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Abstract
The purposes of the present research were to 1) examine construct
validation of the factor structure of teacher academic optimism scale; 2) to
examine the structural relation model of antecedents and consequences of
teacher academic optimism in Islamic private schools in the southern border
provinces. The samples consisted of four hundred and four teachers in Islamic
private schools. Questionnaires were used to measure reliability and ranged
from .86 to .93. Confirmatory factor analysis methods were used to construct
validity and structural equation modeling (SEM) was used to test the structural
model. The results were as follows: 1) the teacher academic optimism model
was acceptable fitted. The highest loadings were teacher’s sense of efficacy
and teacher trust in students and parents (factor loading=.96) and the lowest
was academic emphasis (factor loading=.78). The construct reliability of three
factors (teacher’s sense of efficacy, teacher’s trust in students and parents, and
academic emphasis) were .79, .80 and .82, respectively; 2) the structural model
showed that the perspective of the teachers regarding time, instruction
students’ motivation and community support had an effect on the academic
optimism of teachers. Teacher academic optimism had direct effects on
engagement in the teaching profession, intention to remain in the profession,
work performance and organizational citizenship behavior.
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ความเที่ยงตรงของโครงสร้างองค์ประกอบและแบบจาลอง
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการมองเชิงบวกทางวิชาการ
ของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้ 1
ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ2
นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล3
กาญจนา ภัทราวิวัฒน์4
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการมองเชิงบวก
ทางวิชาการของครู 2) พัฒนาแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของครู กลุ่มตัวอย่างคือครูที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจั งหวัด
ชายแดนภาคใต้ จานวน 404 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 10 ฉบับที่มีค่ าความ
เชื่อมั่นตั้งแต่ .86 - .93 ผลการศึกษาพบว่า 1) แบบจาลองการวัดการมองเชิงบวกทางวิชาการ
ของครูมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้านที่มีค่าน้าหนักองค์ประกอบสูงสุดคือด้าน
การรับรู้ความสามารถของครูและด้านความไว้วางใจของครูต่อนักเรียนและผู้ปกครอง (factor
loading= .96) ด้ า นที่ มี ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบต่ าสุ ด ได้ แ ก่ ก ารมุ่ ง เน้ น วิ ช าการ (factor
loading= .78) แบบวัดมีค่าความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝงขององค์ประกอบด้านการรับรู้
ความสามารถของครู ความไว้วางใจของครูต่อนักเรียนและผู้ปกครอง และการมุ่งเน้นวิชาการ
เท่ ากั บ .79, .80 และ .82 ตามล าดั บ 2) แบบจ าลองโครงสร้างความสั ม พั น ธ์ ห ลั งปรั บ
แบบจาลองแล้ว พบว่า การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูได้รับอิทธิ พลทางตรงจากมุมมอง
เกี่ยวกับเวลา มุมมองการจัดการเรียนการสอน แรงจูงใจของนักเรียนและการสนับสนุนจาก
ชุมชน และพบว่าตัวแปรที่ได้รับอิทธิพลจากการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูได้แก่ ความ
ยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ ความตั้งใจคงอยู่ในวิชาชีพ พฤติกรรมการทางานและพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
คำสำคัญ: การมองเชิงบวกทางวิชาการของครู โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์
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ที่มาและความสาคัญของปัญหาวิจัย
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นสถาบันทางสังคมหลักที่มีหน้าที่ขัดเกลาและถ่ายทอดความรู้ให้
การศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ดาเนินการจัดการศึกษาวิชาสามัญควบคู่
วิชาศาสนา สอดคล้องกับปรัชญาทางการศึกษาของศาสนาอิสลามที่กาหนดให้ศาสนิกชนทุกคนมีหน้าที่ศึกษาหา
ความรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินชีวิตในโลกนี้เพื่อโลกหน้า ดังนั้น ความรู้และการศึกษาด้านใดก็ตาม ใน
อิสลามถือว่าต้องวางอยู่บนพื้นฐานและขอบเขตของศาสนาที่มาจากอัลกุรอาน (คาภีร์ที่เป็นดารัสของอัลลอฮฺ) และ
ซุนนะฮฺ (แนวปฏิ บัติและคาสอนของศาสดามูฮัมมัด) ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ทาให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามได้รับความนิยมจากผู้ป กครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ แต่เมื่อพิจารณาด้านคุณ ภาพทางการศึกษา
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ ในปัจจุบันยังประสบปัญหาด้านคุณภาพที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
แก้ไข (กอเซม มะแซ, 2556; นิเลาะ แวอุเซ็ง และคณะ, 2553; ชุมศักดิ์ อินทรรักษ์ และคณะ, 2553; อ้อมใจ วงษ์
