H. . (2010). Job Satisfaction and Organizational Commitment as Antecedents of
Organizational Citizenship Behavior (Ocb) of Teachers.Procedia Social and
Behavioral Sciences.5: 998-1003.
Zeinabadi, H.;&Rastegarpour, H. . (2010). Factors Affecting Teacher Trust in Principal:
Testing the Effect of Transformational Leadership and Procedural Justice.
Procedia Social and Behavioral Sciences.5: 1004-1008.
Zeinabadi, H.; &Salehi, K..(2011).Role of procedural justice, trust, job satisfaction, and
organizational commitment in Organizational Citizenship Behavior (OCB) of
teachers: Proposing a modified social exchange model. Procedia Social and
Behavioral Sciences.29: 1472-1481.
Zimbardo, Philip G; & Boyd, John N. (1999). Putting Time in Perspective: A Valid, Reliable
Individual-Differences Metric.Journal of personality and social psychology.77(6):
1271.

ภาคผนวก ก
เอกสารรับรองจริ ยธรรมโครงการวิ จยั ที่ทาในมนุษย์

227

228

ภาคผนวก ข
รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั

230

รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ชื่อ-สกุล
1.

ผูช้ ่วยศาสตรจารย์ ดร.อะห์มดั ยีส่ ุ่นทรง

2.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง

3.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

4.

อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ตันติววิ ทั น์

5.

อาจารย์ ดร.พิชญาณี พูนผล

6.

อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน

สถานที่ทางาน
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง “การวิจั ยผสานวิธี พหุร ะดั บปัจจัยเชิงเหตุแ ละผลของการมองเชิงบวกทางวิชาการในโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”

เรียน ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้ ว ยดิ ฉั น ก าลั งอยู่ ระหว่า งการท าปริญ ญานิ พ นธ์ป ระกอบการศึ ก ษาในหลัก สูต รปรัชญาดุษ ฎี บัณ ฑิต สาขาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากท่านให้ความกรุณาตอบ
แบบสอบถามที่แนบมานี้โดยปฏิบัติตามคาชี้แจงในแบบสอบถามแต่ละตอน ซึ่งขอให้ท่านอ่านแต่ละคาถามแต่ละข้อให้เข้าใจอย่าง
ชัดเจน โดยตอบตามความเป็นจริงและครบทุกข้อ โดยไม่ต้องระบุชื่อ สกุล ของท่าน อนึ่ง ดิฉันขอรับรองว่าข้อมูลของท่านจะ
ถูกเก็บเป็นความลับเพื่อประโยชน์ในการวิจัยเท่านั้น การวิเคราะห์ข้อมูลจะทาให้เห็นภาพรวมของกลุ่มผู้ตอบทั้งหมด และการตอบ
แบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นต่อตัวท่าน ทั้งนี้ขอขอบพระคุณที่ท่านสละเวลาอันมีค่าแก่การวิจัยครั้งนี้
นางสาวฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ
นิสิตสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวท่าน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หรือเติมข้อมูลลงในช่องว่างตามความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ .................. ปี
3. ระดับการศึกษาสามัญ
 ต่ากว่า ปวส. หรือ อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาโท
 ปวส. หรือ อนุปริญญา
 ปริญญาโท
4. ระดับการศึกษาศาสนา
 ฟัรฎูอีน
 ซานาวียะฮฺ
 ปริญญาโท
 มูตะวัซซีเตาะฮฺ
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาโท
5. ภูมิลาเนาเดิม จังหวัด...............................................
6. ปัจจุบันท่านทางานที่โรงเรียนแห่งนี้มาแล้ว....................ปี
7. ท่านมีประสบการณ์การเป็นครูมาแล้วทั้งหมด (รวมโรงเรียนก่อนหน้า) …………………….ปี
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ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของท่าน
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกับระดับความเป็นจริงที่
เกิดขึ้นในโรงเรียนของท่าน มากที่สุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบคาถามให้ครบทุกข้อ
“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนที่ท่านทางานอยู่
“ครู”
หมายถึง ครูในโรงเรียนที่ท่านทางานอยู่
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนที่ท่านทางานอยู่
ข้อคาถาม

ไม่จริง
ที่สุด

ไม่จริง

ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่จริง
จริง

จริง

จริงที่สุด

ไม่จริง
ที่สุด

ไม่จริง

ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่จริง
จริง

จริง

จริงที่สุด

1. ครูมีการตั้งเป้าหมายในการสอนอยู่ในระดับสูง
2. ครูถือว่าตนมีความรับผิดชอบในการทาให้มั่นใจว่า
นักเรียนทุกคนจะประสบความสาเร็จ
3. ครูรับผิดชอบการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนด้วยความเต็ม
ใจ
4. ครูมีความรับผิดชอบในการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน
5. ครูมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่าง
ดีที่สุด

ข้อคาถาม

คาชี้แจง
มีผลงาน หมายถึง โรงเรียนมีผลงานในด้านต่างๆ เช่น มีแผนการสอน การจัดทาหลักสูตร รางวัลจากการประกวดวิชาการ ผลงาน
ด้านกีฬา การเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการต่างๆ โครงการต่างๆที่ร่วมชุมชน/สังคม และอื่นๆที่เกีย่ วกับการเรียนรู้ของนักเรียน,
มีการบริการ หมายถึง โรงเรียนมีสิ่งอานวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอน การให้คาปรึกษา การแนะแนว การจัด
ประชุมสัมมนาหารือกับผู้ปกครอง และอื่นๆ
1. โรงเรียนมีผลงานและการบริการในด้านต่างๆที่มี
คุณภาพระดับเป็นเลิศ
2. โรงเรียนมีการสร้างผลงานและการบริการอยู่เป็น
จานวนมาก
3. ครูรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและความยุ่งยากต่างๆ
ได้ดี
4. ครูเกือบทุกคนยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างรวดเร็ว
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ข้อคาถาม

