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บงกช วงศ์หล่อสายชล: กลยุทธ์ การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนจากผลการ
วิเคราะห์เอสอีเอ็ม: การพัฒนาและการนําไปปฏิบตั ิ. (STRATEGIES FOR ENHANCING SCHOOL
ENGAGEMENT OF STUDENTS FROM THE RESULTS OF SEM ANALYSIS: DEVELOPMENT
AND IMPLEMENTATION) อ.ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หลัก: ศ. ดร. สุวิมล ว่องวาณิช, อ.ที่ปรึ กษา
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การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อวิเคราะห์ระดับความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน และ
วิ เคราะห์ วิ ธี การที่ ได้ รั บการสร้ างความยึ ดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนจากครู (2) เพื่ อพัฒนาและตรวจสอบโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน (3) เพื่อนําเสนอกลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนจากผลของการวิเคราะห์เอสอีเอ็ม และ (4) เพื่อนํากลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยนไปครู ทดลองใช้ และวิเคราะห์ผลที่เกิดกับนักเรี ยน การวิจยั และพัฒนาในระยะที่ 1 ใช้ ตวั อย่างนักเรี ยน
1,780 คน และครู 506 คน วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์โมเดลเอสอีเอ็ม เครื่ องมือมี
ค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.708-0.917 การวิจยั ปฏิบตั ิการทดลองแบบมีสว่ นร่วมในระยะที่ 2 ใช้ ตวั อย่างครู 133 คน
และนักเรี ยนที่ครูสอน 6,353 คนในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 5 โรงเรี ยน วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวม
จากแบบสอบถาม การสังเกต และการบันทึกโดยการวิเคราะห์เนื ้อหา ผลการวิจยั ที่สําคัญสรุปได้ ดงั นี ้
1. นักเรี ยนมีความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนในทุกด้ านระดับมาก โดยมีความยึดมัน่ ผูกพันเชิงอารมณ์
สูงสุด รองลงมาคือ เชิงปั ญญา และเชิงพฤติกรรมตามลําดับ ในขณะที่ครูรับรู้ว่านักเรี ยนมีความความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์ระดับมาก แต่มีความยึดมัน่ กับโรงเรี ยนเชิงปั ญญาและเชิงพฤติกรรมระดับปานกลาง
2. การตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยน พบว่า โมเดลมี
ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square = 23.95, df = 18, p = 0.157, GFI = 0.997, AGFI = 0.992,
RMR = 0.002, RMSEA = 0.0140) โดยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนมีอิทธิพลทางตรงแบบบวกขนาด 0.451 ต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ผลการทดลองพบว่า ครู ในกลุ่มทดลองใช้ ทงั ้ 3 กลยุทธ์ เพื่อสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน ได้ แก่
ก) การปลูกฝั ง/พัฒนา ข) การกระตุ้น/ส่งเสริ ม และ ค) การสนับสนุน/อํานวยความสะดวก ในแต่ละกลยุทธ์ครูสว่ นใหญ่
ใช้ กิจกรรมต่อไปนี ้มากที่สดุ คือ ก) การจัดกิจกรรมการให้ รางวัลและการให้ กําลังใจ ข) การจัดกิจกรรมการมอบหมาย
ความรั บผิดชอบ/งานในห้ องเรี ยนและการจัดกิ จกรรมกลุ่ม และ ค) การจัดกิ จกรรมการสอนตามความต้ องการ/
ความสนใจของนักเรี ยน การกํากับตนเอง และการสอนให้ นกั เรี ยนคิดอย่างมีเหตุผล
4. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมแบบทางเดียว (one-way ANCOVA) ของความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยนของนักเรี ยน พบว่า กลุ่มนักเรี ยนทังระดั
้ บชันประถมศึ
้
กษาและมัธยมศึกษาที่เป็ นกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
คะแนนวัดหลังการทดลองสูงกว่านักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อใช้ คะแนน
วัดก่อนการทดลองเป็ นตัวแปรร่วม
ภาควิชา วิจยั และจิตวิทยาการศึกษา ลายมือชื่อนิสติ ...............................................................................
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The objectives of this research were to: (1) assess the degree of students’ school engagement and
investigate the ways in which their school engagement were enhanced by the teachers; (2) develop and
validate the causal model of students’ school engagement; (3) present the strategies enhancing students’
school engagement based upon the Structural Equation Modeling (SEM) analysis results; and (4) implement
the strategies enhancing the students’ school engagement and analyze the outcome on students. The
research and development in the 1st phase used the sample of 1,780 students and 506 teachers, and
employed SEM to analyze the data collected by questionnaire. The reliabilites of instrument ranged between
0.708 and 0.917; the participatory action and experimental research in the 2nd phase used the sample of all
133 teachers and their 6,353 students from 5 primary and secondary schools, and employed content analysis
to analyzed the data collected from questionnaire, observation and journal. The major findings were as follows.
1. Overall, students had high degree of school engagement on all fronts, with the highest of
emotional, followed by cognitive and behavioral school engagement respectively; whereas the teachers
perceived that students had only high degree of emotional and moderate degree of cognitive and
behavioral school engagement.
2. The school engagement casual model fit the data very well (Chi-square = 23.95, df = 18, p =
0.157, GFI = 0.997, AGFI = 0.992, RMR = 0.002, RMSEA = 0.0140), and the school engagement had
significant positive direct effect of 0.451 on students’ academic achievement at 0.05 level.
3. The experiment result showed that teachers in the experimental group adopted three strategies
as follows: a) cultivating and developing, b) promoting and enhancing, and c) supporting and facilitating, in
each of which the teachers had carried out mostly on the following activities enhancing school engagement:
a) rewarding and supporting, b) job and responsibility assignment plus group activity, and c) activities based
on students’ needs and interest, self regulation and logical thinking.
4. The result of one-way ANCOVA comparing the students’ school engagement showed that both
groups of primary and secondary students in the experimental groups had higher post-test means than those
in the control groups significantly at 0.05 level, using the pre-test scores as a covariate.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้สาเร็ จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี โดยได้ รับความความเมตตากรุ ณาเป็ นอย่างยิ่งจาก
ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ว่องวาณิช อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ผู้เป็ นบุคคลสาคัญอย่างยิ่งของ
ผู้วิจัย ท่านให้ ความรู้ อย่างเต็มที่ เป็ นอาจารย์ ที่ท่มุ เท เสียสละ เพื่ อดูแลเอาใจใส่ผ้ วู ิจัยอย่างเสมอมา
เมื่อมีปัญหาหรื ออุปสรรคใดๆ ท่านให้ ความช่วยเหลือทุกวิถีทางด้ วยความเต็มใจ ความรัก ความห่วงใย
และความปรารถนาดี รวมทั ้งจุดประกายความคิดใหม่ๆเพื่อพัฒนางานวิจยั นี ้ให้ สมกับเป็ นดุษฏีบณ
ั ฑิต
ที่มีความรู้ ทั ้งด้ านวิชาการ วิจัย วัดและประเมินผล จริ ยธรรม จรรยาบรรณ และทักษะที่เกี่ ยวข้ องกับ
การวิจยั และศาสตราจารย์ กิตติคณ
ุ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วม ท่านสละ
เวลาอันมีค่าในการทุ่มเท ให้ ความรู้ สรรสร้ างความคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนางานวิจัยนี ใ้ ห้ ถูกต้ องและ
สมบูรณ์แบบตามหลักวิชาการ ซึง่ ทาให้ งานวิจยั มีคณ
ุ ค่าต่อผู้วิจยั และผู้ที่เกี่ยวข้ องในการนาผลการวิจยั
นี ้ไปใช้ พัฒนาการศึกษาไทยให้ เทียบเท่าระดับสากล ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ที่ปรึ กษา
ทั ้งสองท่านไว้ ทีก่ รุณาให้ คาปรึกษา แนะนา แก้ ไขข้ อบกพร่ องในงานวิจยั ณ โอกาสนี ้เป็ นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณี แกมเกตุ รองศาสตราจารย์ ดร. อวยพร
เรื องตระกูล รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาศ ณ วิเชียร
คณะกรรมการสอบวิ ทยานิพนธ์ ที่ได้ ให้ ข้อเสนอแนะเพื่ อให้ วิทยานิพนธ์ ฉบับนี ม้ ี ความสมบูรณ์ ทาง
วิชาการเพิ่มยิ่งขึ ้น อีกทั ้งขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ คณะครุ ศาสตร์ ทกุ ท่าน ที่ได้ ให้ ความรู้ และ
แนะนาแนวทางในการเป็ นครูและนักวิจยั ที่ดีเพื่อเป็ นตัวอย่างในการประกอบอาชีพของผู้วิจยั ต่อไป
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทกุ ท่านที่กรุณาตรวจสอบและให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งจน
ทาให้ เ ครื่ อ งมื อ มี ค วามสมบูรณ์ และขอขอบพระคุณผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ คณะครู ข อง
โรงเรี ยนศรี อยุธยาฯ โรงเรี ยนราชาธิวาส โรงเรี ยนวัดสุทธิวราราม โรงเรี ยนวัดดวงแข โรงเรี ยนวัดสระบัว
นอกจากนั ้นขอบขอบพระคุณครูบษุ ยาณี ปูชิตากร ครูสปุ รี ยา อันทิวโรทัย ครู พทั ธนันท์ พิรุณ และที่ให้
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ระบบการศึก ษาในปั จ จุบัน ให้ ค วามส าคัญ กับ การเรี ย นรู้ ผ่า นความยึด มั่น ผูก พัน กับ
โรงเรี ยนของนักเรี ยน เนื่องจากความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนมีส่วนสาคัญในการส่งเสริ มให้ ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเพิ่มมากขึ ้น (Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2004; Chen,
2008; Dalun, Hsu, Kwok, Benz, & Bowman, 2011; Dotterer & Lowe, 2011) ความยึดมัน่
ผูก พัน สามารถแสดงออกเป็ นความยึด มั่น ผูก พัน เชิ ง ปั ญ ญา เชิ ง อารมณ์ และเชิ ง พฤติก รรม
(Fredricks et al., 2004) ความยึดมัน่ ผูกพันนี ้จะมีผลทาให้ นกั เรี ยนเกิดความรู้ สึกเชิงบวกกับ
โรงเรี ยน (Mandernach, 2009) หากนักเรี ยนไม่ยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน จะทาให้ นกั เรี ยนขาด
ความสนใจในการเรี ยน (Niemi, 2007) ความยึดมัน่ ผูกพันจึงเป็ นปั จจัยหลักที่มีอิทธิพลทังทางตรง
้
และอิทธิพลทางอ้ อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนผ่านบริ บทในห้ องเรี ยน (Dotterer &
Lowe, 2011) ความสัมพันธ์ ในโรงเรี ยน (Connell & Wellborn, 1991) โดยเฉพาะความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรี ยนกับครูและผู้ปกครอง (Ladd & Burgess, 2001; Furrer & Skinner, 2003)
นอกจากผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นแล้ ว ความยึ ด มั่น ผูก พัน ยัง ส่ ง ผลต่อ ปั ญ ญา อารมณ์ และ
พฤติกรรมเชิงลบของนักเรี ยน (Fredricks et al., 2004; Brewster & Bowen, 2004) เช่น
การกระทาผิดกฎหมาย (Hirschfield & Gasper, 2010; Li & Lerner, 2011) อาการซึมเศร้ าและ
การเสพสารเสพติด (Li & Lerner, 2011) เป็ นต้ น ด้ วยความสาคัญของความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
ผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการศึกษาจึงให้ ความสาคัญกับการสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของ
นักเรี ยนไม่น้อย (Dotterer & Lowe, 2011; Keen, Pennell, Muspratt, & Poed, 2011)
แม้ ความยึ ด มั่น ผู ก พัน กั บ โรงเรี ย นจะเป็ นตัว แปรที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ ผู้ เรี ย น แต่ ใน
การขับเคลื่ อนให้ เ กิ ดคุณ ภาพการศึกษาในปั จจุบันมักให้ ความส าคัญกับผู้เรี ยนในการพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเท่านัน้ โดยผู้เกี่ยวข้ องมักมองข้ ามความรู้ สึกของผู้เรี ยนว่าต้ องการอยาก
เรี ยนรู้ มากน้ อยเพียงใด (Upcraft, Gardner, & Barefoot, 2005) ในทัศนะของ Ryzin (2011)
Ryzin, Gravely และ Roseth (2007) เห็นว่าหากผู้สอนสามารถสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนให้
นักเรี ยนได้ จะทาให้ นกั เรี ยนเกิดความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรี ยน ด้ วยเหตุนี ้จึงจาเป็ นต้ องศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนนอกเหนือจาก
การศึกษาเฉพาะโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ซึ่งในปั จจุบนั งานวิจยั
ที่ใช้ สถิตวิ ิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุเกี่ยวกับความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนมีการใช้ การวิเคราะห์เอส
อีเอ็ม เช่น งานวิจยั ของ Dalun และคณะ (2011) และ Ryzin (2011) เนื่องจากการวิเคราะห์เอส
อี เ อ็ ม มี ลัก ษณะเด่น ในการแก้ ปั ญ หาความคลาดเคลื่ อ นในการวัด ได้ และการวิ เ คราะห์ ยัง
ครอบคลุมลักษณะความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้ นทุกรูปแบบ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)
งานวิจัยที่ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนมีจานวนมาก ซึ่งผล
การสัง เคราะห์ ง านวิจัยเหล่านี พ้ บว่า ปั จ จัยที่ ส่ง ผลต่อความยึดมั่นผูกพันของนักเรี ยนมี หลาย
ประการ สามารถสรุปเป็ นปั จจัยหลักได้ ดงั นี ้ 1) ปั จจัยด้ านบริ บทของชันเรี
้ ยน เป็ นปั จจัยที่เกิดจาก
การสนับสนุนของครู โครงสร้ างของห้ องเรี ยน ลักษณะของการมอบหมายงานแก่นกั เรี ยน และ
อัตราส่วนของนักเรี ยนต่อครู (Fredricks et al, 2004; Ruble & Robson, 2007) 2) ปั จจัยด้ าน
บุคคลที่เกี่ ยวข้ องกับนักเรี ยน พบว่าผู้มี อิทธิ พลต่อความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนประกอบด้ วย
ครอบครัว โดยเฉพาะการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน (Kohl, Lengua,
& McMahon, 2000; Jeynes, 2005; Appleton et al.,2006; O’Reilly et al., 2006; Pomerantz,
Moorman, & Litwack, 2007; Perdue, Manzeske, & Estell, 2009, Dalun et al., 2011) ปั จจัย
จากครู (Roorda, Koomen, Spilt, & Oort, 2011) หรื อปั จจัยจากเพื่อน (Fuligni & Eccles, 1993;
Fuligni, Eccles, Barber, & Clements, 2001; Simons & Chen, 2009; Yibing, Lynch, Kalvin,
Jianjun, & Lerner, 2011) 3) ปั จจัยด้ านการสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์การเรี ยนของโรงเรี ยน
(Willms, 2003) และ 4) ปั จจัยด้ านแรงจูงใจที่เกิดขึ ้นภายในบุคคล ซึ่งเกิดจากความต้ องการจาเป็ น
ของนักเรี ยน (Pierson & Connell, 1992; Connell, 1990; Connell & Wellborn, 1991; Deci &
Ryan, 2000; Furrer & Skinner, 2003; Ryzin et al., 2007; Marchand & Skinner, 2007; Skinner
et al., 2008; Jang et al., 2009; Ryzin, 2011)
จากการศึกษางานวิจัยที่ศึกษาปั จจัยเชิง สาเหตุของความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนมัก
ศึก ษาเฉพาะปั จ จัย เชิ ง สาเหตุอันเนื่ องมาจากอิ ท ธิ พ ลของครู ที่เ ป็ นผู้ค วบคุม การจัด การเรี ย น
การสอนในห้ องเรี ยน (Keen et al., 2011) ปั จจัยเหล่านี ้ส่งผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
ของนักเรี ยน แต่จะส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในแต่ละมิติของความยึดมัน่ ผูกพันที่แตกต่างกัน
เช่น ปั จจัยด้ านการสนับสนุนทางสังคมจากครูจะมีผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันเชิงพฤติกรรมและเชิง
อารมณ์ (Brewster & Bowen, 2004) สาหรับการสนับสนุนของเพื่อนเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อความยึด
มัน่ ผูกพันเชิงอารมณ์และเชิงพฤติกรรมเช่นกัน แต่ส่งผลเชิงบวกต่อความยึดมัน่ ผูกพันเชิงอารมณ์
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มากกว่าเชิงพฤติกรรมในกลุ่มนักเรี ยนที่อายุมากขึ ้น (Yibing et al., 2011) เป็ นที่น่าสังเกตว่า
ตัวแปรความยึดมั่น ผูกพันกับโรงเรี ยนซึ่งสามารถจาแนกเป็ น 3 มิติ คือ ความยึดมั่น ผูกพันเชิ ง
พฤติกรรม เชิงอารมณ์และเชิงปั ญญานัน้ แต่งานวิจยั ส่วนใหญ่จะศึกษาเฉพาะความยึดมัน่ ผูกพัน
เชิงอารมณ์และพฤติกรรมเท่านัน้ โดยงานวิจยั ด้ านปั จจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความยึดมัน่ ผูกพัน
เชิงปั ญญาจะพบน้ อยกว่าความยึดมัน่ ผูกพันเชิงอารมณ์และพฤติกรรม
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเป็ นตัวแปรที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (Fredricks et
al., 2004) และการศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลทาให้ นกั เรี ยนยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนก็มีการศึกษากันมาก
แต่การวิจยั เพื่อพัฒนาหรื อค้ นหากลยุทธ์ที่นาไปสูก่ ารสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนยังไม่คอ่ ย
ปรากฏ ส่วนใหญ่จ ะพบเอกสารที่นาเสนอแนวคิดเกี่ ยวกับกลยุทธ์ ที่ใช้ ในการสร้ างแรงจูงใจใน
การเรี ยน เช่น พัฒ นาความยึดมั่นผูกพัน กับโรงเรี ยนโดยใช้ ทฤษฎี ก ารกาหนดตนเอง (selfdetermination theory) (Reeve, Jang, Carrell, Jeon, & Barch, 2004) เป็ นแนวคิดที่ทาให้
นักเรี ยนกาหนดเป้าหมายและกากับตนเองให้ บรรลุเป้าหมายที่ตนเองกาหนด หรื อแนวคิดเกี่ยวกับ
ความต้ องการจาเป็ นรายบุคคล (individual needs) (Fredricks et al., 2004) ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ให้
ความสาคัญกับการสร้ างแรงจูงใจภายในกับผู้เรี ยน โดยพยายามตอบสนองความต้ องการจาเป็ นใน
ด้ าน 1) การได้ รับสัมพันธ์ภาพอันดีจากผู้เกี่ยวข้ อง (relatedness) 2) การมีอิสระในการปกครอง
ตนเอง (autonomy) และ 3) ความสามารถในการเรี ยน (competence) (Pierson & Connell,
1992; Gottfried, 1990; Deci & Ryan, 2000) อย่างไรก็ตาม ผลงานวิจยั ที่ศกึ ษาความสาเร็ จของ
การกาหนดกลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนยัง มี น้อ ยเช่น งานวิจัยของ Niemi
(2007) งานวิจยั ของ Taylor และ Ntoumanis (2007) ที่มีการศึกษากลยุทธ์ ความร่ วมมือใน
การเรี ยนรู้ เพื่อสร้ างความยึดมั่นผูกพั นของนักเรี ยน การศึกษาเพื่อกาหนดกลยุทธ์ ในการสร้ าง
ความยึด มั่น ผูกพัน เพื่ อให้ นัก เรี ย นมี ค วามสัม พัน ธ์ ที่ดี ต่อ กัน และท าให้ ผ้ ูเ รี ย นเชื่ อ ว่า ตนเองมี
ความสามารถ (Larmar & Ingamelis, 2010) กลยุทธ์การให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่นกั เรี ยน (Niemiec &
Ryan, 2009) กลยุทธ์การทาให้ ผ้ เู รี ยนรับรู้ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) (Niemi, 2007)
อย่างไรก็ตามงานวิจยั ที่มีการพัฒนากลยุทธ์ จากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อ
ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยน และมีการทดลองใช้ กลยุทธ์ ที่พิจารณาจากผลการวิเคราะห์เอส
อีเอ็มประกอบการใช้ นนั ้ ยังไม่ค่อยปรากฏ หรื อหากจะมีการศึกษาบ้ างก็มกั จะทาการศึกษาเพื่อ
สร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเพียงบางส่วน เช่น การศึกษาเพื่อสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันของ
นักเรี ยนโดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับการสนับสนุนจากครูให้ มีการกาหนดตนเอง (Reeve et al., 2004)
ผลการวิจยั จึงใช้ ประโยชน์ได้ ในวงจากัด
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จากที่กล่าวมาข้ างต้ น จะเห็นว่าการศึกษาในประเด็นวิจยั เกี่ยวกับการสร้ างความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนเป็ นสิ่งจาเป็ น แต่ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาโมเดลความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุที่ไ ม่รวมปั จ จัยเชิ ง กลยุทธ์ หรื อศึกษาการพัฒ นากลยุทธ์ แต่ไ ม่ไ ด้ ศึกษาในรู ปของโมเดล
ความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุที่ส่ง ผลต่อ ความยึดมั่น ผูกพันกับโรงเรี ยน ผู้วิ จัย เห็น ว่าหากมี การน า
ประเด็นวิจัยทัง้ สองส่วนมาศึกษาพร้ อมกัน คือการศึกษาทัง้ โมเดลความสัม พันธ์ เชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน และพัฒนากลยุทธ์จากโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ
นัน้ ๆ จะท าให้ ไ ด้ ค าตอบจากการวิจัยที่ สมบูร ณ์ แ ละเป็ นประโยชน์ ม ากยิ่ ง ขึน้ จากการศึก ษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาทังกลยุ
้ ทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพัน ปั จจัยเชิง
สาเหตุของความยึดมัน่ ผูกพัน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไปพร้ อมๆกัน
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ ยวกับกลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนพบว่า
นักวิจัยมักศึกษาปั จจัยหรื อพัฒนากลยุทธ์ ที่ครู ใช้ ในโรงเรี ยน เช่น งานวิจัยของยุวดี พันธ์ สุจริ ต
(2554) ศึกษาอิท ธิ พ ลของความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนที่มี ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่าน
การเรี ยนรู้อย่างลุม่ ลึก ส่วนประเด็นวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนใน
ประเทศไทยไม่ปรากฏชัดเจน สาหรับงานวิจยั ในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาในกลุ่มครู
ที่เป็ นเช่นนี ้เพราะครูเป็ นบุคคลสาคัญที่มีโอกาสใช้ กลยุทธ์การสร้ างความยึ ดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
ของนักเรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่ากลุม่ อื่น ๆ
นอกจากนัน้ Jones (2008) ได้ เสนอแนวคิดการสอนและการเรี ยนรู้ แบบความยึดมั่น
ผูกพันเป็ นฐาน (the engagement-based learning and teaching: EBLT) ที่น่าสนใจ แนวคิดนี ้
สนับสนุนการเพิ่มระดับความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนให้ สงู ขึ ้นโดยให้ ความสาคัญกับ
การทางานของครู หัวใจหลักของแนวคิดนี ้ คือ การเสนอแนะให้ ครู ยึดหัวใจของการทางาน 6
ประการ ได้ แก่ 1) การสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนและครู 2) การเรี ยนรู้ทกั ษะใหม่ ๆ เพื่อ
ใช้ กับนักเรี ยน 3) การเรี ยนรู้ กลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน
4) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงานของตนเพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
5) การสนับสนุนส่งเสริ มวัฒนธรรมการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนให้ เกิดขึ ้นทั่ วโรงเรี ยน
และ 6) การพัฒนาตนเองให้ มีความเป็ นมืออาชีพในการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนให้ กบั
นักเรี ยนได้ (Jones, 2008) จะเห็นว่าแนวคิดนี ้ให้ ความสาคัญกับการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันผ่าน
ครู ซึ่งส่งผลกระทบไปยังกลุ่มอื่นด้ วย โดยเฉพาะการเสนอให้ ครู มีการสร้ างวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนด้ วย ดังนัน้ หากสามารถส่งเสริ มให้ ครูใช้ กลยุทธ์ ที่ทาให้ ผ้ เู กี่ยวข้ อง
อื่น ๆ มีสว่ นร่วมสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนได้ ด้วย กลยุทธ์นี ้ก็น่าจะมีประสิทธิภาพสูง โดย
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เป็ นการส่งเสริ มผ่านการทางานของครู งานวิจยั นีจ้ ึงเห็นว่าควรพิจารณาปั จจัยด้ านครู เป็ นหลัก
เนื่ องจากเป็ นบุคคลที่มี บทบาทสาคัญต่อการสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน
(Appleton et al.,2006; Irvin, 2007; Roorda et al., 2011) และงานวิจยั นี ้จะเกิดประโยชน์ยิ่งขึ ้น
หากมีการนาผลการศึกษาโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ ไปใช้ ในการปฏิบตั ิจริ ง เพื่อศึกษาผล
การทดลองปฏิบตั ิในสภาพจริ ง ไม่ใช่การศึกษาเพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ วงวิชาการที่เน้ นการสร้ าง
องค์ความรู้เชิงทฤษฎีอย่างเดียว
คาถามการวิจัย
1. นักเรี ยนมี ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนระดับใด และได้ รับการส่ง เสริ ม จากครู ใ น
การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนอย่างไร
2. โมเดลความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุข องความยึ ด มั่น ผูก พัน กับ โรงเรี ย นของนัก เรี ย นมี
ลักษณะอย่างไรและสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์หรื อไม่ อย่างไร
3. หากอิ ง ผลของการวิ เ คราะห์ เ อสอี เ อ็ ม ของความยึด มั่น ผูก พัน กับ โรงเรี ย น จากผล
การวิเ คราะห์ เอสอี เ อ็ม จะมี กลยุทธ์ อะไรบ้ างที่ช่วยส่ ง เสริ ม ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของ
นักเรี ยน
4. หากนากลยุทธ์ เ พื่ อสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนใดที่ไ ด้ จ ากผล
การวิ เ คราะห์ เ อสอี เ อ็ ม ไปให้ ค รู ท ดลองใช้ จะท าให้ นัก เรี ย นมี ค วามยึด มั่น ผูก พัน กับ โรงเรี ย น
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ระดับความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน และวิเคราะห์วิธีการที่
ได้ รับการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนจากครู
2. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบโมเดลความสัม พันธ์ เชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันกับ
โรงเรี ยนของนักเรี ยน
3. เพื่อนาเสนอกลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูก พันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนจากผลของ
การวิเคราะห์เอสอีเอ็ม
4. เพื่อนากลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนไปครูทดลองใช้ และ
วิเคราะห์ผลที่เกิดกับนักเรี ยนด้ านความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
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ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ศกึ ษาในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ นักเรี ยนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ซึ่งเป็ นระดับการศึกษาที่มีการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน การศึกษาทัง้ สองระดับนัน้ จะทาให้ ได้
ผลการวิจยั ที่ครอบคลุมทังระบบการศึ
้
กษาในโรงเรี ยน และสามารถนาข้ อมูลของนักเรี ยนสองกลุ่ม
ที่มีระดับชันการศึ
้
กษาแตกต่างกันมาเปรี ยบเที ยบความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน และ
ประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่สง่ ผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันที่แตกต่างกัน
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการพัฒนากลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน
จากผลการวิเคราะห์เอสอีเอ็ม (structural equation model: SEM) ซึ่งจะได้ ข้อมูลเชิงประจักษ์
เกี่ ยวกับปั จจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยน เพื่อให้ ครู สามารถ
นาไปใช้ ปฏิบตั ิงานในการจัดการเรี ยนการสอนได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ องกับนักเรี ยนเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความยึดมัน่ ผู กพันกับโรงเรี ยนได้ แก่ ผู้ปกครอง เพื่อน
และครู แต่เหตุผลที่พฒ
ั นาเฉพาะกลยุทธ์ สาหรับครู เนื่องจากเอกสารที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ การสร้ าง
ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน ส่วนใหญ่มักเป็ นกลยุทธ์ ส าหรั บครู ที่ใช้ ในโรงเรี ยน
ดังเช่นงานวิจยั ของ Tucker และคณะ (2002) Fredricks และคณะ (2004) White-McNulty
Patrikakou และ Weissberg (2005) Niemi (2007) เป็ นต้ น และกลยุทธ์สาหรับกลุ่มผู้เกี่ยวข้ องอื่น
มักจะใช้ ฐานคิดมาจากกลยุทธ์ของครู เนื่องจากครูเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยนของนักเรี ยนโดยตรง (Kohl et al., 2000 Jeynes, 2005; O’Reilly et al., 2006; Pomerantz,
et al., 2007; Perdue et al., 2009; Dalun et al., 2011)
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและรายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับกลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยนของนักเรี ยน พบว่ามีการใช้ โมเดลเชิงทฤษฎีของแรงจูงใจนักเรี ยน (Pierson & Connell,
1992) เป็ นแนวคิดหลักในการพัฒนาปั จจัยหลักที่อิทธิพลต่อความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของ
นักเรี ยน และส่งผ่านไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ได้ แก่ การได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ยวข้ อง
การมีอิสระในปกครองตนเอง ความสามารถในการเรี ยน ซึ่งล้ วนเกิดจากความต้ องการจาเป็ นใน
การเรี ยนของนักเรี ยน
แนวทางการวิ จั ย ในครั ง้ นี จ้ ะครอบคลุ ม ปั จจั ย สาเหตุ ก ารสนั บ สนุ น ทางการเรี ย น
ความต้ องการจาเป็ นในการเรี ยนของนักเรี ยนที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม ได้ แก่ ความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยน และผลสัมฤทธิ์ทางเรี ยนของนักเรี ยน เหตุผลที่ศกึ ษาตัวแปรผลสัมฤทธิ์ร่วมกับความยึด
มัน่ ผูกพัน เนื่องจากผลงานวิจัยของ Fredricks และคณะ (2004) Dalun และคณะ (2011)
Dotterer & Lowe (2011) Roorda และคณะ (2011) ระบุวา่ ความยึดมัน่ ผูกพันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
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ทางการศึกษา ประกอบกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็ นเป้าหมายหลักของการศึกษาของนักเรี ยน
ดังนันผู
้ ้ วิจยั เล็งเห็นว่าควรวิจยั เพื่อให้ ทราบอิทธิพลทางตรงของความยึดมัน่ ผูกพันที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน และอิทธิ พ ลทางอ้ อมของกลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่ นผูกพันกับโรงเรี ยนที่ มี ต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
นิยามศัพท์ ท่ ีใช้ ในการวิจัย
ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียน หมายถึง การแสดงออกทางความรู้สึกและพฤติกรรมใน
ทางบวกของนักเรี ยนที่มีตอ่ โรงเรี ยน การเรี ยนการสอน และผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยแบ่งออกเป็ น 3 มิติคือ
ความยึดมั่นผูกพันเชิ ง ปั ญ ญา (cognitive engagement) ความยึดมั่นผูกพันเชิ ง อารมณ์
(emotional engagement) และความยึดมัน่ ผูกพันเชิงพฤติกรรม (behavior engagement)
กลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน หมายถึง แนวทางหรื อ
วิธี การสร้ างความยึ ดมั่นผูกพันของนักเรี ยนกับ โรงเรี ยน บุคคลในโรงเรี ยน การสอน กิ จ กรรม
สภาพแวดล้ อมภายในโรงเรี ยน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการวิจัย
1. ประโยชน์ เชิงนโยบาย
1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับระบบการศึกษา เช่น กระทรวงศึกษาธิการ สานักเขต
พื ้นที่การศึกษา รวมทั ้งโรงเรี ยนสามารถนาผลการวิจ ยั เกี่ยวกับ กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนไปเป็ นแนวทางในการออกแบบและกาหนดนโยบายของการศึกษาของประเทศ
เพื ่อ ให้ ห น่ว ยงานระดับ ปฏิบ ตั ิห รื อ โรงเรี ย นน าไปวางแผนการพัฒ นาศัก ยภาพด้ า น ความรู้
ความเข้ าใจ และทักษะในการจัดเรี ยนการสอนของครูในการส่งเสริ มสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยนของนักเรี ยนต่อไป
1.2 ผู้บริ หารและนักวางแผนการศึกษาได้ เห็นการเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ การสร้ าง
ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยน และการสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและการจัดการศึกษาได้
2. ประโยชน์ เชิงวิชาการ
2.1 ได้ เ ครื่ อ งมื อ ในการวัดความยึด มั่น ผูก พัน กับ โรงเรี ย นของนัก เรี ย น เพื่ อ ใช้ กับ
นักเรี ยนของโรงเรี ยนในประเทศไทย รวมทัง้ โมเดลการวัดความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนที่ผ่าน
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การตรวจสอบตามหลักการวัดผลและการวิจยั การศึกษา สามารถนาไปใช้ ในการวัดระดับความยึด
มัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน เพื่อนาไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนต่อไปได้
2.2 ได้ องค์ความรู้เกี่ยวกับลักษณะหรื อรูปแบบความสัมพันธ์และปั จจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่อ ความยึด มั่น ผูก พัน กับ โรงเรี ย นทัง้ ทางตรงและทางอ้ อ ม และได้ ค วามรู้ อัน จะเป็ น
ประโยชน์ ต่อการนักการศึกษา นิสิ ตบัณฑิต ศึกษา และครู อาจารย์ ระดับอุดมศึกษาในการน า
ตัวแปรนี ้ไปใช้ ในการศึกษาวิจยั
2.3 ได้ งานวิจยั ที่เป็ นต้ นแบบของการบูรณาการวิธีการวิจยั 2 แบบ คือ การวิจยั และ
พัฒนา (R&D) และการวิจยั ปฏิบตั ิการ (PAR) ที่มีการเชื่อมโยงในการใช้ การวิจยั ปฏิบตั ิ การ เพื่อ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนอย่าง
สมบูรณ์ ซึง่ นิสิตและนักศึกษาสามารถใช้ เป็ นแบบอย่างในการบูรณาการงานวิจยั ได้
3. ประโยชน์ เชิงปฏิบัตกิ าร
3.1 ครูสามารถนาผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน
เพื่อส่งเสริ มความยึดมัน่ ผูกพันและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยอิงตามผลการวิจยั เกี่ยวกับความ
ยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน ความต้ องการจาเป็ น การสนับสนุนทางการเรี ยนของนักเรี ยน รวมทังค่
้ า
อิทธิพลที่มีตอ่ ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
3.2 ผู้บริหารและครูในโรงเรี ยนที่เป็ นตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ สามารถนาผลการวิจยั
ไปเป็ นแนวทางการพัฒนาในการออกแบบและกาหนดนโยบายของโรงเรี ยนสู่ครู ผ้ ูปฏิ บตั ิ เพื่ อ
ส่งเสริมความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรี ยนให้ ดี
มากยิ่งขึ ้น โดยอิงตามผลการวิจยั ในรูปกลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ผลศึกษาและทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องในการวิจัยเรื่ อง "กลยุทธ์ การสร้ าง
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนจากผลการวิเคราะห์เอสอีเอ็ม: การพัฒนาและการนาไป
ปฏิบตั "ิ ประกอบด้ วยสาระรวม 3 ตอนดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
1.1 ความหมายของความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
1.2 องค์ประกอบความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
1.3 การวัดระดับความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
1.4 ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
ตอนที่ 2 กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
3.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
3.4 กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
3.5 กิจกรรมการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
ตอนที่ 3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียน
การนาเสนอแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้ องกับความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนแบ่งเป็ น 4
หัวข้ อ คือ ความหมายของความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยน องค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันกับ
โรงเรี ยน การวัดระดับความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน และปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยน ดังสาระสาคัญโดยสังเขปต่อไปนี ้
1. ความหมายของความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียน
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ เกิดความสาเร็ จทางการศึกษาของ
นักเรี ยน จึงมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน (school engagement) ใน
ประเด็นต่างๆ เพื่ อน าผลการวิ จัยมาใช้ ประโยชน์ในการพัฒนานักเรี ยน และนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนในที่สดุ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ เข้ าใจมโนทัศน์เกี่ยวกับความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
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ของนักเรี ยนได้ อย่างถูกต้ องและชัดเจนมากขึ ้น ผู้วิจยั จึงต้ องมีความเข้ าใจเกี่ยวกับความหมายของ
ความยึดมัน่ ผูกพันก่อน
ความยึดมั่นผูกพัน (engagement) มีการให้ คานิยามโดยพจนานุกรมประเทศต่างๆ ซึ่ง
พจนานุก รมแต่ล ะเล่ ม มี ก ารค านิ ย ามที่ มี ทัง้ ส่ ว นที่ ค ล้ า ยกั น และแตกต่า งกัน โดย Merriam
Webster’s Collegiate Dictionary (1975) ระบุว่า ‚ความยึดมั่นผูกพัน (engagement)‛ มี
ความหมายที่ใกล้ เคียงกับคาว่า ‚พันธะ (commitment)‛ มากที่สดุ Fredricks และคณะ (2004)
สรุปความหมายจาก The American Heritage College Dictionary และให้ นิยามว่าเป็ นการให้
คามัน่ สัญญา แต่จะเกี่ยวข้ องกับตนเอง จนกลายเป็ นการยึดติด และการมีส่วนร่วม (participate)
ซึ่งเป็ นคานิยามเชิงพฤติกรรม ส่วน the New Oxford American Dictionary ให้ นิยามว่าเป็ นการ
ดึงดูดใจหรื อมีความเกี่ยวข้ องกัน ซึง่ เป็ นคานิยามเชิงอารมณ์
ความยึดมั่ นผู กพั นของนั กเรี ยน (student engagement) หมายถึง การแสดงความ
คิดเห็นหรื อทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรี ยน ซึ่งเป็ นตัวทานายคุณภาพของประสบการณ์ ทาง
การศึกษา (Taylor, Hunter, Melton, & Goodwin, 2011) มีโครงสร้ างที่เกี่ยวข้ องกันหลายมิติ โดย
เริ่มต้ นจากการปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน ความพยายามของนักเรี ยนที่จะปฏิบตั ิ และมีการ
ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องของนักเรี ยน (Handelsman, Briggs, Sullivan, & Towler, 2005) โดย
Mandernach (2009) สรุปว่าความยึดมัน่ ผูกพันเกิดจากแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) ทา
ให้ นกั เรี ยนมีความรู้สกึ ทางบวก มีการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องด้ วยความพยายาม ดังเช่นในงานวิจยั ของ
Skinner Wellborn และ Connell (1990) Skinner และ Belmont (1993) กล่าวว่าพฤติกรรมของ
นักเรี ยนในการทากิจกรรมการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอจะทาให้ นกั เรี ยนเกิดสภาวะอารมณ์
เชิงบวก และกิจกรรมการเรี ยนรู้จะทาให้ นกั เรี ยนเกิดความยึดมัน่ ผูกพันจากการมีส่วนร่วม (Charles,
Bustard, & Black ,2009) ดังนันสถาบั
้
นการศึกษาที่กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความยึดมัน่ ผูกพันจากการ
ฝึ กฝนอย่างสม่าเสมอ ความมุง่ มัน่ ของผู้เรี ยนที่จะทากิจกรรมตามเป้าหมายทางการศึกษานันจะต้
้ อง
มีความพยายามที่จะใช้ ทงเวลาและพลั
ั้
งงานของผู้เรี ยนอย่างเหมาะสม (Kinzie, Gonye, Kuh, 2008;
Kuh, 2003)
ความยึดมั่นผู กพันกับโรงเรี ยน (school engagement) มีการให้ คานิยามในบทความ
วิจัยต่างๆ โดยส่วนใหญ่ มี ความหมายที่ ใกล้ เคีย งกัน กับคาว่าความยึดมั่นผูกพันของนัก เรี ย น
(student engagement) เพียงแต่ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนจะเน้ นปั ญญา อารมณ์ และ
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับโรงเรี ยน กล่าวคือ ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนหมายถึงการแสดงออกทาง
ปั ญญา อารมณ์ และพฤติกรรม ซึ่งเกิดจากแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) หรื ออาจเกิด
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จากปฏิสมั พันธ์ของผู้สอนและผู้เรี ยน (Handelsman et al., 2005) ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้สึกเชิง
บวกกับโรงเรี ยน และมีความพยายามที่จะปฏิบตั เิ ชิงบวกอย่างต่อเนื่อง (Mandernach, 2009)
นอกจากนัน้ จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ องของ Fredricks และคณะ (2004) สะท้ อน
ให้ เห็นว่าความยึดมัน่ ผูกพันมีคณ
ุ ลักษณะทางธรรมชาติที่หลายแง่มมุ ซึ่งสามารถนิยามความยึด
มั่น ผูก พัน (engagement) เป็ น 3 มิ ติคือ 1) ความยึดมั่น ผูก พัน เชิ ง ปั ญ ญา (cognitive
engagement) เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการคิดของผู้เรี ยนในมุมมองด้ านการทุ่มเทที่ต้อง
ผสมผสานทังความคิ
้
ดและความเต็มใจที่จะทาเข้ าด้ วยกันเพื่อให้ เกิดความพยายาม ซึ่งสิ่งจาเป็ นที่
จะทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจในเรื่ องที่ซบั ซ้ อนได้ ง่ายขึ ้น และมีทกั ษะที่จาเป็ นอย่างแท้ จริ ง 2) ความยึดมัน่
ผูกพันเชิงอารมณ์ (emotional engagement) เป็ นความรู้สึกเชิงบวกที่ผ้ เู รี ยนมีตอ่ ครู เพื่อนร่วมชัน้
การศึกษา และโรงเรี ยนซึ่งเชื่อว่าการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันต่อ สถาบันการศึกษานันจะส่
้
งผลให้
เกิ ด ความเต็ ม ใจในการท างาน และ 3) ความยึด มั่น ผูก พัน เชิ ง พฤติ ก รรม (behavioral
engagement) เป็ นการแสดงออกในมุมมองด้ านการมีส่วนร่ วม ที่รวมทัง้ ความเกี่ ยวข้ องทาง
วิชาการ กิจกรรมทางสังคม หรื อกิจกรรมนอกหลักสูตรซึ่งเป็ นส่วนที่สาคัญที่ทาให้ เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเชิงบวก และหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะล้ มเหลวได้ ซึ่งผู้วิจยั จะอธิบายความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยนแต่ละมิตอิ ย่างละเอียดในหัวข้ อองค์ประกอบความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนต่อไป
2. องค์ ประกอบความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียน
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ ยวข้ องพบว่า องค์ประกอบพืน้ ฐานของความยึดมั่นผูกพัน
แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ แต่เพื่อสร้ างความเข้ าใจในความหมายของแต่ละองค์ประกอบให้ ชดั เจน
ขึ ้น จึงนิยามองค์ประกอบของความยึดมัน่ ผูกพันดังนี ้
ความยึดมั่นผูกพันเชิงปั ญญา (cognitive engagement) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้
เห็นถึงความคิดของนักเรี ยนเกี่ยวกับการศึกษาโดยเน้ นว่าเป็ นความทุ่มเทเชิงจิตวิทยา โดยมีความ
ปรารถนาที่มากกว่าความต้ องการทัว่ ไป และชอบความท้ าทาย จากเอกสารที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับการ
เรี ยนรู้และการจัดการเรี ยนการสอน การกากับตนเองเป็ นกลยุทธ์หนึ่งที่ส่งเสริ มความยึดมัน่ ผูกพัน
เชิงปั ญญา (Connell & Wellborn, 1991) ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงปั ญญาประกอบด้ วย ความ
ยืดหยุ่นในการแก้ ปัญหา ความชอบในการทางานยากหรื อซับซ้ อน และมีการจัดการที่ดีในกรณีที่
ต้ องเผชิญหน้ ากับปั ญหาหรื อความล้ มเหลว การทากลยุทธ์หรื อการกากับตนเอง โดยนักเรี ยนจะใช้
กลยุทธ์การอภิมานเชิงความคิด (metacognitive strategies) ในการวางแผน ตรวจสอบ ประเมิน
ความคิดเมื่องานสาเร็ จ (Zimmerman, 1989) ดังนันการฝึ
้
กฝน การสรุปผล การทบทวนความจา
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อย่างละเอียด และการจัดการต่างๆ เป็ นกลยุทธ์สาคัญของการเรี ยนรู้ (Corno & Madinach, 1983;
Weinstein & Mayer, 1986).เพื่อส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนสามารถบริ หารจัดการและควบคุมการทางาน
ของตนได้ (Pintrich & De Groot, 1990)
ความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ์ (emotional engagement) หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ์ในชันเรี
้ ยน ทังความสนใจ
้
ความเบื่อ ความสุข ความเศร้ า และความ
กังวล (Connell & Wellborn, 1991; Skinner & Belmont, 1993) นักวิจยั บางคนประเมินความยึด
มัน่ ผูกพันเชิงอารมรณ์โดยการวัดปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ์ตอ่ โรงเรี ยนและครู (Lee & Smith,
1995) Finn (1989) ได้ นิยามคาว่า ‚ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงอารมณ์‛ คือ 1) ความรู้สึกว่าผู้เรี ยนเป็ น
ส่วนหนึง่ ของโรงเรี ยน (belonging) และ2) คุณค่า (value) กล่าวคือ ความปลาบปลื ้มในความสาเร็ จ
ซึ่งเป็ นผลลัพธ์ ที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนภายในโรงเรี ย น 3) ความรู้ สึกที่ดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้ องคือ
ผู้ปกครอง ครู และเพื่อน
ความยึดมั่นผูกพันเชิงพฤติกรรม (behavioral engagement) หมายถึง การปฏิบตั ิหรื อ
พฤติกรรมของนักเรี ยนเกี่ยวกับการศึกษาที่เกิดขึ ้นภายในโรงเรี ยนและนามาซึ่งพฤติกรรมเชิงบวก
เช่น การปฏิ บัติตามกฏของโรงเรี ยน การไม่มี พ ฤติกรรมที่ ผิด เช่น การโดดเรี ยน และการสร้ าง
ปั ญหาในโรงเรี ยน (Finn & Rock, 1997) ความยึดมัน่ ผูกพันนันต้
้ องมีความเกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้
และงานทางการศึกษา และแสดงพฤติกรรมที่สื่อถึงความพยายาม การปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง มี
ความมุ่งมัน่ ความตังใจ
้ และการเข้ าร่วมงาน/กิจกรรมต่างๆของโรงเรี ยน (Birch & Ladd, 1997;
Skinner & Belmont, 1993)
ปั ญญา