มณฑา และคณะ, 2556; บรรจง ฟ้ารุ่งสาง และคณะ, 2554) ทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่อยู่
ในลาดับท้ายๆ ของประเทศซึ่งต่ากว่าผลการเรีย นเฉลี่ยของภาคใต้ในภาพรวมทั้งหมด (สานักเลขาธิการภาค 8,
2559: ออนไลน์) อีกทั้งข้อจากัดต่างๆ ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เช่น การขาดครูที่มีประสบการณ์สูง
ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่ส่งผลให้ครูที่เป็นข้าราชการและมีประสบการณ์ขอย้าย
ออกจากพื้นที่ ความเหลื่อมล้าของการสนับสนุนจากรัฐระหว่างโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนรัฐ
เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ , 2552; กอเซม มะแซ,
2556) ถึงกระนั้น โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่นี้กลับมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น และผลการสารวจใน
ปี 2559 พบว่ามี ครูที่ ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนเหล่านี้จานวนมากถึง 11,457 คน ซึ่งมีจานวนไม่น้อยที่ยังขาด
ประสบการณ์และไม่ได้จบตรงตามสาขาที่สอน (สานักเลขาธิการภาค 8, ออนไลน์) การพัฒนาส่งเสริมครูเหล่านี้จึง
มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในพื้นที่ให้ ดีขึ้นและลดความเหลื่อมล้าเรื่องคุณภาพการศึกษา
เมื่อเทียบกับนักเรียนในพื้นที่อื่นของประเทศ จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้พบว่า
การมองเชิงบวกทางวิชาการเป็นหนึ่งในคุณลักษณะของครูที่สาคัญประการหนึ่งนักวิชาการได้มีการศึกษาพบว่า ตัว
แปรนี้ซึ่งประกอบด้วยมิติการรู้คิด อารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมด้านวิชาการของครู มีอิทธิพลทางบวกที่จะ
พัฒ นาผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของนักเรียนได้ (Reeves, 2010; Hejazieh, Lavasani & Mazarei, 2011; Wu,
2012)
เมื่อพิจารณาด้านบริบทพื้นที่ที่เคยมีการศึกษาวิจัยเรื่องการมองเชิงบวกทางวิชาการ พบว่า เนื่องจากตัวแปร
การมองเชิงบวกทางวิชาการถือว่าเป็นตัวแปรใหม่ จึงทาให้มีข้อจากัดของบริบทที่ศึ กษา โดยแรกเริ่มมีศึกษาการ
มองเชิงบวกทางวิชาการและมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องในประเทศสหรัฐอเมริกา (Bavel, 2010; Beard, Hoy &
Hoy, 2010; Eren, 2012; Hoy, Hoy & Kurz, 2008; Hoy, Tarter & Hoy, 2006a; Hoy, Tarter & Hoy,
2006b; McGuigan & Hoy, 2006; Reeves, 2010) และในปัจจุบันก็ยังมีการศึกษาในบริบทที่นอกเหนือจากนี้อยู่
ไม่มากนัก แต่จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยเชื่อว่าตัวแปรนี้เป็นตัวแปรสาคัญที่สามารถ
น ามาใช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ในบริ บ ทของประเทศไทยได้ เนื่ อ งจ ากองค์ ป ระกอบที่ มี อ ยู่ ใ นการมอง
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เชิงบวกทางวิชาการนี้ได้ถูกศึกษาและท าการวิจัยพบแล้วว่าเป็น ตัวท านายที่ สาคัญ ของตัวแปรที่ เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพในการสอน และผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน เป็นต้น (Reeves, 2010; Hejazieh, Lavasani & Mazarei,
2011; Wu, 2012; Beard, Hoy & Hoy, 2010) ปัจจัยเชิงเหตุที่อาจส่งผลต่อการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านจิตลักษณะ (Eren, 2012;
Hoy, Hoy and Kurz, 2008) และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (ณัฐวุฒิ อรินทร์, 2555; D’Elisa,
2015) ผู้วิจัยยังพบว่าการมองเชิงบวกทางวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ปฏิ บั ติ ง านและจิ ต ลั ก ษณะด้ า นการท างาน (Hoy & Smith, 2007; Hoy, Tarter & Hoy, 2006; Kirby &
DiPaola, 2011; McGuigan & Hoy, 2006; Eren, 2012; Cooper, 2010) ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างเพื่อให้เข้าใจและสามารถอธิบายการมองเชิงบวกทางวิชาการได้ดียิ่งขึ้น ว่ามี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นๆ อย่างไร
งานวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบจาลองการวัดการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนใต้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งตัวแปรที่ศึกษาเป็น
ตัวแปรที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในบริบทไทย อีกทั้งศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ และผลของการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนใต้ ดังนั้น ผลการวิจัยจึงมีคุณค่าในการขยาย
บริบทการศึกษาการมองเชิงบวกทางวิชาการสู่ประชากรที่มีลั กษณะแตกต่างจากการศึกษาที่ผ่านมา อีกทั้งมี
ความสาคัญต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ งานวิจัยยังมีความสาคัญในทาง
ปฏิบัติที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามารถนาผลการวิจัยไปประยุกต์เพื่อพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนและครูผู้สอน ซึ่งจะส่งผลต่อความสาเร็จทางด้านการเรียนของนักเรียนในพื้นที่นี้ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของโครงสร้างองค์ประกอบการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบจาลองการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู
และความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2) เพื่อพัฒนาแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงเหตุและผลของการมองเชิงบวกทางวิชาการของ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การมองเชิงบวกทางวิชาการของครู : แนวคิด นิยามและองค์ประกอบ การมองเชิงบวกทางวิชาการ มี
รากฐานมาจากแนวคิดแขนงจิตวิทยาเชิงบวก ที่ต่อยอดจากจิตวิทยามนุษยนิยม ซึ่งเชื่อว่าการพัฒนาคนต้องยึด
บุคคลเป็นศูนย์กลางโดยอยู่บนฐานของการเสริมจุดแข็งของบุคคลเพื่อเป็นเกราะป้องกันปัญหามากกว่ามุ่งเยียวยา
รักษาความผิดปกติ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ (Seligman, 2002; สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์, 2560) เมื่อมองใน
บริบทของการศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนานักเรียนคือครูผู้สอน ทัศนคติ
และความเชื่อครูมีบทบาทสาคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ครู เพราะด้วยความเชื่อนั้นจะส่งผลต่อการกระทาของครู
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ซึ่งสะท้อนออกมาสู่วิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งผลต่อนักเรียนโดยตรง การพัฒ นาตัวแปรการมองเชิงบวก
ทางวิชาการ เกิดจากการผนวกแนวคิดและผลการศึกษาวิจัยจากทฤษฎีปัญญาสังคมและการรับรู้ความสามารถของ
ตนของ Bandura (Social cognitive and self-efficacy theories) ทฤษฎีทุนทางสังคมของ Coleman (Social
capital theory) และแนวคิ ด การมองเชิ ง บวกที่ เกิ ด จากการเรี ย นรู้ ข อง Saligman (Concept of learned
optimism) เข้ า ด้ ว ยกั น (Hoy, 2010) การศึ ก ษาการมองเชิ ง บวกทางวิ ช าการริ เริ่ ม โดย Hoy et al. (2006;
McGuigan & Hoy, 2006) ที่ศึกษาตัวแปรนี้ในฐานะเป็นตัวแปรกลุ่ม (Collective construct) นั่นคือ การมองเชิง
บวกทางวิชาการของโรงเรียน (Academic optimism of school) ประกอบด้วยสามองค์ประกอบ คือ 1) การรับรู้
ความสามารถของกลุ่ม (Collective efficacy) 2) ความไว้วางใจของกลุ่ม (Collective trust) และ 3) การมุ่งเน้น
วิชาการ (Academic optimism) ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียนที่ผ่านมา
ให้ผลสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและให้ผลเป็นที่น่าพอใจว่าตัวแปรนี้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ของ
โรงเรียน (Hoy & Smith, 2007; Hoy, Tarter & Hoy 2006b; Beard, Hoy & Hoy, 2010) ทาให้เกิดความสนใจ
ว่าการมองเชิงบวกทางวิชาการสามารถวัดได้ในระดับบุคคลหรือไม่ และจะให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่การต่อยอด
พัฒนาตัวแปรการมองเชิงบวกทางวิชาการในระดับบุคคลขึ้นในเวลาต่อมา
โครงสร้างตัวแปรของการมองเชิงทางวิชาการของครู (Teacher academic optimism) มีองค์ประกอบ 3
ด้านเช่นเดียวกับการมองเชิงบวกทางวิชาการของโรงเรียน นั่นคือ ประกอบด้วย 1) การรับรู้ความสามารถของครู
เป็นองค์ประกอบด้านการรู้คิดที่ครูประเมินว่าตนมีความสามารถสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียนได้ แม้ว่านักเรียนเหล่านั้นอาจจะมีปัญหาในการเรียนรู้หรือขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ก็ตาม ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฎี Social cognitive theory ของ Bandura (1997) ว่ามนุษย์เราจะควบคุมการใช้ชีวิตของตน
ผ่ า นการกระท าแบบตั ว แทน (Agentic actions) โดยเกิ ด การกระท าสะท้ อ นกลั บ ต่ อ การกระท านั้ น และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่ สุ ด ครูจะใช้กระบวนการที่ ว่านี้ในชั้น เรียนโดยการคิดวางแผนไว้ล่วงหน้าในการ
เผชิ ญ หน้ ากั บ สถานการณ์ ต่ างๆ (Hoy, Hoy, & Kurz, 2008) 2) ความไว้วางใจของครูที่ มี ต่ อ ผู้ ป กครองและ
นั ก เรี ย น คื อ องค์ ป ระกอบด้ า นอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ว่ า ผู้ ป กครองและนั ก เรี ย นของตน ไว้ ว างใจได้ ซึ่ ง ครู ที่ มี
ประสิทธิภาพต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความไว้วางใจกันต่อนักเรียนและผู้ปกครองให้เกิดขึ้น อันจะส่งผล
ให้ ค รูก าหนดเป้ าหมายทางวิช าการที่ สู งขึ้ น ได้ (Hoy, Hoy, & Kurz, 2008) และ 3) การมุ่ งเน้ น วิช าการ เป็ น
องค์ประกอบด้านแนวโน้มการแสดงพฤติกรรมของครูที่มุ่งเน้นผลสาเร็จในด้านวิชาการ โดยแสวงหาวิธีการต่างๆให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในงานทางวิชาการอย่างเหมาะสม ซึ่งจะสัมพันธ์กันทางบวกกับการเรียนรู้ของนักเรียน (Hoy,
Hoy & Kurz, 2008)
สามารถสรุปได้ว่า การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูคือความเชื่อของครูในทางบวกว่าผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของนักเรียนจะพัฒนาได้ด้วยการที่ครูมุ่งเน้นให้ความสาคัญด้านวิชาการและเป็นผลจากการที่ครูไว้วางใจว่า
นั ก เรี ย นและผู้ ป กครองให้ ก ารสนั บ สนุ น และให้ ค วามร่ ว มมื อ ด้ ว ยดี ใ นกระบวนการนี้ บวกกั บ เชื่ อ มั่ น ใน
ความสามารถของตนเองว่าจะสามารถต่อสู้กับอุปสรรคและข้อจากัดต่างๆด้วยความไม่ย่อท้อ (Hoy, Hoy, & Kurz,
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2008) ซึ่งปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านี้ย่อมเป็นสิ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นตามมา
ดังภาพประกอบ 1
การรับรู้
ความสามารถของตน