ไม่จริง
ที่สุด

ไม่จริง

ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่จริง
จริง

จริง

จริงที่สุด

ไม่จริง
ที่สุด

ไม่จริง

ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่จริง
จริง

จริง

จริงที่สุด

5. เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงใดๆเกิดขึ้นในโรงเรียน เช่น
วิธีการปฏิบัติงาน ตารางการปฏิบตั ิงาน ครูยอมรับ
และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
6. ครูทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงต่างๆที่จะ
ส่งผลกระทบต่อตนเองอย่างรวดเร็ว
7. ครูสามารถคาดการณ์ปัญหาและป้องกันปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นได้
8. ครูใช้ทรัพยากรต่างๆทีม่ ีในโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ข้อคาถาม
1. ครูให้การช่วยเหลือนักเรียนแม้ในเวลาส่วนตัว
2. ครูให้ความช่วยเหลือครูเพิ่งเข้าใหม่ด้วยความสมัครใจ
3. ครูอาสาทางานให้คณะกรรมการของโรงเรียนอย่าง
เต็มใจ
4. ครูยินดีสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วย
ความสมัครใจ
5. ครูมาถึงที่ทางานและที่ประชุมตรงเวลา
6. ครูจะเสนอตัวเองทางานแทนและช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงาน
7. ครูสอนตามเวลาด้วยความกระตือรือร้นและใช้เวลาใน
คาบเรียนอย่างคุ้มค่า
8. ครูจะแจ้งเพื่อนร่วมงานให้ทราบล่วงหน้าหากมีการ
เปลี่ยนแปลงตารางกิจกรรม
9. ครูที่มีตาแหน่งหน้าทีอ่ ื่นๆนอกเหนือจากสอน เช่น
เป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียน ทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
10. ครูเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพโรงเรียน
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ข้อคาถาม
1. ครูสามารถจัดการนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้
2. ครูมีความมั่นใจว่าพวกเขาสามารถสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนให้แก่นักเรียนได้
3. ครูจะยกเลิกการสอน หากรู้ว่านักเรียนไม่อยากเรียน
4. ครูไม่มีทักษะที่จะสร้างสรรค์งานที่มีประโยชน์
5. ครูเชื่อว่าเด็กทุกคนเรียนรูไ้ ด้
6. นักเรียนโรงเรียนนีม้ าโรงเรียนด้วยความพร้อมที่จะ
เรียนรู้
7. ชีวิตความเป็นอยู่ที่บ้านของนักเรียน มีสิ่งต่างๆเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียน
8. นักเรียนโรงเรียนนีไ้ ม่มีแรงจูงใจที่ทาให้อยากเรียนรู้
9. ครูขาดทักษะในการจัดการปัญหานักเรียนขาดวินยั
10. โอกาสต่างๆในชุมชนนี้ช่วยทาให้มนั่ ใจว่านักเรียนจะ
เรียนรูไ้ ด้ดี
11. ปัญหายาเสพติดและสิ่งมึนเมาในชุมชนทาให้การเรียนรู้
เป็นเรื่องยากสาหรับนักเรียนโรงเรียนนี้
12. ครูมีความเชื่อมั่นในตัวนักเรียน
13. ครูมีความไว้วางใจในตัวผู้ปกครองของนักเรียน
14. นักเรียนมีความห่วงใยซึ่งกันและกัน
15. ผู้ปกครองของนักเรียนมีความน่าเชื่อถือ
16. นักเรียนมั่นใจว่าพวกเขาสามารถทางานตามทีค่ รู
มอบหมายให้ทาได้
17. ครูคิดว่าพวกเขาคาดหวังได้ว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง
18. ครูเชื่อว่านักเรียนเป็นผูเ้ รียนที่มศี กั ยภาพ
19. ครูคิดว่าผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ทาหน้าที่ดูแลบุตร
หลานของตนเองได้ดี
20. ครูสามารถเชื่อในสิ่งที่ผู้ปกครองบอกพวกเขาได้
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คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกับระดับความบ่อยของการ
เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ในโรงเรียนนี้ มากที่สุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบคาถามให้ครบทุกข้อ
“โรงเรียน”
“ผ.อ.”
“ครู”
“นักเรียน”

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

โรงเรียนที่ท่านทางานอยู่
ผู้อานวยการโรงเรียนที่ท่านทางานอยู่
ครูในโรงเรียนที่ท่านทางานอยู่
นักเรียนในโรงเรียนที่ท่านทางานอยู่

ข้อคาถาม
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21. โรงเรียนกาหนดมาตรฐานผลการปฏิบัติงานไว้ใน
ระดับสูง
22. นักเรียนให้การยอมรับคนทีม่ ีผลการเรียนที่ดี
23. นักเรียนแสวงหากิจกรรมอื่นที่นอกเหนือจากที่ครู
มอบหมายเพื่อต้องการให้ตนเองได้ผลการเรียน(เกรด)ดี
24. สิ่งที่จะทาให้นักเรียนคนหนึ่งเป็นที่รู้จักหรือจดจาคือ
ความสามารถด้านการเรียน
25. นักเรียนมีความพยายามมากที่จะพัฒนาผลการเรียน
ของตนให้ดีกว่าเดิม
26. สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในโรงเรียนมีความเป็น
ระเบียบ
27. นักเรียนสามารถสาเร็จตามเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ได้
28. ครูเชื่อมั่นว่านักเรียนมีความสามารถที่จะประสบ
ความสาเร็จทางวิชาการได้
ข้อคาถาม
1. ผ.อ. สอบถามและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกฝ่าย
2. ผ.อ. ปฏิบัตติ ่อบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน
3. ผ.อ. เป็นผูม้ ีมนุษยสัมพันธ์และเข้าพบได้ง่าย
4. ผ.อ. บอกให้บุคลากรทราบว่าคาดหวังอะไรจากพวกเขา
5. ผ.อ. มีมาตรฐานการปฏิบตั ิที่ชัดเจน
6. ผ.อ. นาข้อเสนอแนะของบุคลากรไปดาเนินการปรับปรุง
พัฒนาโรงเรียน
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7. ผ.อ. มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
ภายในโรงเรียน
8. ครูช่วยเหลือและสนับสนุนกัน
9. ครูทางานด้วยความกระตือรือร้นให้บรรลุผลสาเร็จ
10. ครูเคารพยอมรับความสามารถทางวิชาชีพของเพื่อน
ร่วมงาน
11. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียนนีเ้ ป็นไป
อย่างร่วมมือร่วมใจกัน
12. ครูใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ
13. ครูทุ่มเทเต็มที่กับนักเรียนทุกคน
14. ครูให้การสนับสนุนอย่างเข้มแข็งแก่เพื่อนร่วมงาน
15. ความเห็นของผู้ปกครองเพียงไม่กคี่ นก็มีผลเปลีย่ นแปลง
กฏเกณฑ์ของโรงเรียนได้
16. บุคคลสาคัญในพื้นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียน
17. ผ.อ. ตอบสนองข้อเรียกร้องต่างๆของผู้ปกครองอย่าง
รวดเร็ว
18. ชุมชนมีอิทธิพลกดดันความรู้สึกของครู
19. แรงกดดันจากภายนอกมีอิทธิพลต่อการดาเนินการของ
โรงเรียน

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกับระดับความเป็นจริง
เกี่ยวกับความคิดเห็นที่ท่านมีต่อตัวเอง มากที่สุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบคาถามให้ครบทุกข้อ
ข้อคาถาม
1. ท่านคิดว่าวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างหลักสูตรคือ
การต่อยอดจากความคิดเห็นของนักเรียน
2. การประเมินนักเรียนแบบไม่เป็นทางการโดยการสังเกต
และพูดคุยเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
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238
ข้อคาถาม