อารมณ์

พฤติกรรม

ภาพ 2.1 องค์ประกอบความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
ที่มา: Fredricks และคณะ (2004)

ความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรียน
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3. การวัดระดับความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียน
วิธีการวัดระดับความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนมีความแตกต่างกันในแต่ละงานวิจยั ขึ ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั นัน้ ความเหมาะสมของวิธีการวัดความยึดมัน่ ผูกพันกับ ตัวอย่าง และ
ระยะเวลาในการทาวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การรายงานตนเองของนักเรี ยน (student self-report) หรื อ แฟ้มสะสมงานนักเรี ยน
(student portfolios) เป็ นวิธีการหนึ่งที่สาคัญในการให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับตัวแปรการ
จัดการเรี ยนการสอน และตัวแปรสภาพแวดล้ อมกับความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน อีกทังยั
้ งเป็ น
เครื่ องมื อที่ช่วยให้ ครู จานวนมากสามารถติดตามความก้ า วหน้ าในการทางานของตนเองและ
หลีกเลี่ยงค่าใช้ จ่ายที่ไม่จาเป็ นในการสารวจตนเอง (Burns, 2000) นอกจากนัน้ ลักษณะทาง
ธรรมชาติของวิธีการรายงานตนเอง จะทาให้ ได้ ข้อมูลที่ไม่แสดงให้ เห็นจากผลการสารวจด้ วยการ
สังเกตและการสัมภาษณ์ (Burstein et al., 1995) แต่ทงนี
ั ้ ้การรายงานตนเองยังมีข้อจากัด คือ
ข้ อมูลที่ได้ รับจะขึ ้นอยู่กับความจาของผู้รายงาน ซึ่งอาจทาให้ ความน่าเชื่อถื อของข้ อมูลน้ อยลง
และยังเป็ นเพียงข้ อมูลจากการรับรู้ของผู้รายงานเท่านัน้ เพราะสิ่งที่รับรู้อาจไม่ได้ สะท้ อนพฤติกรรม
ของผู้ตอบในการปฏิบตั ทิ ี่แท้ จริงได้ (Fulmer & Frijters, 2009)
แบบสอบถาม (questionnaire) เป็ นการวัดโดยใช้ มาตรประเมินค่า (rating scale) เพื่อให้ ได้
ข้ อมูลที่แสดงความยึดมัน่ ผูกพันของนักเรี ยนในโรงเรี ยน ซึ่งเป็ นมุมมองของนักเรี ยนเองหรื อครู (Keen,
2011) ลักษณะคาถามที่ตงขึ
ั ้ ้นในแบบสอบถามจะทาให้ ผ้ วู ิจยั เข้ าใจความภาพรวมความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยนของนักเรี ยน สามารถวัดความยึดมั่นผูกพันเชิงพฤติกรรม อารมณ์ และปั ญญาได้ อย่าง
ง่ายดาย และยังได้ ข้อมูลที่สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้วิจยั อีกด้ วย (Handelsman et al., 2005)
แบบสอบวัดความรู้ (knowledge test: KT) เป็ นแบบสอบที่ออกแบบขึ ้นเพื่อวัดความรู้
เกี่ยวกับความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนหรื อตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นแบบวัดประเภทเลือกตอบ (multiple-choice) (Mehalik, Doppelt, & Schunn, 2008) การวัด
สามารถวัดได้ ทงก่
ั ้ อน ระหว่าง และหลังจากการให้ ความรู้ เช่น Doppelt และคณะ (2008) วัด
ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดของความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน โดยวัดทังก่
้ อนและหลังจาก
การจัดการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
การสังเกต (observational measures) เป็ นการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนแต่ละคน
โดยตรงที่เกิดขึ ้นภายในห้ องเรี ยนและโรงเรี ยน การสังเกตมีวตั ถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกัน
ซึง่ การวัดความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนส่วนใหญ่ จะเป็ นการสังเกตอย่างเป็ นระบบ มี
การกาหนดรหัสอย่างเป็ นระบบเพื่อบันทึกข้ อมูลจากการสังเกต ซึ่งการวัดแบบนี ้ ผู้สงั เกตต้ องได้ รับ
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การฝึ กฝนให้ เกิดความแม่นยาในการปฏิบตั ิงาน ทังนี
้ ล้ ักษณะการสังเกตแบ่งเป็ น 2 ระดับคือ
การสังเกตระดับนักเรี ยน (student-level observations) เป็ นการประเมินพฤตกรรมของนักเรี ยนใน
การทางานที่ได้ รับมอบหมายจากการจัดการเรี ยนการสอนของครู และการสังเกตระดับห้ องเรี ยน
(classroom observations) เป็ นการประเมินที่เน้ นห้ องเรี ยนมากกว่านักเรี ยน ประกอบด้ วย
บรรยากาศ เนื ้อหาการสอน การบริ หารจัดการของครู และผลลัพธ์ที่ได้ จากนักเรี ยนนันคื
้ อความยึดมัน่
ผูกพัน ซึ่งจะเป็ นการสังเกตผลลัพธ์ ที่มีผลมาจากประสิทธิภาพการสอนของครู รวมทังความส
้
าเร็ จ
ของความพยายามในการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันของนักเรี ยนอีกด้ วย (Fredricks, 2011)
การสนทนากลุ่ม (focus groups) เป็ นการวัดความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนจากการเก็บ
ข้ อมูลเชิงคุณภาพ มีความยืดหยุน่ ของคาถาม ข้ อมูลที่ ได้ รับจะลึกซึ ้งกว่าการเก็บข้ อมูลเชิงปริ มาณ
ซึ่งได้ จากการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ของผู้เข้ าร่ วม และสามารถสรุปเป็ นทฤษฏีฐานรากได้
(grounded theory) (Daengbuppha, Hemmington, & Wilkes, 2006) โดยองค์ประกอบสาคัญ
ของการจัดกลุ่มสนทนา คือ เกณฑ์ของผู้เข้ าร่วมสนทนา และประเด็นคาถามเกี่ยวกับความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนจะตังขึ
้ ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังเช่นงานวิจยั ของ Taylor และคณะ
(2011) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนต่อหลักสูตรการตลาด
แต่ในการตังค
้ าถามในการสนทนากลุม่ จะถามเกี่ยวกับความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน
ต่อหลักสูตรทัว่ ไป ไม่เฉพาะเจาะจงที่การตลาดเท่านัน้
รายงานของครู (teacher reports) เป็ นการวัดความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน
โดยภาพรวมหรื อนักเรี ยนแต่ละคน ซึ่งครูจะเป็ นผู้วดั นักเรี ยนของตนเอง รายงานของครูจะเป็ นการ
วัดโดยให้ คะแนนแก่นักเรี ยนตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กาหนดขึน้ ทัง้ นีเ้ พื่ อให้ รายงานของครู มี
ความถูกต้ องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น ครูควรรู้จกั นักเรี ยนที่ตนเองวัด เพื่อให้ สามารถรายงานความ
ยึดมัน่ ผูกพันได้ อย่างแม่นยา (Fredricks, 2011)
ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ อง พบว่า การวัดระดับความยึดมั่นผูกพันกับ
โรงเรี ย น ท าได้ ห ลายวิ ธี แ ตกต่ า งกัน ตามวัต ถุป ระสงค์ ข องการวัด ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย
ดาเนินการวิจยั สารวจ พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ จึ งใช้ วิธีการวัดโดยใช้ แบบสอบถาม
เพราะต้ องรวบรวมข้ อมูลจากนักเรี ยนจานวนมาก ส่วนในการวิจยั ปฏิบตั ิการเพื่อทดลองใช้ กลยุทธ์
การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยน มีหน่วยตัวอย่างน้ อย จึงใช้ ทงแบบสอบถาม
ั้
การสังเกต
โดยครูและการรายงานโดยครู
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4. ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียน
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ องแสดงให้ เห็นว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยนของนักเรี ยนสามารถจัดกลุม่ ตามลักษณะปั จจัยที่มีความคล้ ายกันเป็ น 6 กลุม่ ดังนี ้
4.1 บริบทของชัน้ เรี ยน (classroom context) เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยน และยังส่งผ่านไปยังผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนอีกด้ วย (Dotterer & Lowe, 2011) นันคื
้ อ การสนับสนุนของครู (teacher support)
โครงสร้ างของห้ องเรี ยน (classroom structure) ลักษณะของงาน (task characteristics) และ
อัตราของนักเรี ยนและครู (teacher child ratios) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.1.1 การสนับสนุนของครู (teacher support) เป็ นการแสดงการสนับสนุนและ
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูและนักเรี ยน ซึ่งการสนับสนุนของครูมีความสัมพันธ์กับ ความยึด
มัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรม ที่รวมถึงการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมเกี่ยวกับ
งาน (Battistich, Solomon, Watson, & Schaps, 1997) นอกจากการสนับสนุนในห้ องเรี ยนแล้ ว
การสนับสนุนทางสังคมจากครู ก็เป็ นปั จจัยสาคัญต่อความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิ งพฤติกรรม
และเชิงอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความทุ่มเทของครู เป็ นอิทธิพลสาคัญที่ก่อให้ เกิด ความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนยิ่งกว่าอิทธิพลของการสนับสนุนของผู้ปกครอง ซึ่งหากในการรับรู้ ของนักเรี ยนรู้สึก
ว่าได้ รับการสนับสนุนจากครู มากขึน้ จะส่งผลให้ ระดับของพฤติกรรมที่ก่อ ให้ เกิดปั ญหาลดลง แต่
ส่งผลให้ นกั เรี ยนรู้สึกว่าการมาโรงเรี ยนมีความหมายมากขึ ้น นันคื
้ อการทาให้ นกั เรี ยนมีความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนมากยิ่งขึ ้นด้ วย (Brewster & Bowen, 2004) ดังนันการสนั
้
บสนุนของครูจึงส่งผล
ต่อความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน (Ryzin, Gravely, & Roseth, 2007) โดยเฉพาะความ
ยึดมัน่ ผูกพันเชิงพฤติกรรม (Skinner, Furrer, Marchand, & Kindermann, 2008)
4.1.2 โครงสร้ างของห้ องเรี ยน (classroom structure) เป็ นการสร้ างความชัดเจนกับ
สิ่งที่ครูถ่ายทอดทางวิชาการและความคาดหวังทางพฤติกรรม ซึ่งอาจได้ รับอิทธิพลจากกิ จวัตรและ
ระบบของห้ องเรี ยน การใช้ ประโยชน์และประเภทของแหล่งการเรี ยนรู้ รู ปแบบทางกายภาพและ
การจัดของห้ องเรี ยน (Fredricks et al., 2004; Keen, 2011) โดยพื ้นฐานแล้ ว โครงสร้ างของ
ห้ องเรี ยนมีแนวโน้ มที่จะเป็ นตัวขับเคลื่อนนักเรี ยนมากขึ ้น (Stockall & Gartin, 2002) แต่จะมีความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้ างของห้ องเรี ยนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยการรับรู้ ของ
ครูเป็ นสิ่งสาคัญของพลวัตในห้ องเรี ยน โครงสร้ างและการเรี ยนการสอน (Shippen et al., 2011)
4.1.3 ลักษณะของงาน (task characteristics) คือการให้ งานของครูแก่นกั เรี ยนใน
มิตติ า่ งๆ ของการเรี ยนรู้เช่น การศึกษาสิ่งแปลกใหม่ ระดับความยากของงาน งานมีความน่าสนใจ
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และมีความหมายแก่นกั เรี ยน ซึ่งงานที่ครู ออกแบบขึ ้นนันจะสร้
้
างโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ และ
ฝึ กฝนทักษะ พัฒนาความรู้ ตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ในการกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การ
เรี ยนรู้ ของนัก เรี ย นแต่ล ะคน จะทาให้ นักเรี ยนมุ่ง ท างานเพื่ อ ไปสู่เป้ าหมาย และการประเมิ น
ความสาเร็จของเป้าหมายเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจได้ ว่านักเรี ยนมีความยึดมัน่ ผูกพันในกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ที่มีความหมายและมีความสาคัญ (Fuchs 2002; Keen & Arthur-Kelly, 2009) ทังนี
้ ้มี
ผลการวิจยั จานวนมากที่ศกึ ษาเกี่ยวกับวิธีหรื อส่วนประกอบสาคัญของการเพิ่มความยึดมัน่ ผูกพัน
ด้ วยงานที่แตกต่างกัน เช่น การใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ประกอบงานที่มอบหมายให้ จะสร้ างความน่าสนใจ
แก่นกั เรี ยน และเพิ่มความยึดมัน่ ผูกพันของนักเรี ยน (Endicott & Higbee 2007; Umbreit and
Blair 1996) การให้ ทางเลือกเกี่ยวกับงานแก่นกั เรี ยน จะทาให้ นกั เรี ยนที่เป็ นออทิสติกสามารถเพิ่ม
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนได้ (Reinhartsen, Garfinkle, & Wolery, 2002)
4.1.4 อัตราของนักเรี ยนต่อครู (teacher: child ratios) และขนาดของกลุ่มที่จดั การ
เรี ยนการสอน ยังเป็ นประเด็นที่มีนักวิจยั โต้ แย้ งกันทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Hattie 2005)
เนื่องจากผลงานวิจยั บางเล่มเสนอว่าผลลัพธ์ ทางการศึกษาน่าจะเกี่ยวข้ องกับคุณภาพของการ
จัดการเรี ยนการสอนและปฏิสมั พันธ์ของครูกบั นักเรี ยนมากกว่าอัตราของนักเรี ยนต่อครู (Graue et
al., 2007; Helf, Cooke, & Flowers, 2009; Howes et al., 2008) รวมทังมี
้ การพิสจู น์ให้ เห็นว่าใน
การจัดการเรี ยนการสอนแบบหนึง่ ต่อหนึง่ นันนั
้ กเรี ยนมีความยึดมัน่ ผูกพันน้ อยกว่าการจัดการเรี ยน
การสอนแบบกลุ่มเล็ก (Ruble & Robson 2007) ในขณะหากเปรี ยบเทียบกับกลุ่มขนาดใหญ่
ผลการวิจยั ของ Blatchford (2003) พบว่า นักเรี ยนอายุ 4-5 ปี ในห้ องเรี ยนขนาดใหญ่ (เฉลี่ย 33
คน) ไม่ม่งุ ในงานอย่างมีนยั สาคัญมากกว่านักเรี ยนกลุ่มเล็ก (เฉลี่ย 19 คน) โดยภาพรวมมีปรากฎ
ผลพิสูจน์เพียงเล็กน้ อยที่แสดงให้ เห็นว่าการจัดการเรี ยนการสอนแบบหนึ่ งต่อหนึ่งมีประสิทธิภาพ
มากกว่าการจัดการเรี ยนการสอนแบบกลุม่ ถึงแม้ วา่ กลุม่ ใหญ่อาจจะส่งผลกระทบทางลบต่อความ
ยึดมัน่ ผูกพันและความสาเร็จทางการศึกษา (Helf et al., 2009)
จากผลการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง สรุปได้ ว่าบริ บทของนักเรี ยนเป็ นปั จจัย
หนึ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น กั บ โรงเรี ย น โดยโมเดลการวั ด บริ บ ทของโรงเรี ย น
ประกอบด้ วยตัวบ่งชี ้ 4 ตัวคือ การสนับสนุนของครู โครงสร้ างของห้ องเรี ยน ลักษณะของงาน และ
อัตราของนักเรี ยนต่อครู ดังภาพ 2.2
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การสนับสนุนของครู
(teacher support)
ที่มา: Battistich และคณะ
(1997)Brewster และ Bowen
(2004) Ryzin และคณะ
(2007) Skinner และคณะ
(2008)

โครงสร้ างของห้ องเรียน
(classroom structure)

ที่มา: Fredricks และคณะ 2004
Keen(2011) Shippen และคณะ
(2011
)
ลักษณะของงาน
(task

บริบทของชันเรี
้ ยน
(classroom context)

ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
(school engagement)

characteristics)
ที่มา: Fuchs (2002) Reinhartsenและ
คณะ(2002)Keen และ Arthur-Kelly
(2009)

อัตราของนักเรียนต่อครู
(teacher:child ratios)

ที่มา: Blatchford (2003) Ruble และ
Robson (2007) Helf และคณะ
(2009)

ภาพ 2.2 ปั จจัยด้ านบริ บทของชันเรี
้ ยนที่สง่ ผลต่อความยึดมัน่ ผูกพัน
4.2 การสนับสนุนทางการเรียน ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนมักจะได้ รับ
อิทธิพลจากคนรอบข้ าง ประกอบด้ วย ครอบครัว เพื่อน และครู โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.2.1 ครอบครัว (family) เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
ของนักเรี ยน โดยเฉพาะความสัมพันธ์กบั ครอบครัว กล่าวคือนักเรี ยนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ครอบครัว อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ได้ รับการเลี ้ยงดู ดูแลเอาใจใส่ จะส่งผลให้ ความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยนของนักเรี ยนสูงตามไปด้ วย (Perdue et al., 2009) นอกจากนันการสนั
้
บสนุนด้ านการ
เรี ยนและความคาดหวังของผู้ปกครองก็เป็ นส่วนประกอบสาคัญที่ส่งผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยนเช่นกัน (Appleton et al.,2006) จากผลงานวิจยั ที่ได้ รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย
พบว่า การมีส ่วนร่วมของผู้ปกครองสามารถพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ซึ่ง มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่แสดงให้ เห็นว่ามีการเชื่อมโยงระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน (Kohl et al., 2000; Jeynes, 2005; O’Reilly et al., 2006; Pomerantz,
et al., 2007) และส่วนใหญ่พบในทุกระดับชันเรี
้ ยนของนักเรี ยน (Dalun et al., 2011)
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4.2.2 ครู (teacher) เป็ นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของ
นักเรี ยนมาก เนื่องจากครูเป็ นผู้ใกล้ ชิดกับนักเรี ยน และใช้ เวลาอยู่กบั นักเรี ยนมากที่สดุ ซึ่งจาก
การศึกษางานวิจยั พบว่า ประกอบด้ วย 3 ปั จจัยคือ
1) คุณลักษณะของครู (Teacher characteristics) เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนซึ่งประกอบด้ วย เพศ เชื ้อชาติ และประสบการณ์สอน
โดยครูเ พศหญิง จะทาให้ นกั เรี ย นมีค วามยึด มัน่ ผูก พันกับ โรงเรี ย นมากกว่า ครูเพศชายครูที่มี
ประสบการณ์ม ากจะมีอิทธิพ ลต่อ ความยึด มัน่ ผูก พัน กับโรงเรี ยนของนัก เรี ย นมากกว่าครูที่มี
ประสบการณ์น้ อ ยกว่า นอกจากนั ้นเชื ้อชาติ ประสบการณ์ข องครูย งั เป็ นตัว แปรก ากับ
(moderator) ที่มีอิทธิพลระหว่างความสัมพันธ์เชิงบวกและความผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอีกด้ วย
(Roorda et al., 2011)
2) ความสัม พันธ์ ระหว่างครู และนักเรี ยน (student-teacher relationship)
เป็ นปั จจัยที่มีผลให้ ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนมีมากขึ ้น (Irvin, 2007) โดยเฉพาะ
เด็กผู้หญิงที่ร้ ูสกึ ถึงความเป็ นมิตรของครู (Mireles-Rios, & Romo, 2010) นอกจากความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างครู กับนักเรี ยนและ บทบาทที่สาคัญของครู คือ ดูแลเอาใจใส่ให้ กาลัง ใจ สนับสนุนให้
นักเรี ยนเกิดความมั่นใจในการเรี ยนเพราะครู ที่เชื่อมั่นว่านักเรี ยนสามารถทาได้ จะส่งผลให้ เกิด
พฤติกรรมในทางบวกและจะทาให้ ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนเพิ่มขึ ้นด้ วย (Chunhong, 2010) ดังนันครู
้ จะต้ องสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีให้ เกิดขึ ้น
ระหว่างครูกบั นักเรี ยนจึงจะทาให้ นกั เรี ยนอยากมาโรงเรี ยน (Appleton et al., 2006)
3) การจัดการเรี ยนการสอนของครู (instruction) การออกแบบการสอนเพื่อ
ท าให้ ผ้ ูเ รี ย นมีค วามเข้ า ใจในเนื ้อหาที ่เ รี ย น มอบหมายงานให้ เ หมาะสมและเชื ่อ มโยงกับ
ชีวิตประจาวัน การใช้ การประเมินเพื่อการพัฒนาการเรี ยนรู้ การสร้ างบรรยากาศการเรี ยนที่ดี
ภายในห้ องเรี ยน จะทาให้ นกั เรี ยนมีความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนมากขึ ้นนอกจากนั ้นการพัฒนา
หลักสูตร และจัดกิจกรรมทางสังคมที่สร้ างสรรค์ตามความต้ อ งการของนักเรี ยน (Irvin, 2007)
การจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย ยืดหยุ่นตามความแตกต่างของผู้เรี ยน การใช้ สื่อประกอบ
กอบการเรี ยนการสอน และการสอนซ่อมเสริ มให้ กบั นักเรี ยนในกลุ่มอ่อนรวมทั ้งใช้ การประเมินที่
หลากหลายและสร้ างสรรค์จะช่วยให้ นกั เรี ยนมีความยึดมัน่ ผูกพันกับ โรงเรี ยนมากขึ ้น (Erickson
และ Martinez, 2007)
4.2.3 เพื่อน (peer/friend) การสนับสนุนของเพื่อนทางบวกจะมีอิทธิพลต่อความ
ยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมและอารมณ์ทางบวก แต่พฤติกรรมที่มีปัญหาของเพื่อน
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และความเกเรจะมีอิทธิพลเชิงลบกับความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน (Simons-Morton & Chen
, 2009; Yibing et al., 2011) เมื่อนักเรี ยนมีอายุมากขึ ้น ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงอารมณ์จะได้ รับ
อิทธิพลทางบวกจากการสนับสนุนของเพื่อนทางบวกมากยิ่งขึ ้น ในทางตรงกันข้ ามความยึดมัน่
ผูก พัน เชิง พฤติก รรมจะได้ รับ อิท ธิพ ลทางลบจากพฤติก รรมที ่เ ป็ นปั ญ หาของเพื ่ อ นมากขึ ้น
(Yibing et al., 2011) ทั ้งผลงานวิจยั ของ Fuligni และ Eccles (1993) และ Fuligni และคณะ
(2001) สรุ ป ว่า นัก เรี ย นในช่ว งวัย รุ่ น จะปรึ ก ษาและต้ อ งการคาแนะนาจากเพื่อ นมากกว่า
ผู้ปกครองดังนันการสนั
้
บสนุนของเพื่อนจึงส่งผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน
(Ryzin et al., 2007)
4.3 การสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ การเรี ยน เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยนของนักเรี ยนโดยโรงเรี ยนที่มีแหล่งการเรี ยนรู้ และอุปกรณ์ที่ทนั สมัยและเพียงพอ เช่น
ห้ องสมุด คอมพิวเตอร์ เครื่ องคิดเลข ห้ องปฏิบตั ิการ อินเตอร์ เน็ต บรรยากาศภายในโรงเรี ยนที่
สวยงาม ร่มรื่ น เป็ นต้ น จะทาให้ นกั เรี ยนมี ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนมากขึ ้น (Willms, 2003)
จากผลการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง จึงสรุปได้ ว่าการสนับสนุนจากบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกับนักเรี ยนเป็ นปั จจัยที่มี อิทธิพลต่อความยึดมัน่ ผูก พันกับโรงเรี ยน โมเดลการวัดการ
สนับสุนนจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับนักเรี ยน ประกอบด้ วยตัวบ่งชี ้ 3 ตัว คือ การสนับสนุนจาก
ครอบครัว ครู และการสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรี ยนดังภาพ 2.3
การสนับสนุนจากครอบครัว
(family)

ที่มา: Appleton และคณะ (2006)
Perdue และคณะ (2009)

การสนับสนุนจากครู
(teacher)
ที่มา: Appleton
และคณะ (2006) Irvin

การสนับสนุนจากบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกับนักเรียน

(2007) Erickson และ Martinez (2007)
Mireles-Rios และ Romo (2010) Chunhong (2010) Roorda และคณะ (2011)

การสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียน
ที่มา: Willms (2003)

ภาพ 2.3 การสนับสนุนทางการเรี ยนที่สง่ ผลต่อความยึดมัน่ ผูกพัน

ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรียน
(school engagement)
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4.4 แรงจูงใจภายใน (instrinsic motivation) เป็ นแรงจูงใจที่เกิดขึ ้นภายในบุคคล
และท าให้ เกิ ด ความพึ ง พอใจจากการตอบสนองความต้ องการ จ าเป็ นพื น้ ฐานทางจิ ต
(psychological basic needs) ตัวบ่งชี ้ 3 ตัวคือ การได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ยวข้ อง
(relatedness) การมี อิ ส ระในปกครองตนเอง (autonomy) และความสามารถของตนเอง
(competence) (Pierson & Connell 1992; Gottfried, 1990; Deci & Ryan, 2000) แรงจูงใจนี ้มี
อิทธิพลทางตรงและทางอ้ อมต่อความยึดมัน่ ผูกพัน (Ryzin, 2011; Ryzin et al., 2007) จาก
การศึกษางานวิจยั พบว่า งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์และผลวิจยั ที่คล้ ายกัน ดังเช่น แรงจูงใจภายใน
สามารถทานายความยึดมัน่ ผูกพันเชิงปั ญญาได้ 24% (Walker, Greene, & Mansell, 2006) การ
มีอิสระในปกครองตนเองส่งผลความพึงพอใจในโรงเรี ยน (school satisfaction) หรื อความสุขใน
โรงเรี ยน (school happiness) หรื อความยึดมัน่ ผูกพันเชิงอารมณ์ (Smith, Gruenewald, & Yeh,
2010) การรับรู้ ด้วยตนเอง (self-perceptions) ซึ่งประกอบด้ วย การได้ รับสัมพันธภาพที่ ดีจาก
ผู้เกี่ยวข้ องการมีอิสระในปกครองตนเอง และความสามารถในการเรี ยนมีความสัมพันธ์ กบั ความ
ยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน (Marchand & Skinner, 2007) โดยเฉพาะการมีอิสระในปกครองตนเอง
มีผลต่อทาให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงความยึดมั่นผูกพันเชิงพฤติกรรมและความยึดมั่นผูกพันเชิ ง
อารมณ์ ซึ่งการรับรู้ ตนเองแต่ละด้ านสามารถทานายการเพิ่มขึ ้นหรื อการลดลงของความยึดมั่น
ผูกพันโดยเฉพาะเชิงพฤติกรรม (Skinner et al., 2008) ความพึงพอใจที่ตอบสนองความต้ องการมี
อิทธิพลต่อความสาเร็ จและความยึดมัน่ ผูกพันทางการศึกษา โดยการมีอิสระในปกครองตนเองมี
อิทธิ พลต่อความยึดมั่นผูกพันมากกว่า ความสามารถในการเรี ยน โดยภาพรวมทัง้ 2 ตัวแปร
สามารถทานายความยึดมัน่ ผูกพันได้ 49% (Jang, Reeve, Ryan, & Kim, 2009) นอกจากนัน้
แรงจูงใจภายในยังเป็ นตัวส่งผ่านระหว่างปั จจัยตามบริ บทและความยึดมั่นผูกพัน (Pierson &
Connell 1992; Skinner et al., 2008; Tucker et al., 2002) จากผลการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยเกี่ ยวกับแรงจูงใจภายใน (instrinsic motivation) ผู้วิจัยสรุ ปได้ ว่า แรงจูงใจภายในใน
งานวิจยั เดียวกับความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน วัดในรูปความต้ องการจาเป็ นรวม 3 ด้ านคือ ความ
ต้ องการจาเป็ นด้ านการได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ยวข้ อง ด้ านการมีอิสระในการปกครองตนเอง
และด้ านความสามารถในการเรี ยน โดยที่ตวั แปรทัง้ 3 ตัวนีม้ ี อิทธิ พลต่อความยึดมั่นผูกพันกับ
โรงเรี ยนดังภาพต่อไปนี ้
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ความต้ องารจาเป็ นด้ านการ
ได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจาก
ผู้เกี่ยวข้ อง (relatedness)

ความต้ องการจาเป็ นด้ านการมี
อิสระในการปกครองตนเอง
(autonomy)

ความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยน

ความต้ องการจาเป็ นด้ าน
ความสามารถในการเรี ยน
(competence)

ภาพ 2.4 ปั จจัยด้ านแรงจูงใจภายในวัดในรูปความต้ องการจาเป็ นที่สง่ ผลต่อความยึดมัน่ ผูกพัน
ที่มา: Pierson และ Connell (1992) Gottfried (1990) Deci และ Ryan (2000) Walker และ
คณะ (2006) Ryzin และคณะ (2007) Marchand และ Skinner (2007) Skinner และ
คณะ (2008) Jang และคณะ (2009) Ryzin (2011)
4.5 กฎระเบียบและความมั่นคงในความปลอดภัยของโรงเรี ยน (security and
rules) เป็ นหนึ่งในเหตุผลที่นกั เรี ยนและผู้ปกครองมัน่ ใจและต้ องการมาโรงเรี ยน ซึ่งหากกรรมการ
ใช้ กฎระเบียบของโรงเรี ยนที่ไม่เป็ นธรรม มีความขัดแย้ ง (hostility)ความรู้ สึกไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่
ภายในโรงเรี ยน จะทาให้ นกั เรี ยนมีระดับความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนอยู่ในระดับต่า (Ripski &
Gregory, 2009) หรื อแม้ แต่นกั เรี ยนได้ รับภัยคุกคามถูกกลัน่ แกล้ งจากเพื่อน ก็จะทาให้ นกั เรี ยนมี
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนน้ อยลง
4.6 การจัดกิจกรรม (activity) การจัดกิจกรรมของโรงเรี ยนเพื่อส่งเสริ มการมีส่วนร่วม
ของนักเรี ยน ทัง้ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมด้ านดนตรี การทาหนังสือรุ่ น การทัศนศึกษา จะช่วยส่งเสริ ม
สนับสนุนความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน (Erickson และ Martinez, 2007) นอกจากนันการท
้
า
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ยังทาให้ เกิดพฤติกรรมที่มีความสม่าเสมอและต่อเนื่ อง ส่งผลให้ เกิดสภาวะ
อารมณ์เชิงบวกหรื อความยึดมัน่ ผูกพันเชิงอารมณ์ (Skinner & Belmont, 1993) นอกจากนัน้
มุมมองด้ านการมีส่วนร่ วม ที่รวมทังความเกี
้
่ยวข้ องทางวิชาการ กิจกรรมทางสังคม หรื อกิจกรรม
นอกหลัก สูต รซึ่ ง เป็ นส่ ว นที่ ส าคัญ ที่ ท าให้ เ กิ ด ความยึ ด มั่น ผูก พัน เชิ ง พฤติ ก รรม (behavioral
engagement) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเชิงบวก (Fredricks et al., 2004)
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นอกจากนัน้ เพศ (gender) และเชือ้ ชาติ (race) เป็ นตัวอธิบายความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยน ซึ่งจากผลงานวิจยั ของ Wang และคณะ (2011) พบว่า เพศที่ตา่ งกันจะมีความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมและอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยเฉลี่ยเพศ
ชายจะมีคะแนนความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนต่ากว่าเพศหญิง และเชื ้อชาติตา่ งกันจะมีความยึด
มัน่ ผูกพันแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยเฉลี่ยนักเรี ยนยุโรป อเมริ กนั จะมีคะแนนความ
ยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์ที่ต่ากว่านักเรี ยนแอฟริ กันอเมริ กนั ในขณะที่นกั เรี ยนอเมริ กัน
จะมี ค ะแนนความยึ ด มั่น ผูก พัน กับ โรงเรี ย นเชิ ง พฤติ ก รรมสูง กว่ า นัก เรี ย นแอฟริ กัน อเมริ กั น
นอกจากนันยั
้ งไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปว่า เพศและเชื ้อชาติตา่ งกันจะมีความยึดมัน่ ผูกพัน
เชิงปั ญญาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (Wang, Willett, & Eccles, 2011)