ความไว้วางใจ
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง

การมุ่งเน้น
วิชาการ

ภาพประกอบ 1 ปฏิสัมพันธ์แบบไตรสัมพันธ์ขององค์ประกอบการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู
ที่มา: Fahy, Wu & Hoy (2012)
ปัจจัยเชิงสาเหตุและปัจจัยเชิงผลของการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู การมองเชิงบวกทางวิชาการ
ของครูถูกศึกษามาแล้วในหลายบทบาท ในฐานะปัจจัยเชิงผล พบว่า การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูได้รับ
อิทธิพลจากมุมมองการจัดการเรียนการสอน (TBS: Woolley, Benjamin & Woolley, 2004) มุมมองเกี่ยวกับ
เวลา (Zimbardo and Boyd, 1999) และการรับรู้แรงจูงใจของนักเรียน (D’Elisa, 2015) รวมถึงมีความเกี่ยวข้อง
กับแรงสนับสนุนจากชุมชนและครอบครัว (ณัฐวุฒิ อรินทร์, 2555) นอกจากนี้ ยังมีความสาคัญในฐานะปัจจัยเชิง
เหตุที่ส่งผลต่อตัวแปรสาคัญด้านจิตลักษณะและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู เช่น ความยึดมั่นผูกพัน
ในวิชาชีพและความตั้งใจออกจากวิชาชีพ (สมหญิง มูลพักตร์, 2558) รวมถึงพฤติกรรมการสอนและพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งตัวแปรเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียน
(Hoy & Smith, 2007; Hoy, Tarter & Hoy, 2006; Kirby & DiPaola, 2011; McGuigan & Hoy, 2006;
D’Elisa, 2015; Eren, 2012; Cooper, 2010; Kurz, 2007) ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแบบจาลองความสัมพันธ์ของปัจจัย
เชิงเหตุและผลของการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ดัง
ภาพประกอบ 2 โดยกาหนดให้การมองเชิงบวกทางวิชาการเป็นตัวแปรคั่นกลางเพื่อวิเคราะห์ ตีความและแปล
ความหมายไปในทิ ศทางบวก ดังนั้ น ผลการวิจัยนอกจากจะท าให้ท ราบว่า การมองเชิงบวกทางวิชาการเป็ น
คุณลักษณะที่สามารถขยายไปประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นที่มีวัฒนธรรมและปัจจัยอื่นๆ ทางสังคมที่แตกต่างกันได้
หรือไม่ ยังทาให้ทราบโครงสร้างความสัมพันธ์ตัวแปรเชิงสาเหตุและผลของการมองเชิงบวกทางวิชาการ ที่ส่งผลต่อ
จิตลักษณะและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการทางานของครู โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้องค์ความรู้ที่ทันสมัย
ไปพัฒนาครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื่นที่ จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในด้านการเรียนรู้ของนักเรียนที่จะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
1) แบบจาลองโครงสร้างองค์ป ระกอบการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิ ส ลาม จั งหวัด ชายแดนใต้ มี อ งค์ ป ระกอบสามด้ าน ได้ แ ก่ การรับ รู้ค วามสามารถของครู ความไว้วางใจต่ อ
ผู้ปกครองและนักเรียน และ การมุ่งเน้นวิชาการ โดยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2) แบบจาลองความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงเหตุและผลของการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูระดับมัธยมศึกษา จานวนทั้งสิ้น 404 คน ที่ปฏิบัติงานสอนวิชาสามัญ ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 31 ปี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบวัดทั้งหมด 10 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบวัดการมองเชิงบวกทาง
วิชาการของครู 2) แบบวัดมุมมองการจัดการเรียนการสอน 3) แบบวัดมุมมองเกี่ยวกับเวลา 4) แบบวัดการรับรู้
แรงจูงใจของนักเรียน 5) แบบวัดการสนับสนุนจากครอบครัวและ 6) แบบวัดการสนับสนุนจากชุมชน 7) แบบวัด
ความตั้งใจคงอยู่ในวิชาชีพ 8) แบบวัดความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ 9) แบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ และ 10) แบบวัดพฤติกรรมการทางาน ซึ่งผู้วิจัยปรับและพัฒนาจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยทั้ง
ไทยและต่างประเทศให้สอดคล้องกับบริบทที่ศึกษา โดยแบบวัดทุกฉบับได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมด้านการวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์และการวิจัยทางการศึ กษาในบริบทที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา เพื่อให้ได้แบบวัดที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษามากที่สุด โดยได้ปรับปรุงแก้ไขข้อคาถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิจนได้แบบวัดที่มี
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ความสมบูรณ์ ได้ข้อคาถามมีค่า IOC (Index of item-objective congruence ) ตั้งแต่ .80 ถึง 1.00 มีความ
เชื่อมั่นของแบบวัดตั้งแต่ .86 ถึง .93
ส าหรั บ แบบวั ด การมองเชิ ง บวกทางวิ ช าการของครู ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาจากการศึ ก ษาแบบวั ด Teacher
Academic Optimism Scale-Secondary teacher (TAOS-S) (Fahy, Wu, & Hoy, 2010) ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบ 3 ด้าน แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การรับรู้ความสามารถของครู (Teacher sense of efficacy:
SE) มีข้อคาถามจานวน 3 ข้อ ให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ (จริงที่สุด - ไม่จริงเลย) 2) ความไว้วางใจของ
ครู ต่ อ ผู้ ป กครองและนั ก เรี ย น (Teacher trust in parents and students: T) มี ข้ อ ค าถามจ านวน 3 ข้ อ ให้
คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ (จริงที่สุด - ไม่จริงเลย) และ 3) การมุ่งเน้นวิชาการ (Academic emphasis:
AE) มีข้อคาถามจานวน 3 ข้อ ให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ (บ่อยมาก - ไม่เคยเลย) จากนั้นได้ตรวจสอบ
ค่าความเชื่อมั่นในการวัด (Reliability) กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 47 คนที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี พบว่า แบบวัดมีค่าความเชื่อมั่นเชิงสอดคล้องภายในของแบบวัดทั้ง
ฉบับเท่ากับ .80 โดย ด้านการมุ่งเน้นวิช าการของครูมีความเชื่อมั่นสูงสุด (α =.87) รองลงมาคือ ด้านการรับ
ความรู้ความสามารถของครูและด้านความไว้วางใจของครูต่อนักเรียนและมีผู้ปกครอง ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากัน
(α =.82) แบบวัดนี้ยังมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อและคะแนนรวม (Item-total correlation)
ตั้งแต่ .45 - .72 ทาให้แบบวัดการมองเชิงบวกทางวิชาการสาหรับใช้ในการเก็บข้อมูลจริงยังคงมีข้อคาถามทั้งหมด
9 ข้อ เท่ากับจานวนข้อคาถามเดิม รายละเอียดดังตาราง 1
ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อและคะแนนรวม และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคของแบบ
วัดการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูเมื่อทดสอบกับกลุ่มนาร่อง (Pilot sample, n=47)
ข้อคาถาม
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการรับรู้ความสามารถของครู (Teacher’s sense of efficacy: SE)
1.ท่านสามารถกระตุ้นให้นักเรียนที่ไม่ค่อยสนใจงานทีต่ ้องทาในชั้นเรียน ให้หันมาสนใจ
มากขึ้นได้ (SE1)
2.ท่านสามารถทาให้นักเรียนเชื่อว่าพวกเขาสามารถเรียนให้ดีได้ (SE2)
3.ท่านสามารถทาให้นักเรียนปฏิบัตติ ามกฏของชั้นเรียนได้ (SE3)
องค์ประกอบที่ 2 ด้านความไว้วางใจของครูต่อนักเรียนและผู้ปกครอง
(Teacher’s trust in students and parents: T)
4.นักเรียนของท่านส่วนใหญ่มีความซื่อสัตย์ (T1)
5.ผู้ปกครองของนักเรียนของท่านมีความน่าเชื่อถือ (TT2)
6.ท่านเชื่อมั่นในตัวลูกศิษย์ของท่าน (T3)
องค์ประกอบที่ 3 ด้านการมุง่ เน้นวิชาการ (Academic emphaisis: AE)
7.ท่านผลักดันให้นักเรียนประสบความสาเร็จในการเรียน (AE1)
8.ท่านมอบหมายงานที่มีความท้าทายให้กับนักเรียน (AE2)
9.ท่านตั้งเป้าหมายไว้สูง แต่อยูใ่ นระดับที่นักเรียนสามารถจะทาได้ (AE3)
แบบวัดทั้งฉบับ