ไม่จริง
ที่สุด

ไม่จริง

ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่จริง
จริง

จริง

จริงที่สุด

ไม่จริง
ที่สุด

ไม่จริง

ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่จริง
จริง

จริง

จริงที่สุด

3. หากผู้ปกครองร้องขอเข้าไปสังเกตการณ์ในชั้นเรียน
ท่านยินดีให้เข้ามาเยี่ยมชม
4. ท่านคิดว่าบทบาทของครูคือผู้อานวยความสะดวกให้
นักเรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
5. ท่านคิดว่านักเรียนจะเรียนรูไ้ ด้ดีทสี่ ุดเมื่อได้แก้ปญ
ั หา
ด้วยตนเอง
6. ท่านคิดว่าครูควรให้นักเรียนได้มีโอกาสคิดแก้ปญ
ั หาด้วย
ตนเองก่อนที่ครูจะเข้าไปช่วยเหลือ
7. ท่านคิดว่ากระบวนการคิดและการใช้เหตุผลเป็นสิ่ง
สาคัญยิ่งกว่าเนื้อหาวิชา
ข้อคาถาม
1. ท่านเชื่อว่าคนเราควรมีการวางแผนล่วงหน้า
2. เมื่อท่านต้องทาบางอย่างให้สาเร็จ ท่านจะตั้งเป้าหมาย
และกาหนดวิธีการที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น
3. หากมีงานสาคัญที่จะต้องจัดขึ้นที่โรงเรียนพรุ่งนี้ การ
ประชุมหารือกันจะต้องเกิดขึ้นมาก่อนคืนนี้
4. ท่านรู้สึกผิดหวังถ้าต้องไปสายจากเวลาที่นัดหมายไว้
5. ท่านปฏิบัติภารกิจต่างๆกับเพื่อนและผู้ที่ท่านต้องติดต่อ
งานด้วยได้ตรงเวลา
6. ก่อนจะตัดสินใจอะไรก็ตาม ท่านจะพิจารณาต้นทุนและ
ประโยชน์ที่จะได้รับ
7. เมื่อต้องรับผิดชอบโครงการใดๆ ท่านทาได้เสร็จสมบูรณ์
ตามเวลาโดยมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
8. ท่านมีการจดบันทึกรายการสิ่งที่ตอ้ งทา
9. ท่านสามารถจะอดทนต่อสิ่งยั่วยวนใจได้เมื่อท่านรู้ว่ามี
งานที่จะต้องทา
10. แม้จะต้องทาสิ่งที่ยากลาบากและไม่น่าสนใจ ท่านจะ
ยังคงทางานนั้นต่อไป หากทาให้งานต่างๆเดินหน้า
ต่อไปได้
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คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกับระดับความเป็นจริงใน
การแสดงออกขณะปฏิบัติวิชาชีพครู มากที่สุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบคาถามให้ครบทุกข้อ
ข้อคาถาม
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ไม่จริง

ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่จริง
จริง

จริง

จริงที่สุด

1. ขณะที่ท่านปฏิบตั ิตนในฐานะครู ท่านรู้สึกว่าตนเองเปี่ยม
ไปด้วยพลังในการทางาน
2. ขณะที่ท่านปฏิบัตติ นในฐานะครู ท่านรู้สึกเข้มแข็ง และ
กระฉับกระเฉง
3. เมื่อตื่นนอนตอนเช้า ท่านรูส้ ึกอยากไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะครู
4. ท่านสามารถปฏิบัตติ นในฐานะครูได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน
ตามตารางการทางาน
5. ขณะปฏิบตั ิตนในฐานะครู ท่านจะมีความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ
แม้ว่าผลของการกระทาจะไม่ประสบความสาเร็จ
6. ขณะที่ท่านปฏิบตั ิตนในฐานะครู ท่านค้นพบว่าวิชาชีพที่
ตนเองปฏิบัติอยูเ่ ป็นวิชาชีพที่มีความสาคัญและมี
จุดมุ่งหมาย
7. ท่านกระตือรือร้นในขณะที่ปฏิบัตติ นในฐานะครู
8. การปฏิบัติตนในฐานะครู สร้างแรงบันดาลใจในชีวิตให้แก่
ท่าน
9. ท่านภาคภูมิใจทีไ่ ด้ปฏิบัติตนในฐานะครู

10 การปฏิบัตติ นในฐานะครู เป็นเรื่องที่ท้าทาย
11. ในขณะปฏิบตั ิตนในฐานะครู ท่านรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่าง
รวดเร็ว
12. ในขณะปฏิบตั ิตนในฐานะครู ท่านจะลืมเรื่องอื่นๆทุกอย่าง
ที่อยู่รอบตัว
13. ท่านมีความสุขในขณะที่ปฏิบตั ิตนในฐานะครู
14. ในขณะปฏิบตั ิตนในฐานะครู ท่านมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทา
15. ในขณะที่ท่านปฏิบัติตนในฐานะครู ท่านรู้สึกดาดิ่งอยู่กับสิ่งที่ทา

คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกับระดับความคิดเห็น
ส่วนตัวของท่าน มากที่สุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบคาถามให้ครบทุกข้อ
ข้อคาถาม
1. ท่านสามารถกระตุ้นให้นักเรียนทีไ่ ม่ค่อยสนใจงานที่ต้อง
ทาในชั้นเรียนให้หันมาสนใจมากขึน้ ได้
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2. ท่านสามารถทาให้นักเรียนเชื่อว่าพวกเขาสามารถเรียนให้
ดีได้
3. ท่านสามารถทาให้นักเรียนปฏิบัตติ ามกฏของชั้นเรียนได้
4. นักเรียนของท่านส่วนใหญ่มีความซื่อสัตย์
5. ผู้ปกครองของนักเรียนของท่านมีความน่าเชื่อถือ
6. ท่านเชื่อมั่นในตัวลูกศิษย์ของท่าน

คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกับระดับความบ่อยของการ
เกิดพฤติกรรมของท่าน มากที่สุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบคาถามให้ครบทุกข้อ
ข้อคาถาม
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7. ท่านผลักดันให้นักเรียนประสบความสาเร็จในการเรียน
8. ท่านมอบหมายงานที่มีความท้าทายให้กับนักเรียน
9. ท่านตั้งเป้าหมายไว้สูง แต่อยู่ในระดับที่นักเรียนสามารถ
จะทาได้
ข้อคาถาม
1. ท่านช่วยเหลือเพื่อนครูที่มีงานล้นมือโดยไม่ต้องร้องขอ
2. ท่านปฏิบัติงานแทนเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้มาทางานโดยไม่
ต้องร้องขอ
3. ท่านช่วยให้คาแนะนาแก่ครูที่เพิ่งมาใหม่แม้ไม่ใช่หน้าที่
โดยตรงของท่าน
4. ท่านเต็มใจให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับงาน
5. ท่านพร้อมเสมอที่จะยื่นมือให้ความช่วยเหลือผู้ที่อยู่รอบตัว
ท่าน
6. ท่านปรึกษาหารือกับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการกระทาหรือการตัดสินใจของท่าน
7. ท่านคานึงถึงสิทธิของผู้อื่น
8. ท่านพยายามป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการทางานกับ
เพื่อนร่วมงาน
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9. ท่านจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนที่จะกระทาการใดๆ
ที่สาคัญ
10. ท่านมักจะทาปัญหาให้เป็นเรื่องใหญ่กว่าที่ควรจะเป็น
11. ท่านมักจะพูดว่าอยากลาออกจากงาน เมื่อมีเรื่องไม่สบาย
ใจในการทางาน
12. ท่านมักจะมองเห็นสิ่งที่ผิดพลาดแทนที่จะมองเห็นด้าน
บวก
13. ท่านมองหาข้อผิดพลาดในการดาเนินการของโรงเรียน
เสมอ
14. ท่านตรงต่อเวลาเสมอ
15. ท่านพักรับประทานอาหารกลางวันเกินกว่าช่วงเวลาพักที่
กาหนดเป็นเวลานานๆ
16. ท่านเชื่อฟังและปฏิบัตติ ามกฎระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรียนอย่างเคร่งครัด แม้ไม่มีใครเฝ้าดูอยู่
17. ท่านทางานให้เต็มที่สมกับค่าตอบแทนที่ได้รับ
18. ท่านตระหนักถึงผลกระทบของการกระทาของท่านที่อาจ
ส่งผลต่อเพื่อนร่วมงาน
19. ท่านมักเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมภาพพจน์
ให้กับโรงเรียนนี้ แม้ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของท่าน
20. ท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรือ่ งที่ไม่ใช่สิ่งจาเป็น
สาหรับท่าน แต่มีความสาคัญกับโรงเรียน
21. เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึ้นภายในโรงเรียน ท่านทราบ
ได้ทันที
22. ท่านเสนอแนะสิ่งที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนา
โรงเรียนให้ดีขึ้น
ข้อคาถาม
1. ท่านพยายามศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนามาใช้พัฒนาใน
วิชาชีพ
2. ท่านมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผูเ้ รียนและเข้าใจผู้เรียน
เป็นรายบุคคล
3. ท่านมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน
4. ท่านมีความรู้ สามารถออกแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
5. ท่านมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นาทางเลือกใหม่ๆเพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน
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6. ท่านสามารถปลูกฝังให้ผู้เรียนใช้เหตุผลในการตัดสินใจ
7. ท่านสามารถจัดบรรยากาศห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน
8. ท่านสามารถจัดประสบการณ์เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
9. ท่านมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
สภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนโดยอิงพัฒนาการของ
ผู้เรียน
10. ท่านนาผลการประเมินมาปรับเปลีย่ นการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ
11. ท่านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
12. ท่านสามารถสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผเู้ รียนได้
13. ท่านมีการแลกเปลีย่ นความเห็นด้านวิชาการในหมู่เพื่อน
ร่วมงาน
14. ท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และกลุ่มเพื่อน
ร่วมงาน
15. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพอใจในการ
ปฏิบัติงานของท่าน
16. ท่านสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองและผู้เรียน
17. ท่านช่วยเหลือให้ผู้เรียนมีความเชือ่ มั่นในความสามารถ
ของตน
18. ท่านใช้สื่อการสอนที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกับระดับความเป็นจริงใน
การแสดงออกขณะปฏิบัติวิชาชีพครู มากที่สุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบคาถามให้ครบทุกข้อ
ข้อคาถาม
1. ในระยะนี้ท่านมีความคิดว่าจะลองเปลี่ยนไปทาอาชีพอื่นๆ
2. ถ้ามีโอกาสในอาชีพอื่นที่น่าสนใจ ท่านตั้งใจว่าจะลองไป
สมัครดู
3. ท่านรู้สึกกระตือรือร้นในการมองหาอาชีพใหม่ให้กับตนเอง
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4. ในระยะนี้ท่านคอยติดตามข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการรับ
สมัครงานอาชีพอื่น
5. ในระยะนี้ท่านคอยคานึงถึงผลดีต่างๆ ของการเปลี่ยนไป
ทาอาชีพอื่นใหม่
6. ท่านคิดว่ามีโอกาสน้อยมากที่ท่านจะตัดสินใจลาออกจาก
วิชาชีพครู

เกี่ยวกับนักเรียนของท่าน
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกับระดับความเป็นจริง
เกี่ยวกับนักเรียนของท่าน มากที่สุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบคาถามให้ครบทุกข้อ
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1. นักเรียนในชั้นเรียนของท่านมีความพยายามที่จะเรียนรู้
อย่างแท้จริง
2. นักเรียนในชั้นเรียนของท่านเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดี
3. นักเรียนในชั้นเรียนของท่านใส่ใจและให้ความสาคัญในสิ่ง
ที่ท่านกาลังสอน
4. นักเรียนในชั้นเรียนของท่านทางานที่มอบหมายในชั้น
เรียนด้วยความตั้งใจจริง
5. โดยรวมแล้ว นักเรียนในชั้นเรียนของท่านจะสนใจในสิ่งที่
พวกเขาต้องเรียนในชั้นเรียน

เกี่ยวกับครอบครัวของท่าน
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกับระดับความเป็นจริง
เกี่ยวกับครอบครัวของท่าน มากที่สุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบคาถามให้ครบทุกข้อ
ข้อคาถาม
1. ท่านมีเวลารับประทานอาหารร่วมกันกับสมาชิกใน
ครอบครัวเกือบทุกวัน
2. นานๆครั้งท่านจะมีโอกาสได้มีเวลาพูดคุยกับสมาชิกใน
ครอบครัว
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3. ท่านติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวเป็นประจาไม่เคยขาด
4. ท่านทราบเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนที่บ้านเป็นอย่างดี
5. สมาชิกในครอบครัวของท่านมีเวลานั่งล้อมวงสนทนากัน
เป็นประจา
6. สมาชิกในครอบครัวของท่านให้กาลังใจเมื่อทราบหรือ
สังเกตเห็นท่านแสดงความรูส้ ึกท้อแท้ในเรื่องงาน
7. สมาชิกในครอบครัวใส่ใจถามสารทุกข์สุขดิบของท่านเสมอ
8. เมื่อมีปัญหาจากที่ทางาน ท่านสามารถระบายกับคนใน
ครอบครัวได้
9. ท่านได้รับความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวเสมอๆ
10. ครอบครัวของท่านมีความอบอุ่น
11. ท่านรู้สึกสบายใจขณะอยู่พร้อมกับสมาชิกในครอบครัว
12. ความเครียดจากการทางานของท่าน คลี่คลายลงเมื่อได้
คุยให้คนในครอบครัวฟัง

เกี่ยวกับชาวบ้านและชุมชน
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกับระดับความเป็นจริง
เกี่ยวกับชาวบ้านและชุมชนรอบโรงเรียนนี้ มากที่สุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบคาถามให้ครบทุกข้อ
ข้อคาถาม
1. ท่านรู้สึกว่าชาวบ้านในละแวกนี้ยังไม่ค่อยไว้วางใจท่านนัก
2. ท่านรู้สึกว่าชาวบ้านให้การยกย่องท่านอย่างจริงใจ
3. ชาวบ้านแสดงความเป็นห่วงเป็นใย เมื่อทราบว่าท่านไม่
สบาย
4. ชาวบ้านมักพูดให้กาลังใจในเรื่องการทางานแก่ท่านเสมอ
เมื่อพบกัน
5. ชาวบ้านแสดงความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยในการ
เดินทางไปกลับโรงเรียนนี้
6. ชาวบ้านหลายคนแวะมากล่าวคาขอบคุณ ที่ลูกหลาน
ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากท่าน
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7. ชาวบ้านแสดงอาการดีใจ เมื่อพบท่านตามที่ต่างๆ
8. มีชาวบ้านในชุมชนอาสามาช่วยเหลืองานส่วนตัวของท่าน
9. ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อมาช่วยงานของโรงเรียนใน
โอกาสต่างๆ
10. ชาวบ้านยินดีเป็นธุระให้ท่านได้ เมื่อท่านขอความ
ช่วยเหลือ
11. ท่านได้รับข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัยในการเดินทาง
จากชาวบ้านเสมอ
12. คาพูดของชาวบ้านมีส่วนส่งเสริมให้ท่านคิดว่างานที่ทายัง
มีประโยชน์ต่อชุมชน
13. รอยยิ้มที่แสดงถึงความสุขของชาวบ้าน ทาให้ท่านเกิด
ความมุ่งมั่นในการทางาน
14. ไมตรีจิตทีไ่ ด้รับจากชาวบ้าน คอยกระตุ้นให้ท่านเกิดพลัง
ใจในการทางาน
15. ความมีน้าใจเอื้อเฟื้อของชาวบ้าน ทาให้ท่านเกิดกาลังใจ
ในการให้การช่วยเหลือ
16. คาขอบคุณของชาวบ้าน เป็นสิ่งเตือนใจให้ท่านพยายาม
ทางานให้ดีที่สุด

กรุณาตอบให้ครบทุกข้อและทุกหน้า
ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อตอบแบบสอบถามนี้

ภาคผนวก ง
ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยิ นยันของเครื่องมือวัดที่ใช้ ในการวิ จยั
ภายหลังการปรับแบบจาลอง
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ตาราง 33 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู
องค์ประกอบ/ตัวแปรสังเกต

Factor
loading
0.96***

S.E.