ตอนที่ 2 กลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยน
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน มีลกั ษณะการศึกษาที่
แตกต่างกัน และเพื่อความครอบคลุมในการกาหนดกลยุทธ์ ผู้วิจยั จึงสรุปเป็ น 3 ประเด็นคือ 1)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน 2) กลยุทธ์การสร้ างความยึด
มัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน และ 3) กิจกรรมการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
1. แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวกับการสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียน
ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนมีแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้ องจานวนมาก ซึ่ง ผู้วิจัยได้
รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่นาไปสูก่ ารกาหนดกลยุทธ์เพื่อสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของ
นัก เรี ย นประกอบด้ ว ย แนวคิ ด การสอนและการเรี ย นรู้ โดยความยึ ด มั่น ผูก พัน เป็ นฐาน (The
engagement-based learning and teaching: EBLT) แนวคิดความต้ องการจาเป็ นรายบุคคล
(individual needs) ทฤษฎีการกาหนดตนเอง (self-determination theory) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.1 แนวคิ ด การสอนและการเรี ยนรู้ โดยความยึ ด มั่ นผู ก พั น เป็ นฐาน (the
engagement-based learning and teaching: EBLT)เป็ นแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อการ
พัฒนาและเพิ่มความยึดมั่นผูกพันของนักเรี ยนและกระบวนการเรี ยนรู้ มีพืน้ ฐานจากหลักการ
เฉพาะ นิสยั ทักษะ และกลยุทธ์ ซึง่ ครูและผู้ปกครองจะต้ องทางานอย่างเป็ นระบบเพื่อให้ เกิดความ
ยึดมัน่ ผูกพันใน 3 มิติคือ ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงปั ญญา ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงอารมณ์ และความ
ยึดมั่นผูกพันเชิงพฤติกรรม ซึ่งครู ควรยึดหลักปฏิบตั ิตามแนวคิด : EBLT เพื่อสร้ างความยึดมั่น
ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนให้ สูงขึน้ โดยมีหลักการดังนี ้ 1) การปลูกฝั ง ความยึดมั่นผูกพัน
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ระหว่างบุคคล (cultivate one-on-one relationships) ซึ่งเป็ นสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างครู แล
นักเรี ยน 2) การเรี ยนรู้ทกั ษะใหม่ (learn new skills) เพื่อพัฒนาความยึดมัน่ ผูกพันของนักเรี ยน 3)
การเรี ยนรู้กลยุทธ์ที่เป็ นระบบ (incorporate systematic strategies) เพื่อสนับสนุนการสร้ างความ
ยึดมัน่ ผูกพันของนักเรี ยน 4) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงานของตนเพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดความยึด
มัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน (take responsibility for student engagement practices) 5) การสนับสนุน
วัฒนธรรมความยึดมั่นผูกพันให้ เกิดขึน้ ทัว่ โรงเรี ยน (promote a schoolwide culture of
engagement) 6) การพัฒนาตนเองให้ มีความเป็ นมืออาชีพในการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยนให้ กบั นักเรี ยนได้ (professional development) (Jones, 2008)
ก่อนเริ่มการสอนในห้ องเรี ยน เงื่อนไขเบื ้องต้ นเป็ นปั จจัยที่คานึงคือ ความสัมพันธ์ของการ
เรี ยนรู้ (Learning relationships) การสร้ างสภาพแวดล้ อมห้ องเรี ยนที่ดี (creating the ideal
classroom environment) รางวัลและของตอบแทน (rewards and incentives) การแนะนาหลัก
กฎทัว่ ไป (guiding principles) นิสยั (habits) ทักษะพื ้นฐาน (fundamental skills) (Jones, 2008)
1.2 แนวคิดความต้ องการจาเป็ นรายบุคคล (individual needs) จากการสังเคราะห์
งานวิจยั ของ Fredricks และคณะ (2004) พบว่า ความต้ องการจาเป็ นรายบุคคลนันเป็
้ นปั จจัยที่
ส่ง ผลต่อ ความยึดมั่นผูกพัน กับโรงเรี ยนและยัง เป็ นตัวแปรส่งผ่านไปยัง ความยึดมั่นผูกพันกับ
โรงเรี ยน รูปแบบการวิจยั ที่ใช้ คล้ ายคลึงกับแนวความคิดเรื่ องความต้ องการจาเป็ น โดยทฤษฎีที่พบ
บ่อยในเรื่ องเกี่ ยวกับ ความต้ องการจาเป็ นรายบุคคลนัน้ คือ Connell’s self-system model
(Connell & Wellborn, 1991; Pierson & Connell, 1992) เป็ นแรงจูงใจที่เกิดขึ ้นภายในบุคคลและ
ส่งผลให้ เกิดความสุขในกระบวนการเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางการศึกษา โดยเฉพาะการจูงใจในการ
เรี ยนรู้ การปฏิ บตั ิ และความสาเร็ จ ที่ทาให้ เกิดความพึง พอใจต่อความต้ องการพื น้ ฐานทางจิ ต
ประกอบด้ ว ยการได้ รั บ สัม พัน ธภาพที่ ดี จ ากผู้เ กี่ ย วข้ อ งการมี อิ ส ระในปกครองตนเอง และ
ความสามารถในการเรี ยน ซึ่งความต้ องการจาเป็ นเหล่านีม้ ีความสาคัญต่ออิทธิ พลภายใน การ
เติบโตทางจิต และความเป็ นอยู่ในสภาพที่ดี (Pierson & Connell, 1992; Deci & Ryan, 2000;
Gottfried, 1990) ความต้ องการจาเป็ นแบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบดังนี ้
1.2.1 ความต้ องการจาเป็ นด้ านการได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ยวข้ อง (need
for relatedness) มีฐานคติมาจากการที่นกั เรี ยนจะมีความยึดมัน่ ผูกพันเพิ่มขึ ้นเมื่อบริ บทของชัน้
เรี ยนนันๆ
้ ตรงตามความต้ องการจาเป็ นเพื่ออยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่มีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน โดยครู
และเพื่อนร่ วมชันเรี
้ ยนร่ วมการสร้ างบรรยากาศที่ให้ ความห่วงใยและมีการส่งเสริ มขึน้ ในชัน้ เรี ยน
โรงเรี ยนประถมศึกษาที่มีการรับรู้เพื่อมีความสัมพันธ์ขนสู
ั ้ ง แนวความคิดในฐานะของความสัมพันธ์
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เชิงคุณภาพทางอารมณ์ ที่เพิ่มพูนความยึดมัน่ ผูกพันและให้ คะแนนโดยครู (Connell & Wellborn,
1991; Pierson & Connell, 1992) นอกจากนี ้ Furrer and Skinner (2003) ยังค้ นพบว่า การรับรู้เพื่อ
มีความสัมพันธ์ของครู ผู้ปกครอง และเพื่อนๆนัน้ ก่อให้ เกิดความรู้สึกเฉพาะต่อความยึดมัน่ ผูกพัน
และ Furrer และ Skinner (2003) ยังพบว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาต้ นรู้สึกปลอดภัย
มากขึ ้นกับครูที่มีความยึดมัน่ ผูกพันขันสู
้ ง
การวิ จั ย ภายใต้ แนวคิ ด ความเป็ นเจ้ าของนั น้ มี ค วามคล้ ายคลึ ง กั น กั บ การได้ รั บ
สัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ ยวข้ อง และยังสนับสนุนฐานคติดงั กล่าว Fredricks และคณะ (2004)
Osterman (2000) ได้ สรุ ปไว้ ว่าความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของนันถู
้ กเชื่อมโยงกับความยึดมัน่ ผูกพันและ
และส่งผลให้ ตดั สินใจตัดออกในท้ ายที่สดุ นอกจากนี ้ Goodenow (1993) Goodenow และ Grady
(1993) ได้ แสดงให้ เห็นถึงที่ส่งผลเชิงบวกระหว่างการความพยายามและความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของ
โรงเรี ยนของวัยรุ่ น ในแง่พฤติกรรมความยึดมั่นผูกพัน ในงานวิจัยอื่นๆแม้ ว่าจะมุ่งเน้ นไปที่การ
พัฒนาโรงเรี ยนในฐานะของชุมชน ก็ยงั คงคล้ ายคลึงกับ การได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ยวข้ อง
(Osterman, 2000) Battistich และคณะ (1997) ได้ แสดงให้ เห็นถึงการส่งเสริ มเชิงบวกระหว่าง
ความเข้ าใจของนักเรี ยนที่มีต่อชุมชนและการกระตุ้นจากภายใน โดยการศึกษาทัง้ หมดแสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างความสาคัญจาเป็ นอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่มีความสัมพันธ์อนั
ดีตอ่ กัน หรื อความสาคัญจาเป็ นที่คล้ ายคลึงกันต่อความยึดมัน่ ผูกพัน ทังนี
้ ้มีเพียงการศึกษาเดียว
เท่านันที
้ ่ได้ รับการทดสอบว่าความสาคัญจาเป็ นนันเป็
้ นตัวส่งผ่านระหว่างบริ บทและความยึดมัน่
ผูกพัน Roeser และคณะ (1996) ได้ แสดงให้ เห็นถึงความเข้ าใจต่อความสัมพันธ์เชิงบวกของครูกบั
นักเรี ยน ที่สง่ ผลเชิงบวกกับโรงเรี ยน
องค์ประกอบของความสัมพันธ์ของนักเรี ยนมีการแบ่งไว้ หลายรูปแบบคือ 1) แบ่งตามกลุ่ม
ความสัมพันธ์ ประกอบด้ วยพ่อแม่ ครู เพื่อนร่วมชัน้ และเพื่อน ผลงานวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ตอ่
ครู ผู้ปกครอง และเพื่อนมีผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน โดยเฉพาะความยึดมัน่ ผูกพันเชิง
อารมณ์ โดยเด็กผู้หญิงจะมีความสัมพันธ์ดีกว่าเด็กผู้ชาย แต่ความสัมพันธ์ ของครูเป็ นตัวทานาย
สาคัญของความยึดมัน่ ผูกพันของเด็กผู้ชาย โดยความสัมพันธ์ จะลดลงจากเกรด 5-6 แต่อิทธิผล
ของการมีความสัมพันธ์ตอ่ ความยึดมัน่ ผูกพันมากขึ ้นในเกรด 6 (Furrer, & Skinner, 2003) 2)แบ่ง
ตามการแสดงความสัมพันธ์ ประกอบด้ วย การได้ รับความอบอุ่น และการได้ รับการเอาใจใส่จาก
การปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น (Niemiec et al., 2006)
1.2.2 ความต้ องการจาเป็ นด้ านการมีอิสระในการปกครองตนเอง (need for
autonomy) บุคคลย่อมมีความต้ องการจาเป็ นด้ านการมีอิสระในการปกครองตนเอง หรื อมีความ
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ปรารถนาที่จะดาเนินการตามเหตุผลของตนเอง มากกว่าที่จะดาเนินการตามความต้ องการของ
คนอื่น (Ryan & Connell, 1989; Pierson & Connell, 1992) การมีอิสระในการปกครองตนเอง มี
ความคล้ ายคลึงกับการให้ นกั เรี ยนมีสิทธิที่จะเลือก มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้ วยตนเอง และการ
มีอิสระจากการควบคุมจากภายนอก เมื่อความต้ องการเพื่อให้ มีอิสระของบุคคลเป็ นไปตามที่
ต้ อ งการนัน้ สามารถสัน นิ ษ ฐานได้ ว่ า บุค คลจะมี ค วามยึด มั่น ผูก พัน มากขึ น้ (Connell &
Wellborn,1991) มี ง านวิจัย เพี ยงไม่กี่ เรื่ องที่ มี การทดสอบความเชื่ อมโยงระหว่างความยึดมั่น
ผูกพันและการมี อิสระในการปกครองตนเอง และไม่มี ง านวิจัย ใดที่ บอกว่า การมี อิสระในการ
ปกครองตนเอง เป็ นตัวส่งผ่านระหว่างการวัดและประเมินของความเป็ นอิสระที่ส่งเสริ มบริ บทและ
ความยึดมัน่ ผูกพัน การวัดการมีอิสระในการปกครองตนเองนันใช้
้ การประเมินด้ วยแบบสอบถาม
รายบุคคลเพื่อรายงานเหตุผลในการเข้ าร่วมกิจกรรม และจากการรายงานนันพบว่
้
ายิ่ง นักเรี ยนมี
เหตุผลในการดาเนินการอย่างมี อิสระในตนเองมาก ก็ยิ่งส่งผลต่อการเข้ าร่ วมกิจกรรมโรงเรี ยน
เช่น การหากิจกรรมที่มาจากความสนใจหรื อเกิดความประทับใจ มีผลเชิงบวกต่อความยึดมั่น
ผูกพันเชิงพฤติกรรม (เช่น การมีสว่ นร่วมในการทางาน) และความยึดมัน่ ผูกพันธเชิงอารมณ์ (เช่น
ความสนใจ ความสุข) ในโรงเรี ยนประถมศึกษา Connell & Wellborn, 1993 สอดคล้ องกับ Ryan
and Connell (1989) ที่พ บว่าการส่ง เสริ มเชิ งบวกระหว่างรู ปแบบการปกครองตนเองและ
ผลกระทบเชิงบวก
1.2.3 ความต้ องการจ าเป็ นดานความสามารถของตนเอง (Need for
Competence) ความสามารถของตนเองนัน้ เกี่ ยวข้ องกับความเชื่อในเรื่ องการควบคุม กลยุทธ์
และความสามารถ (Connell & Wellborn, 1991; Skinner, Wellborn, & Connell, 1990) เมื่อ
นักเรี ยนมีความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเองเป็ นไปตามความต้ องการจาเป็ น ทาให้ สามารถ
เชื่อได้ วา่ จะทางานได้ สาเร็จ (ความเชื่อด้ านการควบคุม) และสามารถเข้ าใจว่าทาสิ่งใดได้ ดี (ความ
เชื่อด้ านกลยุทธ์ ) และประสบความสาเร็ จ (ความเชื่อด้ านความสามารถ) (Fredricks et al.,
2004; Furrer & Skinner, 2003) โดยฐานคติคือ ความต้ องการจาเป็ นด้ านความเชื่อใน
ความสามารถของตนเองนันเป็
้ นไปตามที่นกั เรี ยนมีต้องการจาเป็ นเมื่อประสบการณ์ในชันเรี
้ ยนที่
เป็ นโครงสร้ างที่เหมาะสมที่สุดและมีข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอเกี่ยวกับการดาเนินการให้ บรรลุผล
สัมฤทธิ์ที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ (Connell & Wellborn, 1981; Skinner & Belmont, 1993)
การศึก ษาหลายเรื่ อ งที่ เ ป็ นการทดสอบความเชื่ อ มโยงโดยตรงระหว่ า งการรั บ รู้ ใน
ความสามารถในการเรี ย นกับ ความยึด มั่น ผูก พัน ผลการศึก ษาพบว่ า การรั บ รู้ ที่ จ ะเชื่ อ ใน
ความสามารถของตนเอง และความเชื่ อในด้ านการควบคุมมีผลส่งเสริ มความยึดมัน่ ผูกพันเชิง

26
พฤติกรรมและเชิงอารมณ์ทงในระดั
ั้
บ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต้ น (Rudolph, Lambert,
Clark, & Kurlakowsky, 2001; Skinner et al., 1990) ผลสรุปของความเชื่อในด้ านการควบคุม
ในระยะยาวต่อความยึดมัน่ ผูกพันนันยั
้ งได้ รับการทดสอบ โดยใช้ การวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้ นตรง
ระยะลดหลัน่ (hierarchical linear modeling) (Skinner, Zimmer-Gembeck, & Connell,
1998) และใช้ การรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการรับรู้ ขนสู
ั ้ งของการควบคุม ซึ่งมีอิทธิพลช่วยการ
ลดลงของยึดมัน่ ผูกพัน (ทาการวัดและประเมินผลทังเชิ
้ งพฤติกรรมและเชิ งอารมณ์) จากนักเรี ยน
ในชันเกรด
้
3 – เกรด 7 และความเชื่อในด้ านความคาดหวัง (Eccles & Wigfield, 2002) และ
มุม มองส่วนตัวในด้ านความสามารถ (Harter, 1981) นอกจากนีม้ ี เอกสารที่ เกี่ ยวข้ องและ
คล้ ายคลึงกันกับงานวิจยั ที่ศึกษาความต้ องการเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเอง โดยศึกษา
ตัวอย่างทังระดั
้ บชันมั
้ ธยมศึกษาต้ นและระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปลาย ผลการศึกษาพบว่า การวัด
ประเมินความคาดหวังสามารถทานายถึงการใช้ กลยุทธ์ ทางปั ญญาและทางอภิมานเชิงปั ญญา
ของนักเรี ยนได้ (Pintrich & De Groot, 1990) นอกจากนี ้ Valeski และ Stipek (2001) ยังพบว่า
การรับรู้ที่มีตอ่ ความสามารถทางการศึกษาของนักเรี ยนในระดับเกรด 1 ขึ ้นอยู่กบั การมีความยึด
มัน่ ผูกพันของครูอย่างมีนยั สาคัญ กล่าวโดยสรุปจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ด้ านแนวคิด
ความต้ องการจาเป็ นสรุปได้ ว่าความต้ องการจาเป็ นประกอบด้ วยตัวบ่งชี ้ 3 ตัว แต่ละตัววัดได้
จากตัวบ่งชี ้ย่อย 2-3 ดังภาพต่อไปนี ้
สภาพแวดล้ อมแบบสนับสนุนส่งเสริม
สภาพแวดล้ อมแบบเอื ้ออาทร

การได้ รับสัมพันธภาพที่ดี
จากผู้เกี่ยวข้ อง
(relatedness)

มีโอกาสเลือก
การตัดสินใจด้ วยตนเอง
อิสระจากการควบคุมภายนอก

การมีอิสระและ
การควบคุมตนเอง
(autonomy)

ความเชื่อด้ านสมรรถภาพ
ความเชื่อด้ านกลยุทธ์
ความเชื่อด้ านการควบคุม

ภาพ 2.5 องค์ประกอบแรงจูงใจภายใน
ที่มา: Fredricks และคณะ (2004)

ความเชือ่ มัน่ ใน
สมรรถภาพของตนเอง
(competence)
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1.3 ทฤษฎีการกาหนดตนเอง (self-determination theory: STD) เป็ นทฤษฎีด้าน
แรงจูง ใจ อารมณ์ แ ละการพัฒ นาของมนุษ ย์ ใ นระดับ มหภาค ซึ่ ง ให้ ค วามส าคัญ กับ ปั จ จัย ที่
สนับสนุนหรื อขัดแย้ ง ต่อการปรั บตัวและการเจริ ญเติบโตของมนุษย์ ดัง เช่นการนาทฤษฎี การ
กาหนดตนเองมาใช้ ทางการศึกษา เกี่ยวกับแนวโน้ มทางธรรมชาติของนักเรี ยนในการเรี ยนรู้ โดยมี
การกาหนดการควบคุมปั จจัยภายนอก เช่น ความเชื่อว่ามีความตังใจดี
้ ที่ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ของ
นักเรี ยน (Deci & Ryan, 2000) ทฤษฎีการกาหนดตนเองยอมรับว่าคุณลักษณะธรรมชาติของ
มนุษย์มี ความต้ องการที่จ ะเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับสภาพแวดล้ อมรอบตัวเองและให้ ความสนใจในการ
เรี ยนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม ควรควบคุมปั จจัยภายนอก หลัก ฐาน
เชิงประจักษ์ในพื ้นฐานของทฤษฎีการกาหนดตนเอง สรุปว่า แรงจูงใจอย่างแท้ จริ งและรูปแบบการ
กาหนดตนเองของแรงจูงใจจากภายนอกจะนาไปสู่ความยึดมัน่ ผูกพันและความพึงพอใจในบริ บท
ทางการศึกษา และการสนับสนุนของครูเป็ นพื ้นฐานที่จาเป็ นต่อการกาหนดตนเองของนักเรี ยน และ
มีความสัมพันธ์ อนั ดี จะช่วยส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีความสามารถในการควบคุมตนเองในการเรี ยนรู้
การสร้ างเสริมสมรรถนะทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น นอกจากมีผลต่อกับความยึดมัน่ ผูกพัน
แล้ ว ยังมีผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรู้ที่ดีขึ ้นของนักเรี ยน ดังนันทฤษฎี
้
การกาหนดตนเองจึงมีส่วนสาคัญ
มากสาหรับการนาไปใช้ ในชันเรี
้ ยนและนโยบายปฏิรูปทางการศึกษา (niemiec & ryan, 2009)
ทฤษฎีการกาหนดตนเองเป็ นทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจที่จะทาให้ ความเข้ าใจรูปแบบการ
สร้ างแรงจูงใจของครู ที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันของนักเรี ยนได้ อย่างลึกซึ ้ง ครู ที่สนับสนุนการ
ก าหนดตนเองจะท าให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งกัน ระหว่ า งแรงจูง ใจภายในเพื่ อ ก าหนดตนเอง
(ประกอบด้ วย การระบุความสนใจ ความชื่นชอบของนักเรี ยน การให้ ทางเลือก ความอยากรู้อยาก
เห็น และความท้ าทาย) และกิจกรรมภายในห้ องเรี ยน (เช่น การสร้ างโอกาสให้ นกั เรี ยนมีแรงจูงใจ
ภายในที่ น าไปสู่กิ จ กรรมและการเรี ย นรู้ ) ในทางตรงกัน ข้ า ม ครู ที่ ค่อ นข้ า งควบคุม เป็ นการ
กาหนดการเรี ยนการสอนโดยเน้ นโครงสร้ างครู เป็ นสาคัญ ซึ่งเป็ นการกาหนดว่านักเรี ยนควรคิด
ควรรู้สกึ และควรทาอะไร โดยเป็ นการปรับรูปแบบการปฏิบตั ิของนักเรี ยนให้ นาไปสู่กาหนดการนัน้
ครู ที่ควบคุม มักจะให้ ของตอบแทนภายนอกที่ไม่จาเป็ นและใช้ ภาษาที่กดดันว่าเป็ นสิ่งจาเป็ น ซึ่ง
เป็ นแรงจูงใจภายในนักเรี ยนโดยทางอ้ อม ประกอบด้ วยของตอบแทน ผลลัพธ์ คาสัง่ กาหนดเวลา
งานที่มอบหมาย (Reeve et al., 2004)
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2. กลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียน
จากการสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน แสดง
ให้ เห็นว่ามีบางกลยุทธ์ที่ตงชื
ั ้ ่อแตกต่างกัน แต่ในคาอธิบายมีลกั ษณะที่คล้ ายกัน ดังนันในช่
้ วงแรก
ผู้วิจัยจึง สรุ ปเป็ นรายกลยุทธ์ และจะสัง เคราะห์ รวมกลยุทธ์ ที่มี ลักษณะคล้ ายกันภายหลัง ใน
รูปแบบตาราง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริ ม ความเชื่ อว่ าตนเองมี ความสามารถ เป็ นแนวทางการช่วยให้
นักเรี ยนรู้ สึกว่ามีความสามารถ (helping students feel capable) หลักฐานแสดงให้ เห็นถึง
ความสัมพันธ์ เชิง บวกระหว่างความมั่นใจในความสามารถของนักเรี ยนและผลการปฏิบัติงาน
ภายหลัง และความสาเร็ จ ซึ่งเมื่อเด็กมีความคิดว่า “ฉันสามารถ” จะมีความเป็ นไปได้ มากขึ ้นที่จะ
พยายามอย่างหนัก และทางานต่อไปแม้ งานจะยากก็ตาม ดังนันครู
้ สามารถดึงกลยุทธ์ เหล่านี ้มา
ช่วยส่งเสริมนักเรี ยนให้ ร้ ูสกึ ว่าตนมีความสามารถได้ (White-McNulty และคณะ, 2005) ดังนี ้
2.1.1 การมีความคาดหวังสูง (have high expectations) ครูที่มีประสิทธิภาพเชื่อว่า
เด็กทุกคนสามารถเรี ยนรู้ ได้ ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญที่จะตรวจสอบสมมติฐานเกี่ยวกับศักยภาพของเด็ก
ตามเพศ วัฒนธรรม เศรษฐานะ และการเรี ยนรู้หรื อไร้ ความสามารถ แต่อย่างไรก็ตาม การสื่อสาร
ให้ เชื่อและคาดหวังเชิงบวก ตลอดจนคาพูดและการปฏิบตั ิ จะสามารถช่วยให้ นกั เรี ยนเชื่อในตัวเอง
2.1.2 การจัดหาสิ่งสนับสนุนที่เหมาะสม (provide appropriate supports) ความ
คาดหวัง สูง ในความรั บ ผิ ด ชอบของนัก เรี ย นเป็ นสิ่ ง ที่ ส นับ สนุน ให้ นัก เรี ย นรู้ สึก ว่า การประสบ
ความสาเร็จในงานที่ท้าทายเป็ นสิ่งจาเป็ น ซึง่ สิ่งสนับสนุนนันอาจมี
้
ได้ หลากหลาย เช่ น การกาหนด
ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนที่ชดั เจน การเปิ ดโอกาสให้ ตรวจสอบความเข้ าใจ และให้ กาลังใจ
ในการแสวงหาทางออกหรื อความช่วยเหลือ เป็ นต้ น หากสิ่งสนับสนุนเหล่านันเป็
้ นสิ่งจาเป็ น จะทา
ให้ นกั เรี ยนจะได้ รับประโยชน์มากขึ ้น
2.1.3 การให้ ผลย้ อนกลับ (provide task-specific feedback) ครูที่มีประสิทธิภาพ
ควรให้ รายละเอียดเกี่ยวกับผลการปฏิบตั งิ านของนักเรี ยน ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกฝน
และเพิ่มความรู้ ความชานาญโดยผลย้ อนกลับที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงจะช่วยให้ นกั เรี ยน
ตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง รวมทังนั
้ กเรี ยนจะสามารถกาหนดเป้าหมายที่เป็ นของ
จริ ง เป้าหมายของผลสัมฤทธิ์เพื่อใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ทังนี
้ ้ครูควรให้ นกั เรี ยนรับรู้ถึง
ผลการปฏิบตั ิงานของตนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการให้ ผลย้ อนกลับเป็ นแนวทางหนึ่งในกลยุทธ์ส่งเสริ ม
ความเชื่อว่าตนเองมีความสามารถของงานวิจยั Niemiec & Ryan (2009)
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2.1.4 การมุ่งเน้ นที่ ความก้ าวหน้ า (focus on progress) การใช้ มาตรฐานทาง
การศึกษาของโรงเรี ยนจะช่วยให้ นกั เรี ยนกาหนดเป้าหมายในการเรี ยนรู้และมีการวางแผนการทางาน
ตลอดจนความก้ าวหน้ าของงาน และครู ต้องทาให้ นักเรี ยนรู้ สึกว่าครู คาดหวังว่านักเรี ยนจะทาตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ได้ แต่ทงนี
ั ้ ไ้ ม่จาเป็ นต้ องสาเร็ จในระดับเดียวกันทังหมด
้
หากเป็ นเป้าหมายที่
ยาก ควรให้ นกั เรี ยนแจ้ งความก้ าวหน้ าของเป้าหมายนัน้ ซึง่ จะทาให้ นกั เรี ยนบรรเทาความยุง่ ยากได้
นอกจาก 4 แนวทางดังที่กล่าวมาข้ างต้ น งานวิจยั ของ Niemiec & Ryan (2009) ยังได้
กาหนดให้ การคัดค้ านการประเมินแบบกลุ่มเป็ นฐาน และให้ มอบภารกิจที่ท้าทายอย่างเหมาะสม
เป็ นแนวทางที่จดั อยูใ่ นกลยุทธ์สง่ เสริมความเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ
2.2 กลยุทธ์ การรั บรู้ ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) 1) ความรู้สึกว่าตนเอง
มีความสามารถที่จะประสบความสาเร็ จ 2) ความเชื่อรายบุคคลที่จะควบคุมความสามารถตนเอง
ได้ (Pajares, 2003) การรับรู้ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลต่อการเลือกงาน ความพยายาม
ความอดทนและผลสัมฤทธิ์ (Schunk & Zimmerman, 1997)(Niemi, 2007)
2.3 กลยุทธ์ การจัดโครงสร้ าง (structure) เป็ นวิธีการจัดระบบ และกฎระเบียบของ
โรงเรี ยนรวมทังการท
้
าความเข้ าใจที่ชดั เจนกับนักเรี ยนในโรงเรี ยนเช่น การให้ ข้อมูลป้อนกลับกับ
นักเรี ยน การคาดหวังที่สงู กับนักเรี ยน (Tucker et al., 2002; Taylor et al., 2007)
กลยุ ท ธ์ ที่ 2.1-2.3 ได้ แ ก่ กลยุ ท ธ์ ส่ ง เสริ ม ความเชื่ อ ว่ า ตนเองมี ค วามสามารถ(helping
students feel capable) กลยุทธ์ การรับรู้ ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) กลยุทธ์ การจัด
โครงสร้ าง (structure) มีการอธิบายและแนวทางของกลยุทธ์ที่ใกล้ เคียงกัน ผู้วิจยั จึงจัดอยู่ในกลุ่มกล
ยุทธ์ การเสริ มพลังนักเรี ยน เพื่อเป็ นแนวทางหรื อวิธีการเพื่อสร้ างเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเอง
โดยกลยุทธ์ดงั กล่าวประกอบด้ วยตัวบ่งชี ้ 3 ตัวแปรดังภาพต่อไปนี ้
การช่วยเหลือนักเรียน

กลยุทธ์การเสริมพลังนักเรียน

การให้ ข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสม
การคาดหวังให้ ผ้ เู รียนประสบ
ความสาเร็จระดับสูง

ภาพ 2.6 องค์ประกอบของกลุม่ กลยุทธ์การเสริมพลังนักเรี ยน
ที่มา: Schunk และ Zimmerman (1997)Tucker และคณะ (2002)White-McNulty และคณะ
(2005)Taylor และคณะ (2007) Niemi (2007) Niemiec และ Ryan (2009) Reeve และ
Halusic (2009)
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2.4 กลยุทธ์ การเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ (Cooperative and collaborative learning
strategies) เป็ นกลยุทธ์ที่เพิ่มความยึดมัน่ ผูกพันของนักเรี ยน หรื อส่งเสริมให้ เกิดความยึดมัน่ ผูกพัน
ของนักเรี ยน (Niemi, 2007; Cejda 2009) ซึ่ง Siegel (2005) นิยามการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ คือ
คุณลักษณะพิเศษที่มีการแบ่งงาน การพึ่งพากันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน และผลตอบแทนของ
กลุม่ สาหรับการบรรลุจดุ มุง่ หมาย การเรี ยนรู้แบบร่วมมือมักจะเกี่ยวข้ องกับการทางานด้ วยกันของ
นักเรี ยนในกลุ่มเล็ กเพื่ อร่ วมแบ่งปั นงานทางวิชาการร่ วมกัน ประกอบด้ วยการเสริ มความมั่นใจ
ความรับผิดชอบ ทักษะทางสังคม และการตระหนักทางสังคม นักวิจยั มุ่งเน้ นที่กิจกรรมในบทเรี ยน
พื ้นฐานสื่อการเรี ยนการสอนของการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ และการจัดกลุม่ ของนักเรี ยน (Niemi, 2007)
Niemi (2007) Seigel (2005) พบว่าตัวแปรที่มีผลต่องานการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ 1) รูปแบบ
การสอน (teaching style) เป็ นการสอนโดยตรง ตรงข้ ามกับการยืดหยุ่น 2) บริ บทการสอน (teaching
context) ได้ แก่ เนื ้อหาวิชา ความสามารถของนักเรี ยน และการรับรู้ข้อจากัดด้ านเวลา3) สถานการณ์
สอน (teaching status) จาแนกเป็ นสถานการณ์ที่ผ้ สู อนเป็ นผู้เชี่ยวชาญและมือใหม่ (Niemi, 2007)
นอกจากนันผลวิ
้ จยั ยังพบว่าการเรี ยนรู้แบบร่วมมือทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพิ่มขึ ้น
2.5 กลยุทธ์ สร้ างความสัมพันธ์ อันดี เป็ นการช่ วยให้ นักเรียนรู้ สึกว่ ามีความสัมพันธ์
(helping students feel connected) ซึ่งมีความปรารถนาที่จะปลอดภัย ได้ รับการยอมรับ และมี
ความสัม พันธ์ กับคนอื่ น ๆ เป็ นกลยุทธ์ ที่เป็ นส่วนหนึ่ง ของความต้ องการขัน้ พื น้ ฐานของมนุษย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรี ยนที่กาลังเข้ าวัยรุ่ น กลยุทธ์ ต่อไปนี ส้ ามารถช่วยครู ทาให้ ห้องเรี ยนเป็ น
สถานที่ที่อบอุน่ สาหรับเด็กทุกคน (White-McNulty et al., 2005)
2.5.1 การจัดการประชุมในห้ องเรี ยน (establish classroom meetings) การประชุมใน
ห้ องเรี ยนทาให้ นักเรี ยนและครู มี เวลาได้ ร้ ู สึกซึ่ง กันและกัน แบ่งปั นความคิดเห็นและความรู้ สึก
ปรึกษากันเรื่ องปั ญหาในห้ องเรี ยน และการทาการตัดสินใจแบบกลุม่ โดยภายในโครงสร้ างของการ
ประชุม นักเรี ยนมีโอกาสที่จะฝึ กฝนความสามารถทางสังคมและทางอารมณ์ เช่น การฟั ง การ
แก้ ไขปั ญหา การประชุม เป็ นต้ น
2.5.2 การมอบหมายความรับผิดชอบในห้ องเรี ยน (assign classroom responsibilities)
การให้ นักเรี ยนรั บผิ ดชอบในห้ องเรี ยน ช่วยให้ ร้ ู สึกว่าจ าเป็ นต้ องมี การส่ง เสริ ม การดูแลสภาพ
บรรยากาศในการเรี ยนที่สมาชิกทังหมดของกลุ
้
ม่ รู้สกึ ถึงคุณค่า
2.5.3 ความร่วมมือกับครอบครัว (partner with families) ครูต้องมีการสื่อสารอย่างสม่าเสมอ
กับผู้ปกครองเพื่อที่จะได้ ข้อมูลที่ สาคัญในการทาให้ นักเรี ยนได้ รับความต้ องการจาเป็ นที่ นักเรี ยน
ต้ องการ เมื่อนักเรี ยนรู้วา่ กาลังทางานเพื่อพวกเขา นักเรี ยนก็จะเข้ าใจถึงความสาคัญของโรงเรี ยน
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2.6 กลยุทธ์ การให้ โอกาสโดยการช่ วยเหลือพิเศษ และสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่ าง
นักเรี ยนและครู ท่ ีเป็ นส่ วนตัวมากขึน้ (provide opportunities for extra help and more
personal connections between teachers and students) เป็ นการสนับสนุนความยึดมัน่ ผูกพัน
ของนักเรี ยนภายในห้ องเรี ยน ได้ แก่ 1) การลดอัตราส่วนจานวนนักเรี ยนต่อครูให้ เหมาะสม 2) การ
สร้ างกลุ่มการเรี ยนรู้ ที่เล็กขึ ้น เพื่อเพิ่มการปฏิสมั พันธ์ และการติดต่อกันระหว่างนักเรี ยนด้ วยกัน
และครูกับนักเรี ยน 3) การสร้ างโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ พบครู นอกเวลาเรี ยน เช่น ก่อนหรื อหลังเข้ า
โรงเรี ยน 4) การดูแลติดตามนักเรี ยนที่มีสญ
ั ญาณว่าน่าจะไม่ยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน (Anderson,
Christenson, & Lehr, 2004)
2.7 กลยุทธ์ การสร้ างความเกี่ยวข้ องระหว่ างครู และนักเรี ยน (teacher involvement)
เป็ นวิธีการของครู ในการดูแลเอาใจใส่ ถ่ายทอดความอบอุ่น การให้ เกี ยรตินักเรี ยน และให้ ความ
สนใจกับนักเรี ยน (Tucker et al., 2002; Taylor et al., 2007; Niemiec & Ryan, 2009)
กลยุทธ์ที่ 2.4-2.7 ได้ แก่ กลยุทธ์การเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ (Cooperative and collaborative
learning strategies) กลยุ ท ธ์ ส ร้ างความสัม พัน ธ์ อัน ดี เป็ นการช่ ว ยให้ นัก เรี ย นรู้ สึ ก ว่ า มี
ความสัมพันธ์ (helping students feel connected) กลยุทธ์การให้ โอกาสโดยการช่วยเหลือพิเศษ
และสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนและครูที่เป็ นส่วนตัวมากขึ ้น (provide opportunities for
extra help and more personal connections between teachers and students) และกลยุทธ์การ
สร้ างความเกี่ยวข้ องระหว่างครูและนักเรี ยน (teacher involvement) มีการอธิบายและแนวทางของ
กลยุทธ์ที่ใกล้ เคียงกัน ผู้วิจยั จึงจัดเป็ นกลุ่มกลยุทธ์ การสร้ างความสัมพันธ์ เป็ นแนวทางหรื อวิธีการ
สร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้อื่น เพื่อให้ อยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่มีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันประกอบด้ วยตัว
บ่งชี ้รวม 3 ตัวดังภาพ 2.7
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
กลยุทธ์การสร้ าง
ความสัมพันธ์

การให้ พอ่ แม่มีสว่ นร่วม
การมอบหมายความรับผิดชอบในห้ องเรียน

ภาพ 2.7 องค์ประกอบของกลุม่ กลยุทธ์การสร้ างความสัมพันธ์
ที่มา: Tucker และคณะ (2002) Niemi (2007) Cejda (2009) White-McNult และคณะ (2005)
Taylor และ Ntoumanis (2007) Niemiec และ Ryan (2009) Anderson Christenson
และ Lehre (2004)
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2.8 กลยุ ท ธ์ ก ารสนั บ สนุ น ความเป็ นผู้ ก าหนดตนเอง (autonomy-supportive
strategies) คาว่า “ความเป็ นผู้กาหนดตนเอง (autonomy)” หรื อ “อัตตาณัติ” (สารานุกรมปรัญชา
ออนไลน์ฉบับสังเขป, สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2011) Reeve และคณะ (2004) ได้ สรุป
จากหลายงานวิจยั (Deci, 1995; Deci et al., 1991; Deci, Eghrari, Patrick, & Leone, 1994;
Reeve, 1996, 1998; Reeve, Deci, & Ryan, 2004; Ryan & Guardia, 1999) ว่ากลยุทธ์การ
สนับสนุนความเป็ นผู้กาหนดเองแบ่งเป็ น 4 รูปแบบคือ 1) แหล่งการจูงใจภายในตามธรรมชาติ 2)
การอาศัยข้ อมูล และภาษาที่ไม่ได้ รับการควบคุม 3) การสนับสนุนคุณค่าในกิจกรรมทาความ
เข้ าใจ และ 4) การรับทราบและยอมรับในการแสดงออกเชิงลบของนักเรี ยน นอกจาก 4 แนวทาง
ดังที่กล่าวมาข้ างต้ น ยังมีงานวิจยั ของ Niemiec & Ryan (2009) ที่กาหนดให้ การยอมรับความรู้สึก
ของนักเรี ยน การลดความกดดันและการควบคุมเป็ นแนวทางที่จดั อยู่ในกลยุทธ์ส่งเสริ มความรู้สึก
ว่าอิสระ
นอกจากนันงานวิ
้
จยั ของ Tucker และคณะ (2002) Taylor และคณะ (2007) กล่าวถึงการ
สนับสนุนการกาหนดตนเองเป็ นการสนับสนุน กระตุ้นความคิดในตัวนักเรี ยน เช่น การให้ ทางเลือก
แก่นกั เรี ยน การสนับสนุนให้ นกั เรี ยนกากับตนเอง การใช้ เหตุผล รวมทังงานวิ
้
จยั ของ Fredricks
และคณะ (2004) กล่าวถึงวิธีการสนับสนุนความยึดมัน่ ผูกพัน ซึ่งไม่ได้ ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็ นกล
ยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน ได้ แก่ การให้ ทางเลื อก การร่ วมกัน
ตัดสินใจ การทาให้ เป็ นอิสระจากการควบคุมภายนอก เช่น การให้ รางวัลหรื อทาโทษ การให้ เหตุผล
ในการทาการบ้ าน
2.9 กลยุทธ์ ส่งเสริ มความรู้ สึกว่ าอิสระ เป็ นการช่วยให้ นกั เรี ยนรู้ สึกว่ามีการควบคุม
(helping students feel in control) เด็กๆ ทุกคนมีความต้ องการจาเป็ นที่จะรู้สึกถึงความเป็ นอิสระ
โดยปกติจะมีผ้ ูปกครองคอยดูแลสิ่งที่ทา ทัง้ นี ้เพื่อเด็กเข้ าสู่ช่วงวัยรุ่ นยิ่งเป็ นสิ่งที่สาคัญ งานวิจัย
แสดงให้ เห็นถึงความเชื่อมโยงเชิงบวกระหว่าง ความรู้สึกเป็ นอิสระส่วนบุคคลกับความพยายามใน
การทางาน ตราบเท่าที่พวกเด็กๆสามารถสร้ างสรรค์ ดาเนินการและบรรลุวตั ถุประสงค์ ได้ แม้ ว่าสิ่ง
ที่ นักเรี ยนส่วนใหญ่ ที่ศึก ษาอยู่ในโรงเรี ย นนัน้ ต้ องการ ครู สามารถที่ จ ะช่วยให้ นักเรี ยนรู้ สึกว่า
สามารถควบคุมการเรี ยนรู้ของตนได้ ดงั กลยุทธ์ตอ่ ไปนี ้ (White-McNulty et al., 2005)
2.9.1 การให้ ทางเลือก (offer choices) การเสนอให้ นกั เรี ยนได้ มีตวั เลือกในการ
ตัดสินใจ ซึง่ จะส่งผลให้ นกั เรี ยนรู้สกึ ว่าสามารถควบคุมได้ แม้ กระทัง่ ในโรงเรี ยน โดยการคิดตัวเลือก
ที่เป็ นไปได้ กาหนดขอบเขต ที่เป็ นเหตุเป็ นผล เป็ นที่ยอมรับและสามารถนาไปพัฒนาเชิงบวกได้ ซึ่ง
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นักเรี ยนที่เป็ นเด็กสามารถที่จะควบคุม 2 หรื อ 3 ตัวเลือกเช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Niemiec &
Ryan (2009)
2.9.2 การสอนทักษะการตัดสินใจ (teach decision-making skills) การสอนการ
ตัดสินใจเพื่อเพิ่มทักษะ ถ้ าการเลือกของนักเรี ยนที่จะก่อให้ เกิดโอกาสที่จะประสบความสาเร็ จได้
นัน้ นัก เรี ย นจ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งศึก ษาเกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจที่ ดี ฝึ กฝนการแก้ ไ ขปั ญ หาและกา ร
ตัดสินใจในกลุม่ ที่เหมาะสม โดยใช้ การระดมสมองเพื่อหาทางเลือก ตังแต่
้ ปัญหาจนถึงผลลัพธ์ที่ได้
จากการตัดสินใจ การให้ โอกาสการฝึ กฝนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในชันเรี
้ ยนยังช่วยเสริ มสร้ าง
ความสามารถในการตัดสินใจได้ เป็ นอย่างดีทงในและนอกโรงเรี
ั้
ยน ซึ่งในงานวิจยั ของ Niemiec &
Ryan (2009) เป็ นการให้ เหตุผลที่มีความหมายสาหรับกิจกรรมการเรี ยนรู้
2.9.3 การทาให้ น่าสนใจ (make it interesting) เมื่อมีโอกาส ครู ควรให้ นกั เรี ยนได้
เข้ าถึงอุปกรณ์การศึกษาและ ทดลอง/สัมผัสอุปกรณ์ โดยการใช้ อปุ กรณ์เพื่อเรี ยนรู้เกี่ยวกับวิชาและ
ความรู้ ต่างๆที่นกั เรี ยนอาจสนใจ จากนันใช้
้ ประวัติพื ้นฐานของนักเรี ยนเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การเรี ยน
2.9.4 การช่วยเหลือนักเรี ยนในการเรี ยนรู้ (help students value learning) เป็ นการ
ช่วยด้ านการเพิ่มคุณค่าของการเรี ยนรู้ ซึ่งเป็ นสิ่งที่ยากพอกันกับการทาให้ การเรี ยนรู้ นันน่
้ าสนใจ
เพราะบางกิจกรรมนันน่
้ าเบื่ออย่างมาก นักเรี ยนจะมีความรู้ สึกมีความยึดมัน่ ผูกพันแบบอิสระใน
การเรี ยนนัน้ ๆ อย่างไรก็ดีถ้านักเรี ยนเข้ าใจว่าเป็ นสิ่งที่ส าคัญในการสอน หรื อส่วนหนึ่งขององค์
ความรู้ และต้ องหาโอกาสที่จะแนะนาว่านักเรี ยนมาสามารถที่จะใช้ สิ่งที่เรี ยนในแต่ละวันได้ อย่างไร
เช่น คณิตศาสตร์ คิดเลขเวลาซื ้อสินค้ า
นอกจากนัน้ การปฏิบตั ิที่เชื่อว่าสนับสนุนการกาหนดตนเองและความยึดมั่นผูกพันของ
นัก เรี ย นได้ แ ก่ 1) การจัด การของครู เ ป็ นการสนับ สนุน ความสัม พัน ธ์ ที่ ดี แ ละการมี อิ ส ระ
ประกอบด้ วย การที่ครูมีอารมณ์ขนั ความสนิทสนมระหว่างครูและนักเรี ยน และการแบ่งปั นความรู้
ของครู ให้ แก่นกั เรี ยน 2) การสนับสนุนการเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการเรื่ องต่างๆของนักเรี ยน
เป็ นการสนับสนุนการมีอิสระ ประกอบด้ วย การจัดสภาพแวดล้ อมที่ดีด้วยตัวนักเรี ยนเอง (พื ้นที่
ตาแหน่งที่นงั่ กฎระเบียบ) และการจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 3) การให้ ของตอบแทน
เช่น คะแนน รางวัล การจัดงานเลี ้ยง การลดการบ้ าน การให้ เวลาคุยกับเพื่อน เป็ นต้ น 4) การได้ รับ
ความรักจากครู เช่น การยิ ้มให้ การให้ ความสุข การสร้ างความเพลิดเพลินให้ กับนักเรี ยน เป็ นต้ น
(Lawrence, 2011)
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2.10 กลยุ ท ธ์ ทางเลื อ ก เป็ นแนวคิ ด ของการรั บ รู้ ความสามารถของตนเอง (selfefficacy) กล่าวคือ ถ้ านักเรี ยนเชื่อในความสามารถของตนจะส่งผลต่อการเลือกเชิงการศึกษาและ
ความส าเร็ จ ในทางเลื อ กนัน้ การรั บรู้ ความสามารถของตนเองจึง มี ผลต่อความยึด มั่นผูก พัน
(Niemi, 2007) ทางเลือกของนักเรี ยน (student choice) ไม่ได้ หมายความว่านักเรี ยนต้ องมีอิสระ
ในกาหนดตนเองอย่างสมบูรณ์ แต่หมายถึงนักเรี ยนมีอานาจตัดสินใจดังเช่นการเลือกวัสดุอปุ กรณ์
การเรี ยน การสร้ างงาน กฎของชันเรี
้ ยน และการประเมิน แต่คาถามเกิดขึ ้นคือคาว่าอิสระในการ
เลือกของนักเรี ยนควรคานึงถึง 1) นักเรี ยนควรมีทางเลือกที่อิสระจริ งหรื อไม่ 2) ควรมีข้อจากัดหรื อ
การกาหนดขอบเขตของอิสระหรื อไม่ และ 3) ทางเลือกส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง
หรื อไม่ ทางเลือกเป็ นการรวมความหลากหลายที่เป็ นพื ้นฐาน (diversity) เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
เลื อ ก การรั บ รู้ ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) การสะท้ อ นให้ เ ห็ น ความรั บ ผิ ด ชอบ
(responsibility) เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจและความเป็ นเจ้ าของความสามารถการเรี ยนรู้ ของตนเอง
(Niemi, 2007) ความหลากหลายในที่นี ้มีผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันของนักเรี ยน ซึ่งหมายถึง 1 การ
เปิ ดรับเพื่อนจากสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 2) หลักสูตรที่มีวฒ
ั นธรรมที่หลากหลาย 3) ภูมิ
หลังของนักเรี ยนเกี่ยวกับการศึกษาที่แตกต่าง 4) การจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยนที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาที่กาหนด (Niemi, 2007)
Niemi (2007) ได้ สรุปงานวิจยั ของ Debruin-Parecki and Covington (1998) ที่ระบุว่า
ผลของกลยุทธ์ การสอนแบบทางเลือก ประกอบด้ วย 1) การคัดความพยายามเป็ นฐาน (effortbased grading) 2) โอกาสการเกิดผลการปฏิบตั ิงานที่หลากหลาย (multiple performance
opportunities) 3) การเพิ่มความรับผิดชอบและทางเลือกของนั กเรี ยน (increased student
responsibility and choice) 4) การให้ เหตุผลที่สืบทอดกันมาตามวัฒนธรรม (validation of
cultural heritage) การให้ ทางเลือกกับนักเรี ยน นักเรี ยนบางคนไม่สามารถตัดสินใจได้ ครู จึง
ตัดสินใจการมอบหมายงานแบบสุ่มโดยเปลี่ยนตามประเภทของงานที่มอบหมาเปรี ยบเทียบกับ
การจัดหาทางเลือกในทุกงานที่มอบหมาย
2.11 กลยุทธ์ ห้องเรี ยนแบบประชาธิปไตย (democratic classroom strategies) มา
เป็ นแนวคิดการสลับขัวการให้
้
ความสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอนระหว่างครูและนักเรี ยน โดย
เปลี่ ยนจากครู เ ป็ นผู้ข้อมูล กับนักเรี ยน เป็ นการจัดกิ จ กรรมโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์ กลาง การ
กระตุ้น ให้ นัก เรี ย นตัด สิ น ใจ และบทบาทหน้ า ที่ ข องครู เ ป็ นผู้อ านวยความสะดวกแก่ นัก เรี ย น
(Niemi, 2007; Spring, 2005) เช่น การให้ ทางเลือกกับนักเรี ยน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
การประชาคม และการให้ แสดงความสามารถที่หลากหลาย เป็ นต้ น (Niemi, 2007)
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ห้ องเรี ยนแบบประชาธิปไตย (democratic classrooms) มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับห้ องเรี ยน
แบบเน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ห้ องเรี ยนแบบประชาธิปไตยสะท้ อนให้ เห็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
ประชาธิปไตย เช่น การเคารพตนเองและผู้อื่น สิทธิและความรับผิดชอบ ซึ่ง Niemi (2007) กล่าวว่า
มี ง านวิ จัย หลายเรื่ องรวมค าว่า “ชัน้ เรี ย นแบบเน้ นผู้เ รี ยนเป็ นศูนย์ ก ลาง” และ “ชัน้ เรี ยนแบบ
ประชาธิ ปไตย” และจัดเป็ นกลยุทธ์ ที่มี ประสิทธิ ภาพและมีงานวิจัยใช้ คาว่า “วิธีการปฏิ บตั ิแบบ
ประชาธิปไตยในชันเรี
้ ยน” (Niemi, 2007)
วิธีการปฏิบตั ิแบบประชาธิ ป ไตยในห้ องเรี ยน มีวิธีการสอน 1) ปฏิบตั ิตามค่านิยมเชิง
ประชาธิปไตย 2) การร่ วมกันในการออกเสียงและตัดสินใจระหว่างนักเรี ยนด้ วยกัน 3) การหา
โอกาสให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่วมในการทางานกลุ่ม และการสื่อสาร และ 4) การช่วยให้ นกั เรี ยนมีแรง
บันดาลใจในการใช้ ชีวิตได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม (Beyer, 1986 อ้ างถึงใน Niemi, 2007)
2.12 ชั น้ เรี ยนแบบแนวคิดเปิ ดกว้ า ง (open-concept classrooms) หมายถึ ง
ห้ องเรี ยนไม่มีกาแพง หรื อการกระตุ้นการศึกษาตามพื ้นฐานความสนใจของนักเรี ยน หรื อโรงเรี ยนที่
กระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้แบบนาตนเองจากการเติบโตของแต่ละคน (Niemi, 2007)
กลยุ ท ธ์ ที่ 2.8-2.12 ได้ แก่ กลยุ ท ธ์ ก ารสนั บ สนุ น ความเป็ นอั ต ตาณั ติ (autonomysupportive strategies) กลยุทธ์ส่งเสริ มความรู้สึกว่าอิสระ(helping students feel in control) กล
ยุทธ์ ทางเลือกกลยุทธ์ห้องเรี ยนแบบประชาธิปไตย (democratic classroom strategies) และชัน้
เรี ยนแบบแนวคิดเปิ ดกว้ าง (open-concept classrooms) มีการอธิบายและแนวทางของกลยุทธ์ ที่
ใกล้ เคียงกัน ผู้วิจัยจึงจัดกลุ่มกลยุทธ์ การสนับสนุน ความเป็ นอัตตาณัติ เป็ นแนวทางหรื อวิธีการ
เพื่อให้ อิสระและควบคุมตนเองได้ ดงั ภาพ 2.8
การกากับตนเอง
กลยุทธ์การสนับสนุนความ
เป็ นผู้กาหนดตนเอง