Item-total
correlation

Cronbach’s
alpha
0.82

.69
.58
.69
.82
.65
.65
.45
.87
.52
.60
.72
.80
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent validity) โดย
พิจารณาค่า Average extracted (AVE) ตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง (Construct reliability:
CR) และเทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural equation model: SEM)
ผลการวิจัย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในข้อคาถามที่ 7 ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ (x̅ = 4.90) และมีค่าเฉลี่ย
ต่าสุดในข้อคาถามที่ 4 ด้านความไว้วางใจของครูต่อนักเรียนและผู้ปกครอง (x̅ = 4.57)
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถาม 9 ข้อด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่าข้อคาถามมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .25 - .69 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ข้อคาถามที่มีความสัมพันธ์สูงสุด
ได้แก่ ข้อคาถามที่ 2 และ 3 ในองค์ประกอบด้านการรับรู้ความสามารถของครู (r= .69) ดังรายละเอียดในตาราง 2
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อ
Item
1. SE1
2. SE2
3. SE3
4. T1
5. T2
6. T3
7. AE1
8. AE2
9. AE3
Mean
SD

1
1.00
.42**
.49**
.43**
.41**
.36**
.25**
.36**
.31**
4.70
.77

2

3

1.00
.69**
.45**
.56**
.62**
.54**
.48**
.52**
4.84
.74

1.00
.60**
.58**
.64**
.42**
.51**
.49**
4.77
.72

Correlation coeffiecient
4
5
6

1.00
.67**
.58**
.32**
.45**
.43**
4.57
.84

1.00
.61**
.43**
.45**
.45**
4.69
.76

1.00
.45**
.51**
.46**
4.82
.79

7

8

9

1.00
.59**
.62**
4.90
.78

1.00
.63**
4.68
.85

1.00
4.75
.79

หมายเหตุ n=404, ** p < .01

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบจาลองการวัดการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู
ผู้วิจัยทดสอบองค์ประกอบของตัวแปรการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองมีค่าสถิติ 𝜒2= 76.263, df=23, CFI=.971, TLI=.955, RMSEA=.076, SRMR=.028
บ่งชี้ว่าแบบจาลองการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องตามเกณฑ์
การพิ จ ารณา (Schumacker & Lomax, 2004: 100) โดยข้ อ ค าถามยั ง คงมี จ านวนเท่ า กั บ 9 ข้ อ ค าถาม
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน ด้านละ 3 ข้อคาถาม เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct
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validity) ของแบบจาลองการวัด ผลพบว่า ตัวแปรสังเกตขององค์ประกอบแรกด้านการรับรู้ความสามารถของครู
มีค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานตั้งแต่ .55-.85 ตัวแปรสังเกตขององค์ประกอบที่ 2 ด้านความไว้วางใจของครู
ต่อนักเรียนและผู้ปกครอง มีค่าน้าหนักตั้งแต่ .71-.81 และตัวแปรสังเกตขององค์ประกอบที่ 3 ด้านการมุ่งเน้น
วิชาการ มีค่าน้าหนักตั้งแต่ .76-.81 โดยค่าน้าหนักของตัวแปรสังเกตทุกค่ามีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่ง
ถื อ ว่ า เป็ น ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบระดั บ ที่ ดี ถึ ง ดี ม าก (Tabachnick & Fidell, 2007: 649) ส่ ว นค่ า ความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานมีค่าตั้งแต่ .02 - .04 รายละเอียดดังตาราง 3
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบจาลองการวัดการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู
องค์ประกอบ/ตัวแปรสังเกต
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการรับรู้ความสามารถของครู
SE1
SE2
SE3
องค์ประกอบที่ 2 ด้านความไว้วางใจของครูต่อนักเรียนและ
ผู้ปกครอง
T1
T2
T3
องค์ประกอบที่ 3 ด้านการมุง่ เน้นวิชาการของครู
AE1
AE2
AE3

Factor loading
.96
.55
.81
.85
.96
.71
.75
.81
.78
.76
.80
.81

t

R2

.04
.02
.02

14.45***
35.40***
41.71***

.93
.31
.65
.73
.92

.03
.03
.02

22.97***
26.99***
34.08***

.03
.03
.03

27.55***
30.92***
32.88***

S.E.