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการรับรู้ความสามารถของครู
1.ท่านสามารถกระตุน้ ให้นกั เรียนทีไ่ ม่ค่อยสนใจงานทีต่ อ้ งทา
0.60***
0.04
ในชัน้ เรียน ให้หนั มาสนใจมากขึน้ ได้ (SE1)
2.ท่านสามารถทาให้นกั เรียนเชื่อว่าพวกเขาสามารถเรียนให้
0.83***
0.02
ดีได้ (SE2)
3.ท่านสามารถทาให้นกั เรียนปฏิบตั ติ ามกฏของชัน้ เรียนได้
0.87***
0.02
(SE3)
องค์ประกอบที่ 2 ด้านความไว้วางใจของครูต่อนักเรียน
0.96***
และผูป้ กครอง
4.ท่านรูส้ กึ ว่านักเรียนของท่านส่วนใหญ่มคี วามซื่อสัตย์ (T1) 0.74***
0.03
5.ท่านรูส้ กึ ว่าผูป้ กครองของนักเรียนของท่านมีความ
0.78***
0.03
น่าเชื่อถือ (T2)
6.ท่านเชื่อมันในตั
่ วลูกศิษย์ของท่าน (T3)
0.83***
0.02
องค์ประกอบที่ 3 ด้านการมุ่งเน้ นวิ ชาการของครู
0.78***
7.ท่านผลักดันให้นกั เรียนประสบความสาเร็จในการเรียน
0.77***
0.03
(AE1)
8.ท่านมอบหมายงานทีม่ คี วามท้าทายให้กบั นักเรียน (AE2) 0.80***
0.03
9.ท่านตัง้ เป้ าหมายไว้สงู แต่อยูใ่ นระดับทีน่ กั เรียนสามารถ
0.83***
0.02
จะทาได้ (AE3)
2
= 76.24, df=23, CFI= 0.97, TLI= 0.96, RMSEA = 0.07, SRMR= 0.03
***p <.001

R2
0.93
0.31
0.65
0.73
0.92
0.50
0.56
0.66
0.61
0.57
0.62
0.65
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ตาราง 34 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการรับรูแ้ รงจูงใจของนักเรียน
องค์ประกอบ/ตัวแปรสังเกต

Factor
loading

S.E.

องค์ประกอบที่ 1 ด้านความพยายาม
1. นักเรียนในชัน้ เรียนของท่านมีความพยายามทีจ่ ะ
0.84***
0.02
เรียนรูอ้ ย่างแท้จริง
2. นักเรียนในชัน้ เรียนของท่านเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ได้ดี
0.84***
0.02
องค์ประกอบที่ 2 ด้านการมีส่วนร่วม
3. นักเรียนในชัน้ เรียนของท่านใส่ใจและให้ความสาคัญ
0.83***
0.02
ในสิง่ ทีท่ ่านกาลังสอน
4. นักเรียนในชัน้ เรียนของท่านทางานทีม่ อบหมายใน
0.79***
0.03
ชัน้ เรียนด้วยความตัง้ ใจจริง
5. โดยรวมแล้ว นักเรียนในชัน้ เรียนของท่านจะสนใจใน
0.73***
0.03
สิง่ ทีพ่ วกเขาต้องเรียนในชัน้ เรียน
2
= 4.985, df=2, CFI= 0.997, TLI= 0.987, RMSEA = 0.061, SRMR= 0.008
***p <.001

R2
0.79
0.71
0.71
0.69
0.63
0.54
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ตาราง 35 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการสนับสนุนจากครอบครัว
องค์ประกอบ/ตัวแปรสังเกต

Factor
loading

S.E.

องค์ประกอบที่ 1 ความใกล้ชดิ ระหว่างสมาชิกใน
0.88***
ครอบครัว
ท่านติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวเป็ นประจาไม่เคยขาด (3) 0.83***
0.02
ท่านทราบเกีย่ วกับความเป็ นอยูข่ องคนทีบ่ า้ นเป็ นอย่างดี
0.89***
0.02
(4)
สมาชิกในครอบครัวของท่านมีเวลานังล้
่ อมวงสนทนากัน
0.72***
0.03
เป็ นประจา (5)
องค์ประกอบที่ 2 การรับรูก้ ารสนับสนุ นทางอารมณ์
0.87***
ครอบครัวของท่านมีความอบอุ่น (10)
0.91***
0.01
ท่านรูส้ กึ สบายใจขณะอยูพ่ ร้อมกับสมาชิกในครอบครัว (11)
0.91***
0.01
ความเครียดจากการทางานของท่าน คลีค่ ลายลงเมือ่ ได้คุย
0.85***
0.02
ให้คนในครอบครัวฟั ง (12)
2
= 25.889, df=8, CFI= 0.989, TLI= 0.980, RMSEA = 0.074, SRMR= 0.018
***p <.001

R2

0.69
0.79
0.51
0.82
0.83
0.72
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ตาราง 36 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการสนับสนุนจากชุมชน
องค์ประกอบ/ตัวแปรสังเกต

Factor
loading
0.94***

S.E.

องค์ประกอบที่ 1 การสนับสนุนด้านอารมณ์
ชาวบ้านแสดงความห่วงใยเรือ่ งความปลอดภัยในการเดินทาง
0.80***
0.02
ไปกลับโรงเรียนนี้ (5)
ชาวบ้านหลายคนแวะมากล่าวคาขอบคุณ ทีล่ กู หลานได้รบั
0.81***
0.02
การเอาใจใส่ดแู ลจากท่าน (6)
ชาวบ้านแสดงอาการดีใจ เมือ่ พบท่านตามทีต่ ่างๆ (7)
0.79***
0.02
องค์ประกอบที่ 2 การสนับสนุนช่วยเหลือด้านวัตถุสงิ่ ของและ
0.86***
ข้อมูลข่าวสาร
มีชาวบ้านในชุมชนอาสามาช่วยเหลืองานส่วนตัวของท่าน (8)
0.74***
0.03
ชาวบ้านยินดีเป็ นธุระให้ท่านได้ เมือ่ ท่านขอความช่วยเหลือ
0.81***
0.02
(10)
ท่านได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัยในการเดินทางจาก
0.84***
0.02
ชาวบ้านเสมอ (11)
องค์ประกอบที่ 3 การสนับสนุนกระบวนการคิด
0.82***
รอยยิม้ ทีแ่ สดงถึงความสุขของชาวบ้าน ทาให้ท่านเกิดความ
0.82***
0.03
มุง่ มันในการท
่
างาน (13)
ไมตรีจติ ทีไ่ ด้รบั จากชาวบ้าน คอยกระตุน้ ให้ท่านเกิดพลังใจใน
0.90***
0.02
การทางาน (14)
ความมีน้าใจเอือ้ เฟื้ อของชาวบ้าน ทาให้ท่านเกิดกาลังใจใน
0.88***
0.02
การให้การช่วยเหลือ (15)
2
= 73.689, df=22, CFI= 0.979, TLI= 0.965, RMSEA = 0.076, SRMR= 0.030
***p <.001

R2
0.89
0.64
0.66
0.62
0.74
0.55
0.66
0.70
0.66
0.67
0.80
0.77
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ตาราง 37 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรมุมมองการจัดการเรียนการสอน
องค์ประกอบ/ตัวแปรสังเกต

Factor
loading

S.E.