ใช้ การเรียนรู้จากการคิดอย่างมีเหตุผล
การรับฟั งความคิดเห็นของนักเรียน
การช่วยเหลือนักเรียน

ภาพ 2.8 องค์ประกอบของกลุม่ กลยุทธ์การสนับสนุนความเป็ นอัตตาณัติ
ที่มา: Tucker และคณะ (2002) Reeve และคณะ (2004) Fredricks และคณะ (2004) WhiteMcNulty และคณะ (2005) Niemi (2007) Taylor และคณะ (2007) Niemiec และ Ryan
(2009) Lawrence (2011)
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2.13 การบริหารจัดการห้ องเรี ยน (Classroom management) เป็ นกระบวนการและ
เทคนิ คส าหรั บครู เ พื่ อ จัด บรรยากาศการเรี ย นรู้ ซึ่ง มี อิท ธิ พ ลต่อความสัม พัน ธ์ ที่ ดี ในการเรี ย นรู้
แบ่งเป็ น 3 ด้ านคือ (Jones, 2008)
2.13.1 พฤติกรรมเชิงสนับสนุน (Supportive behaviors) เป็ นการแสดงออกของ
ครู และปฏิสมั พันธ์ กับนักเรี ยนในการสนับสนุนการเรี ยนรู้ และความสัมพันธ์ ที่ดี ได้ แก่ การแสดง
ความนับถื อ การติดต่อหรื ออยู่กับนักเรี ยนบ่อย การฟั ง เชิงรุ กการสื่อสารระหว่างบุคคล การให้
กาลัง ใจนักเรี ยนในการแสดงความคิดเห็น การหลี กเลี่ ยงการพูดดูถูก การเขี ยนบันทึกย่อเพื่ อ
กระตุ้น การยกย่องจากเพื่ อการแสดงผลงานของนักเรี ยน การระบุพรสวรรค์และจุดแข็งที่ เป็ น
เอกลักษณ์ การใช้ อารมณ์ขนั การฉลองความสาเร็จ การเป็ นแบบอย่างที่ดี
2.13.2 การริ เริ่ มเชิงสนับสนุน (Supportive initiatives) เป็ นการริ เริ่ มของโรงเรี ยน
เพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้และความสัมพันธ์ทางบวก ได้ แก่กิจกรรมสังคม การสร้ างทีม การมีพี่เลี ้ยง
การให้ รางวัล ของตอบแทนหรื อ การระลึกถึง การสนับสนุนนักเรี ยน โปรแกรมที่ปรึ กษา บทบาท
นักเรี ยนเช่นเดียวกับครู การเป็ นหุ้นส่วนของผู้ปกครอง การเป็ นหุ้นส่วนของธุรกิจชุมชน การบริ การ
เรี ยนรู้และชุมชน กิจกรรมนอกหลักสูตร และโปรแกรมกีฬา การให้ เพื่อนเป็ นสื่อกลาง
2.13.3 โครงสร้ างเชิงสนับสนุน (Supportive structures) เป็ นการเปลี่ยนแปลง
องค์กรที่สาคัญเพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้และความสัมพันธ์ทางบวก ได้ แก่ชมุ ชนการเรี ยนรู้ขนาดเล็ก
ตารางเวลาทางเลือก การสอนเป็ นทีม ความต่อเนื่องในการสอน การประกอบการโดยโรงเรี ยนเป็ น
ฐาน ชุมชนการเรี ยนรู้แบบมืออาชีพ
2.14 กลยุทธ์ การสร้ างโอกาสการมีส่วนร่ วมและการเชื่อมโยงสิ่งที่นักเรี ยนสนใจ
(create opportunities for active participation and links to student interests) เป็ นการ
สนับสนุนความยึดมัน่ ผูกพันของนักเรี ยนภายในห้ องเรี ยน ได้ แก่ 1) การให้ เพื่อนสอน 2) การจัด
กลุ่มขนาดเล็กที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 3) การจัดกลุ่มขนาดเล็กเพื่อให้ นกั เรี ยนแต่ละ
คนมีบทบาทที่ได้ รับมอบหมาย และมีการกระจายงานกัน คล้ ายกับจิกซอว์ ที่ให้ นกั เรี ยนมีคนละชิ ้น
ซึง่ ต้ องเอามารวมกันให้ ได้ ภาพใหญ่ 4) การจัดกิจกรรมหรื อโครงการที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับเนื ้อหาที่
สอน 5) การสร้ างการเชื่อมโยงระหว่างเนื ้อหาในห้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยน เช่น อาชีพที่นกั เรี ยน
สนใจ ชุมชนในพื น้ ที่ หรื อเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ เร็ วๆนี ้ 6) การหาทางเลื อกที่นักเรี ยนอาจจะทา
โครงการหรื องานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายส าเร็ จ ด้ ว ยการใช้ ป ระโยชน์ จ ากความสนใจของนัก เรี ย น
(Anderson et al., 2004)
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จากงานวิจยั ของ Fredricks และคณะ (2004) แบ่งประเภทของกลยุทธ์การสร้ างความ
ยึด มั่น ผูก พัน กับโรงเรี ย นของนัก เรี ย น เป็ น 2 กลยุท ธ์ คื อ 1) กลยุท ธ์ ร ะดับ ลึก (Deep-level
strategies) เป็ นการจัดการหรื อการปฏิบตั ิงานของครู อย่างเป็ นระบบมากกว่าการให้ นักเรี ยน
ยอมรับกับเป้าหมายในการปฏิบตั ิงานที่กาหนดขึน้ ประกอบด้ วย 1.1) กลยุทธ์ การอภิมานเชิง
ความคิด (metacognitive strategies) เป็ นกลยุทธ์ ที่สนับสนุนความยึดมั่นผูกพันเชิงปั ญญา
(cognitive engagement) หรื อการกากับตนเอง (self-regulation) ได้ แก่ การกาหนดเป้าหมาย
การวางแผน และจัดการเรี ยนด้ วยความอุตสาหะ รวมทังการตรวจสอบและปรั
้
บเปลี่ยนความคิดให้
ดียิ่งขึน้ Fredricks และคณะ (2004) อธิ บายเพิ่มเติมว่า กลยุทธ์ การอภิมานเชิงความคิด
สนับสนุนความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเอง และ 1.2) กลยุทธ์การบริ หารจัดการงานด้ วย
ความความอุตสาหะ เช่น การตังใจที
้ ่จะกากับดูแล การยึดมั่นปฏิบตั ิ การนาข้ อมูลใหม่ไปเสริ ม
ความรู้ที่มีอยู่ และการตรวจสอบความเข้ าใจของตนและ 2) กลุยทธ์เบื ้องต้ น (surface strategies)
เป็ นการค้ นหากลยุทธ์ที่จะหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิงานที่ต้องใช้ ความอุสาหะ เช่น การไม่ทางานส่วนที่
ยากที่สดุ
นอกจากนันมี
้ งานวิจยั ที่ศกึ ษากลยุทธ์ การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน โดยแต่ละ
งานวิจยั มีการศึกษากลยุทธ์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งงานวิจยั ส่วนใหญ่ที่ผ้ วู ิจยั นาเสนอเป็ นการศึกษา 3
กลยุทธ์ที่สนับสนุน 3 ตัวแปรที่ทาให้ เกิดความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนไปพร้ อมๆกัน ประกอบด้ วย
การท าให้ นัก เรี ย นรั บ รู้ ว่ า ตนเองมี อิ ส ระ ควบคุม ตนเองได้ รั บ รู้ ว่ า อยู่ใ นสภาพแวดล้ อ มที่ มี
ความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน และความสามารถในการเรี ยน แต่ในบางงานวิจยั ไม่ได้ ระบุชดั เจนว่าทัง้
3 กลยุทธ์ เป็ นตัวแปรกลยุทธ์ ระบุเพียงแต่ว่าเป็ นตัวแปรที่สนับสนุนเท่านัน้ หรื อบางงานวิจยั จะ
กล่าวในบทนาหรื อชื่อเรื่ องว่าเป็ นการศึกษากลยุทธ์ แต่ในชื่อตัวแปร จะไม่ใช้ คาว่ากลยุทธ์นาหน้ า
ได้ แก่งานวิจยั ของTucker และคณะ (2002) Reeve และคณะ (2004) Taylor และคณะ (2007)
Niemi (2007) Reeve & Halusic (2009) และ Lawrence (2011) ซึ่งผู้วิจยั สรุปในตอนที่ 3
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
Taylor และคณะ (2011) ได้ นาเสนอกลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันของนักเรี ยนใน
หลักสูตรเฉพาะ จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ อง งานวิจยั และประสบการณ์ ของ Taylor และ
คณะ (2011) ซึง่ ประกอบด้ วยกลยุทธ์ แหล่งที่มา และยุทธวิธี โดยมีรายละเอียดดังตาราง 2.1
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ตาราง 2.1 กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันของนักเรี ยน
กลยุทธ์
สร้ างความชัดเจนและ
กาหนดความเชื่อมโยงที่
สอดคล้ องกันระหว่างอุปกรณ์
การเรียนการสอน/กิจกรรม
และบทบาทในการทางานใน
อนาคต
สร้ างความชัดเจนและ
กาหนดความเชื่อมโยงที่
สอดคล้ องกันระหว่างอุปกรณ์
การเรียนการสอน/กิจกรรม
และในการพัฒนาสติปัญญา

แหล่ งที่มา
Bartlett และคณะ (2002)

รายละเอียด
กาหนดเจตนารมณ์ของหลักสูตรไว้ อย่างชัดเจนในด้ านที่
เกี่ยวข้ องกับอนาคตในการทางานเช่นเดียวกันกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรครุศาสตร์ การมอบหมายงาน
ที่เกี่ยวกับการเขียน ซึง่ ส่งผลให้ นกั เรียนเกิดความ
พยายามในการเชื่อมโยงความคิด และเนื ้อหา

Desautel (2009)
Goldberg และ Coufal
(2009) Hu Kuh และ Li
(2008) Klebba และ
Hamilton (2007) West
(2004);

3.

มีการเรียนรู้ที่มากขึ ้น

4.

มีปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรียนรู้

Chi (2009) Hamer (2000)
Kennedy Lawton และ
Walker (2001)
Aggarwal และ O’Brien
(2008) Carnaghan และ
Webb (2007) Chi (2009)
Hernandez (2002) Munoz
และ Huser (2008)

5.

การปรับรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนส่วนบุคคล

Granitz Koernig และ
Harich (2009) Hartley
(2007, 2008, 2009) Lucas
(2010) Miriam และ Clegg
(2008)

6.

การใช้ เทคโนโลยีในการ
ส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้
ส่วนบุคคล หรือการมี
ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรียนรู้

Johnson และ Liber
(2008) Leese (2009)
Persky และคณะ (2009)
Sprague และ Dahl (2009)

ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาสติปัญญาและสิ่งที่
เกี่ยวข้ อง ส่งเสริมให้ คณะนาไปใช้ ในหลักสูตรการฝึ กและ
ประเมินกรอบการคิดเชิงวิพากษ์ และยังส่งเสริมการ
เชื่อมโยงระหว่างการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ ปัญหา และ
การตัดสินใจ (www.criticalthinking.org. Third-party
professional testimonials advocating relevance of
critical thinking)
การจัดกิจกรรมการเรียนเชิงกายภาพ เช่น การนาเสนอ
ในชันเรี
้ ยน การมอบหมายงาน การจัดกรณีศกึ ษา การ
เล่นเกมส์ที่ต้องอาศัยการตัดสินใจที่หลากหลาย
Sautter (2007) โดยทัว่ ไป การใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้ าร่วม จะ
เพิ่มความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรียนมากยิ่งขึ ้น โดยการทา
กิจกรรมกลุม่ จะส่งเสริมให้ เกิดการสร้ างโอกาสและใช้
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การใช้ เกมส์ตา่ งๆ
การใช้ กรณีศกึ ษา
คุณลักษณะส่วนบุคคลสามารถอธิบายถึงรูปแบบในการ
เรียนรู้ของแต่ละตัวบุลคลได้ ซึง่ รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนของคณะควรมีความสอดคล้ องกับรูปแบบการ
เรียนรู้ของนักเรียน ได้ แก่ ทัศนคติตา่ งๆ ความไว้ ใจ การ
เข้ าถึง ความห่วงใย การคิดเชิงบวก เป็ นต้ น นอกจากนัน้
สิ่งเหล่านี ้ยังจะส่งเสริมการปรับทัศนคติ การพัฒนาคณะ
และความฉลาดทางอารมณ์
รูปแบบการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม
การใช้ เทคโนโลยี โดยพิจารณาจากการเลือกใช้ เครื่องมือ
เช่น
การใช้ เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้ เกิดการมีสว่ นร่วมทัง้
ภายในและภายนอกห้ องเรียนให้ ดีขึ ้น เป็ นต้ น

1.

2.

ที่มา : Taylor และคณะ (2011)
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3. กิจกรรมการสร้ างความยึดมั่นผูกพัน
National Center for School Engagement (2007) ได้ รวบรวมกลยุทธ์การสร้ างความยึด
มัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนจากการแข่งขันของ NCSE เกี่ยวกับแนวคิดความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยนของนักเรี ยน โดยมีการจัดกลุม่ กลยุทธ์ตามหัวข้ อและกิจกรรมประกอบด้ วย 1) กิจกรรม
สาหรับนักเรี ยน ครอบครัว และชุมชน 2) การปฏิบตั ิที่ดีที่สุด โดยอิงจากหลักฐานและงานวิจยั 3)
สิ่งจูงใจ 4) นวัตกรรมการจัดการเรี ยนการสอน และหลักสูตร 5) การพัฒนาอาชีพและโปรแกรม
สาหรับผู้เรี ยน 6) นโยบายของโรงเรี ยน และ 7) โปรแรมต่างๆที่ใช้ ในโรงเรี ยน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.1 การจัด งานฉลองเป็ นการสร้ างกิ จ กรรม “เติม ความสนุก ” ของโรงเรี ย นในมลรั ฐ
เวอร์ จิเนีย เพื่อช่วยให้ นกั เรี ยนรู้ สึกสนุกสนานกับคณิตศาสตร์ กิจกรรมคือ การแข่งขันกินพาย การ
วัดเส้ นผ่าศูนย์กลางและเส้ นรอบวงของวัตถุที่มีลกั ษณะเป็ นวงกลม และเกมส์อื่นๆที่เกี่ยวกับวงกลม
3.2 การสนับสนุนการอ่านเป็ นคู่ของโรงเรี ยนในมลรัฐฟลอริ ดา โดยผู้ปกครองจะได้ รับการ
เสนอแนะและแนะนาเกี่ยวกับวิธีการอ่านคูก่ บั นักเรี ยนที่บ้านประมาณ 10 นาทีตอ่ วัน
3.3 การเสนอโปรแกรมหลังโรงเรี ยนเลิก ของโรงเรี ยนในมลรัฐโคโลวาโด เป็ นโปรแกรมที่
ได้ รับการออกแบบจากมุมมองของการปฏิ บตั ิที่ดีที่สุดในการจัดการเรี ยนการสอน ประกอบด้ วย
การสร้ างคาถามนา การสร้ างเครื อข่ายกับนักเรี ยน เป็ นต้ น ซึ่งโปรแกรมนี ้จะทาให้ นกั เรี ยนได้ สร้ าง
ประสบการณ์เรี ยนรู้ขึ ้นในใจ
3.4 การเพิ่ ม การตระหนัก รู้ ของสาธารณชนที่ อ ยู่ร อบข้ า งนัก เรี ย น Public Service
Announcements (PSA’s) ของโรงเรี ยนในมลรัฐฟลอริ ดา ได้ รับการพัฒนาและแพร่ ภาพผ่าน
สถานนี โ ทรทัศน์ ชุม ชน โดยในรายการ ผู้ป กครองได้ พูดคุย เกี่ ย วกับ ความล้ ม เหลวของการส่ง
นักเรี ยนไปโรงเรี ยน และอุปสรรคที่เกิดขึ ้น นอกจากนันยั
้ งมีช่วงรายการที่ให้ นกั เรี ยนได้ ให้ กาลังใจ
แก่ผ้ ทู ี่มาโรงเรี ยน กระตุ้น และจูงใจให้ นกั เรี ยนคนอื่นเห็นความสาคัญของการจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา
3.5 การสนับสนุนกิจกรรมระหว่างชุมชน โรงเรี ยนและครอบครัวของโรงเรี ยนในมลรั ฐ
แคลิฟอร์ เนีย เช่น ในเดือนตุลาคมของเขตแคลิฟอเนีย นักเรี ยนและผู้ปกครองจะเดินไปโรงเรี ยนกัน
โดยโรงเรี ยนเป็ นผู้จดั หาน ้าและผักผลไม้ สดให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วม (www.walktoschool-usa.org.)
3.6 การเคลื่อนไหวของชุมชนของโรงเรี ยนในมลรัฐเมน โดยการนาเครื่ องมือในการพัฒนา
ชุมชนของ the Connection Institute มาใช้ และแบ่งปั นให้ กบั ชุมชนทังหมด
้
เพื่อเป็ นการวางแผน
เชิงรุกมากขึ ้น
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3.7 การร่ วมมือกับมหาวิทยาลัย ของโรงเรี ยนในมลรัฐเทกซัส เป็ นการให้ มหาวิทยาลัย
ท้ อ งถิ่ น ให้ ก ารศึก ษาเพิ่ ม เติ ม ต่อ นัก เรี ย นประพฤติ ตัว ไม่ ดี แ ละครอบครั ว โดยหลัก สูต รนี จ้ ะ
ประกอบด้ วยผลกระทบเชิงลบของการไม่เข้ าเรี ยนโรงเรี ยนและผลกระทบเชิงบวกที่ช่วยให้ ประสบ
ความสาเร็จทางการศึกษา
3.8 การสร้ างความร่ วมมือระหว่างครอบครัวกับชุมชนนักเรี ยนและผู้ปกครองจะต้ องมี
ส่วนร่วมใน “คืนสาหรับผู้ปกครอง” โดยจะต้ องร่วมกันสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชนของโรงเรี ยนใน
มลรัฐเทกซัส เช่น การช่วยเก็บขยะในเมือง หรื อการเป็ นอาสาสมัครท้ องที่ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี ้จะ
ส่งเสริมความเป็ นผู้นา การมีสว่ นร่วมในสังคม และเสริมสร้ างให้ เกิดความรับผิดชอบ
3.9 การร่วมมือกันเพื่อป้องปรามพฤติกรรมเกเรจากทังโรงเรี
้
ยนและชุมชนของโรงเรี ยนใน
มลรัฐโคโลราโด โดยการใช้ นกั เรี ยนกลุ่มที่ดีเป็ นตัวอย่างในการเรื่ องการป้องปรามพฤติกรรมเกเร
และให้ คาแนะนาที่มีประโยชน์ตอ่ ผู้ปกครอง
3.10 การจัดวันครอบครัวของโรงเรี ยนในมลรัฐโคลัมเบียและโคโลราโด เป็ นการดาเนินการ
โดยโรงเรี ยนและธุรกิจในท้ องถิ่น ร่ วมกันจัดวันครอบครัวในโรงเรี ยนขึ ้น โดยโรงเรี ยนและธุรกิจใน
ท้ องถิ่นจะแบ่งปั นประสบการณ์ ที่ประสบความสาเร็ จที่ส่งเสริ มการพูดคุยกันของครอบครัวและ
ส่งเสริมให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างโรงเรี ยน ชุมชน และครอบครัว
3.11 การเสนอโปรแกรมสนับสนุนนักเรี ยนและผู้ปกครอง (Offer Programs to Support
Children and Parents) ของโรงเรี ยนในมลรัฐวิสคอนซิน เป็ นการสร้ างเพิ่มเกราะคุ้มกันให้ แก่ลกู ๆ
และเพิ่มศักยภาพให้ แก่ผ้ ปู กครองในการปกป้องลูกๆ
3.12 การติดตามและเป็ นพี่เลี ้ยงให้ กบั นักเรี ยนของโรงเรี ยนในมลรัฐเทกซัส เป็ นการ
แนวคิดเชิงรุกในการบริ หารเวลาและความรับผิดชอบในการเข้ าเรี ยน โดยการใช้ การบันทึกและ
การตรวจตรา ซึ่ง จะแสดงให้ เ ห็น ถึง นัก เรี ย นที ่ป ระสบความส าเร็ จ ด้ า นการศึก ษาว่า มีค วาม
รับผิดชอบอย่างไร
3.13 การร่ วมมือกันระหว่างโรงเรี ยน ศาล ชุมชน นักเรี ยนและครอบครัว ของโรงเรี ยนใน
มลรัฐเวอร์ จิเนีย ในการอภิปรายและปฏิบตั ิในระดับที่เหมาะสมในด้ านการเข้ าร่วม การตรวจตรา
และเยียวยา
3.14 โครงการติดตามพฤติกรรมของนักเรี ยนที่ถูกลงโทษ และให้ กลับเข้ าสู่โรงเรี ยนของ
โรงเรี ยนในมลรัฐเวอร์ จิเนีย โดยจะทาการใส่เครื่ องติดตามเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมที่จะต้ องเข้ า
เรี ยนให้ ครบ บาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม การทาการบ้ านและพฤติกรรมต่างๆ
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3.15 การให้ ของตอบแทนของโรงเรี ยนในมลรัฐโคโลราโด เช่นเดียวกับการให้ รางวัล โดย
การจัดให้ เด็กที่เข้ าเรี ยนครบได้ เล่นฟุตบอลตอนกลางวัน
3.16 การสนับสนุนพฤติกรรมเชิงบวกของโรงเรี ยนในมลรัฐฟลอริ ดา เป็ นการนาหลัก Got
Fish มาใช้ โดยเริ่มต้ นจากการที่นกั เรี ยนจะเลือกพฤติกรรมที่ดี และปฏิบตั ใิ นกรอบนันๆตลอดทั
้
งวั
้ น
3.17 การสร้ างกฎระเบียบในห้ องเรี ยนโดยนักเรี ยนของโรงเรี ยนในมลรัฐโอเรกอน เป็ น
การให้ นักเรี ยนสร้ างกฏในห้ องเรี ยนของตนเอง และให้ นักเรี ยนทุกคนลงชื่อเพื่อที่จะปฏิบตั ิตาม
และยังมีการให้ การยกย่องแก่ผ้ ทู ี่ปฏิบตั ติ ามได้ ดีที่สดุ
3.18 การพัฒนาทักษะความเป็ นผู้นาของโรงเรี ยนในออสเตรเลีย มลรัฐนิวเซาท์เวลล์ เป็ น
การให้ นกั เรี ยนเป็ นส่วนหนึง่ ที่สนับสนุนครูในการเลือก”กิจกรรมช่วงเช้ า”
3.19 ชมรมสาหรับการจัดการตามความสนใจของโรงเรี ยนในมลรัฐวิสคอนซิน เป็ นการ
กระจายโอกาสในการมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมตามที่นกั เรี ยนต้ องการ โดยคลับนี ้จะดาเนินการ
โดยครู และเจ้ าหน้ าที่ ในทุกๆ วันศุกร์ ใช้ เวลาประมาณ 45 นาที และนักเรี ยนสามารถเข้ าร่ วม
กิจกรรมได้ 3 กลุม่ ในช่วง 1 ปี
3.20 การเพิ่มความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูและนักเรี ยนของโรงเรี ยนในมลรัฐโอเรกอน
เป็ นการให้ ครูกินข้ าวกับนักเรี ยนแบบตัวต่อตัว ซึง่ ครูจะใช้ ชว่ งเวลาดังกล่าวให้ กาลังใจและกล่าวยก
ย่องนักเรี ยน ทาให้ เด็กๆรู้สกึ ได้ วา่ การทาดีมีผลทาให้ ประสบความสาเร็จในด้ านการศึกษา
ตอนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Tucker และคณะ (2002) ศึกษาตัวแปรของครูและนักเรี ยนที่เป็ นตัวทานายความยึดมัน่
ผูก พัน ทางการศึก ษาของนักเรี ยนในกลุ่ม นักเรี ย นชาวอเมริ กันเชื อ้ สายแอฟริ กันที่ มี ร ายได้ ต่ า
ตัวอย่างคือนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับเกรด 1-12 จานวน 170 คนซึ่งเป็ นการศึกษาวิธีการ
สร้ างความยึดมั่นผูกพัน โดยใช้ ชื่อตัวแปรว่าบริ บทของครู ที่นักเรี ยนรับรู้ (perceived teacher
context) ประกอบด้ วย 1) การสนับสนุนการกาหนดตนเองเป็ นการสนับสนุน กระตุ้นความคิดใน
ตัวนักเรี ยน เช่น การให้ ทางเลือกแก่นกั เรี ยน การสนับสนุนให้ นกั เรี ยนกากับตนเอง การใช้ เหตุผล
2) การสร้ างความเกี่ยวข้ องระหว่างครูและนักเรี ยน (teacher involvement) เป็ นการดูแลเอาใจใส่
และให้ ความสนใจกับนักเรี ยน เช่น การให้ ความสนใจกับนักเรี ยน 3) การจัดโครงสร้ าง (structure)
เช่น การสร้ างหรื อทาให้ กฎระเบียบชัดเจน การให้ ข้อมูลป้ อนกลับกับนักเรี ยน การคาดหวังที่สงู กับ
นักเรี ยน ผลการวิจยั สรุปว่า 1) การรับรู้ว่าตนเองอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่มีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน
และการสร้ างความเกี่ยวข้ องกันระหว่างครู กบั นักเรี ยนมีอิทธิพลโดยตรงต่อความยึดมัน่ ผูกพันกับ
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โรงเรี ยน 2) การรับรู้ว่าตนเองมีความสัมพันธ์อนั ดีเป็ นตัวแปรส่งผ่านระหว่างความสามารถในการ
เรี ยน และความยึดมัน่ ผูกพัน 3) การมีอิสระในปกครองตนเองเป็ นตัวแปรส่งผ่านระหว่างการ
สนับสนุนการกาหนดตนเอง และความยึดมั่นผูกพัน 4) เมื่ อควบคุม ตัวแปรระดับชัน้ และการ
จัดระบบด้ วยตนเอง พบว่า ความเกี่ ยวข้ องของครู มีอิทธิ พลโดยตรงต่อความยึดมั่นผูกพันของ
นักเรี ยนระดับสูง โดยเฉพาะนักเรี ยนในเกรด 7-12 ดังนันหากนั
้
กเรี ยนชาวอเมริ กนั เชื ้อสายแอฟริ กนั
มีความเกี่ยวข้ องกับครูต่าจะทาให้ เกิดความเสี่ยงที่จะทาให้ ความยึดมัน่ ผูกพันต่าและเป็ นปั ญหา
สาคัญต่อการประสบความสาเร็จทางการศึกษา
Reeve และคณะ (2004) ศึกษาการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันของนักเรี ยนโดยการเพิ่มการ
กาหนดตัวเองของครู ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงทดลองกับ ตัวอย่างคือ ครูระดับมัธยมศึกษาปลายจานวน
20 คนโดยตัวแปรจัดกระทาคือข้ อมูลข่าวสารและการแนะนาวิธีการสนับสนุนการกาหนดตัวเอง
ของนัก เรี ยน บนพื น้ ฐานของทฤษฏี ก ารก าหนดตนเอง ผลการวิ จัย พบว่า กลุ่ม ครู ที่ ไ ด้ รับ การ
ฝึ กอบรมมี พ ฤติกรรมการสนับสนุนการกาหนดตนเองมากกว่ากลุ่ม ครู ที่ไ ม่ไ ด้ รับการฝึ กอบรม
นอกจากนันกลุ
้ ่มครู ที่ใช้ การสนับสนุนการกาหนดตนเองระหว่างการจัดการเรี ยนการสอน ทาให้
นักเรี ยนมีความยึดมัน่ ผูกพันมากยิ่งขึ ้น
Taylor และคณะ (2007) ศึกษากลยุทธ์การกาหนดตนเองที่ส่งผลต่อความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยนของนักเรี ยน โดยกลยุทธ์ที่ Taylor และคณะ นามาศึกษาเป็ นตัวแปรเดียวกับงานวิจยั
ของ Tucker และคณะ (2002) ดังที่กล่าวมาข้ างต้ น ซึ่งประกอบด้ วย กลยุทธ์ การสนับสนุนการ
ก าหนดตนเองกลยุท ธ์ ก ารสร้ างความเกี่ ย วข้ อ งระหว่า งครู แ ละนัก เรี ย น และกลยุท ธ์ ก ารจัด
โครงสร้ าง ผลการวิจยั พบว่า 1) กลยุทธ์การสนับสนุนการกาหนดตนเองสามารถทานายนักเรี ยนใน
ด้ านการรับรู้ว่ามีอิสระและควบคุมตนเอง และการได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ยวข้ องได้ อย่างมี
นัยสาคัญที่ .001 โดยทานายการรับรู้ของนักเรี ยนว่ามีอิสระและควบคุมตนเองได้ มากที่สดุ คือ 30%
2) กลยุทธ์การจัดโครงสร้ างสามารถทานายนักเรี ยนในด้ านการรับรู้วา่ ตนเองอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่มี
ความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันได้ อย่างมีนยั สาคัญที่ .01 และทานายความสามารถในการเรี ยนได้ อย่างมี
นัยสาคัญที่ .001 โดยทานายการรับรู้ของนักเรี ยนว่าตนเองอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่มีความสัมพันธ์อนั
ดีตอ่ กันได้ มากที่สดุ คือ 16% และ 3) กลยุทธ์การสร้ างความเกี่ยวข้ องระหว่างครูและนักเรี ยนสามารถ
ทานายนักเรี ยนในด้ านการรับรู้วา่ มีอิสระและควบคุมตนเอง ความสามารถในการเรี ยน และการได้ รับ
สัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ยวข้ องได้ อย่างมีนยั สาคัญที่ .001 โดยทานายการรับรู้ของนักเรี ยนว่าตนเอง
อยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่มีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันได้ มากที่สดุ คือ 43%