.51
.56
.66
.61
.57
.62
.65

หมายเหตุ ***p < .001, 𝜒2= 76.263, df=23, CFI= .971, TLI= .955, RMSEA= .076, SRMR= .028

นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบวัดภายหลังการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง (Final
sample) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค พบว่าแบบวัดมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .90 ส่วนค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั ม พั น ธ์รายข้ อ กั บ คะแนนรวมของแบบวัด อยู่ ในช่ วง .50 - .72 ค่ าความเที่ ย งตรงเชิ งเสมื อ น
(Convergent validity) ที่พิจารณาจากค่า Average extracted (AVE) ขององค์ประกอบแต่ละด้าน พบว่า มีค่า
ตั้งแต่ .56-.61 ค่า AVE ขององค์ประกอบทุกด้านมีค่ามากกว่า .05 แสดงว่าตัวบ่งชี้นี้มีความเที่ยงตรงในการวัดตัว
แปรแฝงในด้านที่ตัวบ่งชี้นั้นจะวัด (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010: 709) และเมื่อตรวจสอบค่าความ
เชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง (Construct reliability) ของแต่ละองค์ประกอบพบว่ามีค่าตั้งแต่ .79-.82 ซึ่งมีเกณฑ์
การพิจารณาว่าควรมีค่าตั้งแต่ .70 ขึ้นไป แสดงว่าตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตัว
แปรนั้นจะวัด (Hair et al., 2010: 710) ดังรายละเอียดในตาราง 4
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้
ค่าความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง และค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้
ข้อคาถาม
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการรับรู้
ความสามารถของครู
SE1
SE2
SE3
องค์ประกอบที่ 2 ด้านความไว้วางใจ
ของครูต่อนักเรียนและผู้ปกครอง
T1
T2
T3
องค์ประกอบที่ 3 ด้านการมุ่งเน้น
วิชาการของครู
AE1
AE2
AE3

Cronbach’s alpha

Item-total
correlation

.77

AVE

CR

.56

.79

.57

.80

.61

.82

.50
.63
.70
.83
.69
.72
.65
.83
.67
.68
.71

ผลการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู
ผลการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ผลพบว่า มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (𝜒 2= 2113.286, df=210,
CFI=.927, TLI= .908, RMSEA= .064, SRMR= .053) ทาให้ได้แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิง
เหตุและผลของการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามภาพประกอบ 3 พบ
ความสัมพันธ์ดังนี้
1. การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูได้รับอิทธิพลจากตัวแปรจิตลักษณะส่วนบุคคลของครู และตัวแปร
สภาพแวดล้อมด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยตัวแปรจิตลักษณะส่วนบุคคลของครูและ
ตัวแปรสภาพแวดล้อมด้านการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ มุมมองเกี่ยวกับเวลา (𝛽=.361) และ การรับรู้
แรงจูงใจของนักเรียน (𝛽=.338) ตามลาดับ
2. ตัวแปรด้านจิตลั กษณะเกี่ ยวกับ การปฏิบั ติงานของครู และตัวแปรด้านการปฏิ บั ติงานของครูที่ ได้รับ
อิท ธิพ ลสู งสุ ด จากการมองเชิ งบวกทางวิช าการของครู คื อ ความยึ ด มั่ น ผูก พั น ในวิช าชี พ ครู (𝛽=.881) และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (𝛽=.889) ตามลาดับ
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p* < .05, p** < .01, p*** < .001
แทนตัวแปรแฝง
แทนตัวแปรสังเกต

ภาพประกอบ 3 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างปัจจัยเชิงเหตุและผล
ของการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (แบบจาลองที่กลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์แล้ว)
ตัวแปรแฝง

ตัวแปรสังเกต

MOT=การรับรู้แรงจูงใจของนักเรียน

MO1=ความพยายาม, MO2=การมีส่วนร่วม

INS=มุมมองการจัดการเรียนการสอน

INS1=มุมมองการจัดการเรียนการสอน

TIM=มุมมองเกี่ยวกับเวลา

TIM1=มุมมองเกี่ยวกับเวลา

COM=การสนับสนุนจากชุมชน

CO1=การสนับสนุนด้านอารมณ์, CO2=การสนับสนุนช่วยเหลือด้านวัตถุสิ่งของและข้อมูล
ข่าวสาร, CO3=การสนับสนุนกระบวนการคิด

FAM=การสนับสนุนจากครอบครัว

FA1=ความใกล้ชิดระหว่างสมาชิกในครอบครัว, FA2=การรับรู้การสนับสนุนทางอารมณ์

TAO=การมองเชิงบวกทางวิชาการของครู

SE=การรับรู้ความสามารถของครู, T=ความไว้วางใจต่อผู้ปกครองและนักเรียน,

AE=การ

มุ่งเน้นวิชาการ
REM=ความตั้งใจคงอยู่ในวิชาชีพครู

RE1=ความตั้งใจคงอยู่ในวิชาชีพครู

ENG=ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครู

VI=ความกระตือรือร้นมีพลังในการปฏิบัติตนในวิชาชีพครู, DE=การอุทิศตนให้กับวิชาชีพครู,
AB= ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิชาชีพครู

TOCB=พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

OB1=พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ, OB2=พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น,