การประเมินนักเรียนแบบไม่เป็ นทางการโดยการสังเกตและพูดคุย
0.56***
0.04
เป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน (2)
หากผูป้ กครองร้องขอเข้าไปสังเกตการณ์ในชัน้ เรียน ท่านยินดีให้
0.56***
0.04
เข้ามาเยีย่ มชม (3)
ท่านคิดว่าบทบาทของครูคอื ผูอ้ านวยความสะดวกให้นกั เรียน
0.74***
0.03
ค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเอง (4)
ท่านคิดว่านักเรียนจะเรียนรูไ้ ด้ดที ส่ี ุดเมือ่ ได้แก้ปัญหาด้วยตนเอง
0.80***
0.02
(5)
ท่านคิดว่าครูควรให้นกั เรียนได้มโี อกาสคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง
0.80***
0.02
ก่อนทีค่ รูจะเข้าไปช่วยเหลือ (6)
ท่านคิดว่ากระบวนการคิดและการใช้เหตุผลเป็ นสิง่ สาคัญยิง่ กว่า
0.80***
0.02
เนื้อหาวิชา (7)
2
= 29.365, df=9, CFI= 0.980, TLI= 0.967, RMSEA = 0.075, SRMR= 0.031
***p <.001

R2
0.32
0.32
0.55
0.63
0.65
0.65

ตาราง 38 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรมุมมองเรือ่ งเวลา
องค์ประกอบ/ตัวแปรสังเกต

Factor
loading

S.E.

ท่านปฏิบตั ภิ ารกิจต่างๆกับเพื่อนและผูท้ ท่ี ่านต้องติดต่องานด้วยได้
0.71*** 0.03
ตรงเวลา (5)
เมือ่ ต้องรับผิดชอบโครงการใดๆ ท่านทาได้เสร็จสมบูรณ์ตามเวลา
0.75*** 0.03
โดยมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง (7)
ท่านมีการจดบันทึกรายการสิง่ ทีต่ อ้ งทา (8)
0.69*** 0.03
ท่านสามารถจะอดทนต่อสิง่ ยัวยวนใจได้
่
เมือ่ ท่านรูว้ ่ามีงานทีจ่ ะต้อง
0.81*** 0.02
ทา (9)
แม้จะต้องทาสิง่ ทีย่ ากลาบากและไม่น่าสนใจ ท่านจะยังคงทางาน
0.80*** 0.02
นัน้ ต่อไป หากทาให้งานต่างๆเดินหน้าต่อไปได้ (10)
2
= 10.485, df=5, CFI= 0.994, TLI= 0.988, RMSEA = 0.052, SRMR= 0.015
***p <.001

R2
0.51
0.57
0.48
0.65
0.65
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ตาราง 39 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรความตัง้ ใจคงอยูใ่ นวิชาชีพ
องค์ประกอบ/ตัวแปรสังเกต

Factor
loading

S.E.

ในระยะนี้ท่านมีความคิดว่าจะลองเปลีย่ นไปทาอาชีพอื่นๆ
0.86***
0.02
(1)
ถ้ามีโอกาสในอาชีพอื่นทีน่ ่ าสนใจ ท่านตัง้ ใจว่าจะลองไป
0.86***
0.02
สมัครดู (2)
ท่านรูส้ กึ กระตือรือร้นในการมองหาอาชีพใหม่ให้กบั ตนเอง
0.86***
0.02
(3)
ในระยะนี้ท่านคอยติดตามข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการรับ
0.83***
0.02
สมัครงานอาชีพอื่น (4)
2
= 0.994, df=1, CFI= 1.000, TLI= 1.000, RMSEA = 0.000, SRMR= 0.003
***p <.001

R2
0.74
0.73
0.74
0.68
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ตาราง 40 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพ
องค์ประกอบ/ตัวแปรสังเกต

Factor
loading

S.E.

องค์ประกอบที่ 1 ความกระตือรือร้นมีพลังในการปฏิบตั ติ นใน
วิชาชีพครู
ขณะทีท่ ่านปฏิบตั ติ นในฐานะครู ท่านรูส้ กึ ว่าตนเองเปี่ ยมไปด้วย
0.02
พลังในการทางาน (1)
0.80***
ขณะทีท่ ่านปฏิบตั ติ นในฐานะครู ท่านรูส้ กึ เข้มแข็ง และ
0.02
กระฉับกระเฉง (2)
0.88***
เมือ่ ตื่นนอนตอนเช้า ท่านรูส้ กึ อยากไปปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะครู (3)
0.76***
0.02
ท่านสามารถปฏิบตั ติ นในฐานะครูได้อย่างต่อเนื่องยาวนานตาม
0.02
ตารางการทางาน (4)
0.82***
องค์ประกอบที่ 2 การอุทศิ ตนให้กบั วิชาชีพครู
ขณะทีท่ ่านปฏิบตั ติ นในฐานะครู ท่านค้นพบว่าวิชาชีพทีต่ นเอง
0.02
ปฏิบตั อิ ยูเ่ ป็ นวิชาชีพทีม่ คี วามสาคัญและมีจดุ มุง่ หมาย (6)
0.82***
ท่านกระตือรือร้นในขณะทีป่ ฏิบตั ติ นในฐานะครู (7)
0.87***
0.02
การปฏิบตั ติ นในฐานะครู สร้างแรงบันดาลใจในชีวติ ให้แก่ท่าน (87) 0.84***
0.02
ท่านภาคภูมใิ จทีไ่ ด้ปฏิบตั ติ นในฐานะครู (9)
0.78***
0.02
องค์ประกอบที่ 3 ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิชาชีพครู
ในขณะปฏิบตั ติ นในฐานะครู ท่านรูส้ กึ ว่าเวลาผ่านไปอย่าง
0.03
รวดเร็ว (11)
0.68***
ท่านมีความสุขในขณะทีป่ ฏิบตั ติ นในฐานะครู (13)
0.88***
0.02
ในขณะปฏิบตั ติ นในฐานะครู ท่านมีใจจดจ่ออยูก่ บั สิง่ ทีท่ า (14)
0.72***
0.03
2
= 137.234, df=41, CFI= 0.968, TLI= 0.958, RMSEA = 0.076, SRMR= 0.029
***p <.001

R2
0.79
0.64
0.78
0.58
0.67
0.96
0.67
0.75
0.71
0.61
0.75
0.47
0.77
0.53
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ตาราง 41 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี อง
องค์การ
องค์ประกอบ/ตัวแปรสังเกต

Factor
loading

S.E.