43
Niemi (2007) ศึกษากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริ มความยึดมัน่ ผูกพันและการ
เรี ยนรู้ของนักเรี ยน ซึ่งมีการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ อง สามารถสรุปกลยุทธ์หลักได้ แบ่งเป็ น 3 กล
ยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์ชนเรี
ั ้ ยนแบบประชาธิปไตย เช่น การให้ ทางเลือกกับนักเรี ยน การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน การประชาคม และการให้ แสดงความสามารถที่หลากหลาย แต่ทงนี
ั ้ ้มีผลงานวิจยั
บางเล่มกล่าวว่า การแสดงความสามารถที่หลากหลายไม่ใช่กลยุทธ์ 2) กลยุทธ์ การเรี ยนรู้ แบบ
ร่วมมือ เป็ นกลยุทธ์ที่เพิ่มความยึดมัน่ ผูกพันของนักเรี ยน ประกอบด้ วยการเสริ มความมัน่ ใจ ความ
รับผิดชอบ ทักษะทางสังคม และการตระหนักทางสังคม และ 3) การสนับสนุนการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง ประกอบด้ วย ความรู้สกึ ว่าเป็ นผู้มีความสามารถที่จะประสบความสาเร็จ ความเชื่อในการ
ควบคุมความสามารถของตนเอง นอกจาก 3 กลุม่ กลยุทธ์ดงั ที่กล่าวมาข้ างต้ น ยังมีกลยุทธ์ที่กล่าวถึง
แต่ไม่ได้ อธิบายรายละเอียดเช่น กลยุทธ์การเสนอแบบผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง เป็ นต้ น
Reeve และ Halusic (2009) จากการศึกษาวิธีการที่ทาให้ นกั เรี ยนเกิดความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยนโดยยึดหลักการของทฤษฏีการกาหนดตนเองของตัวอย่างคือ ครูระดับ K-12 เพื่อนาสู่
การปฏิบตั ิ จากคาถาม “ครูจะกระตุ้นความยึดมัน่ ผูกพันขันต้
้ นในกิจกรรมการเรี ยนรู้อย่างไร”และ”
ครูสามารถช่วยดารงรักษาความยึดมัน่ ผูกพันของนักเรี ยนอย่างไร” ผลการวิจยั พบว่าวิธีการสร้ าง
ความยึดมัน่ ผูกพันของนักเรี ยนแบ่งเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
1) การใช้ แหล่งจูงใจภายในตามธรรมชาติ (nurture inner motivational resources) เป็ น
การกระตุ้นความยึดมัน่ ผูกพันขันต้
้ น การวางแผนการเรี ยนการสอน ครูที่สนับสนุนให้ นกั เรี ยนรู้สึก
อิสระจะมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนร่วมกับวิธีการต่างๆเพื่อดึงแหล่งจูงใจภายในออกมา ดัง
ตัวอย่างในงานวิจยั ของ 9 เรื่ องที่ Reeve และ Halusic (2009) นาเสนอได้ แก่ การสร้ างความ
น่าสนใจ การให้ อิสระ ความเชื่อว่าผู้เรี ยนมี ความสามารถการได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ยวข้ อง
ความชื่ นชอบ การท้ า ทาย การตัง้ เป้ าหมาย เป็ นต้ น วิ ธี ก ารเหล่า นี จ้ ะกระตุ้นให้ นัก เรี ย นเกิ ด
แรงจูงใจในการเรี ยนรู้มากกว่าการบังคับให้ ตงใจเรี
ั ้ ยน
2) การอธิบายด้ วยเหตุผลที่ต้องให้ นกั เรี ยนทา (provide explanatory rationales) การใช้
กิจกรรมที่ไม่น่าสนใจเช่น การให้ การบ้ าน การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ กิจกรรมนี ้จะทาให้ นกั เรี ยน
เกิดความยึดมัน่ ผูกพันได้ โดย 1) อธิบายด้ วยเหตุผลที่ต้องให้ นกั เรี ยนทา และ 2) บทเรี ยนควรมีการ
วางแผนจากเป้าหมายที่ อยู่ภ ายในนักเรี ยนมากกว่าภายนอก เช่น การเรี ยนค าศัพ ท์ จ ะทาให้
นักเรี ยนมีโอกาสเพิ่มทักษะในการเป็ นนักเขียนได้
นอกจากนันวิ
้ ธีการสนับสนุนความสนใจของนักเรี ยน การสื่อสารแบบไม่ต้องควบคุมหรื อ
ภาษาไม่ทางการ ส่งเสริมด้ านที่ไม่นา่ สนใจของงานโรงเรี ยนให้ เกิดคุณค่า การรับทราบและยอมรับ
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ผลเชิงลบของนักเรี ยนที่สะท้ อนปฏิกิริยาที่ถูกต้ องต่องานที่ได้ รับมอบหมาย สามารถทานายการ
แสดงความยึด มั่น ผูก พัน เชิ ง บวกของนัก เรี ยนที่ ม ากขึน้ โดยวิ ธี การสนับ สนุนความสนใจของ
นักเรี ยน การสื่อสารแบบไม่ต้องควบคุมหรื อภาษาไม่ทางการ ส่งเสริ มด้ านที่ไม่น่าสนใจของงาน
โรงเรี ยนให้ เกิดคุณค่า การรับทราบและยอมรับผลเชิงลบของนักเรี ยนที่สะท้ อนปฏิกิริยาที่ถกู ต้ องต่อ
งานที่ได้ รับมอบหมาย สามารถทานายการแสดงความยึดมัน่ ผูกพันเชิงบวกของนักเรี ยนที่มากขึ ้น
Lawrence (2011) ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่สนับสนุนความยึดมัน่ ผูกพันและแรงจูงใจ บน
พื ้นฐานของการรับรู้การกาหนดตนเองของนักเรี ยนและครูในระดับ มัธยมศึกษาปลาย โดยวิธีการ
วิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้ วยการสนทนากลุ่มนักเรี ยนจานวน 18 คน และการสารวจด้ วย
แบบสอบถามแก่นกั เรี ยนจานวน 2,399 คนและครูจานวน 146 คน ผลการวิจยั พบว่า การปฏิบตั ิที่
มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความเป็ นอิสระและความสัมพันธ์ในห้ องเรี ยนระดับ มัธยมศึกษาคือ การ
ถามนักเรี ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบ การใช้ อารมณ์ขนั และเล่าเรื่ อง การให้ นกั เรี ยนตัดสินใจด้ วยตนเอง
การหลีกเลี่ยงการควบคุมโดยการให้ ของตอบแทน และการเน้ นการเรี ยนรู้มากกว่าหลักการ
จากผลการศึก ษาเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง พบว่า ปั จ จัย ที่ ทาให้ เ กิ ด ความยึด มั่นผูก พัน กับ
โรงเรี ยนของนักเรี ยน ประกอบด้ วยปั จจัยเกี่ยวกับการสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยน และปั จจัยสาคัญ
จากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับนักเรี ยนรวม 3 กลุ่ม ประกอบด้ วย 1) ครู (Kohl et al., 2000 Jeynes,
2005; O’Reilly et al., 2006; Pomerantz, et al., 2007 Perdue et al., 2009 Dalun et al., 2011)
2) พ่อแม่ (Appleton et al., 2006; Irvin, 2007; Erickson และ Martinez, 2007; Mireles-Rios, &
Romo, 2010; Chun-hong, 2010, Roorda et al., 2011) และ 3) เพื่อน (Fuligni & Eccles 1993;
Fuligni, Eccles, Barber, & Clements, 2001; Ryzin, Gravely, & Roseth, 2007; SimonsMorton & Chen, 2009; Yibing et al., 2011)
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงความสัมพันธ์ และปริ มาณเวลาที่ บุคคลมีการทากจิกรรม
ร่วมกันกับนักเรี ยน พบว่า นอกจากครู เป็ นบุคคลสาคัญและมีความใกล้ ชิดกับนักเรี ยนมาก ครู ยงั
เป็ นผู้มอบความรู้ ทักษะ และแนวปฏิบตั ิตา่ งๆ ดังนันหากครู
้
ตระหนักถึงความสาคัญของความยึด
มัน่ ผูกพัน รู้วา่ ปั จจัยใดมีอิทธิพลต่อความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน รวมถึงปั จจัยเชิงกล
ยุทธ์ ที่อิทธิพลต่อความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน ครู จะรู้ แนวทางการเลือกใช้ กลยุทธ์
การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันที่เหมาะสม และเป็ นผู้สร้ างกิจกรรมและสถานการณ์ให้ นกั เรี ยนหรื อ
ผู้เกี่ ยวข้ องปฏิ บัติตามได้ ง่ าย ซึ่งจะส่งผลให้ นักเรี ยนเกิ ดความยึดมั่นผูกพันได้ ในที่ สุด จากการ
สังเคราะห์กลยุทธ์ การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพัน พบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่ศึกษากลยุทธ์ คล้ ายกัน แต่
การเรี ยกชื่อกลยุทธ์จะแตกต่างกันไป ซึง่ พิจารณาได้ จากคาอธิ บายในแต่ละกลยุทธ์ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงจัด
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กลุ่มกลยุทธ์ที่มีลกั ษณะคล้ ายกันเป็ น 3 กลุ่มคือ 1) กลยุทธ์การสร้ างความสัมพันธ์ 2) กลยุทธ์การ
สนับสนุนความเป็ นอัตตาณัติ และ 3) กลยุทธ์การเสริมพลังนักเรี ยนแสดงให้ เห็นดังตาราง 2.2
ตาราง 2.2 การจัดกลุม่ กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนที่มีลกั ษณะคล้ ายกัน
องค์ ประกอบ
1. กลยุทธ์ การสร้ างความสัมพันธ์
กลยุทธ์การเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
กลยุทธ์การสร้ างสภาพแวดล้ อมทางการ
เรี ยนที่ดี
การบริ หารจัดการห้ องเรี ยน
2. กลยุทธ์ การสนับสนุนความเป็ น
อัตตาณัติ
กลยุทธ์การสนับสนุนความเป็ นผู้กาหนด
ตนเอง
กลยุทธ์สง่ เสริ มความรู้สกึ ว่าอิสระ
กลยุทธ์ทางเลือก
3. กลยุทธ์ การเสริมพลังนักเรียน
กลยุทธ์การรับรู้ความสามารถของตนเอง
กลยุทธ์สง่ เสริ มความเชื่อว่าตนเองมี
ความสามารถ

Tucker Fredricks
และคณะ และคณะ
(2002)
(2004)



White-McNulty Niemi
และคณะ
(2007)
(2005)



Taylor และ Reeve และ Niemiec
Ntoumanis Halusic
และ Ryan
(2007)
(2009)
(2009)
































กลยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์ มีองค์ประกอบย่อย ซึ่งส่วนใหญ่มีประเด็นที่คล้ ายกัน ผู้วิจยั จึงแบ่ง
องค์ประกอบตามผลการสังเคราะห์ดงั ตาราง 2.3
ตาราง 2.3 องค์ประกอบกลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
องค์ ประกอบ
1. กลยุทธ์ การสร้ างความสัมพันธ์
1.1 การให้ พ่อแม่มีสว่ นร่ วม
1.2 ใช้ การเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ
1.3 การมอบหมายความรับผิดชอบ
2. กลยุทธ์ กลยุทธ์ การสนับสนุนความ
เป็ นอัตตาณัติ
2.1 การรับฟั งความคิดเห็นของนักเรี ยน
2.2 การเรี ยนรู้ จากการคิดอย่างมีเหตุผล
2.3 การกากับตนเอง
3.กลยุทธ์ การเสริมพลังนักเรี ยน
3.1 การช่วยเหลือนักเรี ยน
3.2 การให้ ข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสม
3.3 การคาดหวังให้ ผ้ เู รี ยนประสบ
ความสาเร็ จระดับสูง

Tucker Fredricks WhiteNiemi
และคณะ และคณะ McNulty และ (2007)
(2002) (2004)
คณะ (2005)





























Taylor และ Reeveและ Niemiec
Ntoumanis Halusic
และ Ryan
(2007)
(2009)
(2009)
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แนวคิดของกลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนของนักเรียน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับกลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับ
โรงเรี ยนของนักเรี ยนสามารถสรุปได้ เป็ น 3 แนวคิด ดังนี ้
แนวคิด ที่ 1 การปลูกฝั งความยึดมั่นผูกพันเชิงบวกในห้ องเรี ยน (foster positive
engagement in the classroom) โดยครูเป็ นบุคคลสาคัญในการปลูกฝั งความยึดมัน่ ผูกพันให้ กบั
นักเรี ยน เพราะครูมีความเกี่ยวข้ องกับนักเรี ยนโดยตรงและเป็ นแบบฉบับที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
ของนักเรี ยน โดยแบ่งเป็ น 3 กลยุทธ์ยอ่ ยดังนี ้
1) การปลูกฝั งค่ านิยมความเชื่อในผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (cultivate a culture of
achievement) ครูอาจจะสร้ างเป้าหมายทางการศึกษาปลายปี ซึ่งเป็ นเป้าหมายเฉพาะของนักเรี ยน
แต่ละคน และเพื่อแสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนสามารถควบคุมให้ ได้ ตามเป้าหมายที่วางไว้ นักเรี ยนต้ อง
ทาโครงการวิ จัยให้ ส าเร็ จ หรื อการน าเสนอปากเปล่า ทัง้ นี ค้ รู ต้องชั่ง น า้ หนักระหว่างการเลื อก
เป้าหมายที่ท้าทาย และเป้าหมายที่นกั เรี ยนที่นกั เรี ยนสามารถทาให้ สาเร็ จได้ และหาวิธีที่สร้ างสรรค์
ในการทางานเพื่อบรรลุเป้าหมาย เช่น การติดตามความก้ าวหน้ าของนักเรี ยนตลอดทังปี
้ จะทาให้
นักเรี ยนยังคงให้ ความสนใจกับการศึกษาและสิ่งที่พวกเขาลงทุนทาไว้ ในการเรี ยน เมื่อนักเรี ยนรู้สึก
ว่าท้ าทาย น่าจะทาให้ ความเบื่อน้ อยลงและความยึดมั่นผูกพันมากขึน้ ครู ควรตังเป
้ ้ าในการสร้ าง
วัฒนธรรมในห้ องเรี ยนว่า การเรี ยนคือสิ่งที่”เยี่ยม” และการถามคาถามไม่เพียงแต่เป็ นสิ่งที่ควรทา
แต่เป็ นสิ่งที่ได้ รับการคาดหวังให้ เกิดขึ ้น
2) การเน้ นการเรี ยนแบบผู้เรี ยนได้ ลงมือกระทาและการจัดหลักสูตรที่เกี่ยวข้ อง
(concentrate on active learning and a relevant curriculum) ครูใช้ กลยุทธ์การสอน เช่น การ
เรี ยนแบบร่วมมือและการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ และการออกแบบหลักสูตรที่ทกุ คนเข้ าถึงได้ และ
เกี่ยวข้ องกัน จะแสดงให้ เห็นถึงการเพิ่มความยึดมัน่ ผูกพันในการเรี ยนอย่างดี ตัวอย่างของกลยุทธ์
การสอนที่สนับสนุนความยึดมัน่ ผูกพันของนักเรี ยนคือ การจัดกิจกรรมกลุ่ม และการมอบหมายงาน
การทาโครงการระยะยาว กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องโดยตรง การสอนที่แตกต่าง บทเรี ยนและกิจกรรมที่มา
จากภูมิหลัง ความสนใจและความต้ องการทางการศึกษาของนักเรี ยน
ครูต้องตระหนักว่านักเรี ยนเรี ยนรู้มากขึ ้นและจดจาข้ อมูลข่าวสารมากขึ ้น เมื่อพวกเขามีส่วน
ร่ วมกันในกระบวนการเรี ยนรู้ และเมื่ อนักเรี ยนสามารถเชื่ อมโยงกับสิ่ งที่ ครู สอนได้ ซึ่งเป็ นการ
เชื่อมโยงระหว่างข้ อมูลที่สอนและชีวิตจริ ง เช่น การใช้ ชีวิตในทุกๆวัน ประเด็นทางสังคม และสิ่งที่
กังวลในแต่ละช่วงวัยและกลุ่มอายุนกั เรี ยนในกลุ่ม สิ่งเหล่านีจ้ ะเพิ่มความยึดมันผูกพันในชันเรี
้ ยน
อย่างมีประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น ครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นอาจจะ
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เลือกหัวข้ อที่ชกั จูงให้ นกั เรี ยนอยากเขี ยน ซึ่งเป็ นเรื่ องที่เด็กในวัยนี ้สามารถเชื่อมโยงกันได้ ง่าย การ
ผนวกความสนใจของนักเรี ยนเข้ าไปในกระบวนการเรี ยนรู้ จะเพิ่มความยึดมัน่ ผูกพันของนักเรี ยนใน
การเรี ยน
3) การสนับสนุน และให้ กาลังใจ (Offer Support and Encouragement) ความยึดมัน่
ผูกพันมี ความสัม พันธ์ เ ชิ งบวกกับการสนับสนุนของครู มี ง านวิจัยจ านวนมากพบว่านักเรี ยนที่
สังเกตเห็นว่าครูให้ การสนับสนุนและดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับความสาเร็ จของพวกเขา เป็ นไปได้ ว่าจะมี
ความยึดมั่นผูกพันในห้ องเรี ยนมากขึน้ และเรี ยนได้ ดี มี งานวิจัยที่ พบว่านักเรี ยนรู้ สึกไม่มั่นใจใน
ความสามารถของพวกเขาว่าจะสามารถทาสิ่งใดให้ สาเร็ จได้ ทาให้ ขาดความพยายามที่จะทางาน
การสร้ างความเชื่ อมั่นของนักเรี ยนไม่ได้ เกี่ ยวกับการบอกว่าสิ่ง ที่ เขาทานัน้ ดีเยี่ ยม แต่เป็ นการ
ประเมินจุดแข็งหรื อจุดอ่อนของนักเรี ยนเพื่อหาวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมได้ อย่างถูกต้ องแม่นยา
นอกจากนันการยอมรั
้
บว่านักเรี ยนมีความสามารถทางการศึกษาที่มากขึ ้นและมีการปรับปรุงตัวเป็ น
อีกทางหนึง่ ที่จะสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั นักเรี ยนได้
นอกจากครูที่มีบทบาทสาคัญต่อการใช้ กลยุทธ์ การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันแล้ ว โรงเรี ยนยัง
เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะเพิ่มความยึดมัน่ ผูกพันได้ ด้วย การเพิ่มความเกี่ยวข้ องกับผู้ปกครอง (Increase
Parental Involvement) การให้ การมุ่งเน้ นที่ความปลอดภัยของโรงเรี ยน (Focus on School Safety)
และการเสนอกิจกรรมนอกหลักสูตร (Offer Extracurricular Activities)
แนวคิด ที่ 2 เป็ นแนวคิดที่กาหนดขึน้ เพื่ อสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรี ยนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง แต่สามารถประยุกต์ใช้ แนวคิดนี ้กับการดาเนินงานของครูในโรงเรี ยน
1) การสร้ างความสั มพันธ์ และการตระหนั ก (Relationships and awareness)
ประกอบด้ วย 1) การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนในทุกระดับ เพื่อสร้ างความการตระหนัก
การทางานร่วมกัน และการเป็ นหุ้นส่วนกัน 2) การอานวยความสะดวกนักเรี ยนในการมีส่วนร่วมการ
วางแผน การจัดลาดับความสาคัญ และการดาเนินการ 3) การเชื่อมโยงนักเรี ยนและผู้ปกครองของ
นักเรี ยนกับสถาบันการศึกษา เพื่อสร้ างความตระหนักถึงโอกาสที่จะเกิดขึ ้น และสร้ างความรู้ สึก
ความเป็ นเจ้ าของ ความภาคภูมิใจ และ4) การปลูกฝั งและสนับสนุนการมีสว่ นร่วม
2) การพัฒนาความรู้ และความสามารถ (Knowledge and capacity) ประกอบด้ วย 1)
การสร้ างและขยายนวัตกรรมการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ของโรงเรี ยน 2) การทาหน้ าที่ดาเนินการ
วิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับโรงเรี ยนเพื่ อสร้ างองค์ความรู้ ใหม่และเผยแพร่ ผลการศึกษาและนาไปสู่การ
กาหนดนโยบายและการนาไปปฏิบตั ิ 3) การสนับสนุนให้ โรงเรี ยนสามารถที่จะเข้ าถึงผู้เชี่ยวชาญทัง้
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ทางด้ านวิชาการและด้ านเทคนิค รวมถึงฐานข้ อมูล ทรัพยากร สิ่งอานวยความสะดวกและเครื่ องมือ
ต่างๆ 4) การสนับสนุนให้ โรงเรี ยนสามารถที่จะกาหนดความสาคัญและการดาเนินการที่เกี่ยวข้ อง
กับแนวคิดของภาครัฐ รวมถึงหลักสูตรของประเทศ
3) การทาให้ นักเรี ยนบรรลุส่ ิงพึงปรารถนา เป้าหมายความสาเร็ จ และสิ่งที่ม่ ุงหวัง
(Aspiration, attainment, recognition and prospects) ประกอบด้ วย 1) การเสริ มสร้ าง ส่งเสริ ม
และสนับสนุน โอกาสที่หลากหลายและแนวทางที่จะกระตุ้นนักเรี ยนที่มีพื ้นฐานที่แตกต่างกันให้ มี
ส่วนร่วมในการศึกษาและโอกาสในชีวิตที่เพิ่มขึ ้นหลังเรี ยนจบ 2) การเพิ่มพูนและพัฒนาพรสวรรค์
และความสามารถพิเศษของเด็ กนักเรี ยน เพื่อช่วยในการพัฒนาศักยภาพของพวกเขา 3) การ
เพิ่มพูนความปรารถนาและความต้ องการมีส่วนร่ วมในด้ านการศึกษาของนักเรี ยนโดยสาธิตให้ เห็น
ถึงความสามารถที่จะทาให้ ประสบความสาเร็ จ 4) การเสริ มสร้ างทักษะ ให้ แก่นกั เรี ยนในท้ องถิ่น
และสร้ างความมัน่ ใจและแรงปรารถนารวมถึงการมีสว่ นร่วมและการเตรี ยมความพร้ อมในการศึกษา
ในระดับที่สงู ขึ ้น 5) การช่วยในการจัดการตามความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยนในด้ านวิชาเฉพาะ
ทาง 6) การดาเนินการโครงการที่สนับสนุนและช่วยส่งเสริ มนักเรี ยนให้ ได้ รับการยอมรับและได้ รับ
รางวัลจากความสาเร็จทางการศึกษา และ 7) การเผยแพร่ประสบการณ์จากการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
แนวคิดที่ 3
1) การใช้ วิธีการเรี ยนรู้ แบบผู้เรี ยนได้ ลงมือกระทาและการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือกัน
(Active and Collaborative Learning) นักเรี ยนจะเรี ยนมากขึ ้นเมื่อพวกเขาเป็ นผู้ลงมือกระทา
ด้ วยกเรี ยนสามารถแก้ ไขปั ญหาหรื อเข้ าใจเนื อ้ หาที่ยากได้ นักเรี ยนจะพัฒนาทักษะที มีค่าเพื่ อ
เตรี ยมตัวในการจัดการกับสถานการณ์และปั ญหาต่างๆที่ต้องเผชิญในการทางาน ชุมชน และการ
ใช้ ชีวิตส่วนตัว ตัวอย่างกิจกรรมเช่น คูค่ ิดร่วม กิจกรรมการเขียน การระดมความคิด การใช้ เกมส์
การโต้ วาที การทางานเป็ นกลุ่ม การสรุ ปหัวข้ อ การใช้ เทคโนโลยี กรณีศึกษา การจาลองบทบาท
การตังค
้ าถาม
2) การส่ งเสริ ม ให้ นัก เรี ย นได้ ใช้ ค วามพยายามในการเรี ยน (Student Effort)
พฤติกรรมของนักเรี ยนมีส่วนสาคัญต่อการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนเอง และเป็ นการสร้ างโอกาสให้ พวก
เขาจะบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาและประสบความสาเร็ จ ตัวอย่างกิจกรรมเช่น การประเมิน
ตนเองของนักเรี ยน การให้ รางวัล การคาดหวังว่านักเรี ยนจะทาสาเร็ จ การช่วยนักเรี ยนในการ
กาหนดเป้าหมายที่ท้าทาย
3) การจัดกิจกรรมที่ทาให้ เกิดความท้ าทายทางการศึกษา (Academic Challenge)
งานที่สร้ างสรรค์และท้ าทายปั ญญาเป็ นหัวใจหลักของการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน รวมทังปริ
้ มาณงานที่
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มอบหมาย ความซับซ้ อนของงาน ตัวอย่างกิจกรรมเช่น การมอบหมายงานเป็ นกรณีศึกษา การ
มอบหมายงานโดยการอ่าน
4) การสร้ างปฏิ สั ม พั นธ์ ระหว่ า งครู กั บ นั ก เรี ยน (Student-Faculty Interaction)
โดยทัว่ ไป หากนักเรี ยนมีการติดต่อกับครู มากขึ ้น นักเรี ยนน่าจะเรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ ้น การบรรลุเป้าหมายทางการศึกษานัน้ สามารถผ่านการปฏิสัมพันธ์ พี่เลีย้ ง การชี ้แนะหรื อให้
คาปรึกษาอย่างต่อเนื่องและการเรี ยนระยะยาว ตัวอย่างกิจกรรมเช่น การแบ่งปั นประสบการณ์การ
ท างานและการเรี ย นที่ ผ่า นมาของนัก เรี ย น เป้ าหมาย รู ป แบบการเรี ย นรู้ ประสบการณ์ ก าร
ท่องเที่ยว เป็ นต้ น การละลายน ้าแข็ง คือ การทาให้ นกั เรี ยนได้ ร้ ูจกั กัน การทาความรู้จกั กับนักเรี ยน
การแนะแนว การปลูกฝั งการสื่อสารแบบสองทาง
5) การสนับสนุนผู้เรี ยน (Support for Learners) นักเรี ยนจะทาได้ ดีขึ ้นและมีความพึง
พอใจมากขึ ้น ถ้ าสถานบันการศึกษามีความมุ่งมัน่ ที่จะทาให้ นกั เรี ยนประสบความสาเร็ จ ปลูกฝั ง
ความสัมพันธ์ทางสังคมและการทางานในเชิงบวกในกลุ่มที่แตกต่างกัน เช่น การพานักเรี ยนไปชม
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรที่เป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยน (ห้ องสมุด ศูนย์
สนับสนุนการเรี ยนรู้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ ปรึ กษาหรื อผู้ให้ คาแนะนา เป็ นต้ น ) การมอบหมาย
กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้ างโอกาสให้ นกั เรี ยนมีปฏิสมั พันธ์กนั การส่งเสริ มนักเรี ยนให้ นดั หมายกับครู ที่
ปรึกษาหรื อแนะแนวเพื่อวางแผนการศึกษาของพวกเขา
จากการอภิ ป รายร่ ว มกัน ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและผู้วิ จัย เห็ น ว่า น่า จะจ าแนกกลยุท ธ์
แบ่งเป็ น 3 ระดับคือ
1) ระดับต่า คือ การปลูกฝั งและพัฒนา (cultivate/ foster/develop) โดยครู เป็ นผู้จัด
กิจกรรมต่อนักเรี ยน
2) ระดั บปานกลาง คือ การกระตุ้นส่งเสริ ม (promote/enhance) โดยครู เป็ นผู้จัด
กิจกรรมร่วมกับนักเรี ยน
3) ระดับสู ง คือ การสนับสนุนอานวยความสะดวก (facilitate/ support) จากครู ตาม
กิจกรรมที่นกั เรี ยนเป็ นผู้ออกแบบ
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ตอนที่ 4 กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการพัฒนากลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน
จากผลการวิเคราะห์เอสอีเอ็ม ซึ่งกรอบแนวคิดการวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ กรอบแนวคิดใน
ระยะที่ 1 ดังแสดงในภาพ 2.9 ซึ่งเป็ นการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 และ 2 ซึ่งประกอบด้ วยตัว
แปรแฝงจานวน 4 ตัวแปรคือ 1) ตัวแปรแฝงการสนับสนุนทางการเรี ยนมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปร
แฝงความต้ องการจาเป็ น และส่งผ่านไปยังตัวแปรแฝงความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน 2) ตัวแปร
แฝงการสนับสนุนทางการเรี ยนมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรแฝงความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน และ
ส่งผ่านไปยังตัวแปรแฝงผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน 3) ตัวแปรแฝงความต้ องการจาเป็ นมีอิทธิพล
ทางตรงต่อตัวแปรแฝงความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยน และส่ง ผ่านไปยัง ตัวแปรแฝงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน และ 4) ตัวแปรแฝงความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรแฝง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนผู้วิจยั พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจยั นี ้ขึ ้นจาก 3 โมเดลดังนี ้
1. โมเดลความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน ในการวิจยั นี ้อิงตามผลการสังเคราะห์
แนวคิดของ Fredricks และคณะ (2004) ประกอบด้ วย 3 ตัวแปรสังเกตได้ คือ 1) ความยึดมัน่
ผูกพันเชิงปั ญญา 2) ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงอารมณ์ และ3) ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงพฤติกรรม
2. โมเดลเชิงทฤษฎีของแรงจูงใจนักเรี ยน (Pierson & Connell, 1992) ซึ่งเป็ นตัวแปรความ
ต้ องการจ าเป็ นในการเรี ยนของนักเรี ยน ประกอบด้ วย 3 ตัวแปรสังเกตได้ คือ 1) การได้ รับ
สัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ยวข้ อง 2) การมีอิสระในการปกครองตนเอง และ 3) ความสามารถในการ
เรี ยน ซึง่ ความต้ องการจาเป็ นนี ้มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรแฝงความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
3. โมเดลการสนับสนุนทางการเรี ยนของนักเรี ยน เป็ นการสังเคราะห์จากงานวิจยั เกี่ยวกับ
ตัวแปรการสนับสนุนทางการเรี ยนของ Erickson และ Martinez (2007) Irvin (2007) Ryzin และ
คณะ (2007) Simons-Morton และ Chen (2009) Perdue และคณะ (2009) Chun-hong (2010)
Roorda และคณะ (2011) Yibing และคณะ (2011) ประกอบด้ วย 3 ตัวแปรสังเกตได้ คือ การ
สนับสนุนของพ่อแม่ การสนับสนุนของครู และการสนับสนุนของเพื่อน
นอกจากนันงานวิ
้
จยั ของ Fredrick และคณะ (2004) Chen (2008) Dalun และคณะ
(2011) Dotterer และ Lowe (2011) พบว่า ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยน รวมทังงานวิ
้
จยั ของ Pierson และ Connell (1992) การใช้ โมเดลเชิง
ทฤษฎีของแรงจูงใจนักเรี ยน ซึง่ เป็ นตัวแปรความต้ องการจาเป็ นในการเรี ยนของนักเรี ยนดังที่กล่าว
ข้ างต้ นนัน้ มีอิทธิพลต่อความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน และส่งผ่านไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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ทังนี
้ ้การดาเนินการวิจยั ระยะที่ 1 นันผู
้ ้ วิจยั ได้ เก็บข้ อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการสร้ างความยึด
มัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนด้ วยแบบสอบถาม อันเนื่องจากเป็ นข้ อมูลที่ทาให้ เข้ าใจได้ ว่า ครูในปั จจุบันใช้
เทคนิคการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อส่งเสริ มความยึดมัน่ ผูกพันด้ านใดบ้ าง และใช้ ในระดับใด แต่
ผู้วิจยั ไม่ได้ นาผลมาวิเคราะห์ในส่วนนี ้ไปกาหนดในกรอบแนวคิดการวิจยั
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

เกรดเฉลี่ย
ปั ญญา

ความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยน
การสนับสนุนของพ่อแม่

การสนับสนุนของครู

อารมณ์
พฤติกรรม

การสนับสนุนทาง
การเรี ยน

การสนับสนุนของเพื่อน

ความสามารถในการเรี ยน
ความต้ องการจาเป็ นใน
การเรี ยน

การมีอิสระในการปกครอง
ตนเอง
การได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจาก
ผู้เกี่ยวข้ อง

ภาพ 2.9 กรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 1
กรอบแนวคิดในการวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงทดลองตามวัตถุประสงค์ข้อ 3 และ 4
ของงานวิจัยฉบับนี ้ ซึ่ง เป็ นโมเดลและความสัม พันธ์ ระหว่าง 1) ความรู้ ที่ครู ไ ด้ จากการศึกษา
“เอกสารความรู้ ” ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นจากผลการวิจยั ระยะที่ 1 และข้ อมูลจากการสนทนากลุ่ม และ
2) การใช้ กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของครู ซึ่งมีผลกับ 3) ความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยนของนักเรี ยน ในการทดลองใช้ กบั โรงเรี ยนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ดังภาพ 2.10
ผลการวิจยั ระยะที่ 1
ข้ อมูลจาก
การสนทนากลุม่

ความรู้ ที่ครู ได้ จาก
เอกสารความรู้

กลยุทธ์การสร้ างความ
ยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน

ระดับการศึกษา

ภาพ 2.10 กรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 2

ความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยนของนักเรี ยน
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่ อง "กลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนจากผลการ
วิเคราะห์เอสอีเอ็ม: การพัฒนาและการนาไปปฏิบตั ิ " มีวตั ถุประสงค์คือ (1) เพื่อวิเคราะห์ระดับ
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน และวิเคราะห์วิธีการที่ได้ รับการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยนจากครู (2) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน (3) เพื่อนาเสนอกลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของ
นักเรี ยนจากผลของการวิเคราะห์เอสอีเอ็ม (4) เพื่อนากลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับ
โรงเรี ยนของนักเรี ยนไปครูทดลองใช้ และวิเคราะห์ผลที่เกิดกับนักเรี ยนด้ านความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยน วิธีดาเนินการวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งเป็ น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน และระยะที่ 2 การทดลองใช้ กลยุทธ์ รายละเอียดและ
ขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั เป็ นดังนี ้
ระยะที่ 1 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียน
การวิจัยในระยะนี ใ้ ช้ ระเบียบวิธี วิจัย เชิ ง ปริ ม าณ (quantitative research) เพื่ อตอบ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 โดยมีขนตอนการด
ั้
าเนินการวิจยั 2 ขันตอนดั
้
งนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร งานวิจั ย บทความและหนั งสื อเกี่ ยวกั บความยึดมั่ น
ผู กพันกั บโรงเรี ยน ประกอบด้ วย ความหมาย องค์ประกอบ วิธีการวัด ปั จจัยเชิงสาเหตุ การ
สนับสนุนทางการเรี ยน กลยุทธ์ วิธีการ และกิจกรรมการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน พร้ อม
ทังสั
้ งเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการศึกษาดังกล่าว
ขัน้ ตอนที่ 2 พัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุของความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
และการตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลตามกรอบแนวคิดในการวิจยั
ประชากร
ประชากรคือ นักเรี ยนและครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
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ตัวอย่ างวิจัย
ตัว อย่ า งวิ จั ย คื อ นั ก เรี ยนและครู ร ะดั บ ชั น้ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาในเขต
กรุงเทพมหานคร การกาหนดขนาดตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์เอสอีเอ็ม พิจารณาจากแนวคิดของ
Hair และคณะ (1998) เสนอแนะว่าขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมคือ 10-20 คนต่อ 1 พารามิเตอร์
สาหรับการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในครัง้ นี ้ ประกอบด้ วยเส้ นทางความสัมพันธ์ ของ
ตัวแปรในโมเดลจานวน 32 พารามิเตอร์ ตัวอย่างที่เหมาะสมควรมีขนาด 320-640 คน ดังนันเพื
้ ่อให้
ได้ ตัวอย่างที่ มี ความครอบคลุม ผู้วิจัยจึงกาหนดขนาดตัวอย่างนักเรี ยนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาจานวน 640 คน และครู ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจานวน 320 คน เนื่องจาก
ตัวอย่างนักเรี ยนและครูมาจากห้ องเรี ยนเดียวกันคือ ครู 1 คนสอนนักเรี ยนประมาณ 30-50 คน ทาให้
จ านวนครู น้อยกว่านักเรี ยน ผู้วิจัยกาหนดตัวอย่างนักเรี ยนและครู มาจากโรงเรี ยนจ านวน 8 โรง
แบ่งเป็ นโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาจานวน 4 โรง และโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาจานวน 4 โรง แต่
เนื่องมาจากปั ญหาด้ านระยะเวลาในการขออนุมตั เิ พื่อขอความร่วมมือกับโรงเรี ยนล่าช้ า และช่วงเวลา
ในการเก็บข้ อมูลเป็ นช่วงก่อนปิ ดภาคการเรี ยน จึงอาจทาให้ ไม่สามารถเก็บข้ อมูลตามเวลาที่วางแผน
ไว้ ดังนันผู
้ ้ วิจยั ต้ องเก็บข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อทดแทนโรงเรี ยนตัวอย่างดังกล่าว ซึ่งปรากฎว่าตัวอย่าง
ทังหมดให้
้
ความร่ วมมือในการเก็บข้ อมูล จึงทาให้ การวิจัยครัง้ นีม้ ีจานวนตัวอย่างเพิ่มขึน้ จากที่
กาหนดข้ างต้ น คือ นักเรี ยนจานวน 1,780 คน และครู จานวน 506 คน ซึ่งมาจากโรงเรี ยนระดับ
ประถมศึกษาจานวน 8 โรง และโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาจานวน 8 โรง
การสุ่มตัวอย่ าง ผู้วิจยั สุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
(multi-stage random sampling)
และเนื่องจากการวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการสารวจปั จจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสร้ างความยึด
มัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน ตัวอย่างจึงควรเป็ นตัวแทนของกลุ่มที่มีความยึดมั่นผูกพันกับ
โรงเรี ยน และมีความแตกต่างกันของตัวอย่างตามตัวแปรที่กาหนดไว้ อย่างชัดเจน กล่าวคือการเลือก
ตัวอย่างจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยพิจารณาผ่านคะแนนเฉลี่ย O-NET ปี 2554 (สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ, 2554) และปรัชญาหรื อนโยบายของโรงเรี ยนที่เน้ นให้ นกั เรี ยนเรี ยนอย่างมี
ความสุข ขันตอนการสุ
้
ม่ ตัวอย่างมีดงั นี ้
ขันที
้ ่ 1 รวบรวมรายชื่อโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพที่มีคะแนน
เฉลี่ย O-NET สูง/ต่า และมีปรัชญาโรงเรี ยนที่เน้ น/ไม่เน้ นความสุขในการเรี ยน
ขันที
้ ่ 2 แบ่งโรงเรี ยนเป็ นกลุม่ และสุม่ โรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มจานวนเท่า ๆ กันคือ กลุ่มละ 1 โรง
โดยภายในกลุ่มมีระดับคะแนนเฉลี่ยและปรัชญาโรงเรี ยนในระดับเดียวกัน คือ 2.1) กลุ่มโรงเรี ยนที่มี
คะแนนเฉลี่ย O-NET สูง และมีปรัชญาโรงเรี ยนที่เน้ นความสุขในการเรี ยน 2.2) กลุ่มโรงเรี ยนที่มี
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คะแนนเฉลี่ย O-NET สูง และมีปรัชญาโรงเรี ยนที่ไม่เน้ นความสุขในการเรี ยน 2.3) กลุ่มโรงเรี ยนที่มี
คะแนนเฉลี่ย O-NET ต่า และมีปรัชญาโรงเรี ยนที่ไม่เน้ นความสุขในการเรี ยน และ 2.4) กลุ่มโรงเรี ยน
ที่มีคะแนนเฉลี่ย O-NET ต่า และมีปรัชญาโรงเรี ยนที่เน้ นความสุขในการเรี ยน แต่เนื่องจากมีปัญหา
ในการเก็บข้ อมูลจริง จึงแบ่งเป็ นกลุม่ ละ 2 โรง ดังตาราง 3.1
ตาราง 3.1 จานวนโรงเรี ยนที่เก็บข้ อมูลในระยะที่ 1

โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย O-NET สูง
โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย O-NET ต่า
รวม

ประถมศึกษา
ปรัชญาที่เน้ น
ปรัชญาที่ไม่
ความสุข
เน้ นความสุข
2
2
2
2
4
4

มัธยมศึกษา
ปรัชญาที่เน้ น
ปรัชญาที่ไม่
ความสุข
เน้ นความสุข
2
2
2
2
4
4

รวม
8
8
16

ผู้ทรงคุณวุฒใิ นการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือในการวิจัย
ผู้ท รงคุณ วุ ฒิ ใ นการตรวจสอบคุณ ภาพเครื่ อ งมื อ ในการวิ จัย จ านวน 6 คนได้ แ ก่
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวฒ
ุ ิทางการศึกษาด้ านครุศาสตร์ ในระดับปริ ญญาเอก และมีประสบการณ์การสอน
หรื อเป็ นที่ปรึกษาเกี่ยวกับวิจยั หรื อวัดประเมินผลมากกว่า 3 ปี ขึ ้นไปจานวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
วุฒิทางการศึกษาระดับปริ ญญาเอก มีประสบการณ์การสอนหรื อทางานวิจยั เกี่ยวกับความยึดมัน่
ผูกพัน และเป็ นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มากกว่า 3 ปี ขึ ้นไป จานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวฒ
ุ ิทาง
การศึกษาด้ านภาษาศาตร์ /อักษรศาสตร์ ในระดับปริ ญญาเอก และมีประสบการณ์การสอนหรื อเป็ น
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มากกว่า 3 ปี ขึ ้นไปจานวน 1 คน
เครื่องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลคือ แบบสอบถามที่ ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น แบ่งเป็ น 2 ฉบับ
คือ แบบสอบถามสาหรับนักเรี ยนและแบบสอบถามสาหรับครู เพื่อประเมินเกี่ ยวกับความยึดมั่น
ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน ความต้ องการจ าเป็ นพัฒนาความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของ
นัก เรี ยน การสนับ สนุ น ของผู้เ กี่ ย วข้ อง และการสร้ างความยึ ด มั่น ผู ก พัน กั บ โรงเรี ย นของครู
รายละเอียดของแบบสอบถามมีดงั นี ้
1. แบบสอบถามสาหรับนักเรี ยน ประกอบด้ วยข้ อคาถามส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยน
และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ส่วนที่ 2 คาถามเพื่อวัดตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของ
นักเรี ยน ได้ แก่ ความยึดมั่นผูกพันเชิง ปั ญญา ความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ์ และความยึดมั่น
ผูกพันเชิงพฤติกรรม ส่วนที่ 3 คาถามเพื่อวัดตัวแปรความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาความยึดมัน่
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ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนสร้ างเครื่ องมือวัดยน ได้ แก่ การได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ยวข้ อง
การมีอิสระในการปกครองตนเอง และความเชื่อในความสามารถของตนเอง ส่วนที่ 4 คาถามเพื่อวัด
ตัวแปรการสนับสนุนของผู้เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ครอบครัว ครู และเพื่อนนักเรี ยน และส่วนที่ 5 การสร้ าง
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของครู ตามการรับรู้ ของนักเรี ยน ได้ แก่ การสร้ างความสัมพันธ์ การ
สนับสนุนความเป็ นอัตตาณัติ และการเสริมพลังนักเรี ยน
2. แบบสอบถามสาหรับครู ประกอบด้ วยคาถามข้ อคาถามส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของครู ส่วน
ที่ 2 คาถามเพื่อวัดตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนตามการรับรู้ ของครู ได้ แก่
ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงปั ญญา ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงอารมณ์ และความยึดมัน่ ผูกพันเชิงพฤติกรรม
ส่วนที่ 3 คาถามเพื่อวัดตัวแปรความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของ
นักเรี ยนตามการรับรู้ ของครู ได้ แก่ การได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ยวข้ อง การมีอิสระในปกครอง
ตนเอง และความเชื่อในความสามารถของตนเอง ส่วนที่ 4 คาถามเพื่อวัดตัวแปรการสนับสนุนของ
ผู้เกี่ยวข้ องกับนักเรี ยนตามการรับรู้ของครู ได้ แก่ ครอบครัว ครู และเพื่อนนักเรี ยน และส่วนที่ 5 การ
สร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของครู ตามการรับรู้ ของนักเรี ยน ได้ แก่ การสร้ างความสัมพันธ์
การสนับสนุนความเป็ นอัตตาณัติ และการเสริมพลังนักเรี ยน
การสร้ างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
ของนักเรี ยน ความต้ องการจาเป็ นในการเรี ยน การสนับสนุนทางการเรี ยน และการสร้ างความยึด
มั่นผูกพันกับโรงเรี ยน เพื่ อให้ ได้ นิยามเชิ งปฏิ บตั ิการตามกรอบแนวคิดการวิจัย และโครงสร้ าง
ตัวแปรที่ต้องการวัด จากนัน้ จึงสร้ างเครื่ องมือวัดตัวแปรทัง้ 4 ตัวเป็ นแบบสอบถามชนิดมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ผลการศึกษาได้ นิยามปฏิ บตั ิการและโครงสร้ างตัวแปรได้ ก) นิยามเชิ ง
ปฏิบตั ิการและโครงสร้ างตัวแปร ซึ่งจะนาเสนอแยกรายตัวแปร และ ข) ผลการทดลองใช้ และการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ซึ่งจะนาเสนอคุณภาพของเครื่ องมือ ของแบบสอบถามทุกตัว
แปรในภาพรวมดังนี ้
ก. นิยามเชิงปฏิบัตกิ ารและโครงสร้ างตัวแปร
ตัว แปรและนิ ย ามเชิ ง ปฏิ บัติก ารในการสร้ างโมเดล ประกอบด้ ว ย ตัว แปรแฝง 4 ตัว
แบ่งเป็ นตัวแปรแฝงภายใน 3 ตัวคือ ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน ความต้ องการจาเป็ นในการ
เรี ยน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ตัวแปรแฝงภายนอก 1 ตัวคือ การสนับสนุนทางการเรี ยน และมี
ตัวแปรสังเกตได้ 10 ตัว แบ่งเป็ นตัวแปรภายในสังเกตได้ 9 ตัว และตัวแปรภายนอกสังเกตได้ 1 ตัว
รายละเอียดของตัวแปรทังหมดมี
้
ดงั ต่อไปนี ้
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ตัวแปรที่ 1 ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยน หมายถึง การแสดงออกทางความรู้สึกและ
พฤติกรรมในทางบวกของนักเรี ยนที่มีต่อโรงเรี ยน การเรี ยนการสอน และผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยจาแนก
ออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงปั ญญา เชิงอารมณ์ และเชิงพฤติกรรม
1. ความยึดมั่นผูกพันเชิงปั ญญา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นถึงความมุ่งมัน่ ใน
ด้ านการเรี ยนของนักเรี ยน ประกอบด้ วย
1.1 ความมุ่งมัน่ ในการจัดการกับปั ญหา คือ ความสามารถในการจัดการและเผชิญกับ
ปั ญหาหรื อความยากลาบากในงาน และมีความยืดหยุน่ ในการแก้ ปัญหา
1.2 ความมุ่งมัน่ ทุ่มเทในการเรี ยน คือ ความพยายามเรี ยนให้ ได้ ดีในแต่ละวิชาและทา
ความเข้ าใจในเรื่ องที่ซบั ซ้ อนให้ ง่ายขึ ้น
1.3 ความมุง่ มัน่ ในการวางแผนการเรี ยน คือ การให้ ความสาคัญกับการกาหนดเป้าหมายการ
เรี ยน และการจัดการบริ หารเวลา บุคคล และอุปกรณ์การเรี ยนเพื่อให้ ตนเองบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
2. ความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ์ หมายถึง ความรู้สึกของนักเรี ยนที่มีตอ่ โรงเรี ยน การ
เรี ยนการสอน ครู และเพื่อนนักเรี ยนในทางบวก ประกอบด้ วย
2.1 ความรู้สึกดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้ อง คือ ความรู้สึกสนุกและมีความสุขของนักเรี ยนที่มีตอ่ การ
มาโรงเรี ยน การเรี ยนการสอนของครู และเพื่อนนักเรี ยนในทางที่ดี
2.2 ความรู้ สึกว่าเป็ นส่วนหนึ่ง ของโรงเรี ยน คือ ความรู้ สึกว่าตนเองเป็ นสมาชิ กของ
โรงเรี ยน และโรงเรี ยนเป็ นส่วนสาคัญของนักเรี ยน
2.3 ความเห็นคุณค่าของการเรี ยน คือ การตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของการเรี ยน
3. ความยึดมั่นผู กพันเชิงพฤติกรรม หมายถึง การปฏิบตั ิตนในทางบวกต่อการเรี ยน
ของนักเรี ยน ประกอบด้ วย
3.1 การเตรี ยมความพร้ อมด้ านการเรี ยน คือ การจัดเตรี ยมหนังสือหรื ออุปกรณ์การเรี ยน
มาโรงเรี ยน และทบทวนบทเรี ยนที่ผา่ นมาและบทเรี ยนต่อไป
3.2 ความตังใจเรี
้ ยน คือ พฤติกรรมของนักเรี ยนที่แสดงออกถึงความตังใจฟั
้ งครูสอนและมี
ส่วนร่วมในการเรี ยน และทางานที่ครูมอบหมายเสร็จตามกาหนด
3.3 การติดตามและประเมินผลการเรี ยน คือ การรับฟั งข้ อผิดพลาดในการเรี ยนของตนเอง
และนาข้ อบกพร่องในการเรี ยนหรื อการสอบมาปรับปรงุแก้ ไข
ผู้วิจัยได้ นานิยามเชิ ง ปฏิ บัติของตัวแปรความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนมาสร้ างตาราง
กาหนดแผนผังการสร้ างเครื่ องมือ (table of specification) โดยการให้ น ้าหนักความสาคัญของข้ อ
คาถาม และจานวนข้ อคาถามที่ต้องการวัด ดังตาราง 3.2
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ตาราง 3.2 การกาหนดแผนผังการสร้ างเครื่ องมือวัดตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
ลาดับที่

นิยามคาศัพท์

1.