องค์การ

พฤติกรรมสานึกในหน้าที่, OB5=พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ

PER=พฤติกรรมการทางาน

PE1=พฤติกรรมการทางาน

OB4=
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อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโครงสร้างองค์ประกอบการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู
ในบริ บ ทโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามจั งหวั ด ชายแดนใต้ โดยวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยั น ของ
แบบจ าลองการมองเชิ งบวกทางวิช าการของครู การมองเชิ งบวกทางวิ ช าการเป็ น ตั ว แปรที่ ยั งไม่ เป็ น ที่ รู้จั ก
แพร่ ห ลายมากนั ก ถู ก พั ฒ นาขึ้ น ครั้ งแรกในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าไม่ เกิ น สิ บ ปี (Beard, Hoy & Hoy, 2009)
สาหรับบริบทการศึกษาของไทยแล้ว แม้จะมีการกล่าวถึงจิตวิทยาเชิงบวกมาพอสมควร แต่การมองเชิงบวกทาง
วิชาการยังถือเป็นแนวคิดค่อนข้างใหม่ที่เริ่มมีผู้ให้ความสนใจในแง่แนวคิดเชิงทฤษฎีว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับตัว
แปรอื่นๆ ในบริบทการศึกษา เช่น มีการเสนอกรอบแนวคิดของโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างการมองเชิงบวกทาง
วิ ช าการ ภาวะผู้ น าที่ แ ท้ จ ริ ง การยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในงานและขนาดของโรงเรี ย น (Kulophas, Ruengtrakul &
Wongwanish, 2015) แต่ยังไม่พบผลการศึกษาการตรวจสอบโครงสร้างของตัวแปรรวมถึงการพัฒนาแบบวัดฉบับ
ภาษาไทยสาหรับใช้วัดการมองเชิงบวกทางวิชาการในบริบทประเทศไทย ดังนั้น ข้อค้นพบสาคัญที่ได้จากการวิจัยนี้
คือทาให้ทราบว่าการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูไม่ได้เป็นคุณลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในบริบทการศึกษาของบาง
ประเทศเท่านั้น แต่เป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในบริบทการศึกษาของไทยด้วย อีกทั้งยังได้แบบวัดการมองเชิงบวกทาง
วิ ช าการของครู ฉ บั บ ภาษาไทยที่ มี คุ ณ ภาพส าหรั บ ใช้ ศึ ก ษาวิ จั ย ครู โรงเรี ย นเอกชนส อนศาสนาอิ ส ลามที่ มี
องค์ประกอบสอดคล้องกับ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยในต่างประเทศที่ศึกษาทั้งในบริบทวัฒ นธรรมการศึกษา
ตะวันตกและเอเชีย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (Anis-ul-Haque, 2014; Gürol &
Kerimgil, 2010; Narenjithani, Youzbashi, Alami & Ahmadzadeh, 2015; Asgari & Rahimi, 2014;
Moghari, Lavasani, Bagherian & Afshari, 2011; Kılınç, 2013; Fahy, Wu & Hoy, 2010)
ผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยเชิงเหตุและผลการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู ที่
พบว่ามุมมองเกี่ยวกับเวลาเป็นตัวแปรเชิงเหตุด้านจิตลักษณะส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อ มองเชิงบวกทาง
วิชาการของครูนั้น สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า การมุ่งเน้นให้ความสาคัญเรื่องเวลา (ทั้งปัจจุบันและอนาคต) เป็น
ปัจจัยสาคัญที่จะอธิบายถึงพฤติกรรมความเพียรพยายามและความสาเร็จทางวิชาการได้ (Zimbardo & Boyd,
1999) ทั้ งนี้ พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง ความเพี ย รพยายามและการมุ่ งเน้ น ความส าเร็ จ ทางวิ ช าการนั้ น เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งของการมองเชิงบวกทางวิชาการ ประกอบกับมีผลการศึกษาอื่นๆอีกมากมายที่เชื่อมโยงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเรื่องเวลากับแนวคิดเรื่องการศึกษา (Bilde, Vansteenkiste, & Lens, 2011; De
Volder & Lens, 1982; Malka & Covington, 2005; Peetsma, 2000; Peetsma & van der Veen, 2011)
ดังนั้น จึงทาให้ผลพบว่าการบริหารจัดการและวางแผนเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้ครูบรรลุ
เป้าหมายเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนตามที่ตั้งไว้ได้
ผลที่ พ บว่า การมองเชิ งบวกทางวิช าการของครูส่ งผลทางบวกต่ อ ตั วแปรเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานด้ าน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมากที่สุด รองลงมาคือพฤติกรรมการทางาน สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
Social cognitive theory (Bandura, 1977) ที่ว่า ปัจจัยด้านความคิดความเชื่อและความรู้สึกส่วนบุคคลรวมถึง
สภาพแวดล้อมของบุ คคลส่ งผลต่อพฤติกรรม ครูที่คิด เชื่อและรู้สึกว่าตนสามารถผลักดัน ให้นั กเรียนประสบ
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ความสาเร็จในการเรียนได้ อีกทั้ง รับรู้ว่ามีนักเรียนและผู้ปกครองเป็นแรงสนับสนุนที่ตนไว้วางใจได้นั้น ย่อมส่งผล
ให้ครูมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนโดยตรงในด้านการสอน เช่น พัฒนาการสอนอย่างสม่าเสมอ
สร้างสรรค์สื่อประกอบการสอนที่มีคุณภาพ หาเทคนิคการสอนที่ทันสมัย เป็นต้น และยังส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ทางานที่ไม่ได้เป็นหน้าที่ของตนโดยตรงแต่ครูเล็งเห็นว่ามีผลต่อความสาเร็จในการเรียนของนักเรียน เช่น ให้ความ