องค์ประกอบที่ 1 พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ท่านช่วยเหลือเพื่อนครูทม่ี งี านล้นมือโดยไม่ตอ้ งร้องขอ (1)
0.71*** 0.03
ท่านช่วยให้คาแนะนาแก่ครูทเ่ี พิง่ มาใหม่แม้ไม่ใช่หน้าทีโ่ ดยตรงของ
0.79*** 0.03
ท่าน (3)
ท่านเต็มใจให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทีป่ ระสบปั ญหาเกีย่ วกับ
0.85*** 0.02
งาน (4)
องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการคานึงถึงผูอ้ ่นื
ท่านปรึกษาหารือกับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบ
0.73*** 0.03
จากการกระทาหรือการตัดสินใจของท่าน (6)
ท่านพยายามป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาในการทางานกับเพื่อนร่วมงาน
0.69*** 0.03
(8)
ท่านจะแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบก่อนทีจ่ ะกระทาการใดๆทีส่ าคัญ
0..61*** 0.04
(9)
องค์ประกอบที่ 4พฤติกรรมสานึกในหน้าที่
ท่านตรงต่อเวลาเสมอ (14)
0.60*** 0.04
ท่านเชื่อฟั งและปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอย่าง
0.79*** 0.03
เคร่งครัด แม้ไม่มใี ครเฝ้ าดูอยู่ (16)
ท่านทางานให้เต็มทีส่ มกับค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั (17)
0.80*** 0.03
องค์ประกอบที่ 5พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
ท่านมักเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทีช่ ่วยส่งเสริมภาพพจน์ให้กบั
0.81*** 0.02
โรงเรียนนี้ แม้ไม่ใช่หน้าทีโ่ ดยตรงของท่าน (19)
ท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรือ่ งทีไ่ ม่ใช่สงิ่ จาเป็ นสาหรับท่าน แต่ 0.83*** 0.02
มีความสาคัญกับโรงเรียน (20)
เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ภายในโรงเรียน ท่านทราบได้ทนั ที
0.61*** 0.04
(21)
ท่านเสนอแนะสิง่ ทีส่ ร้างสรรค์เกีย่ วกับการพัฒนาโรงเรียนให้ดขี น้ึ (22) 0.58*** 0.04
2
= 183.273, df=61, CFI= 0.946, TLI= 0.931, RMSEA = 0.071, SRMR= 0.049
***p <.001

R2
0.66
0.50
0.61
0.72

0.54
0.46
0.38
0.61
0.35
0.62
0.64
0.53
0.66
0.70
0.38
0.33

255
ตาราง 42 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรพฤติกรรมการทางานของครู
องค์ประกอบ/ตัวแปรสังเกต

Factor
loading

S.E.

ท่านพยายามศึกษาหาความรูใ้ หม่ๆ เพื่อนามาใช้พฒ
ั นาใน
0.71***
0.03
วิชาชีพ (1)
ท่านมีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รียนและเข้าใจผูเ้ รียน
0.70***
0.03
เป็ นรายบุคคล (2)
ท่านมีความมุง่ มันและอุ
่
ทศิ ตนในการสอนและพัฒนาผูเ้ รียน
0.75***
0.03
(3)
ท่านมีความรู้ สามารถออกแบบการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้
0.68***
0.03
(4)
ท่านมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ นาทางเลือกใหม่ๆเพื่อใช้ใน
0.75***
0.03
การปฏิบตั งิ าน (5)
ท่านสามารถจัดบรรยากาศห้องเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ อง
0.74***
0.03
ผูเ้ รียน (7)
ท่านสามารถจัดประสบการณ์เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ (8)
0.79***
0.02
ท่านปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่ผเู้ รียน (11)
0.64***
0.03
ท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และกลุ่มเพื่อน
0.72***
0.03
ร่วมงาน (14)
นักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชนมีความพอใจในการ
0.76***
0.03
ปฏิบตั งิ านของท่าน (15)
ท่านสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูข้ อง
0.74***
0.03
ตนเองและผูเ้ รียน (16)
ท่านใช้ส่อื การสอนทีห่ ลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียน
0.74***
0.03
การสอน (18)
2
=144.147, df=46, CFI= 0.967, TLI= 0.953, RMSEA = 0.073, SRMR= 0.031
***p <.001

R2
0.50
0.46
0.57
0.47
0.56
0.55
0.62
0.41
0.52
0.58
0.55
0.55
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ตาราง 43 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการมองเชิงบวกทางวิชาการของ
โรงเรียน
องค์ประกอบ/ตัวแปรสังเกต

Factor
loading

S.E.

องค์ประกอบที่ 1 การรับรูค้ วามสามารถของกลุ่ม
ครูสามารถจัดการนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมทีเ่ ป็ นปั ญหาได้ (1)
ครูมคี วามมันใจว่
่ าพวกเขาสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้แก่นกั เรียนได้
(2)
นักเรียนโรงเรียนนี้มาโรงเรียนด้วยความพร้อมทีจ่ ะเรียนรู้ (6)

R2
0.78

0.68***

0.04

0.46

0.76***

0.03

0.58

0.69***

0.04

0.47

องค์ประกอบที่ 2 ความไว้วางใจของกลุ่มต่อนักเรียนและผูป้ กครอง

0.85

ครูมคี วามไว้วางใจในตัวผูป้ กครองของนักเรียน (12)
นักเรียนมีความห่วงใยซึง่ กันและกัน (13)
ผูป้ กครองของนักเรียนมีความน่าเชือ่ ถือ (14)
นักเรียนมันใจว่
่ าพวกเขาสามารถทางานตามทีค่ รูมอบหมายให้ทาได้ (15)
ครูคดิ ว่าพวกเขาคาดหวังได้วา่ จะได้รบั แรงสนับสนุนจากผูป้ กครอง (16)
ครูเชือ่ ว่านักเรียนเป็ นผูเ้ รียนทีม่ ศี กั ยภาพ (17)
ครูคดิ ว่าผูป้ กครองนักเรียนส่วนใหญ่ทาหน้าทีด่ แู ลบุตรหลานของตนเองได้ดี
(18)
ครูสามารถเชือ่ ในสิง่ ทีผ่ ปู้ กครองบอกพวกเขาได้ (19)

0.70***
0.72***
0.73***
0.75***
0.78***
0.67***

0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.03

0.49
0.52
0.54
0.56
0.60
0.45

0.76***

0.02

0.58

0.75***

0.03

0.57

ครูมคี วามไว้วางใจในตัวผูป้ กครองของนักเรียน (20)

0.74***

0.03

0.55

องค์ประกอบที่ 3การมุง่ เน้นวิชการของกลุ่ม
นักเรียนแสวงหากิจกรรมอืน่ ทีน่ อกเหนือจากทีค่ รูมอบหมายเพือ่ ต้องการให้
0.74*** 0.03
ตนเองได้ผลการเรียน(เกรด)ดี (23)
สิง่ ทีจ่ ะทาให้นกั เรียนคนหนึ่งเป็ นทีร่ จู้ กั หรือจดจาคือความสามารถด้านการ
0.69*** 0.03
เรียน (24)
นักเรียนมีความพยายามมากทีจ่ ะพัฒนาผลการเรียนของตนให้ดกี ว่าเดิม (25) 0.76*** 0.03
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรูใ้ นโรงเรียนมีความเป็ นระเบียบ (26)
0.74*** 0.03
นักเรียนสามารถสาเร็จตามเป้ าหมายทีโ่ รงเรียนตัง้ ไว้ได้ (27)
0.74*** 0.03
ครูเชือ่ มันว่
่ านักเรียนมีความสามารถทีจ่ ะประสบความสาเร็จทางวิชาการได้
0.72*** 0.03
(28)
2
= 439.658, df=132, CFI= 0.917, TLI= 0.904, RMSEA = 0.078, SRMR= 0.047
***p <.001

0.54
0.54
0.48
0.58
0.55
0.55
0.51
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ตาราง 44 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรความรับผิดชอบของกลุ่ม
องค์ประกอบ/ตัวแปรสังเกต

Factor
loading
0.73***

S.E.