ความยึดมัน่ ผูกพันเชิง
ปั ญญา

2.

ความยึดมัน่ ผูกพันเชิง
อารมณ์

3.

ความยึดมัน่ ผูกพันเชิง
พฤติกรรม

ตัวแปร

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3

มุ่งมัน่ ในการจัดการกับปั ญหา
มุ่งมัน่ ทุม่ เทในการเรี ยน
มุ่งมัน่ ในการวางแผนการเรี ยน
รู้ สกึ ดีตอ่ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
รู้ สกึ ว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของโรงเรี ยน
เห็นคุณค่าของการเรี ยน
เตรี ยมความพร้ อมในการเรี ยน
ตังใจเรี
้ ยน
ติดตามและประเมินผล การเรี ยน
รวม

นา้ หนักความสาคัญ จานวน
ข้ อที่
(ร้ อยละ)
ข้ อ

33.33

6

1-6

33.33

6

7-12

33.33

6

13-18

100.00

18

1-18

ตัวแปรที่ 2 ความต้ องการจาเป็ นในการเรียน หมายถึง สิ่งที่นกั เรี ยนขาดแคลน ซึ่งเติม
เต็มได้ จากพ่อแม่ ครู และเพื่อน โดยการสนับสนุนให้ นักเรี ยนมีหรื อได้ รับสิ่งนัน้ หากตอบสนอง
ความต้ องการนี ไ้ ด้ จะเป็ นการพัฒ นาความยึด มั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน โดยจ าแนก
ออกเป็ น 3 องค์ ประกอบ ได้ แ ก่ การได้ รั บ สัม พันธภาพที่ ดี จ ากผู้เ กี่ ย วข้ อ ง การมี อิส ระในการ
ปกครองตนเอง และความสามารถในการเรี ยน
1. การได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ ยวข้ อง (relatedness) หมายถึง ความรู้ สึกของ
นักเรี ยนว่าพ่อแม่ ครู และเพื่อนนักเรี ยนมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ตนเอง ประกอบด้ วย
1.1 การได้ รับความรักและห่วงใยคือ ความรู้สึกของนักเรี ยนว่าได้ รับความรู้สึกที่ดีจากคน
รอบข้ าง ได้ รับการดูแลด้ านเรี ยนอย่างดี และไม่ร้ ูสกึ โดดเดี่ยวเมื่ออยูโ่ รงเรี ยน
1.2 การได้ รับความช่วยเหลือคือ ความรู้สึกของนักเรี ยนว่าได้ รับการส่งเสริ มด้ านการเรี ยน
จากพ่อแม่ ครู และเพื่อน การช่วยชี ้แนะเมื่อมีปัญหาการเรี ยน และการช่วยสอนการบ้ าน
2. การมีอิสระในการปกครองตนเอง (autonomy) หมายถึง การมีอิสระ ไม่ถกู ควบคุม
และสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการเรี ยนด้ วยตนเองได้ ของนักเรี ยน ประกอบด้ วย
2.1 การตัดสินใจด้ วยตนเองคือ การมี ส่วนร่วมในการเลือกสิ่งที่อยากเรี ยน กิจกรรมการ
เรี ยนรู้ และความรับผิดชอบด้ านการเรี ยนด้ วยตนเอง
2.2 การมีอิสระคือ การแสดงความคิดเห็นในห้ องเรี ยน การไม่ถูกบังคับให้ ทาในสิ่งที่ไม่
ชอบ และสามารถทาสิ่งที่ฝันหรื อชอบโดยไม่ถกู ใครกดดัน
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3. ความสามารถในการเรี ยน (competence) หมายถึง ความเชื่อของนักเรี ยนว่าตนเอง
มีวิธีการเรี ยนที่ดีและสามารถประสบความสาเร็จทางการเรี ยนได้ ประกอบด้ วย
3.1 ความเชื่อในวิธีการที่ใช้ ในการเรี ยนคือ ความมัน่ ใจในวิธีการเรี ยนของตนเอง ที่ทาให้
คะแนนสอบดี การบริ หารจัดการด้ านเวลาในการส่งงานหรื อการบ้ านได้ ครบตามกาหนด การหา
วิธีการขจัดจุดอ่อนทางการเรี ยนของตนเองได้
3.2 ความเชื่อในความสามารถที่จะทาให้ สาเร็ จทางการเรี ยนคือ ความมั่นใจว่าตนเอง
สามารถเรี ยนหนังสือได้ ดี สามารถแก้ ปัญหาการเรี ยนได้ ด้วนตนเอง และประสบความสาเร็ จในการ
เรี ยนตามเป้าหมายที่วางไว้
ผู้วิจัยได้ นานิยามเชิงปฏิบตั ิของตัวแปรความต้ องการจาเป็ นในการเรี ยนมาสร้ างตาราง
กาหนดแผนผังการสร้ างเครื่ องมือ (table of specification) โดยการให้ น ้าหนักความสาคัญของข้ อ
คาถาม และจานวนข้ อคาถามที่ต้องการวัด ดังตาราง 3.3
ตาราง 3.3 การกาหนดแผนผังการสร้ างเครื่ องมือวัดตัวแปรความต้ องการจาเป็ นในการเรี ยน
ลาดับ
นิยามคาศัพท์
ที่
1.
การได้ รับสัมพันธภาพที่ดี
จากผู้เกี่ยวข้ อง
2.
การมีอิสระในการ
ปกครองตนเอง
3.
ความสามารถในการเรี ยน

นา้ หนักความสาคัญ จานวน
ข้ อที่
(ร้ อยละ)
ข้ อ
การได้ รับความรักและห่วงใย
33.33
6
1-6
การได้ รับความช่วยเหลือ
การตัดสินใจด้ วยตนเอง
33.33
6
7-12
การมีอิสระ
ความเชื่อในวิธีการที่ใช้
33.33
6
13-18
ความเชื่อในความสามารถที่
จะทาให้ สาเร็ จทางการเรี ยน
รวม
100.00
18
1-18
ตัวแปร

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2

ตัวแปรที่ 3 การสนับสนุนทางการเรียน หมายถึง การกระทาและการแสดงออกของพ่อ
แม่ ครู และเพื่อนนักเรี ยนที่มีต่อนักเรี ยนในด้ านการดูแลและส่งเสริ มการเรี ยนของนักเรี ยน โดย
จาแนกออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ การสนับสนุนของพ่อแม่ การสนับสนุนของครู และการ
สนับสนุนของเพื่อน มีรายละเอียดดังนี ้
1. การสนับสนุนของพ่ อแม่ หมายถึง การกระทาและการแสดงออกของพ่อแม่ที่มีต่อ
นักเรี ยนในด้ านการดูแลเอาใจใส่และส่งเสริมการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ประกอบด้ วย
1.1 การดูแลเอาใจใส่ของพ่อแม่ คือ การกระทาหรื อการแสดงออกที่พ่อแม่ให้ ความสนใจ
และความอบอุน่ และการอบรมสัง่ สอนแก่นกั เรี ยน
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1.2 การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของพ่อแม่ คือ การจัดสิ่งอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้นอก
ห้ องเรี ยน การได้ รับการชี ้แนะเป้าหมายทางการศึกษาให้ กับนักเรี ยน และการให้ เวลาพบปะเพื่อ
ปรึกษาพูดคุยกับครูเกี่ยวกับการเรี ยนของนักเรี ยน
2. การสนับสนุนของครู หมายถึง การกระทาหรื อการแสดงออกของครูที่มีตอ่ นักเรี ยนใน
ด้ านการดูแลเอาใจใส่และการสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนประกอบด้ วย
2.1 การดูแลเอาใจใส่ของครู คือ การให้ ความสนใจ ให้ ความอบอุ่น การเข้ าใจและเชื่อมัน่
ในตัวนักเรี ยน
2.2 การสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ของครู คือ การให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่วมในการเรี ยน การ
ช่วยเหลือในการเรี ยนรู้ และการใช้ การประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
3. การสนับสนุนของเพื่อน หมายถึง การกระทาหรื อการแสดงออกของเพื่อนนักเรี ยนที่มี
ต่อนักเรี ยนในด้ านการดูแลเอาใจใส่และให้ การสนับสนุนการเรี ยนของนักเรี ยน ประกอบด้ วย
3.1 การดูแลเอาใจใส่ของเพื่อน คือ การช่วยเตือนนักเรี ยนเมื่อทาอะไรไม่เหมาะสม และ
คอยให้ กาลังใจเมื่อนักเรี ยนรู้สกึ ท้ อแท้
3.2 การส่งเสริ มการเรี ยนของเพื่อน คือ การแบ่งปั นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์กับการเรี ยน
ให้ กบั นักเรี ยน ให้ คาปรึกษาเมื่อมีปัญหา และเต็มใจช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างไม่เห็นแก่ตวั
ผู้วิจยั ได้ นานิยามเชิงปฏิบตั ิของตัวแปรการสนับสนุนทางการเรี ยนมาสร้ างตารางกาหนด
แผนผังการสร้ างเครื่ องมือ (table of specification) โดยการให้ น ้าหนักความสาคัญของข้ อคาถาม
และจานวนข้ อคาถามที่ต้องการวัด ดังตาราง 3.4
ตาราง 3.4 การกาหนดแผนผังการสร้ างเครื่ องมือของตัวแปรการสนับสนุนทางการเรี ยน
ลาดับที่

1.
2.
3.

นิยามคาศัพท์

ตัวแปร

การสนับสนุนของพ่อ
แม่
การสนับสนุนของครู

1.1 การดูแลเอาใจใส่ของพ่อแม่
1.2 การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของพ่อแม่
2.1 การดูแลเอาใจใส่ของครู
2.2 การสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้
3.1 การดูแลเอาใจใส่ของเพื่อน
3.2 การส่งเสริ มการเรี ยนของเพื่อน
รวม

การสนับสนุนของ
เพื่อน

นา้ หนักความสาคัญ จานวน
(ร้ อยละ)
ข้ อ

ข้ อที่

33.33

6

1-6

33.33

6

7-12

33.33

6

13-18

100.00

18

1-18
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ตัวแปรที่ 4 การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยน หมายถึง แนวทางการจัดการ
เรี ยนการสอนของครูในการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อส่งเสริ ม และพัฒ นาความยึดมัน่ ผูกพัน โดยส่งผ่านความต้ องการจาเป็ นในการเรี ยน ไปยัง
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน โดยจาแนกออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ การสร้ างความสัมพันธ์
การสนับสนุนความเป็ นอัตตาณัติ และการเสริ มพลังนักเรี ยน มีรายละเอียดดังนี ้
1. การสร้ างความสัมพันธ์ หมายถึง แนวทางหรื อวิธีการจัดการเรี ยนการสอนของครูใน
การทาให้ นกั เรี ยนมีความสัมพันธภาพที่ดีกบั ผู้ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน ประกอบด้ วย
1.1 การเรี ยนแบบร่วมมือ คือ การเรี ยนโดยมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรี ยน และพ่อแม่ ใน
การเรี ยนของนักเรี ยน
1.2 การจัดการเรี ยนการสอนตามความสนใจของนักเรี ยนคือ การให้ ความสาคัญกับ
ความต้ องการและความสนใจของนักเรี ยนในการเรี ยน และมีวิธี การสอนที่สอคล้ องกับความ
ต้ องการและความสนใจของนักเรี ยน
1.3 การมอบหมายความรับผิดชอบในห้ องเรี ยนคือ การให้ งานหรื อ มอบหน้ าที่ตามความ
สมัครใจและความเหมาะสมแก่นกั เรี ยน โดยพิจารณจากประโยชน์กบั นักเรี ยนเป็ นประเด็นหลัก
2. การสนับสนุนความเป็ นอัตตาณัติ หมายถึง แนวทางหรื อวิธีการจัดการเรี ยนการ
สอนของครูในการทาให้ นกั เรี ยนมีอิสระในปกครองตนเองได้ เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาความยึดมัน่
ผูกพันของนักเรี ยน ประกอบด้ วย
2.1 การสอนให้ กากับตนเองคือ การสอนให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ และพยายามทาตามแผนการ
เรี ยนที่นกั เรี ยนกาหนดไว้ และควบคุมตนเองในการทบทวนการเรี ยน
2.2 การสอนให้ คิดอย่างมีเหตุผลคือ การสอนให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ มีความคิด และทักษะใน
การตอบคาถามในห้ องเรี ยน โดยให้ เหตุผลประกอบ
2.3 การรับฟั งความคิดเห็นของนักเรี ยนคือ การเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็น
และสอนให้ นกั เรี ยนรับฟั งความคิดเห็นจากผู้อื่น
3. การเสริมพลังนักเรี ยน หมายถึง แนวทางหรื อวิธีการจัดการเรี ยนการสอนของครูใน
การสร้ างความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเอง เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยนของนักเรี ยน ประกอบด้ วย
3.1 การช่ว ยเหลือ นักเรี ย นในการเรี ย นคือ การให้ คาปรึก ษา ช่วยเหลือ และให้ ก าร
สนับสนุนนักเรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยน
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3.2 การให้ ข้อมูลป้ อนกลับที่เหมาะสมคือ การประเมินงานหรื อกิจ กรรมของนักเรี ยน
และให้ ข้อมูลที่สะท้ อนถึงคุณภาพของงานพร้ อมทั ้งข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในการแก้ ไขงาน
ให้ ดียิ่งขึ ้น
3.3 การคาดหวัง ให้ นกั เรี ยนประสบความสาเร็ จ คือ การแสดงความหวัง ของครู และ
พยายามให้ นกั เรี ยนประสบความสาเร็ จในการเรี ยน
ผู้วิจยั ได้ นานิยามเชิงปฏิบตั ิของตัวแปรการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน มาสร้ าง
ตารางกาหนดแผนผัง การสร้ า งเครื่ อ งมือ (table of specification) โดยการให้ นา้ หนัก
ความสาคัญของข้ อคาถาม และจานวนข้ อคาถามที่ต้องการวัด ดังตาราง 3.5
ตาราง 3.5 การกาหนดแผนผังการสร้ างเครื่ องมือวัดตัวแปรการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
ลาดับที่

4.1

4.2

4.3

นิยามคาศัพท์

การสร้ าง
ความสัมพันธ์

ตัวแปร

1. การเรี ยนแบบร่ วมมือ
2. การจัดการเรี ยนการสอนตามความ
สนใจของนักเรี ยน
3. การมอบหมายความรับผิดชอบ
การสนับสนุนความ
1. การสอนให้ กากับตนเอง
เป็ นอัตตาณัติ
2. การสอนให้ คิดอย่างมีเหตุผล
3. การรับฟั งความคิดเห็นของนักเรี ยน
การเสริ มพลังนักเรี ยน 1. การช่วยเหลือนักเรี ยนในการเรี ยน
2. การให้ ข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสม
3. การคาดหวังให้ นกั เรี ยนประสบ
ความสาเร็ จ
รวม

นา้ หนักความสาคัญ จานวน
(ร้ อยละ)
ข้ อ

ข้ อที่

33.33

6

1-6

33.33

6

7-12

33.33

6

13-18

100.00

18

1-18

ข. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ผลการทดลองใช้ และการตรวจสอบความ
ตรงของโมเดลการวัดรวม 4 ตัวแปร
1) การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ผู้วิจยั ได้ จดั ทาร่างแบบสอบถามในการ
วัดตัวแปรรวม 4 ตัวแปร คือ ตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน ตัวแปรความต้ องการจาเป็ นใน
การเรี ยน ตัวแปรการสนับสนุนในการเรี ยน และตัวแปรการสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยน
ผู้วิจยั ดาเนินการสร้ างข้ อคาถามให้ ตรงกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการ และนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อขอคาแนะนา ตรวจสอบความถูกต้ อง แล้ วนามาปรับปรุงแก้ ไข จากนันน
้ าแบบสอบถามฉบับ
ร่ าง พร้ อมด้ วยรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้ อวิจยั วัตถุประสงค์การวิจยั กรอบแนวคิดการวิจยั และ
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นิยามคาศัพท์ส่งให้ แก่ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จานวน 6 คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (content
validity) โดยการหาค่า IOC เกี่ ยวกับความครอบคลุมตามเนือ้ หาสาระ รวมทัง้ ความถูกต้ อง
เหมาะสม ความชัดเจนของการใช้ ภาษา ความเหมาะสมในรูปแบบของการวัดตัวแปร สัดส่วนการ
วัดในแต่ละตัวแปร และข้ อแนะนาเพิ่มเติม
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหาสรุปได้ ว่าแบบสอบถามทั ้งหมด 72 ข้ อมีความตรง
เชิง เนื ้อหาทุกข้ อ โดยข้ อคาถามมีคา่ IOC อยู่ในช่วง 0.7-1.0 ซึ่ง มีคา่ มากกว่า 0.5 ตาม
หลัก เกณฑ์ที่กาหนดในการวิเ คราะห์คณ
ุ ภาพด้ านความตรงตามเนื ้อหาของข้ อ คาถามที่มีค า่
เท่ากับ 0.50-1.00 ถือว่าสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2545)
รายละเอียดแสดงดังตาราง 3.6
ตาราง 3.6 ค่า IOC ของแบบสอบถามจาแนกตามตัวบ่งชี ้ 12 ตัวในการวัดตัวแปร 4 ตัว
ตัวแปร
ENG

1.
2.
3.
NEEDS
4.
5.
6.
RELATION 7.
8.
9.
STR
10.
11.
12.

ตัวแปร
ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงปั ญญา (COG)
ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงอารมณ์ (EMO)
ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงพฤติกรรม (BEH)
การได้ รับสัมพันธภาพที่ดจี ากผู้เกี่ยวข้ อง (RELATED)
การมีอิสระในการปกครองตนเอง (AUTONOMY)
ความสามารถในการเรี ยน (COMPETE)
การสนับสนุนของพ่อแม่ (PARENT)
การสนับสนุนของครู (TEACHER)
การสนับสนุนของเพื่อน (FRIEND)
การสร้ างความสัมพันธ์ (REL)
การสนับสนุนความเป็ นอัตตาณัติ (CON)
การเสริ มพลังนักเรี ยน (EMP)

จานวน
ข้ อ
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ค่ า
IOC
0.7-1.0
0.8-1.0
1.0
0.8-1.0
0.7-1.0
0.7-1.0
0.7-1.0
0.8-1.0
0.8-1.0
0.8-1.0
1.0
0.7-1.0

2) ผลการทดลองใช้ แบบสอบถาม ผู้วิจยั นาแบบสอบถามที่ได้ รับการปรับปรุงเรี ยบร้ อย
แล้ วไปทดลองใช้ กับนักเรี ยนที่ไม่ใช่ตวั อย่าง โดยมีการทดลองใช้ แบบสอบถาม 2 ครัง้ คือ ครัง้ ที่ 1
ผู้วิจยั ปรับปรุงแก้ ไขแบบสอบถามตามที่ผ้ ูทรงคุณวุฒิได้ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา และการใช้
สานวนภาษาแล้ ว นาไปทดลองใช้ กับนักเรี ยน 10 คนและครู 10 คน รวม 20 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเข้ าใจในข้ อคาถาม และการใช้ เวลาในการทาแบบสอบถาม เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ ไข ครัง้ ที่ 2
ผู้วิจยั ปรับปรุงแก้ ไขแบบสอบถามตามข้ อมูลการทดลองใช้ ครัง้ ที่ 1 และนาไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยน
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30 คนและครู 30 คน รวม 60 คน จากนันค
้ าตอบมาตรวจสอบคุณภาพ โดยวิเคราะห์หาค่าความ
เที่ ยง (reliability) ด้ วยประมาณค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbrach’s alpha
codfficient) แบบสอบถามของนักเรี ยนมีคา่ ความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.708 – 0.917 แบบสอบถาม
ของครูมีคา่ ความเที่ยงอยูร่ ะหว่าง 0.724-0.909 รายละเอียดแสดงดังตาราง 3.7
ตาราง 3.7 ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามจาแนกตามตัวบ่งชี ้ 12 ตัวในการวัดตัวแปร 4 ตัว
ตัวแปร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3
7.
8.
9.
10.

ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงปั ญญา
ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงอารมณ์
ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงพฤติกรรม
การได้ รับสัมพันธภาพที่ดจี ากผู้เกี่ยวข้ อง
การมีอิสระในการปกครองตนเอง
ความสามารถในการเรี ยน
การสนับสนุนของพ่อแม่
การสนับสนุนของครู
การสนับสนุนของผู้เพื่อน
การสร้ างความสัมพันธ์
การสนับสนุนความเป็ นอัตตาณัติ
การเสริ มพลังนักเรี ยน
จานวนตัวอย่าง

จานวน
ข้ อ

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ความเที่ยง
ตัวอย่างทดลองใช้
ตัวอย่างจริ ง
นักเรี ยน
ครู
นักเรี ยน
ครู

0.827
0.717
0.757
0.708
0.877
0.759
0.768
0.917
0.893
0.794
0.784
0.818
30

0.845
0.776
0.815
0.775
0.724
0.909
0.848
0.768
0.858
0.806
0.831
0.869
30

0.827
0.716
0.754
0.694
0.709
0.656
0.708
0.755
0.801
0.651
0.714
0.795
1,780

0.809
0.755
0.781
0.706
0.812
0.905
0.759
0.770
0.779
0.653
0.773
0.822
506

3) การตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดรวม 4 ตัวแปร
3.1) โมเดลการวัดความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียน
ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ เกี่ ยวกับความยึดมั่นผูกพันกับ
โรงเรี ยนเชิงปั ญญา เชิงอารมณ์ และเชิงพฤติกรรมรวมทัง้ หมด 9 ตัวแปร โดยใช้ สหสัมพันธ์ แบบ
เพียร์ สนั ดังแสดงในตาราง 1 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทังหมด
้
36 คู่ ซึ่งทุกคูม่ ีคา่ แตกต่าง
จากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<.01) ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์มีคา่ ตังแต่
้ 0.190 ถึง 0.538
และเป็ นความสัมพันธ์ ทางบวกทุกคู่ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติสูง
ที่สดุ ได้ แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมุ่งมัน่ ในการจัดการกับปั ญหา (PROBLEM) กับมุ่งมัน่ ทุ่มเท
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ในการเรี ยน (LEARN) ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่มีคา่ ต่าที่สดุ ได้ แก่
มุง่ มัน่ ในการวางแผนการเรี ยน (PLAN) กับรู้วา่ เป็ นส่วนหนึง่ ของโรงเรี ยน (BELONG)
เมื่อพิจารณาค่า Bartlett's Test of Sphericity Chi-Square ซึ่งเป็ นค่าสถิติทดสอบ
สมมติฐานว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์นี ้เป็ นเมทริ กซ์เอกลักษณ์ (identity matrix) หรื อไม่ พบว่ามีคา่ เท่ากับ
4157.071 (P<.01) แสดงว่าเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริ กซ์เอกลักษณ์อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีไกเซอร์ -เมเยอร์ -ออลคิน (KaiserMeyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO) มีคา่ เท่ากับ 0.859 ซึ่งมีคา่ เข้ าใกล้ 1 ผล
ตารางการทดสอบนี ้แสดงให้ เห็นว่าตัวแปรต่างๆของข้ อมูลชุดนี ้มีความสัมพันธ์ กันมากพอและมี
ความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ เนื่องจากตัวแปรที่จะนาไปใช้ ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบควรเป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั ดังตาราง 3.8
ตาราง 3.8 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั ของตัวแปรในโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สองของความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน
ตัวแปร
PROBLEM
LEARN
PLAN
FEEL
BELONG
VALUE
READY
ATTEND
EVALUATE
Mean
S.D.

PROBLEM LEARN

PLAN

1.000
0.538**
0.244**
0.241**
0.271**
0.281**
0.387**
0.329**
0.396**
3.391
0.734

1.000
0.329**
0.190**
0.383**
0.257**
0.369**
0.270**
3.753
0.769

1.000
0.342**
0.340**
0.268**
0.360**
0.460**
0.445**
0.425**
3.565
0.783

FEEL BELONG VALUE READY ATTEND EVALUATE

1.000
0.406**
0.446**
0.243**
0.315**
0.239**
3.828
0.786

1.000
0.416** 1.000
0.225** 0.213** 1.000
0.199** 0.367** 0.409** 1.000
0.271** 0.287** 0.417** 0.290**
3.744 4.173 3.323 3.512
0.884 0.753 0.756 0.693

1.000
3.583
0.755

Bartlett's Test of Sphericity; 2 = 4157.071, df = 36, p=0.000;
Kaiser-Mayer-Olkin measure of sampling adequacy: (KMO) = 0.859
หมายเหตุ: **p < 0.01

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการวัดความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยนตามหลักการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล ซึ่งพบว่าโมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ ดีมาก พิจารณาได้ จากค่าไค-สแควร์ (2 =14.10, df=8, p=0.079) ซึ่งมีคา่ ความน่าจะ
เป็ นมากกว่า .05 แสดงว่าไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่า โมเดลสมมติฐานทางทฤษฎีสอดคล้ องกับ
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ข้ อมูลเชิงประจักษ์ และดัชนีวดั ระดับความสอดคล้ องกลมกลืน (GFI= 0.998) และดัชนีวดั ระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI=0.990) มีคา่ เข้ าใกล้ 1 ดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษในรูป
คะแนนมาตรฐาน (RMR=0.006) ค่าดัช นี รากของกาลัง สองเฉลี่ ยของเศษเหลื อมาตรฐาน
(RMSEA=0.021) มีคา่ เข้ าใกล้ 0 ค่าสถิตดิ งั กล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่าโมเดลการวัดความยึดมัน่ ผูกพัน
กับ โรงเรี ย นตามกรอบแนวคิด ของการวิ จัย ที่ พัฒ นาขึน้ สอดคล้ องกับข้ อมูล เชิ ง ประจัก ษ์ แ ละ
พิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรภาพในโมเดล พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (P<.001) รายละเอียดดังในตาราง 3.9 และภาพ 3.1
ตาราง 3.9 เป็ นการนาเสนอผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดล
การวัดความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
อันดับที่หนึ่ง ซึ่งเป็ นผลการวิเคราะห์โมเดลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนด้ านปั ญญา (COG) เชิงอารมณ์ (EMO) และเชิงพฤติกรรม (BEH) ซึ่งตัวบ่งชี ้
ขององค์ประกอบทัง้ 3 ด้ านดังกล่าว พบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบของทุกตัวแปรมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (P<.001) แสดงว่าตัวแปรทัง้ 9 ตัวนี ้เป็ นตัวบ่งชี ้ที่สาคัญ โดยตัวแปรดังกล่าวมีคา่ น ้าหนัก
องค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.459 ถึง 0.742 โดยตัวบ่งชี ้ที่มีน ้าหนัก
ความสาคัญมากที่สุดได้ แก่ มุ่งมัน่ ทุ่มเทในการเรี ยน (LEARN) รองลงมาคือ เห็นคุณค่าของการ
เรี ยน (VALUE) และความมุ่งมัน่ ในการจัดการกับปั ญหา (PROBLEM) แต่ตวั บ่งชี ้ที่มีน ้าหนัก
ความสาคัญน้ อยที่สดุ ได้ แก่ มุง่ มัน่ ในการวางแผนการเรี ยน (PLAN)
ตาราง 3.9 องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการวัดความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
ตัวแปร
b(SE)
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบอันดับที่หนึ่ง
COG
PROBLEM
LEARN
PLAN
EMO
FEEL
BELONG
VALUE
BEH
READY
ATTEND
EVALUATE

น ้าหนักองค์ประกอบ
B
t

R

2

สัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ

0.829(0.062)
1.000
0.607(0.047)

0.657
0.742
0.459

13.475***
<--->
12.973***

0.432
0.551
0.211

0.192
0.237
0.086

0.934(0.052)
1.000
0.955(0.053)

0.646
0.615
0.690

18.000***
<--->
17.892***

0.418
0.378
0.476

0.221
0.163
0.285

1.000
0.918(0.066)
1.014(0.071)

0.640
0.642
0.651

<--->
13.854***
14.386***

0.410
0.412
0.424

0.138
0.205
0.189
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ตาราง 3.9 องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการวัดความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน (ต่อ)
ตัวแปร

b(SE)

น ้าหนักองค์ประกอบ
B
t

R

2

การวิเคราะห์ องค์ ประกอบอันดับที่สอง
COG
0.564(0.033)
0.970 17.229*** 0.942
EMO
0.343(0.023)
0.630 15.063*** 0.397
BEH
0.452(0.024)
0.934 18.474*** 0.873
Chi-square=14.10 df= 8 P=0.079 GFI= 0.998 AGFI=0.990 RMR=0.006 RMSEA=0.021
เมทริกซ์ สหสัมพันธระหว่ างตัวแปรแฝง
COG
EMO
BEH
COG
1.000
EMO
0.612**
1.000
BEH
0.906**
0.589**
1.000
ENGAGE
0.970**
0.630**
0.934**
หมายเหตุ: *** P<.001 ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
<---> ไม่รายงานค่า SE และ t เนื่องจากเป็ นพารามิเตอร์ บงั คับ (constrained parameter)

สัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ

ENGAGE

1.000

ภาพ 3.1 องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการวัดความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
3.2) โมเดลการวัดความต้ องการจาเป็ นในการเรียน
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ เกี่ ยวกับความต้ องการจาเป็ นใน
การเรี ย นรวมทัง้ หมด 6 ตัว แปร โดยใช้ ส หสัม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สัน ดัง แสดงในตาราง 1 พบว่ า
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทัง้ หมด 15 คู่ ซึ่งทุกคู่มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (P<.01) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าตังแต่
้ 0.346 ถึง 0.621 และเป็ นความสัมพันธ์
ทางบวกทุ ก คู่ โดยตัว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ สู ง ที่ สุ ด ได้ แก่
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความเชื่อในกลยุทธ์ที่ใช้ ในการเรี ยน (STRATEGY) กับความเชื่อใน
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ความสามารถที่จะทาให้ สาเร็ จทางการเรี ยน (SUCCESS) ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่มีคา่ ต่าที่สดุ ได้ แก่ ตัวแปรความเชื่อในกลยุทธ์ที่ใช้ ในการเรี ยน (STRATEGY)
กับการได้ รับความรักและห่วงใย (CARE)
เมื่อพิจารณาค่า Bartlett's Test of Sphericity Chi-Square ซึ่งเป็ นค่าสถิติทดสอบ
สมมติฐานว่าเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ นี ้เป็ นเมทริ กซ์เอกลักษณ์ (identity matrix) หรื อไม่ พบว่ามีค่า
เท่ากับ 3599.730 (P<.01) แสดงว่าเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริ กซ์
เอกลักษณ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิเคราะห์คา่ ดัชนีไกเซอร์ -เมเยอร์ -ออ
ลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO) มีคา่ เท่ากับ 0.841 ซึ่งมี
ค่าเข้ าใกล้ 1 ผลการทดสอบนี ้แสดงให้ เห็นว่าตัวแปรต่างๆของข้ อมูลชุดนี ้มีความสัมพันธ์กันมาก
พอและมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ เนื่องจากตัวแปรที่จะนาไปใช้
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบควรเป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั ดังตาราง 3.10
ตาราง 3.10 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั ของตัวแปรในโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับที่สองของความต้ องการจาเป็ นในการเรี ยน
ตัวแปร
CARE
SUPPORT
DECISION
FREE
STRATEGY
SUCCESS
Mean
S.D.

CARE
1.000
0.458**
0.388**
0.358**
0.346**
0.373**
0.124
0.359

SUPPORT

DECISION

FREE

STRATEGY

SUCCESS

1.000
0.515**
0.426**
0.465**
0.454**
0.200
0.423

1.000
0.580**
0.492**
0.462**
0.246
0.470

1.000
0.438**
0.388**
0.233
0.487

1.000
0.621**
0.247
0.426

1.000
0.210
0.401

Bartlett's Test of Sphericity; 2 = 3599.730, df = 15, p=0.000;
Kaiser-Mayer-Olkin measure of sampling adequacy: (KMO) = 0.841
หมายเหตุ: **p < 0.01

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการวัดความต้ องการจาเป็ น
ในการเรี ยนตามหลักการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล ซึ่งพบว่าโมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ ดีมาก พิจารณาได้ จากค่าไค-สแควร์ (2 =10.45, df= 5, p=0.063) ซึ่งมีคา่ ความน่าจะ
เป็ นมากกว่า .05 แสดงว่าไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่า โมเดลสมมติฐานทางทฤษฎีสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ และดัชนีวดั ระดับความสอดคล้ องกลมกลืน (GFI=0.998) และดัชนีวดั ระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI= 0.992) มีคา่ เข้ าใกล้ 1 ดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษในรูป
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คะแนนมาตรฐาน (RMR=0.001) ค่าดัช นี รากของกาลัง สองเฉลี่ ยของเศษเหลื อมาตรฐาน
(RMSEA=0.025) มีคา่ เข้ าใกล้ 0 ค่าสถิติดงั กล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่าโมเดลการวัดความต้ องการจาเป็ น
ในการเรี ยนตามกรอบแนวคิดของการวิจยั ที่พฒ
ั นาขึ ้นสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และพิจารณา
ค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรในโมเดล พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<.001)
ตาราง 3.11 เป็ นการนาเสนอผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของ
โมเดลการวัดความต้ องการจาเป็ นในการเรี ยน เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับ
ที ่ห นึ ่ง ซึ ่ง เป็ นผลการวิเ คราะห์โ มเดลที ่แ สดงความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งองค์ป ระกอบการได้ ร ับ
สัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ยวข้ อง (RELATED) ด้ านการมีอิสระในปกครองตนเอง (AOTONOMY)
และด้ านความสามารถในการเรี ยน (COMPETE) ซึ่งตัวบ่งชี ้ขององค์ประกอบทั ้ง 3 ด้ านดังกล่าว
พบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบของทุกตัวแปรมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<.001) แสดงว่าตัวแปรทั ้ง 6
ตัวนี ้เป็ นตัวบ่งชี ้ที่สาคัญ โดยตัวแปรดังกล่าวมีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.598 ถึง 0.828 โดยตัวบ่งชี ้ที่มีน ้าหนักความสาคัญมากที่สดุ ได้ แก่ การตัดสินใจด้ วย
ตนเอง (DECISION) รองลงมาคือ ความเชื่อในกลยุทธ์ที่ใช้ ในการเรี ยน (STRATEGY) และความ
เชื ่อ ในความสามารถที ่จ ะท าให้ ส าเร็ จ ทางการเรี ย น (SUCCESS) แต่ต วั บ่ง ชี ้ที ่ม ีน า้ หนัก
ความสาคัญน้ อยที่สดุ ได้ แก่ การได้ รับความรักและห่วงใยจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง (CARE)
ตาราง 3.11 องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการวัดความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยน
b(SE)
การวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับทีห่ นึ่ง
RELATED
CARE
0.662(0.032)
SUPPORT
1.000
AOTONOMY
1.000
DECISION

น ้าหนักองค์ประกอบ
B
t

R

2

สัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ

0.598
0.767

20.664***
<--->

0.357
0.588

0.187
0.318

0.828

<--->

0.685

0.411

FREE
0.876(0.035)
0.700
24.711***
0.490
COMPETE
STRATEGY
1.000
0.800
<--->
0.640
SUCCESS
0.914(0.034)
0.777
26.648***
0.603
การวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับทีส่ อง
RELATED
0.297(0.010)
0.917
29.033***
0.841
AOTONOMY
0.342(0.011)
0.879
30.303***
0.773
COMPETE
0.282(0.010)
0.829
26.975***
0.687
Chi-square=10.45, df= 5, P=0. 063 GFI= 0.998 AGFI=0.992 RMR=0.001 RMSEA=0.025

0.203
0.335
0.316
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ตาราง 3.11 องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการวัดความต้ องการจาเป็ น (ต่อ)
เมทริกซ์สหสัมพันธระหว่างตัวแปรแฝง
RELATED
AOTONOMY COMPETE
RELATED
1.000
AOTONOMY
0.807
1.000
COMPETE
0.760
0.729
1.000
NEEDS
0.917
0.879
0.829
หมายเหตุ: *** P<.001 ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
<---> ไม่รายงานค่า SE และ t เนื่องจากเป็ นพารามิเตอร์ บงั คับ (constrained parameter)

NEEDS

1.000

ภาพ 3.2 องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการวัดความต้ องการจาเป็ นในการเรี ยน
3.3) โมเดลการวัดการสนับสนุนทางการเรี ยน
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเรี ยน
รวมทังหมด
้
6 ตัวแปร โดยใช้ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั ดังแสดงในตาราง 1 พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทังหมด
้
15 คู่ ซึ่งทุกคูม่ ีคา่ แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<.01) ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าตังแต่
้ 0.267 ถึง 0.617 และเป็ นความสัมพันธ์ ทางบวกทุกคู่ โดยตัว
แปรที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติสงู ที่สดุ ได้ แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของเพื่อน (F.SUP) กับการดูแลเอาใจใส่ของเพื่อน (F.CARE) ส่วนตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่มีคา่ ต่าที่สดุ ได้ แก่ ตัวแปรการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของ
พ่อแม่ (P.SUP) กับการดูแลเอาใจใส่ของเพื่อน (F.CARE)
เมื่อพิจารณาค่า Bartlett's Test of Sphericity Chi-Square ซึ่งเป็ นค่าสถิติทดสอบ
สมมติฐานว่าเมทริ กซ์ สหสัมพันธ์ นี ้เป็ นเมทริ กซ์เอกลักษณ์ (identity matrix) หรื อไม่ พบว่ามีค่า
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เท่ากับ 3070.124 (P<.01) แสดงว่าเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริ กซ์
เอกลักษณ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิเคราะห์คา่ ดัชนีไกเซอร์ -เมเยอร์ -ออ
ลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO) มีคา่ เท่ากับ 0.740 ซึ่งมี
ค่าเข้ าใกล้ 1 ผลการทดสอบนี ้แสดงให้ เห็นว่าตัวแปรต่างๆของข้ อมูลชุดนี ้มีความสัมพันธ์กันมาก
พอและมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ เนื่องจากตัวแปรที่จะนาไปใช้
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบควรเป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั ดังตาราง 3.12
ตาราง 3.12 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั ของตัวแปรในโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สองของการสนับสนุนทางการเรี ยน
ตัวแปร
P.CARE
P.SUP
T.CARE
T.SUP
F.CARE
F.SUP
Mean
S.D.