ร่วมมือกับกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่โรงเรียนจัดขึ้น เข้าสอนแทนครูที่ลา เข้าสอนตรงเวลา เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีส่วน
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งสิ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่าการรับรู้ความสามารถของตนส่ง
ผลบวกต่อพฤติกรรมการสอนและพฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (สมหญิง ลมูลพักตร์, 2558; สาลินี จงใจ
สุธรรม, 2559; ณัฐวุฒิ อรินทร์, 2555) สาหรับความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครูที่พบว่าเป็นตัวแปรจิตลักษณะด้าน
การปฏิบัติงานที่ได้รับอิทธิพลจากการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูมากที่ สุดนั้น แม้ว่ายังไม่พบการศึกษาที่ผ่าน
มาที่สอดคล้องกันโดยตรง แต่มีผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกันที่พบว่าการมองโลกแง่ดี (Optimism) และการรับรู้ถึง
ความสามารถของตน (Self-efficacy) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของต้นทุนทางจิตวิทยา (PsyCap) สามารถส่งเสริมให้
บุคคลเกิดความยึดมั่นผูกพันในงานได้ (ปัญจมาส ทวิชาตานนท์, 2555; Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2007)
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี ข้อค้นพบสาคัญในทางทฤษฎีคือทาให้ทราบว่าการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู
ไม่ได้เป็นคุณลักษณะที่มีบทบาทสาคัญต่อคุณภาพของครูเฉพาะในบริบทการศึกษาของบางประเทศเท่านั้น แต่
เป็นคุณลักษณะข้ามวัฒนธรรมกันได้ (Cross-culture) ที่มีความสาคัญต่อบริบทการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในสังคมวัฒนธรรมของไทยเช่นกัน อีกทั้ง ยังยืนยันได้ว่าการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูเป็นตัว
แปรคั่นกลางที่มีศักยภาพในการทาหน้าที่เชื่อมปัจจัยเหตุด้านจิตลักษณะส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานสู่การเกิดผลลัพธ์ทางบวกด้านจิตลักษณะและพฤติกรรมเกี่ยวกับการทางานของครู
ข้อเสนอแนะในเชิงการปฏิบัติ จากแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงเหตุและผลของการ
มองเชิงบวกทางวิชาการของครู แนวทางที่ผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลและกาหนดนโยบาย
การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามารถนาไปดาเนิน การปฏิบัติได้ ได้แก่ การส่งเสริมให้
โรงเรียนมีบรรยากาศการทางานที่ดี เผยแพร่องค์ความรู้สู่โรงเรียนและครูโดยการจัดอบรมให้กับผู้บริหารโรงเรียน
เพื่อให้ทราบแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมถึงส่งเสริมจิตลักษณะที่เหมาะสมเอื้อต่อการ
พัฒนาการมองเชิงบวกทางวิชาการของครู นาไปสู่การพัฒนาให้เกิดผลเชิงประจั กษ์ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน
ทั้งนี้ การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูเป็นคุณลักษณะข้ามวัฒนธรรมกันได้ (Cross-culture) จึงสามารถขยาย
แนวทางการปฏิบัติน้ีสู่บริบทการศึกษาต่างวัฒนธรรมโดยปรับให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทที่มีเงื่ อนไขแตกต่าง
กันได้เช่นกัน เช่น โรงเรียนเอกชนวิถีพุทธ โรงเรียนเอกชนคาทอลิก รวมถึงโรงเรียนเอกชนประเภทอื่นๆ ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพื้ น ที่ อื่นๆ ของประเทศไทย หรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในบริบ ทวัฒ นธรรม
การศึกษาในประเทศที่มีวัฒนธรรมและภาษาที่คล้ายคลึงกัน
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยนี้ ควรเพิ่มตัวแปรที่เป็นบริบทของศาสนาเข้ามาศึกษาในแบบจาลองด้วย
ทั้งตัวแปรจิตลักษณะและตัวแปรสภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์ทางสังคม เช่น สุขภาวะทางจิตวิญญาณแบบ
อิ ส ลาม (Islamic spiritual well-being) หรือ ตั วแปรอื่ น ๆที่ เป็ น บริบ ทของศาสนา เพราะด้ วยอิ ส ลามมี ค วาม
เกี่ยวข้องกับมุสลิมในฐานะเป็นวิถีชีวิต (Way of life) ที่ไม่อาจแยกออกจากส่วนใดส่วนหนึ่งของชีวิตได้ การศึกษา
ตัวแปรกลุ่มนี้อาจช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์และโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมอง
เชิงบวกทางวิชาการของกลุ่มตัวอย่างได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นครูสอนวิชาการสามัญ
เท่านั้น ด้วยเหตุผลหลักว่าการนาไปใช้กับครูสอนศาสนาอาจประสบปัญหาในการวัดได้ เนื่องจากข้อจากัดในการ
อ่านทาความเข้าใจภาษาไทย แต่จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ ทาให้ผู้วิจัยเห็นความสาคัญว่าควรมี
การศึกษาการมองเชิงบวกทางวิชาการในกลุ่มครูสอนศาสนาด้วย เพื่อให้สอดรั บกับครูสอนอิสลามศึกษาที่เป็น
ผลผลิตจากหลักสูตรวิชาชีพครูอิสลามศึกษาที่เปิดสอนในบางมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ผู้วิจัยเสนอะแนะให้มีการ
พัฒนาแนวคิดการมองเชิงบวกทางวิชาการในมุมมองอิสลาม (Academic optimism in Islamic perspective) สู่
การพัฒนาแบบวัดการมองเชิงบวกทางวิชาการอิสลามสาหรับศึกษาการมองเชิงบวกทางวิชาการของครูทั้งสามัญ
และศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
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