ครูมกี ารตัง้ เป้ าหมายในการสอนอยูใ่ นระดับสูง (1)
0.03
ครูถอื ว่าตนมีความรับผิดชอบในการทาให้มนใจว่
ั ่ านักเรียน
0.80***
0.02
ทุกคนจะประสบความสาเร็จ (2)
ครูรบั ผิดชอบการเรียนรูข้ องนักเรียนทุกคนด้วยความเต็มใจ
0.81***
0.02
(3)
ครูมคี วามรับผิดชอบในการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน (4)
0.79***
0.02
ครูมหี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการช่วยเหลือซึง่ กันและกันอย่างดี
0.82***
0.02
ทีส่ ุด (5)
2
= 7.685, df=4, CFI= 0.996, TLI= 0.991, RMSEA = 0.048, SRMR= 0.013
***p <.001

R2
0.53
0.64
0.65
0.61
0.67

ตาราง 45 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียน
องค์ประกอบ/ตัวแปรสังเกต

Factor
loading

S.E.

R2

โรงเรียนมีผลงานและการบริการในด้านต่างๆทีม่ คี ุณภาพ
0.59***
0.04
0.34***
ระดับเป็ นเลิศ(1)
โรงเรียนมีการสร้างผลงานและการบริการอยูเ่ ป็ นจานวน
0.60***
0.04
0.35***
มาก(2)
ครูรบั มือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและความยุง่ ยากต่างๆได้
0.83***
0.04
0.68***
ดี (3)
ครูเกือบทุกคนยอมรับและปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงเด้
0.83***
0.04
0.69***
อย่างรวดเร็ว (4)
(6)ครูทราบข้อมูลเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงต่างๆทีจ่ ะ
0.63***
0.04
0.39***
ส่งผลกระทบต่อตนเองอย่างรวดเร็ว
ครูสามารถคาดการณ์ปัญหาและป้ องกันปั ญหาทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ ได้ (7)ครูสามารถคาดการณ์ปัญหาและป้ องกัน
0.66***
0.04
0.44***
ปั ญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้
2
= 18.709, df=6, CFI= 0.989, TLI= 0.972, RMSEA = 0.072, SRMR= 0.018
***p <.001
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ตาราง 46 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี อง
องค์การของโรงเรียน
องค์ประกอบ/ตัวแปรสังเกต

Factor
loading
0.66***
0.67***

S.E.

R2

ครูให้การช่วยเหลือนักเรียนแม้ในเวลาส่วนตัว (1)
0.03
0.44
ครูให้ความช่วยเหลือครูเพิง่ เข้าใหม่ดว้ ยความสมัครใจ (2)
0.03
0.45
ครูอาสาทางานให้คณะกรรมการของโรงเรียนอย่างเต็มใจ
0.82***
0.02
0.67
(3)
ครูยนิ ดีสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วย
0.79***
0.02
0.62
ความสมัครใจ (4)
ครูจะเสนอตัวเองทางานแทนและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
0.66***
0.03
0.43
(6)
ครูสอนตามเวลาด้วยความกระตือรือร้นและใช้เวลาในคาบ
0.71***
0.03
0.50
เรียนอย่างคุม้ ค่า (7)
ครูจะแจ้งเพื่อนร่วมงานให้ทราบล่วงหน้าหากมีการ
0.72***
0.03
0.51
เปลีย่ นแปลงตารางกิจกรรม (8)
ครูทม่ี ตี าแหน่งหน้าทีอ่ ่นื ๆนอกเหนือจากสอน เช่น เป็ น
คณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ ของโรงเรียน ทางานได้อย่างมี
0.65***
0.03
0.42
ประสิทธิภาพ (9)
ครูเสนอแนะสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุง
0.62***
0.03
0.38
คุณภาพโรงเรียน (10)
2
= 72.228, df=25, CFI= 0.972, TLI= 0.960, RMSEA = 0.068, SRMR= 0.031
***p <.001
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ตาราง 47 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการรับรูบ้ รรยากาศโรงเรียน
องค์ประกอบ/ตัวแปรสังเกต

Factor
loading

S.E.

R2

องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร
0.749***
ผ.อ. สอบถามและรับฟั งความคิดเห็นของสมาชิกทุกฝ่ าย (1)
0.80***
0.02
ผ.อ. ปฏิบตั ติ ่อบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน (2)
0.82***
0.02
ผ.อ. เป็ นผูม้ มี นุษยสัมพันธ์และเข้าพบได้ง่าย(3)
0.76***
0.02
ผ.อ. บอกให้บุคลากรทราบว่าคาดหวังอะไรจากพวกเขา (4)
0.80***
0.02
ผ.อ. มีมาตรฐานการปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน (5)
0.89***
0.01
ผ.อ. นาข้อเสนอแนะของบุคลากรไปดาเนินการปรับปรุง
0.87***
0.02
พัฒนาโรงเรียน (6)
ผ.อ. มีความมุง่ มันที
่ จ่ ะสร้างการเปลีย่ นแปลงให้เกิดขึน้
0.77***
0.02
ภายในโรงเรียน(7)
องค์ประกอบที่ 2 ความเป็ นมืออาชีพของครู
0.465***
ครูช่วยเหลือและสนับสนุนกัน (8)
0.83***
0.02
ครูทางานด้วยความกระตือรือร้นให้บรรลุผลสาเร็จ (9)
0.83***
0.02
ครูเคารพยอมรับความสามารถทางวิชาชีพของเพื่อนร่วมงาน
0.84***
0.02
(10)
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียนนี้เป็ นไปอย่าง
0.79***
0.02
ร่วมมือร่วมใจกัน (11)
ครูใช้วจิ ารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ (12)
0.82***
0.02
ครูทุ่มเทเต็มทีก่ บั นักเรียนทุกคน (13)
0.81***
0.02
ครูให้การสนับสนุ นอย่างเข้มแข็งแก่เพื่อนร่วมงาน (14)
0.84***
0.02
องค์ประกอบที่ 3ความอ่อนไหวต่อแรงกดดันจากชุมชน
0.076*
บุคคลสาคัญในพืน้ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร
0.66***
0.03
โรงเรียน (16)
ชุมชนมีอทิ ธิพลกดดันความรูส้ กึ ของครู (18)
0.90***
0.02
แรงกดดันจากภายนอกมีอทิ ธิพลต่อการดาเนินการของ
0.69***
0.02
โรงเรียน (19)
2
= 368.233, df=115, CFI= 0.950, TLI= 0.941, RMSEA = 0.075, SRMR= 0.044
***p < 0.001

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
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