P.CARE
1.000
0.429**
0.362**
0.316**
0.302**
0.425**
4.002
0.708

P.SUP

T.CARE

T.SUP

F.CARE

F.SUP

1.000
0.340**
0.349**
0.306**
0.267**
3.810
0.684

1.000
0.615**
0.351**
0.342**
3.522
0.661

1.000
0.362**
0.297**
3.593
0.703

1.000
0.617**
3.653
0.742

1.000
3.707
0.819

Bartlett's Test of Sphericity; 2 = 3070.124, df = 15, p=0.000;
Kaiser-Mayer-Olkin measure of sampling adequacy: (KMO) = 0.740
หมายเหตุ: **p < 0.01

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการสนับสนุนทางการเรี ยน
ตามหลักการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล ซึ่งพบว่าโมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดีมาก
พิจารณาได้ จากค่าไค-สแควร์ (2 =7.35 , df= 4, p=0. 119) ซึ่งมีคา่ ความน่าจะเป็ นมากกว่า .05
แสดงว่ า ไม่ป ฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลัก ที่ ว่ า โมเดลสมมติฐ านทางทฤษฎี ส อดคล้ อ งกับ ข้ อ มูล เชิ ง
ประจักษ์ และดัชนีวดั ระดับความสอดคล้ องกลมกลืน (GFI= 0.999) และดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI= 0.993) มีคา่ เข้ าใกล้ 1 ดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษในรูปคะแนน
มาตรฐาน (RMR=0.007) ค่าดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือมาตรฐาน (RMSEA=0.022)
มีคา่ เข้ าใกล้ 0 ค่าสถิติดงั กล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่าโมเดลการวัดการสนับสนุนทางการเรี ยนตามกรอบ
แนวคิ ด ของการวิ จัย ที่ พัฒ นาขึ น้ สอดคล้ องกั บ ข้ อมู ล เชิ ง ประจัก ษ์ และพิ จ ารณาค่ า น า้ หนัก
องค์ประกอบของตัวแปรในโมเดล พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<.001)
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ตาราง 3.13 เป็ นการนาเสนอผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของ
โมเดลการวัดการสนับสนุนทางการเรี ยน เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่หนึ่ง
ซึ่งเป็ นผลการวิเคราะห์โมเดลที่แสดงความสัมพัน ธ์ ระหว่างองค์ประกอบการสนับสนุนของพ่อแม่
(PARENT) การสนับสนุนของครู (TEACHER) และการสนับสนุนของเพื่อนนักเรี ยน (FRIEND)
ซึ่งตัวบ่งชี ้ขององค์ประกอบทัง้ 3 ด้ านดังกล่าว พบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบของทุกตัวแปรมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P<.001) แสดงว่าตัวแปรทัง้ 6 ตัวนี ้เป็ นตัวบ่งชี ้ที่สาคัญ โดยตัวแปรดังกล่าวมี
ค่าน ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.653 ถึง 0.849 โดยตัวบ่งชี ้ที่มีน ้าหนัก
ความสาคัญมากที่สดุ ได้ แก่ การดูแลเอาใจใส่ของเพื่อน (F.CARE) รองลงมาคือ การดูแลเอาใจใส่
ของครู (T.CARE) และการสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ ของครู (T.SUP) แต่ตวั บ่งชี ท้ ี่มี นา้ หนัก
ความสาคัญน้ อยที่สดุ ได้ แก่ การดูแลเอาใจใส่ของพ่อแม่ (P.CARE)
ตาราง 3.13 องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการสนับสนุนทางการเรี ยน
ตัวแปร

b(SE)

น ้าหนักองค์ประกอบ
B
t

R

2

การวิเคราะห์ องค์ ประกอบอันดับที่หนึ่ง
PARENT
P.CARE
1.000
0.653
<--->
0.426
P.SUP
0.970(0.059)
0.655
16.433***
0.429
TEACHER
T.CARE
1.000
0.812
<--->
0.660
T.SUP
0.991(0.046)
0.757
21.382***
0.574
FRIEND
F.CARE
1.000
0.849
<--->
0.721
F.SUP
0.945(0.051)
0.728
18.542***
0.530
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบอันดับที่สอง
PARENT
0.371(0.020)
0.804
18.256***
0.647
TEACHER
0.445(0.021)
0.828
20.914***
0.685
FRIEND
0.431(0.021)
0.683
20.142***
0.467
Chi-square=7.35, df= 4, P=0. 119 GFI= 0.999 AGFI=0.993 RMR=0.022 RMSEA=0.007
เมทริกซ์ สหสัมพันธระหว่ างตัวแปรแฝง
PARENT
TEACHER FRIEND
PARENT
1.000
TEACHER
0.666**
1.000
FRIEND
0.549**
0.566**
1.000
RELATION
0.804**
0.828**
0.683**
หมายเหตุ: *** P<.001 ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
<---> ไม่รายงานค่า SE และ t เนื่องจากเป็ นพารามิเตอร์ บงั คับ (constrained parameter)

สัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ

0.242
0.243
0.403
0.272
0.509
0.235

RELATION

1.000
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ภาพ 3.3 องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการสนับสนุนทางการเรี ยน
3.4) โมเดลการวัดระดับการสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยน
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ เกี่ยวกับการสร้ างความสัมพันธ์
การสนับ สนุน ความเป็ นอัตตาณัติ และการเสริ ม พลัง นัก เรี ยน รวมทัง้ หมด 9 ตัว แปร โดยใช้
สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั ดังแสดงในตาราง 1 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทังหมด
้
36 คู่ ซึ่ง
ทุกคู่มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<.01) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่า
ตังแต่
้ 0.305 ถึง 0.641 และเป็ นความสัมพันธ์ทางบวกทุกคู่ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติสงู ที่สดุ ได้ แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการช่วยเหลือนักเรี ยนในการเรี ยน
(HELP) กับการคาดหวังให้ นกั เรี ยนประสบความสาเร็ จ (EXPE) ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่มีคา่ ต่าที่สดุ ได้ แก่ ตัวแปรการให้ ข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสม (FEED)
กับการกากับตนเอง (REGU)
เมื่อพิจารณาค่า Bartlett's Test of Sphericity Chi-Square ซึ่งเป็ นค่าสถิติทดสอบ
สมมติฐานว่าเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ นี ้เป็ นเมทริ กซ์เอกลักษณ์ (identity matrix) หรื อไม่ พบว่ามีค่า
เท่ากับ 6055.322 (P<.01) แสดงว่าเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริ กซ์
เอกลักษณ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีไกเซอร์ -เมเยอร์ -ออ
ลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO) มีคา่ เท่ากับ 0.909 ซึ่งมีคา่
เข้ าใกล้ 1 ผลการทดสอบนี ้แสดงให้ เห็นว่าตัวแปรต่างๆของข้ อมูลชุดนี ้มีความสัมพันธ์ กันมากพอ
และมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ เนื่องจากตัวแปรที่จะนาไปใช้ ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบควรเป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั ดังตาราง 3.14
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ตาราง 3.14 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั ของตัวแปรในโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับที่สองของการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
ตัวแปร
COOP
INTE
ASSI
REGU
REAS
OPIN
HELP
FEED
EXPE
Mean
S.D.

COOP
1.000
0.527**
0.422**
0.410**
0.364**
0.321**
0.447**
0.391**
0.444**
3.315
0.767

INTE

ASSI

REGU

REAS

OPIN

HELP

FEED

EXPE

1.000
0.408**
0.365**
0.419**
0.368**
0.452**
0.438**
0.427**
3.320
0.691

1.000
0.550**
0.316**
0.449**
0.522**
0.323**
0.520**
3.322
0.887

1.000
0.319**
0.476**
0.526**
0.305**
0.499**
3.428
0.785

1.000
0.321**
0.418**
0.431**
0.399**
3.607
0.756

1.000
0.549**
0.316**
0.497**
3.531
0.810

1.000
0.387** 1.000
0.641** 0.450** 1.000
3.671 3.450 3.623
0.865 0.784 0.848

Bartlett's Test of Sphericity; 2 = 6055.322, df = 36, p=0.000;
Kaiser-Mayer-Olkin measure of sampling adequacy: (KMO) = 0.909
หมายเหตุ: **p < 0.01

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการวัดการสร้ างความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนตามหลักการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล ซึง่ พบว่าโมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ ดีมาก พิจารณาได้ จากค่าไค-สแควร์ (2 =18.29, df= 13 p=0.147) ซึ่งมีคา่ ความน่าจะ
เป็ นมากกว่า .05 แสดงว่าไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่า โมเดลสมมติฐานทางทฤษฎีสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ และดัชนีวดั ระดับความสอดคล้ องกลมกลืน (GFI= 0.998) และดัชนีวดั ระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI=0.992) มีคา่ เข้ าใกล้ 1 ดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษในรู ป
คะแนนมาตรฐาน (RMR=0.006) ค่าดัชนี รากของกาลังสองเฉลี่ ยของเศษเหลื อมาตรฐาน
(RMSEA=0.015) มีคา่ เข้ าใกล้ 0 ค่าสถิติดงั กล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่าโมเดลการวัดการสร้ างความยึด
มัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนตามกรอบแนวคิดของการวิจยั ที่พฒ
ั นาขึน้ สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
และพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรในโมเดล พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีนยั สาคัญทางสถิติ
(P<.001) รายละเอียดดังในตาราง 3.15 และภาพ 3.4
ตาราง 3.15 เป็ นการนาเสนอผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของ
โมเดลการวัดการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
อันดับที่หนึ่ง ซึ่งเป็ นผลการวิเคราะห์โมเดลที่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบการสร้ าง
ความสัมพันธ์ (REL) การสนับสนุนความเป็ นอัตตาณัติ (CON) และการเสริ มพลังนักเรี ยน (EMP)
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ซึ่งตัวบ่งชี ้ขององค์ประกอบทัง้ 3 ด้ านดังกล่าว พบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบของทุกตัวแปรมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P<.001) แสดงว่าตัวแปรทัง้ 9 ตัวนี ้เป็ นตัวบ่งชี ้ที่สาคัญ โดยตัว แปรดังกล่าวมี
ค่าน ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.505 ถึง0.885 โดยตัวบ่งชี ้ที่มีน ้าหนัก
ความสาคัญมากที่สดุ ได้ แก่ การช่วยเหลือนักเรี ยนในการเรี ยน (HELP) รองลงมาคือ การคาดหวังให้
นักเรี ยนประสบความสาเร็ จ (EXPE) และการมอบหมายความรับผิดชอบในห้ องเรี ยน (ASSI) แต่ตวั
บ่งชี ้ที่มีน ้าหนักความสาคัญน้ อยที่สดุ ได้ แก่ การสอนให้ คดิ อย่างมีเหตุผล (REAS)
ตาราง 3.15 องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการวัดการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพัน
ตัวแปร
b(SE)

น ้าหนักองค์ประกอบ
B
t

R2

สัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ

การวิเคราะห์ องค์ ประกอบอันดับที่หนึ่ง
REL
COOP
0.736(0.035)
0.599
21.110*** 0.359
INTE
0.670(0.032)
0.588 21.108*** 0.346
ASSI
1.000
0.701
<--->
0.491
CON
REGU
0.941(0.039)
0.667 23.993*** 0.445
REAS
0.684(0.036)
0.505 18.757*** 0.255
OPIN
1.000
0.681
<--->
0.464
EMP
HELP
1.000
0.885
<--->
0.784
FEED
0.538(0.030)
0.530 17.752*** 0.280
EXPE
0.937(0.028)
0.842 33.662*** 0.709
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบอันดับที่สอง
REL
0.586(0.021) 0.943 28.558*** 0.890
CON
0.555(0.019) 0.985 29.059*** 0.970
EMP
0.709(0.020) 0.912 35.651*** 0.831
Chi-square=18.29, df= 13 P=0.147 GFI= 0.998 AGFI=0.992 RMR=0.006 RMSEA=0.015
เมทริกซ์ สหสัมพันธระหว่ างตัวแปรแฝง
REL
CON
EMP
REL
1.000
CON
0.929**
1.000
EMP
0.860**
0.898**
1.000
STR
0.943**
0.985**
0.912**
หมายเหตุ: *** P<.001 ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
<---> ไม่รายงานค่า SE และ t เนื่องจากเป็ นพารามิเตอร์ บงั คับ (constrained parameter)

0.117
0.105
0.166
0.109
0.059
0.138
0.454
0.107
0.346

STR

1.000
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ภาพ 3.4 องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการวัดการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพัน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจัยเก็ บข้ อ มูล ด้ วยแบบสอบถามเพื่ อวัดความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ย น
ความต้ อ งการจ าเป็ นในการเรี ย นที่ มี ผ ลต่อ ความยึดมั่น ผูกพัน กับโรงเรี ย น และความคิด เห็ น
เกี่ยวกับการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน ผู้วิจยั มีวิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลดังนี ้
2.4.1 ทาหนังสือขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยนของนักเรี ยน ตามโรงเรี ยนและจานวนที่กาหนดไว้ โดยนาหนังสือขอความร่ วมมือเก็บ
รวบรวมข้ อมูลวิจยั พร้ อมลงนาม เพื่อส่งให้ กบั โรงเรี ยนตัวอย่าง
2.4.2 ผู้วิจยั ติดต่อขอความร่วมมือจากโรงเรี ยนตัวอย่างด้ วยตนเอง พร้ อมทังแนบหนั
้
งสือ
ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล และค าชี แ้ จงเกี่ ย วกับ วัต ถุป ระสงค์ ข องการวิ จัย
รายละเอียดของแบบสอบถาม จานวนตัวอย่างที่ต้องตอบแบบสอบถามคือ ครูและนักเรี ยนระดับ
ประถมศึก ษา และมัธ ยมศึก ษา และระยะเวลาที่ เ ข้ า มารั บ แบบสอบถามกลับ คื น ภายหลัง 2
สัปดาห์ ก่อนที่ผ้ วู ิจยั จะเข้ ามารับแบบสอบถามกลับคืนนัน้ ผู้วิจยั จะติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อแจ้ งให้
โรงเรี ยนรับทราบล่วงหน้ า 2 วัน
2.4.3 หลังจากผู้วิจัยติดต่อขอความร่ วมมือจากโรงเรี ยนตัวอย่างประมาณ 2 สัปดาห์
พบว่า ทุกโรงเรี ยนกาลังรอผลอนุญาตจากผู้อานวยการของโรงเรี ยน จึงยังไม่ได้ คาตอบที่ชดั เจนว่า
สามารถเก็บข้ อมูลได้ หรื อไม่ ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงก่อนปิ ดภาคการเรี ยนตอนปลาย
ประมาณ 2 สัปดาห์ ดังนันเพื
้ ่อป้องกันการไม่ตอบกลับของตัวอย่าง และจะทาให้ ไม่ได้ ตวั อย่างตาม
จานวนที่ กาหนดไว้ ผู้วิจัยจึงสุ่มโรงเรี ยนตัวอย่างเพิ่มขึน้ เพื่ อทดแทนโรงเรี ยนตัวอย่างที่ ยังไม่ได้
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อนุมตั ิ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติด้าน O-NET และปรัชญาโรงเรี ยนเทียบเท่ากับโรงเรี ยนดังที่กล่าวมาข้ างต้ น
พร้ อมทังติ
้ ดต่อขอความร่วมมือจากโรงเรี ยนตัวอย่างด้ วยตนเองจานวน 8 โรง และปรากฏว่าโรงเรี ยน
ตัวอย่างทังหมดให้
้
ความร่วมมือและตอบกลับมา จึงทาให้ การวิจยั ครัง้ นี ้มีตวั อย่างเพิ่มขึ ้น
2.4.4 ผู้วิจยั จึงเก็บข้ อมูลกับนักเรี ยนซึ่งเป็ นตัวอย่างในระยะที่ 1 รวมทังหมด
้
2,500 ฉบับ
ซึ่งได้ แบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 1,864 ฉบับ คิดเป็ น 74.56 ของแบบสอบถามทังหมด
้
นอกจากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ตดั แบบสอบถามที่นกั เรี ยนตอบไม่สมบูรณ์จานวน 84 ฉบับ ดังนันจึ
้ งเหลือ
แบบสอบถามที่สมบูรณ์จานวน 1,780 ฉบับ ในขณะผู้วิจยั เก็บข้ อมูลกับครูรวมทังหมด
้
800 ฉบับ
ซึง่ ได้ แบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 506 ฉบับ คิดเป็ น 63.25% ของแบบสอบถามทังหมด
้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการดาเนินการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น และส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เอสอีเอ็ม การวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละส่วนเป็ นดังนี ้
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ น
การวิเคราะห์ระดับความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน ระดับ ความต้ องการจาเป็ นในการเรี ยน
ระดับการสนับสนุนทางการเรี ยน และการสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนโดยครู ด้ วยสถิติ
บรรยายได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ และสถิตพิ รรณนา ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
เบ้ ความโด่ง เพื่อให้ ทราบลักษณะของการแจกแจงและการกระจายของตัวแปรการวิจยั โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป spss และการประเมินความต้ องการจาเป็ นด้ วยวิธี Priority Need Index (PNI)
(สุวิมล ว่องวาณิช, 2550)
2. การวิเคราะห์ เอสอีเอ็ม
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการวัด 4 โมเดล ได้ แก่ โมเดล
การวัดความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน โมเดลการวัดความต้ องการจาเป็ นในการเรี ยน โมเดลการวัด
การสนับสนุนทางการเรี ยน และโมเดลการวัดการสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนโดยครู เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลดังกล่าว ด้ วยสถิติทดสอบ CFA โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป
LISREL นอกจากนัน้ มี การวิเคราะห์เอสอีเอ็มเพื่อ 1) ตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลการวัด
องค์ประกอบเกี่ยวกับความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน ตามกรอบความคิดในการวิจยั กับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ และการพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบย่อยของแต่ละตัวแปร
2) วิเคราะห์อิทธิพลในโมเดลโครงสร้ าง เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ พร้ อมทัง้ คานวณขนาดอิทธิ พลทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมของความ
ต้ องการจาเป็ นในการเรี ยน การสนับสนุนทางการเรี ยน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และอิทธิพล
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ทางตรงของความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ด้ วยสถิติทดสอบ SEM โดย
ใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป LISREL
ระยะที่ 2 การทดลองใช้ กลยุทธ์
การวิจัยในระยะนีใ้ ช้ ระเบียบวิธีวิจัย เชิงทดลองแบบวิจัยปฏิบตั ิ (participatory action
experimental research) และแบบผสมวิธี (mixed method research) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อ
ที่ 3 และ 4 โดยมีขนตอนการด
ั้
าเนินการวิจยั 2 ขันตอน
้
คือ ขันการจั
้
ดเอกสารความรู้ด้านการสร้ าง
ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน และขัน้ การทดลองกลยุทธ์ และประเมิ นผล มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การจัดทาเอกสารความรู้ด้านการสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียน
ผู้วิจยั ได้ จดั ทาเอกสารความรู้ สาหรับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งสาระของเอกสารมา
จากผลการวิจัย 2 ส่วนคือ ผลการวิเคราะห์เอสอีเอ็มจากการสารวจในระยะที่ 1 และผลการจัด
สนทนากลุ่มของครู ในกลุ่มทดลอง โดยกลุ่มทดลองได้ รับ เอกสารความรู้ ด้านการสร้ างความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนฉบับสมบูรณ์ และกลุม่ ควบคุมได้ รับเอกสารความรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์เบื ้องต้ นของ
ความยึดมัน่ ผูกพัน รายละเอียดดังตาราง 3.16
ตาราง 3.16 สาระของเอกสารความรู้ด้านการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันโรงเรี ยน
1.
2.
3.
4.
5.

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ค าชี แ้ จง วัต ถุ ป ระสงค์ สาระของเอกสาร และ ค าชี แ้ จง วัตถุ ประสงค์ สาระของเอกสาร และ
วิธีการใช้
วิธีการใช้
มโนทั ศ น์ เ บื อ้ งต้ นของความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ได้ แก่ มโนทัศ น์ เ บื อ้ งต้ นของความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ได้ แก่
ความหมาย ความสาคัญ
ความหมาย ความสาคัญ
การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพัน
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความยึดมัน่ ผูกพัน
ผลที่เกิดกับนักเรี ยน
-

จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ดาเนินการแจกเอกสารความรู้แก่ตวั อย่าง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) การเตรี ยมการ ผู้วิจยั ติดต่อขอความร่ วมมือและขออนุญาตทางโรงเรี ยนในการเข้ า
ร่วมโครงการ โดยผู้วิจยั ชี ้แจงการดาเนินการและอธิบายวัตถุประสงค์ ให้ กบั ผู้บริ หารโรงเรี ยนและครูผ้ ู
ประสานงานรับทราบ และทาการนัดหมายประชุมครูทงหมด
ั้
เพื่อนาเสนอผลการวิเคราะห์เอสอีเอ็ม
ตามเอกสารความรู้ ที่ ผ้ ูวิจัยจัดทาขึน้ และกาหนดให้ ครู ใช้ กลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับ
โรงเรี ยนของนักเรี ยนเป็ นนโยบายโรงเรี ยน โดยครูสามารถใช้ กลยุทธ์ได้ อย่างอิสระ ผู้วิจยั จะเป็ นผู้ให้
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ข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนแก่ครู เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ใช้ กลยุทธ์ตอ่ ไป
2) การกาหนดนโยบายโรงเรี ยน มีการจัดประชุมครู ทงโรงเรี
ั้
ยนก่อนเปิ ดเทอม โดย
ผู้อานวยการจะประกาศนโยบายการใช้ กลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยน โดยมี
ข้ อมูลในเอกสารความรู้ เป็ นแนวทาง เพื่อให้ ครูทงโรงเรี
ั้
ยนร่วมมือ พร้ อมทังชี
้ ้แจงให้ ครูทกุ คนทราบ
และปฏิบตั ิตาม เบื ้องต้ น ผู้วิจยั ได้ เข้ าร่วมประชุมกับทุกโรงเรี ยนเพื่อ 1) ชี ้แจงอธิบายวัตถุประสงค์
ขัน้ ตอนการดาเนินการและระยะเวลาการทดลอง เพื่ อสร้ างความเข้ าใจในการดาเนินการและ
เป้าหมายของการวิจยั 2) แจกเอกสารความรู้ และนาเสนอความสาคัญของความยึดมัน่ ผูกพัน
ความหมาย ปั จจัยเชิงสาเหตุที่ทาให้ นกั เรี ยนเกิดความยึดมัน่ ผูกพัน การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยน พร้ อมตัวอย่างกิจกรรม และผลที่นกั เรี ยนได้ รับ (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ค) ซึ่ง
ก่อนนาเอกสารความรู้ ไปใช้ จริ งในการทดลอง ผู้วิจยั ได้ นาเอกสารดังกล่าว ไปให้ ครู ทดลองใช้ ใน
การจัดการเรี ยนการสอนจานวน 8 คน และนาเอกสารความรู้มาปรับปรุงอีกครัง้ ก่อนจัดพิมพ์และ
แจกให้ กบั กลุม่ ทดลอง ในขณะที่กลุ่มควบคุม ผู้วิจยั แจกเอกสารที่อธิบายถึงความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยนของนักเรี ยนเท่านัน้
ขัน้ ตอนที่ 2 การทดลองกลยุทธ์ และประเมินผล
การกาหนดแบบแผนการทดลอง
เป็ นการวิจยั แบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม โดยมีรูปแบบการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (The Pretest-Posttest Control
Group Design) มีผงั การทดลองดังตาราง 3.17
ตาราง 3.17 แบบแผนการทดลอง
group
E
C

pretest
O1
O1

treatment
X1
X2

posttest
O2
O2

สัญลักษณ์ที่ใช้ ในแบบแผนการทดลอง
X1 แทน เอกสารความรู้ ด้านการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนฉบับสมบูรณ์
X2 แทน เอกสารความรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์เบื ้องต้ นของความยึดมัน่ ผูกพัน
O1 แทน ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนก่อนทาการทดลอง
O2 แทน ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนหลังทาการทดลอง
E แทน กลุม่ ทดลอง
C แทน กลุม่ ควบคุม
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ตัวอย่ าง
ตัวอย่างในการวิจยั ระยะที่ 2 คือ ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของโรงเรี ยน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จานวน 5 โรง แบ่งเป็ นโรงเรี ยนทดลอง 3 โรงเรี ยน และโรงเรี ยนควบคุม 2
โรงเรี ยน ใช้ วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ในการเลือกโรงเรี ยนในเขต
กรุงเทพมหานครที่สมัครใจและให้ ความร่ วมมือในการวิจยั ในครัง้ นี ้ ซึ่งตัวอย่างในแต่ละระดับชันมี
้
ความใกล้ เคียงกันในด้ านคะแนน O-NET และขนาดโรงเรี ยน
ตาราง 3.18 ตัวอย่างในการวิจยั ระยะที่ 2
กลุ่ม

ระดับประถมศึกษา
โรงเรี ยน

ทดลอง

กลุ่มทดลองที่ 1

ควบคุม

กลุ่มควบคุมที่ 1

ประชากร
ตัวอย่าง
โรงเรี ยน
ครู นักเรี ยน ครู นักเรี ยน
15 161 14 152 กลุ่มทดลองที่ 2
กลุ่มทดลองที่ 3
15 254 9 200 กลุ่มควบคุมที่ 2

ระดับมัธยมศึกษา
ประชากร
ครู นักเรี ยน
65
1739
162 3084
142 3436

ตัวอย่าง
ครู นักเรี ยน
40 652
43 2792
27 2557

หมายเหตุ: จานวนนักเรียน คือ จานวนที่สามารถเก็บได้ ก่อนการทดลอง แต่หลังการทดลองมีการขาดหายของกลุม่ นักเรียน
ข้ อมูลจากครูเก็บรวบรวมเฉพาะก่อนการทดลองเท่านัน้

ตัวแปรวิจัย
ตัวแปรวิจยั ประกอบด้ วย ตัวแปรต้ นจานวน 1 ตัวคือ ความรู้ด้านการสร้ างกลยุทธ์ ซึ่งอยู่
ในรูปของเอกสารความรู้ ตัวแปรตามจานวน 2 ตัวแปรคือ กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพัน และ
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ระยะที่ 2 มีเครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นในระยะที่ 1 และแบบ
บันทึกของครู เกี่ ยวกับการใช้ กลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน ซึ่งแนบ
ด้ านหลังของเอกสารความรู้ โดยประเด็นประกอบด้ วย 1) กลยุทธ์ ที่ครู ใช้ 2) ระยะเวลาที่ใช้ 3)
ระดับชันนั
้ กเรี ยนที่ใช้ 4) เป้าหมายที่ใช้ กลยุทธ์ 5) ปั ญหาหรื ออุปสรรคการใช้ แต่ละกลยุทธ์ พร้ อม
เหตุผล 6) หลังจากใช้ กลยุทธ์ บรรลุเป้าหมายหรื อไม่ 7) ควรทาอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้ ใช้ กลยุทธ์นี ้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น 8) ความคิดเห็นของนักเรี ยนและการสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูลของนักเรียนและครู ก่อนการทดลอง
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในขัน้ ตอนนี เ้ ป็ นการเก็บรวมรวมข้ อมูลจากกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม โดยเครื่ องมือคือ แบบสอบถามสาหรับครู และนักเรี ยนที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นในการดาเนินการ
วิจยั ระยะที่ 1
2. การกากับและติดตามผลการใช้ กลยุทธ์
การทดลองกลยุทธ์ การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนมี ระยะเวลา 3 เดือน 15 วัน
โดยให้ ครู อ่านสาระในเอกสารความรู้ ที่ผ้ ูวิจยั จัดทาขึ ้น และใช้ กลยุทธ์ การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยนได้ อย่างอิสระ โดยพิจารณาข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั นาเสนอในเอกสาร การใช้ กลยุทธ์ นนขึ
ั ้ ้นอยู่
กับครู ผ้ สู อน ซึ่งแต่ละคนสามารถใช้ ได้ มากกว่า 1 กลยุทธ์ และอาจใช้ กลยุทธ์ ที่แตกต่างกันได้
ในขณะที่ครู ในกลุ่มควบคุมจะได้ เอกสารความรู้ ที่มีแต่มโนทัศน์ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยน
เท่านัน้ ในระหว่างการทดลอง ผู้วิจยั ได้ เข้ าไปในโรงเรี ยนทดลองเพื่อเข้ าพบและพูดคุยกับครู ใน
โรงเรี ยนเกี่ยวกับการใช้ กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนจานวน 8 ครัง้ ผู้วิจยั ติดตาม
ผลการใช้ กลยุทธ์ การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน จากแบบบันทึกของครู ซึ่ง
แนบด้ านหลังของเอกสารความรู้ (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ค)
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูลของนักเรียนหลังการทดลอง
การเก็บรวบรวมข้ อมูลของนักเรี ยนหลังการทดลองเป็ นการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มทดลองและ
กลุ่ ม ควบคุม ด้ ว ยวิ ธี แ ละแบบสอบถามเดี ย วกัน กั บ การเก็ บ รวบรวมข้ อมูล ก่ อ นทดลองเพื่ อ
ประเมินผลหลังการทดลอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการดาเนินการระยะนีแ้ บ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็ น 2 ส่วนคือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ มีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็ นการนาข้ อมูลที่ได้ จากกลุม่ ครู ด้วยวิธีการสนทนา
กลุม่ และการบันทึกด้ วยตนเองของครู มาวิเคราะห์เนื ้อหา (content analysis) และจาแนกตาม
ประเด็นที่กาหนดไว้ คือ 1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ กลยุทธ์แก่ครู 2) ผลที่เกิดกับครูและ
นักเรี ยน 3) การสังเคราะห์กลยุทธ์ของครู และ 4) ปั ญหาและแนวทางการจัดกิจกรรม
2. การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ (1)
การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนก่อนและหลังการทดลองโดย
การวิเคราะห์สถิติที (t-test dependent) (2) การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความยึดมัน่
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ผูกพันกับโรงเรี ยนหลังการทดลองโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมแบบทางเดียว (one-way
ANCOVA) โดยมีคะแนนเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนก่อนการทดลองเป็ นตัว
แปรร่ วม เพื่อเป็ นการควบคุมความแปรปรวนที่เกิดจากตัวแปรแทรกซ้ อนที่ส่งผลอย่างมีระบบ โดย
วิธีการทางสถิติ (statistical control) (3) การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียว (one-way
ANCOVA) ของความยึดมัน่ ผูกพันของนักเรี ยนระดับชันประถมและมั
้
ธยมในกลุ่มทดลอง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนก่อนการทดลองเป็ นตัวแปรร่วม
เนื่องจากทางโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มควบคุมและทดลองระดับมัธยมศึกษาไม่สะดวกที่จะให้
เก็บข้ อมูลหลังการทดลอง จึงทาให้ ไม่สามารถเปรี ยบเทียบผลการทดลองก่อนและหลังได้ อย่าง
สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามผู้วิจยั ได้ เปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังของนักเรี ยน โดยการประมาณค่า
นักเรี ยนที่ไม่มีข้อมูล ด้ วยการใช้ ข้อมูลก่อนการทดลองของนักเรี ยนในระดับชันที
้ ่ไม่มีข้อมูล และ
ข้ อมูลหลังการทดลองของนักเรี ยนในระดับชันอื
้ ่นมาประมาณค่าข้ อมูลหลังการทดลองของนักเรี ยน
ที่ไม่มีข้อมูล
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยเรื่ อง "กลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนจากผลการ
วิเคราะห์เอสอีเอ็ม: การพัฒนาและการนาไปปฏิบตั ิ " แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็ น 2 ตอนได้ แก่
ตอนที่ 1 ระดับความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน และวิธีการที่ได้ รับการสร้ างความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนจากครู และตอนที่ 2 การพัฒนาและตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน
ผู้วิจยั ได้ กาหนดตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษและสัญลัก ษณ์คา่ สถิติเพื่อสื่อความหมายชื่อตัว
แปร และค่าสถิตทิ งหมดที
ั้
่ใช้ ในการวิจยั ดังต่อไปนี ้
ตัวย่ อภาษาอังกฤษ
ตัวแปรแฝง
ENGAGE
หมายถึง ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
NEEDS
หมายถึง ความต้ องการจาเป็ นในการเรี ยน
RELATION หมายถึง การสนับสนุนทางการเรี ยน
STR
หมายถึง การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
ACH
หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ตัวแปรสังเกตได้
COG
หมายถึง ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญา
EMO
หมายถึง ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์
BEH
หมายถึง ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรม
RELATED
หมายถึง การได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ยวข้ อง
AOTONOMY หมายถึง การมีอิสระในการปกครองตนเอง
COMPETE หมายถึง ความสามารถในการเรี ยน
PARENT
หมายถึง การสนับสนุนของพ่อแม่
TEACHER
หมายถึง การสนับสนุนของครู
FRIEND
หมายถึง การสนับสนุนของเพื่อนนักเรี ยน
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REL
EMP
CON
GRADE

หมายถึง การสร้ างความสัมพันธ์
หมายถึง การเสริมพลังนักเรี ยน
หมายถึง การสนับสนุนความเป็ นอัตตาณัติ
หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

สัญลักษณ์ ค่าสถิติ
n
หมายถึง จานวนตัวอย่าง
Mean
หมายถึง ค่าเฉลี่ย
Median
หมายถึง มัธยฐาน
Mode
หมายถึง ฐานนิยม
Min
หมายถึง ค่าต่าสุด (maximum)
Max
หมายถึง ค่าสูงสุด (minimum)
Range
หมายถึง พิสยั
S.D.
หมายถึง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
CV
หมายถึง สัมประสิทธิ์ของความแปรผัน (coefficient of variation)
Sk
หมายถึง ค่าความเบ้ (skewness)
Ku
หมายถึง ค่าความโด่ง (kurtosis)
p
หมายถึง ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (statistical significant level)
df
หมายถึง ค่าองศาอิสระ (degree of freedom)
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของนักเรี ยน
ข้ อมูลเบื ้องต้ นสามารถวิเคราะห์โดยแบ่งตามตัวอย่างคือ นักเรี ยนจานวน 1780 คน และ
ครู จานวน 506 คน โดยการวิเคราะห์ด้วยความถี่และร้ อยละประกอบด้ วย เพศ ระดับการศึกษา
บิดา ระดับการศึกษามารดา รายได้ ต่อเดือนของครอบครัว งานอดิเรกและวิชาที่ชอบ และการ
วิเคราะห์เกรดเฉลี่ยเทอมที่ผา่ นมา และเกรดเฉลี่ยสะสมด้ วยสถิตพิ ื ้นฐาน
นัก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ก าลั ง ศึก ษาอยู่ใ นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษา (ร้ อยละ 60.50) มากกว่ า
ระดับประถมศึกษา (ร้ อยละ 39.50) โดยนักเรี ยนในระดับชันประถมศึ
้
กษาส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
(ร้ อยละ 57.80) เป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ (ร้ อยละ 78.90) สังกัดโรงเรี ยนกทม. (ร้ อยละ 65.00)
คะแนนO-NETของนักเรี ยนในโรงเรี ยนอยู่ในกลุ่ม สูง (ร้ อยละ 78.90) ปรั ชญาโรงเรี ยนไม่เน้ น
ความสุข (ร้ อยละ 53.60) สภาพครอบครัวของนักเรี ยนคือ พ่อแม่อยู่ด้วยกัน (ร้ อยละ 76.60) และ
อาศัยอยูก่ บั พ่อแม่ (ร้ อยละ 72.60) บิดามีอาชีพรับจ้ างทัว่ ไปมากที่สดุ (ร้ อยละ 38.90) และมีระดับ
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การศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 64.90) มารดามีอาชีพค้ าขายมากที่สุด (ร้ อยละ 27.60)
และมีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 66.90) มีรายได้ ตอ่ เดือนของครอบครัว 10,00120,000 บาทมากที่สดุ (ร้ อยละ 35.50) นักเรี ยนมีงานอดิเรกคือ ดูทีวี (ร้ อยละ 51.59) วิชาที่ชอบคือ
คณิตศาสตร์ (ร้ อยละ 47.99) โดยส่วนใหญ่ จานวนครูที่สนิทต่ากว่า 5 คน (ร้ อยละ 66.29) จานวน
คนในครอบครัวต่ากว่า 5 คน (ร้ อยละ 93.88) และจานวนเพื่อนที่สนิทต่ากว่า 5 คน (ร้ อยละ
44.95) โดยเฉลี่ยเกรดเฉลี่ยเทอมที่ผา่ นมา (3.46) มีเกรดเฉลี่ยเทอมที่ผา่ นมา (3.69)
นักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 55.90) เป็ น
โรงเรี ยนขนาดใหญ่ (ร้ อยละ 70.60) สังกัดโรงเรี ยนสพฐ. (ร้ อยละ 41.70) คะแนนO-NETของ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนอยู่ในกลุ่มสูง (ร้ อยละ 70.60) ปรัชญาโรงเรี ยนเน้ นความสุข (ร้ อยละ 50.40)
สภาพครอบครัวของนักเรี ยนคือ พ่อแม่อยู่ด้วยกัน (ร้ อยละ 73.60) และอาศัยอยู่กบั พ่อแม่ (ร้ อยละ
69.50) บิดามีอาชีพรับจ้ างทัว่ ไปมากที่สดุ (ร้ อยละ 42.50) และมีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญา
ตรี (ร้ อยละ 64.90) มารดามีอาชีพรับจ้ างทัว่ ไปมากที่สดุ (ร้ อยละ 30.90) และมีระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 68.90) มีรายได้ ตอ่ เดือนของครอบครัว 10,001-20,000 บาทมากที่สดุ
(ร้ อยละ 31.10) นักเรี ยนมีงานอดิเรกคือ ดูทีวี (ร้ อยละ 60.21) วิชาที่ชอบคือ คณิตศาสตร์ (ร้ อยละ
42.45) โดยส่วนใหญ่ จานวนครู ที่สนิทต่ากว่า 5 คน (ร้ อยละ 67.97) จานวนคนในครอบครัวต่า
กว่า 5 คน (ร้ อยละ 94.24) และจานวนเพื่อนที่สนิทต่ากว่า 5 คน (ร้ อยละ 43.73) โดยเฉลี่ยเกรด
เฉลี่ยเทอมที่ผา่ นมา (3.09) มีเกรดเฉลี่ยเทอมที่ผา่ นมา (3.20)
ตาราง 4.1 ข้ อมูลเบื ้องต้ นของนักเรี ยน (n=1780)
ประถมศึกษา
n
%
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ขนาดโรงเรียน
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ
รวม
สังกัดโรงเรียน
สพฐ.
สช.
กทม
สกอ.

มัธยมศึกษา
n
%

รวม
n

%

293
401
694

42.20
57.80
100.00

471
597
1068

44.10
55.90
100.00

764
998
1762

43.40
56.60
100.00

555
148
703

78.90
21.10
100.00

760
317
1077

70.60
29.40
100.00

1315
465
1780

73.90
26.10
100.00

0
167
457
79

0.00
23.80
65.00
11.20

449
111
372
145

41.70
10.30
34.50
13.50

449
278
829
224

25.20
15.60
46.60
12.60
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รวม
คะแนนO-NET
กลุม่ สูง
กลุม่ ต่า
รวม
ปรัชญาโรงเรียน
เน้ นสร้ างความสุข
ไม่เน้ นสร้ างความสุข
รวม
สภานภาพครอบครั ว
พ่อแม่อยูด่ ้ วยกัน
พ่อแม่แยกกัน/หย่าร้ างกัน
พ่อ/แม่เสียชีวิตหรือทังพ่
้ อและแม่
รวม
ที่พักอาศัย
อยูก่ บั พ่อแม่
อยูก่ บั พ่อหรือแม่
อยูก่ บั ญาติ
อยูก่ บั คนอื่นที่ไม่ใช่พอ่ แม่และญาติ
รวม
อาชีพบิดา
รับราชการ
ค้ าขาย
เกษตรกรรม
บริษัทเอกชน
รับจ้ างทัว่ ไป
พ่อบ้ าน
ว่างงาน
รัฐวิสาหกิจ
รวม
อาชีพมารดา
รับราชการ
ค้ าขาย
เกษตรกรรม
บริษัทเอกชน
รับจ้ างทัว่ ไป

ประถมศึกษา
n
%
703 100.00

มัธยมศึกษา
n
%
1077 100.00

รวม
n
1780

%
100.00

555
148
703

78.90
21.10
100.00

760
317
1077

70.60
29.40
100.00

1315
465
1780

73.90
26.10
100.00

326
377
703

46.40
53.60
100.00

543
534
1077

50.40
49.60
100.00

869
911
1780

48.80
51.20
100.00

533
139
24
696

76.60
20.00
3.40
100.00

777
222
57
1056

73.60
21.00
5.40
100.00

1310
361
81
1752

74.80
20.60
4.60
100.00

505
123
57
11
696

72.60
17.70
8.20
1.60
100.00

732
216
90
15
1053

69.50
20.50
8.50
1.40
100.00

1237
339
147
26
1749

70.70
19.40
8.40
1.50
100.00

90
129
3
160
256
14
1
5
658

13.70
19.60
0.50
24.30
38.90
2.10
0.20
0.80
100.00

119
246
12
176
427
11
3
3
1005

11.80
24.50
1.20
17.50
42.50
1.10
0.30
0.30
100.00

209
375
15
336
683
25
4
8
1663

12.60
22.50
0.90
20.20
41.10
1.50
0.20
0.50
100.00

47
184
4
140
159

7.00
27.60
0.60
21.00
23.80

84
263
10
120
315

8.30
25.80
1.00
11.80
30.90

131
447
14
260
474

7.80
26.50
0.80
15.40
28.10
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แม่บ้าน
ว่างงาน
รัฐวิสาหกิจ
รวม
ระดับการศึกษาบิดา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี/เทียบเท่า
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ระดับการศึกษามารดา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี/เทียบเท่า
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
รายได้ ต่อเดือนของครอบครั ว
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท
รวม
งานอดิเรก
ดูทีวี
อ่านหนังสือ
เล่นกับเพื่อน
เล่นเกมส์
เล่นกีฬา
อื่นๆ
รวม
วิชาที่ชอบ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์

ประถมศึกษา
n
%
124
18.60
3
0.40
6
0.90
667 100.00

มัธยมศึกษา
n
%
217
21.30
4
0.40
3
0.30
1018 100.00

รวม
n
341
7
9
1685

%
20.20
0.40
0.50
100.00

433
147
59
28
667

64.90
22.00
8.80
4.20
100.00

655
248
77
29
1009

64.90
24.60
7.60
2.90
100.00

1088
395
136
57
1676

64.90
23.60
8.10
3.40
100.00

449
151
56
15
671

66.90
22.50
8.30
2.20
100.00

703
234
67
17
1021

68.90
22.90
6.60
1.70
100.00

1152
385
123
32
1692

68.10
22.80
7.30
1.90
100.00

120
242
91
73
42
114
682

17.60
35.50
13.30
10.70
6.20
16.70
100.00

186
322
154
97
73
205
1037

17.90
31.10
14.90
9.40
7.00
19.80
100.00

306
564
245
170
115
319
1719

17.80
32.80
14.30
9.90
6.70
18.60
100.00

358
332
276
279
278
88
694

51.59
47.84
39.77
40.20
40.06
12.68
100.00

637
518
468
489
430
181
1058

60.21
48.96
44.23
46.22
40.64
17.11
100.00

995
850
744
768
708
269
1752

56.79
48.52
42.47
43.84
40.41
15.35
100.00

297
285
334

42.67
40.95
47.99

392
356
363

37.23
33.81
34.47

689
641
697

39.39
36.65
39.85
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ภาษาอังกฤษ
สังคม
อื่นๆ
รวม
จานวนครู ท่ สี นิท
ต่ากว่า 5 คน
5-10 คน
11-15 คน
มากกว่า 15 คน
รวม
จานวนคนในครอบครัว
ต่ากว่า 5 คน
5-10 คน
มากกว่า 10 คน
รวม
จานวนเพื่อนที่สนิท
ต่ากว่า 5 คน
5-10 คน
11-15 คน
มากกว่า 15 คน
รวม

ประถมศึกษา
n
%
268
38.51
183
26.29
143
20.55
696 100.00

มัธยมศึกษา
n
%
447
42.45
343
32.57
224
21.27
1053 100.00

รวม
n
715
526
367
1749

%
40.88
30.07
20.98
100.00

466
197
28
12
703

66.29
28.02
3.98
1.71
100.00

732
297
29
19
1077

67.97
27.58
2.69
1.76
100.00

1198
494
57
31
1780

67.30
27.75
3.20
1.74
100.00

660
36
7
703

93.88
5.12
1.00
100.00

1015
57
5
1077

94.24
5.29
0.46
100.00

1675
93
12
1780

94.10
5.22
0.67
100.00

316
223
63
101
703

44.95
31.72
8.96
14.37
100.00

471
411
63
132
1077

43.73
38.16
5.85
12.26
100.00

787
634
126
233
1780

44.21
35.62
7.08
13.09
100.00

ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของครู
ครู ส่วนใหญ่สอนอยู่ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษา (ร้ อยละ 66.60) มากกว่าระดับประถมศึกษา
(ร้ อยละ 33.40) โดยครู ในระดับชันประถมศึ
้
กษาส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 81.07) มีอายุ 3140 ปี มากที่ สุด (ร้ อยละ 32.93) โดยมี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี /เทียบเท่า (ร้ อยละ 66.67) มี
ประสบการณ์สอนมากกว่า 21 ปี (ร้ อยละ 27.27) ระดับวิทยฐานะคือ ครู (ร้ อยละ 53.09) สอนวิชา
คณิตศาสตร์ (ร้ อยละ 28.30) ซึ่งครู สอนอยู่ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ (ร้ อยละ 73.81) สังกัดโรงเรี ยน
กทม. และสพฐ.เท่าๆกัน (ร้ อยละ 31.95) ในขณะที่ครู ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง (ร้ อยละ 70.92) มีอายุ 51 ปี ขึ ้นไปมากที่สดุ (ร้ อยละ 36.83) โดยมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี /
เทียบเท่า (ร้ อยละ 70.24) มีประสบการณ์สอนมากกว่า 21 ปี (ร้ อยละ 45.57) ระดับวิทยฐานะคือ
ครู (ร้ อยละ 34.54) สอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ร้ อยละ 19.06) ซึ่งครู สอนอยู่ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่
พิเศษ (ร้ อยละ 43.71) สังกัดโรงเรี ยนสพฐ. (ร้ อยละ 79.70) ดังรายละเอียดแสดงในตาราง 4.2
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ตาราง 4.2 ข้ อมูลเบื ้องต้ นของกลุม่ ตัวอย่างครู (n=506)
ประถมศึกษา
n
%
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
น้ อยกว่า 31 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขึ ้นไป
รวม
ประสบการณ์ สอน
น้ อยกว่า 6 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
21 ปี ขึ ้นไป
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี/เทียบเท่า
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
วิทยฐานะ
ครูผ้ ชู ว่ ย
ครู
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
รวม
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคม

มัธยมศึกษา
n
%

รวม
n

%

32
137
169

18.93
81.07
100.00

98
239
337

29.08
70.92
100.00

130
376
506

25.69
74.31
100.00

35
55
38
39
167

20.96
32.93
22.76
23.35
100.00

75
69
67
123
334

22.46
20.66
20.06
36.83
100.00

110
124
105
162
501

21.96
24.75
20.96
32.34
100.00

42
43
15
20
45
165

25.45
26.06
9.09
12.12
27.27
100.00

85
41
17
35
149
327

25.99
12.54
5.20
10.70
45.57
100.00

127
84
32
55
194
492

25.81
17.07
6.50
11.18
39.43
100.00

0
110
54
1
165

0.00
66.67
32.73
0.61
100.00

6
236
92
2
336

1.79
70.24
27.38
0.60
100.00

6
346
146
3
501

1.20
69.06
29.14
0.60
100.00

12
86
41
21
2
162

7.41
53.09
25.31
12.96
1.23
100.00

33
105
97
64
5
304

10.86
34.54
31.91
21.05
1.64
100.00

45
191
138
85
7
466

9.66
40.99
29.61
18.24
1.50
100.00

30
45
42
32

18.87
28.30
26.42
20.13

61
43
34
39

19.06
13.44
10.63
12.19

91
88
76
71

19.00
18.37
15.87
14.82
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ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
รวม
ภูมิภาค
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคใต้
กรุงเทพ
รวม
ขนาดโรงเรียน
เล็ก
กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ
รวม
สังกัดโรงเรียน
สพฐ.
สช.
กทม
สกอ.
รวม

ประถมศึกษา
n
%
28
17.61
17
10.69
17
10.69
27
16.98
0
0.00
159 100.00

มัธยมศึกษา
n
%
43
13.44
30
9.38
25
7.81
53
16.56
6
1.88
320 100.00

รวม
n
71
47
42
80
6
479

%
14.82
9.81
8.77
16.70
1.25
100.00

4
2
12
1
150
169

2.37
1.18
7.10
0.59
88.76
100.00

3
1
29
3
301
337

0.89
0.30
8.61
0.89
89.32
100.00

7
3
41
4
451
506

1.38
0.59
8.10
0.79
89.13
100.00

10
28
124
6
168

5.95
16.67
73.81
3.57
100.00

7
48
133
146
334

2.10
14.37
39.82
43.71
100.00

17
76
257
152
502

3.39
15.14
51.20
30.28
100.00

54
34
54
27
169

31.95
20.12
31.95
15.98
100.00

263
20
37
10
330

79.70
6.06
11.21
3.03
100.00

317
54
91
37
499

63.53
10.82
18.24
7.41
100.00

ตอนที่ 1 ระดับความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน และวิธีการที่ได้ รับการสร้ าง
ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนจากครู
ผลการวิเคราะห์ในตอนนี ้แบ่งเป็ น 4 ส่วน คือ ส่ วนที่ 1 ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของ
นักเรี ยน ส่ วนที่ 2 ความต้ องการจาเป็ นในการเรี ยน ส่ วนที่ 3 การสนับสนุนทางการเรี ยน และ
ส่ วนที่ 4 วิธีการที่ได้ รับการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนจากครู ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์โดยใช้
สถิติพื ้นฐานเพื่อแสดงค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจาย (CV) ค่าต่าสุด (min) ค่าสูงสุด (max) ค่าความเบ้ (skewness) ค่าความโด่ง (kurtosis)
และการคานวณค่าความต้ องการจาเป็ นในการเรี ยน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

90
1.1 ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน
ผลการวิเคราะห์ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนตามการรับรู้ ของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมี
ความยึดมัน่ กับโรงเรี ยนในทุกด้ านระดับมาก โดยมีความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ์ สูงกว่าด้ านอื่น
(3.92) รองลงมาคือ เชิงปั ญญา (3.57) และเชิงพฤติกรรม (3.47) ในขณะที่ตามการรับรู้ของครู พบว่า
นักเรี ยนมีความยึดมัน่ ผูกพันอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความยึดมัน่ ผูกพันเชิงอารมณ์อยู่ในระดับ
มาก (3.89) แต่เชิงปั ญญา (3.14) และเชิงพฤติกรรม (3.18) อยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันเชิงปั ญญาของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมุ่งมัน่ ใน
การวางแผนการเรี ยน (3.75) และมุ่งมั่นทุ่มเทในการเรี ยน (3.56) อยู่ในระดับมาก ในขณะที่
นักเรี ยนมุ่งมัน่ ในการจัดการกับปั ญหาอยู่ในระดับปานกลาง (3.39) เมื่อพิจารณาความเบ้ ของการ
แจกแจงข้ อมูล พบว่า ตัวแปรความมุ่งมัน่ ทุ่มเทในการเรี ยนมีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยมีการแจกแจงแบบเบ้ ซ้าย แสดงว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ ความทุ่มเทใน
การเรี ยนสูงกว่าค่าเฉลี่ย และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง พบว่า ตัวแปรความมุ่งมัน่ ในการจัดการกับ
ปั ญหา และตัวแปรมุ่งมัน่ ในการวางแผนการเรี ยนมีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ โดยตัวแปรความมุง่ มัน่ ในการจัดการกับปั ญหามีคา่ ความโด่งเป็ นบวก แสดงว่ามีการแจก
แจงที่สงู โด่งเกินโค้ งปกติ นัน่ คือตัวแปรความมุง่ มัน่ ในการจัดการกับปั ญหามีการกระจายของข้ อมูล
น้ อย ในขณะที่ตวั แปรมุง่ มัน่ ในการวางแผนการเรี ยนมีคา่ ความโด่งเป็ นลบ แสดงว่ามีการแจกแจงที่
แบนกว่าโค้ งปกติ นัน่ คือตัวแปรความมุง่ มัน่ ในการวางแผนการเรี ยนมีการกระจายของข้ อมูลมาก
ในขณะที่ ตามการรั บรู้ ของครู พบว่า ในความยึดมั่นผูกพันเชิ งปั ญญาของนักเรี ยนนัน้
นักเรี ยนมุ่งมั่นทุ่มเทในการเรี ยน (3.19) มุ่งมั่นในการวางแผนการเรี ยน (3.18) และมุ่งมั่นในการ
จัดการกับปั ญหา (3.06) อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความเบ้ และความโด่งของการแจกแจง
ข้ อมูล พบว่า ตัวแปรความยึดมั่นผูกพันเชิงปั ญญา ตัวแปรความมุ่งมั่นในการจัดการกับปั ญหา
ความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการเรี ยน และความมุง่ มัน่ ในการวางแผนการเรี ยนมีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ
เมื่อพิจารณาตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์ของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยน
เห็นคุณค่าของการเรี ยน (4.17) รู้ สึกดี (3.83) และรู้ สึกว่าเป็ นส่วนหนึ่งของโรงเรี ยน (3.75) อยู่ใน
ระดับมาก เมื่ อพิจ ารณาความเบ้ ของการแจกแจงข้ อมูล พบว่า ตัวแปรความยึดมั่นผูกพันกับ
โรงเรี ยนเชิงอารมณ์ ตัวแปรความรู้สึกดี ตัวแปรความรู้สึกว่าเป็ นส่วนหนึ่งของโรงเรี ยน และตัวแปร
การเห็นคุณค่าของการเรี ยนมีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีการแจก
แจงแบบเบ้ ซ้าย พิจารณาจากค่าความเบ้ เป็ นลบ แสดงว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความยึดมั่น
ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์ ความรู้สึกดี ความรู้สึกว่าเป็ นส่วนหนึ่งของโรงเรี ยน และการเห็น
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คุณค่าของการเรี ยนสูงกว่าค่าเฉลี่ย และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง พบว่า ตัวแปรความรู้สึกดีมีการ
แจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีคา่ ความโด่งเป็ นลบ แสดงว่าความรู้สึกดีมี
การแจกแจงที่แบนกว่าโค้ งปกติ นัน่ คือตัวแปรนี ้มีการกระจายของข้ อมูลมาก
ในขณะที่ ตามการรั บรู้ ของครู พบว่า ในความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนเชิ ง อารมณ์ นัน้
นักเรี ยนรู้ สึกว่าเป็ นส่วนหนึ่งของโรงเรี ยน (4.02) เห็นคุณค่าของการเรี ยน (3.88) และรู้ สึกดี (3.76)
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความเบ้ ของการแจกแจงข้ อมูล พบว่า ตัวแปรความรู้สึกว่าเป็ นส่วน
หนึ่งของโรงเรี ยน และตัวแปรการเห็นคุณค่าของการเรี ยนมีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยมีการแจกแจงแบบเบ้ ซ้ าย แสดงว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ ความรู้ สึกว่า
เป็ นส่วนหนึ่งของโรงเรี ยน และการเห็นคุณค่าของการเรี ยนสูงกว่าค่าเฉลี่ย และเมื่อพิจารณาค่า
ความโด่ง พบว่า ตัวแปรความรู้สกึ ดี ตัวแปรความรู้สึกว่าเป็ นส่วนหนึ่งของโรงเรี ยน และตัวแปรการ
เห็ นคุณ ค่าของการเรี ยนมี การแจกแจงไม่ เป็ นโค้ ง ปกติอย่า งมี นัยส าคัญทางสถิ ติ โดยตัวแปร
ความรู้สกึ ว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของโรงเรี ยนมีคา่ ความโด่งเป็ นบวก แสดงว่ามีการแจกแจงที่สงู โด่งเกินโค้ ง
ปกติ นัน่ คือความรู้ สึกว่าเป็ นส่วนหนึ่งของโรงเรี ยนมีการกระจายของข้ อมูลน้ อย ในขณะที่ตวั แปร
ความรู้สึกดี และตัวแปรการเห็นคุณค่าของการเรี ยนมีคา่ ความโด่งเป็ นลบ แสดงว่ามีการแจกแจงที่
แบนกว่าโค้ งปกติ นัน่ คือความรู้สกึ ดี และการเห็นคุณค่าของการเรี ยนมีการกระจายของข้ อมูลน้ อย
เมื่ อพิ จ ารณาตัวแปรความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนเชิ ง พฤติกรรมของนักเรี ยน พบว่า
นักเรี ยนติดตามและประเมินผลการเรี ยน (3.58) และตังใจเรี
้ ยน (3.51) อยูใ่ นระดับมาก แต่นกั เรี ยนมี
การเตรี ยมความพร้ อมด้ านการเรี ยนอยูใ่ นระดับปานกลาง (3.32) เมื่อพิจารณาความเบ้ ของการแจก
แจงข้ อมูล พบว่า ตัวแปรเตรี ยมความพร้ อมด้ านการเรี ยน และตัวแปรติดตามและประเมินผลการ
เรี ยนมี การแจกแจงไม่เ ป็ นโค้ ง ปกติอ ย่างมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ โดยมี ก ารแจกแจงแบบเบ้ ซ้ า ย
พิจารณาจากค่าความเบ้ เป็ นลบ แสดงว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ เตรี ยมความพร้ อมด้ านการ
เรี ยน และติดตามและประเมินผลการเรี ยนสูงกว่าค่าเฉลี่ย และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง พบว่า
ตัวแปรตังใจเรี
้ ยนมีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีค่าความโด่งเป็ น
ลบ แสดงว่ามีการแจกแจงที่แบนกว่าโค้ งปกติ นัน่ คือตัวแปรนี ้มีการกระจายของข้ อมูลมาก
ในขณะที่ตามการรับรู้ ของครู พบว่า ในความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมนัน้
นักเรี ยนตังใจเรี
้ ยน (3.31) ติดตามและประเมินผลการเรี ยน (3.15) และมีการเตรี ยมความพร้ อม
ด้ านการเรี ยน (3.07) อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความเบ้ ของการแจกแจงข้ อมูล พบว่า ตัว
แปรความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรม ตัวแปรเตรี ยมความพร้ อมด้ านการเรี ยน และตัว
แปรติดตามและประเมินผลการเรี ยนมีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมี
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การแจกแจงแบบเบ้ ซ้าย พิจารณาจากค่าความเบ้ เป็ นลบ แสดงว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ ความ
ยึด มั่น ผูก พัน กับ โรงเรี ย นเชิ ง พฤติก รรม เตรี ยมความพร้ อมด้ า นการเรี ยน และติด ตามและ
ประเมินผลการเรี ยนสูงกว่าค่าเฉลี่ย และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง พบว่า ตัวแปรความยึดมั่น
ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมมีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีค่า
ความโด่งเป็ นบวก แสดงว่ามีการแจกแจงที่สูงโด่งเกินโค้ งปกติ นัน่ คือตัวแปรนี ้มีการกระจายของ
ข้ อมูลน้ อย รายละเอียดดังตาราง 4.3
ตาราง 4.3 ค่าสถิตพิ ื ้นฐานของความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน
ตัวแปร
1. ความยึดมั่นผูกพันเชิงปั ญญา
1.1 ความมุ่งมัน่ ในการจัดการกับปั ญหา
1.2 ความมุ่งมัน่ ทุ่มเทในการเรี ยน
1.3 ความมุ่งมัน่ ในการวางแผนการเรี ยน
2. ความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ์
2.1 ความรู้สกึ ดี
2.2 ความรู้สกึ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของโรงเรียน
2.3 การเห็นคุณค่าของการเรี ยน
3. ความยึดมั่นผูกพันเชิงพฤติกรรม
3.1 การเตรียมความพร้ อมด้ านการเรียน
3.2 ความตังใจเรี
้ ยน
3.3 การติดตามและประเมินผลการเรียน
ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยน

ผู้ตอบ
นักเรียน
ครู
นักเรียน
ครู
นักเรียน
ครู
นักเรียน
ครู
นักเรียน
ครู
นักเรียน
ครู
นักเรียน
ครู
นักเรียน
ครู
นักเรียน
ครู
นักเรียน
ครู
นักเรียน
ครู
นักเรียน
ครู
นักเรียน
ครู

Mean
3.57
3.14
3.39
3.06
3.56
3.19
3.75
3.18
3.92
3.89
3.83
3.76
3.75
4.02
4.17
3.88
3.47
3.18
3.32
3.07
3.51
3.31
3.58
3.15
3.65
3.40

S.D.
0.58
0.60
0.73
0.69
0.78
0.74
0.77
0.72
0.63
0.56
0.78
0.68
0.88
0.66
0.75
0.72
0.56
0.57
0.75
0.75
0.69
0.65
0.75
0.68
0.49
0.49

CV
16.28
19.02
21.65
22.46
21.88
23.15
20.46
22.61
16.11
14.37
20.35
18.18
23.54
16.37
17.88
18.58
16.11
17.83
22.72
24.44
19.60
19.77
21.06
21.59
13.32
14.45

Min
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.50
2.17
1.00
1.50
1.00
1.00
1.00
2.00
1.67
1.17
1.00
1.00
1.50
1.00
1.00
1.00
1.67
1.67

Max
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.83
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.83

หมายเหตุ: นักเรี ยน: standard error of skewness = 0.058 ; standard error of kurtosis = 0.116
ครู : standard error of skewness = 0.109 ; standard error of kurtosis = 0.217
* p<.05

Sk
-0.07
0.21
-0.10
-0.13
-0.14*
0.11
-0.08
0.06
-0.37*
-0.20
-0.27*
-0.15
-0.39*
-0.49*
-0.79*
-0.26*
-0.09
-0.36*
-0.13*
-0.30*
0.01
-0.16
-0.21*
-0.30*
-0.17*
-0.08

Ku
-0.06
0.21
0.35*
0.26
-0.18
-0.15
-0.65*
0.40
-0.20
-0.26
-0.46*
-0.43*
-0.17
0.75*
0.02
-0.60*
-0.02
0.51*
0.06
0.18
-0.30*
0.21
0.09
0.28
-0.01
0.19

แปลผล
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
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1.2 ความต้ องการจาเป็ นในการเรียน (needs)
ผลการวิเคราะห์ระดับ ความต้ องการจาเป็ นในการเรี ยนตามการรับรู้ของนักเรี ยน พบว่า
นักเรี ยนมีความต้ องการจาเป็ นต้ องมีหรื อได้ รับจากผู้เกี่ยวข้ อง ด้ านความสามารถในการเรี ยนสูง
ที่สดุ (0.15) รองลงมาคือ การมีอิสระในปกครองตนเอง (0.13) การได้ รับสัม พันธภาพที่ดีจาก
ผู้เกี่ยวข้ อง (0.08) ในขณะที่ตามการรับรู้ ของครู พบว่านักเรี ยนมีความต้ องการจาเป็ นต้ องมีหรื อ
ได้ รับจากผู้เกี่ยวข้ อง ด้ านความสามารถในการเรี ยนสูงที่สดุ (0.24) รองลงมาคือ การมีอิสระใน
ปกครองตนเอง (0.14) การได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ยวข้ อง (0.12)
เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบย่อย พบว่า ตามการรับรู้ ของนักเรี ยนนัน้ นักเรี ยนมีความ
ต้ องการจาเป็ นต้ องมีหรื อได้ รับจากผู้เกี่ยวข้ อง ด้ านการสร้ างความเชื่อในวิธีการที่ใช้ ในการเรี ยนสูง
ที่สดุ (0.16) รองลงมาคือ การตัดสินใจด้ วยตนเอง และความเชื่อในความสามารถที่ ความต้ องการ
จาเป็ นในการเรี ยนจะทาให้ สาเร็ จทางการเรี ยน (0.14) และการมีอิสระ (0.12) ในขณะที่ตามการ
รับรู้ ของนักเรี ยนครู พบว่า นักเรี ยนมีความต้ องการจาเป็ นต้ องมีหรื อได้ รับจากผู้เกี่ ยวข้ อง ด้ าน
ความเชื่อในความสามารถที่จะทาให้ สาเร็ จทางการเรี ยนสูงที่สุด (0.25) รองลงมาคือ การสร้ าง
ความเชื่อในวิธีการที่ใช้ ในการเรี ยน (0.23) และการตัดสินใจด้ วยตนเอง (0.17) ดังตาราง 4.4
ตาราง 4.4 ค่าสถิตพิ ื ้นฐานของความต้ องการจาเป็ นในการเรี ยน
ครู

นักเรียน
1. การได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ยวข้ อง
1.1 การได้ รับความรักและห่วงใยจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง
1.2 การได้ รับความช่วยเหลือจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง
2. การมีอิสระในปกครองตนเอง
2.1 การตัดสินใจด้ วยตนเอง
2.2 การมีอิสระ
3. ความสามารถในการเรียน
3.1 ความเชื่อในวิธีการที่ใช้ ในการเรียน
3.2 ความเชื่อในความสามารถที่จะทาให้ สาเร็จ
ทางการเรียน
ความต้ องการจาเป็ นในการเรียน

I

D

I-D

(I-D)/D

I

D

I-D

(I-D)/D

3.79
3.66
3.91
3.70

3.50
3.48
3.52
3.28

0.29
0.19
0.39
0.42

0.08
0.05
0.11
0.13

4.17
4.12
4.23
4.02

3.72
3.72
3.71
3.54

0.46
0.40
0.52
0.48

0.12
0.11
0.14
0.14

3.68
3.72
3.87
3.82

3.24
3.32
3.38
3.30

0.44
0.40
0.49
0.52

0.14
0.12
0.15
0.16

4.05
3.99
3.95
3.91

3.46
3.62
3.20
3.14

0.59
0.37
0.75
0.77

0.17
0.10
0.24
0.25

3.92

3.45

0.47

0.14

3.99

3.26

0.73

0.23

3.78

3.38

0.40

0.12

4.05

3.48

0.56

0.16
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1.3 การสนับสนุนทางการเรียน
ผลการวิเคราะห์ การสนับสนุนทางการเรี ยนโดยนักเรี ยนตามการรับรู้ ของนักเรี ยน พบว่า
ค่าเฉลี่ยการสนับสนุนทางการเรี ยนกับนักเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก (3.71) โดยการสนับสนุนของพ่อแม่
มีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ (3.91) รองลงมาคือ การสนับสนุนของเพื่อน (3.68) และการสนับสนุนของครู
(3.56) ในขณะที่ตามการรับรู้ของครู พบว่า ค่าเฉลี่ยการสนับสนุนทางการเรี ยนกับนักเรี ยนอยู่ใน
ระดับมาก (3.65) โดยการสนับสนุนของครูมีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ (3.88) รองลงมาคือ การสนับสนุน
ของเพื่อน (3.69) และสนับสนุนของพ่อแม่ (3.39) ดังตาราง 4.5
ตาราง 4.5 ค่าสถิตพิ ื ้นฐานของการสนับสนุนทางการเรี ยนกับนักเรี ยน
ตัวแปร
1. การสนับสนุนของพ่ อแม่

นักเรียน
ครู
1.1 การดูแลเอาใจใส่ของพ่อแม่
นักเรียน
ครู
1.2 การส่งเสริมการเรียนรู้ของพ่อแม่
นักเรียน
ครู
นักเรียน
2. การสนับสนุนของครู
ครู
2.1 การดูแลเอาใจใส่ของครู
นักเรียน
ครู
2.2 การสร้ างบรรยากาศการเรียนรู้ของ นักเรียน
ครู
ครู
นักเรียน
3. การสนับสนุนของเพื่อน
ครู
3.1 การดูแลเอาใจใส่ของเพื่อน
นักเรียน
ครู
3.2 การส่งเสริมการเรียนรู้ของเพื่อน
นักเรียน
ครู
การสนับสนุนทางการเรี ยน
นักเรียน
ครู

Mean
3.91
3.39
4.00
3.48
3.81
3.31
3.56
3.88
3.52
3.82
3.59
3.94
3.68
3.69
3.65
3.62
3.71
3.76
3.71
3.65

S.D.
0.59
0.58
0.70
0.64
0.68
0.68
0.61
0.54
0.66
0.57
0.70
0.62
0.70
0.54
0.74
0.59
0.82
0.62
0.50
0.45

CV
14.99
17.10
17.60
18.44
17.89
20.72
17.21
13.89
18.75
14.94
19.53
15.74
19.06
14.68
20.25
16.28
22.09
16.55
13.44
12.29

Min
1.67
1.50
1.00
1.33
1.33
1.00
1.00
2.33
1.00
2.33
1.00
2.33
1.00
2.17
1.00
2.00
1.00
2.00
1.89
2.44

Max
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.83

หมายเหตุ: นักเรี ยน: standard error of skewness = 0.058 ; standard error of kurtosis = 0.116
ครู : standard error of skewness = 0.109 ; standard error of kurtosis = 0.217
* p<.05

Sk
-0.40*
-0.09
-0.57*
-0.13
-0.05
-0.03
0.04
0.00
0.00
0.04
-0.02
-0.21
-0.27*
0.03
-0.18*
0.05
-0.37*
-0.13
-0.07
0.01

Ku
แปลผล
-0.05
มาก
0.05 ปานกลาง
0.21
มาก
0.00
มาก
-0.44*
มาก
0.46* ปานกลาง
0.20
มาก
-0.42
มาก
0.24*
มาก
-0.23
มาก
-0.06
มาก
-0.51*
มาก
-0.04
มาก
-0.11
มาก
-0.16
มาก
-0.23
มาก
-0.08
มาก
0.05
มาก
-0.26*
มาก
-0.29
มาก
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เมื่อพิจารณาตัวแปรการสนับสนุนของพ่อแม่ตามการรับรู้ของนักเรี ยน พบว่า การดูแลเอาใจ
ใส่ของพ่อแม่ (4.00) และการส่งเสริมการเรี ยนรู้ของพ่อแม่อยูใ่ นระดับมาก (3.81) เมื่อพิจารณาความ
เบ้ ของการแจกแจงข้ อมูล พบว่า ตัวแปรการสนับสนุนของพ่อแม่ และตัวแปรการดูแลเอาใจใส่ของพ่อ
แม่มีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีการแจกแจงแบบเบ้ ซ้าย พิจารณา
จากค่าความเบ้ เป็ นลบ แสดงว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการสนับสนุนของพ่อแม่ และการดูแลเอา
ใจใส่ของพ่อแม่สงู กว่าค่าเฉลี่ย และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง พบว่า การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของพ่อ
แม่มีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีคา่ ความโด่งเป็ นลบ แสดงว่ามีการ
แจกแจงที่แบนกว่าโค้ งปกติ นัน่ คือการส่งเสริมการเรี ยนรู้ของพ่อแม่มีการกระจายของข้ อมูลมาก
ในขณะที่ตามการรับรู้ของครู พบว่า ในการสนับสนุนของพ่อแม่นนั ้ การดูแลเอาใจใส่ของ
พ่อแม่ (3.48) และการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของพ่อแม่ (3.31) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความเบ้
ของการแจกแจงข้ อมูล พบว่า ตัวแปรการสนับสนุนของพ่อแม่ ตัวแปรการดูแลเอาใจใส่ของพ่อแม่
และตัวแปรการส่งเสริมการเรี ยนรู้ของพ่อแม่มีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ และเมื่อพิจารณาค่าความ
โด่ง พบว่า การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของพ่อแม่ มีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ โดยมีคา่ ความโด่งเป็ นบวก แสดงว่ามีการแจกแจงที่สงู โด่งเกินโค้ งปกติ นัน่ คือการส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ของพ่อแม่มีการกระจายของข้ อมูลน้ อย
เมื่อพิจารณาตัวแปรการสนับสนุนของครู พบว่า การสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ ของครู
(3.59) และการดูแลเอาใจใส่ของครู (3.52) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความเบ้ ของการแจก
แจงข้ อมูล พบว่า ตัวแปรการสนับสนุนของครู ตัวแปรการดูแลเอาใจใส่ของครู และตัวแปรการ
สร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ของครู มีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง พบว่า
ตัวแปรการดูแลเอาใจใส่ของครูมีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติ โดยมีคา่ ความโด่งเป็ นบวก แสดงว่า
มีการแจกแจงที่สงู โด่งเกินโค้ งปกติ นัน่ คือตัวแปรนี ้มีการกระจายของข้ อมูลน้ อย ดังตาราง 4.15
ในขณะที่ตามการรับรู้ของครู พบว่า ในการสนับสนุนของครูนนั ้ การสร้ างบรรยากาศการ
เรี ยนรู้ของครู (3.94) และการดูแลเอาใจใส่ของครู (3.82) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความเบ้
ของการแจกแจงข้ อมูล พบว่า ตัวแปรการสนับสนุนของครู ตัวแปรการดูแลเอาใจใส่ของครู และตัว
แปรการสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ของครูมีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง ตัว
แปรการสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ของครู มีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
โดยมีคา่ ความโด่งเป็ นลบ แสดงว่าการแจกแจงที่แบนกว่าโค้ งปกติ นัน่ คือตัวแปรนี ้มีการกระจาย
ของข้ อมูลมาก
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เมื่ อ พิจ ารณาตัวแปรการสนับสนุนของเพื่ อน พบว่า การส่ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ของเพื่ อ น
(3.71) และการดูแลเอาใจใส่ของเพื่อน (3.65) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความเบ้ ของการแจก
แจงข้ อมูล พบว่า ตัวแปรการสนับสนุนของเพื่อน ตัวแปรการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของเพื่อน และตัว
แปรการดูแลเอาใจใส่ของเพื่อนมีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีการ
แจกแจงแบบเบ้ ซ้ า ย พิ จ ารณาจากค่า ความเบ้ เ ป็ นลบ แสดงว่ า นัก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ การ
สนับสนุนจากเพื่อนทัง้ หมดสูงกว่าค่าเฉลี่ย และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง พบว่า ตัวแปรการ
สนับสนุนของเพื่อน ตัวแปรการส่งเสริมการเรี ยนรู้ของเพื่อน และตัวแปรการดูแลเอาใจใส่ของเพื่อน
มีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ
ในขณะที่ตามการรับรู้ ของครู พบว่า ในการสนับสนุนของเพื่อนนัน้ การส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ของเพื่อน (3.76) และการดูแลเอาใจใส่ของเพื่อน (3.62) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความเบ้ และ
ความโด่งของการแจกแจงข้ อมูล พบว่า ตัวแปรการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของเพื่อน ตัวแปรการดูแลเอา
ใจใส่ของเพื่อน และตัวแปรการส่งเสริมการเรี ยนรู้ของเพื่อนมีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ ดังตาราง 4.5
1.4 การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนจากครู
ผลการวิเคราะห์ การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนจากครู ตามการรับรู้ ของนักเรี ยน
พบว่า นักเรี ยนรับรู้ว่าครูสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนอยู่ในระดับมาก (3.49) ซึ่งแบ่งเป็ น 3
กลุม่ วิธีการ โดยการเสริมพลังนักเรี ยนมากที่สดุ (3.59) รองลงมาคือ การสนับสนุนความเป็ นอัตตา
ณัติ (3.51) และการสร้ างความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง (3.35) ในขณะที่ตามการรับรู้ของครู
พบว่า นักเรี ยนรับรู้ว่าครู สร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนอยู่ในระดับมาก (3.89) โดยการเสริ ม
พลังนักเรี ยนมากที่สดุ (4.07) รองลงมาคือ การสนับสนุนความเป็ นอัตตาณัติ (3.86) และการสร้ าง
ความสัมพันธ์ (3.73)
เมื่อพิจารณาตัวแปรการสร้ างความสัมพันธ์ พบว่า ครู จดั การเรี ยนการสอนตามความ
สนใจ/ความต้ องการของนักเรี ยน มอบหมายความรับผิดชอบในห้ องเรี ยน และการจัดการเรี ยนการ
สอนแบบร่ วมมืออยู่ในระดับปานกลางซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (3.35) เมื่อพิจารณาความเบ้ ของการ
แจกแจงข้ อมูล พบว่า ตัวแปรการจัดการเรี ยนการสอนตามความสนใจ/ความต้ องการของนักเรี ยน
และตัวแปรการมอบหมายความรั บผิดชอบในห้ องเรี ยนมีการแจกแจงที่ไม่เป็ นโค้ งปกติอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยตัวแปรการจัดการเรี ยนการสอนตามความสนใจ/ความต้ องการของนักเรี ยน
มีการแจกแจงแบบเบ้ ขวา พิจารณาจากค่าความเบ้ เป็ นบวก แสดงว่านักเรี ยนส่วนใหญ่รับรู้ว่าครู
จัดการเรี ยนการสอนตามความสนใจ/ความต้ องการของนักเรี ยนต่ากว่าค่าเฉลี่ย ในขณะที่ตวั แปร
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การมอบหมายความรับผิดชอบในห้ องเรี ยนมีการแจกแจงแบบเบ้ ซ้าย พิจารณาจากค่าความเบ้
เป็ นลบ แสดงว่านักเรี ยนส่วนใหญ่รับรู้วา่ ครูมอบหมายความรับผิดชอบในห้ องเรี ยนสูงกว่าค่าเฉลี่ย
และเมื่อพิจ ารณาค่าความโด่ง พบว่า ตัวแปรการจัดการเรี ยนการสอนตามความสนใจ/ความ
ต้ อ งการของนักเรี ย น และตัว แปรการเรี ยนแบบร่ ว มมื อ มี การแจกแจกไม่ เป็ นโค้ ง ปกติ อ ย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยมีคา่ ความโด่งมีคา่ เป็ นบวก แสดงว่าวิธีดงั กล่าวมีการแจกแจงที่สงู โด่งเกิน
โค้ งปกติ นัน่ คือตัวแปรเหล่านี ้มีการกระจายของข้ อมูลน้ อย
ในขณะที่ตามการรับรู้ ของครู พบว่า ในการสร้ างความสัมพันธ์ โดยครู นนั ้ ครู จดั การเรี ยน
การสอนตามความสนใจ/ความต้ อ งการของนัก เรี ย น (3.74) มอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบใน
ห้ องเรี ยน (3.74) และการจัดการเรี ยนการสอนแบบร่วมมือ (3.72) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ความเบ้ ของการแจกแจงข้ อมูล พบว่า ตัวแปรการมอบหมายความรับผิดชอบในห้ องเรี ยนมีการ
แจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติอย่างนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีการแจกแจงแบบเบ้ ซ้าย พิจารณาจากค่า
ความเบ้ เป็ นลบ แสดงว่านักเรี ยนส่วนใหญ่รับรู้วา่ ครูมอบหมายความรับผิดชอบในห้ องเรี ยนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง พบว่า ตัวแปรการจัดการเรี ยนการสอนตามความสนใจ/
ความต้ องการของนักเรี ยน ตัวแปรการมอบหมายความรับผิดชอบในห้ องเรี ยน และตัวแปรการ
เรี ย นแบบร่ ว มมื อ มี ก ารแจกแจงไม่ เ ป็ นโค้ ง ปกติ อ ย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ โดยตัว แปรการ
มอบหมายความรับผิดชอบในห้ องเรี ยนมีคา่ ความโด่งเป็ นบวก แสดงว่ามีการแจกแจงที่สงู โด่งเกิน
โค้ งปกติ นัน่ คือตัวแปรนี ้มีการกระจายของข้ อมูลน้ อย ในขณะที่ตวั แปรการเรี ยนแบบร่วมมือ และ
ตัวแปรการจัดการเรี ยนการสอนตามความสนใจ/ความต้ องการของนักเรี ยนมีคา่ ความโด่งเป็ นลบ
แสดงว่ามีการแจกแจงที่แบนกว่าโค้ งปกติ นัน่ คือตัวแปรเหล่านี ้มีการกระจายของข้ อมูลมาก
เมื่อพิจารณาตัวแปรการสนับสนุนความเป็ นอัตตาณัติ พบว่า ครูสอนให้ คิดอย่างมีเหตุผล
(3.59) รับฟั งความคิดเห็นของนักเรี ยน (3.51) และการสอนให้ กากับตนเอง (3.44) อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาความเบ้ ของการแจกแจงข้ อมูล พบว่า ตัวแปรการรับฟั งความคิดเห็นของนักเรี ยนมี
การแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีการแจกแจงแบบเบ้ ซ้าย พิจารณาได้
จากค่าความเบ้ เป็ นลบ แสดงว่านักเรี ยนส่วนใหญ่รับรู้ว่าครูรับฟั งความคิดเห็นของนักเรี ยนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง พบว่า ตัวแปรการสอนให้ คิดอย่างมีเหตุผลมี การแจกแจง
ไม่เป็ นโค้ งปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีคา่ ความโด่งเป็ นลบ แสดงว่ามีการแจกแจงที่แบน
กว่าโค้ งปกติ นัน่ คือตัวแปรนี ้มีการกระจายของข้ อมูลมาก
ในขณะที ตามการรับรู้ ของครู พบว่า ในการสนับสนุนความเป็ นอัตตาณัติโดยครู นนั ้ ครู
ยอมรับฟั งความคิดเห็นของนักเรี ยน (4.05) ครูสอนให้ คิดอย่างมีเหตุผล (3.95) และสอนให้ กากับ
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ตนเอง (3.59) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความเบ้ ของการแจกแจงข้ อมูล พบว่า ตัวแปรการ
สอนให้ กากับตนเอง ตัวแปรการรับฟั งความคิดเห็นของนักเรี ยน และตัวแปรการสอนให้ คิดอย่างมี
เหตุผลมีการแจกแจงไม่เ ป็ นโค้ งปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีการแจกแจงแบบเบ้ ซ้าย
พิจารณาได้ จากค่าความเบ้ เป็ นลบ แสดงว่าครู ส่วนใหญ่รับรู้ว่าครู สอนให้ กากับตนเอง การรับฟั ง
ความคิดเห็นของนักเรี ยน และการสอนให้ คิดอย่างมีเหตุผลมีสงู กว่าค่าเฉลี่ย และเมื่อพิจารณาค่า
ความโด่ง พบว่า ตัวแปรการสอนให้ กากับตนเอง ตัวแปรการสอนให้ คิดอย่างมีเหตุผล และตัวแปร
การรับฟั งความคิดเห็นของนักเรี ยนมีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยตัว
แปรการสอนให้ กากับตนเอง และตัวแปรการรับฟั งความคิดเห็นของนักเรี ยนมีคา่ ความโด่งเป็ นบวก
แสดงว่ามีการแจกแจงที่สูงโด่งเกินโค้ งปกติ นัน่ คือตัวแปรเหล่านี ้มีการกระจายของข้ อมูลน้ อย
ในขณะที่ตวั แปรการสอนให้ คิดอย่างมีเหตุผลมีค่าความโด่งเป็ นลบ แสดงว่ามีการแจกแจงที่แบน
กว่าโค้ งปกติ นัน่ คือตัวแปรนี ้มีการกระจายของข้ อมูลมาก
เมื่อพิจารณาตัวแปรการเสริ มพลังนักเรี ยน พบว่า ครูช่วยเหลือนักเรี ยนในการเรี ยน (3.67)
การคาดหวังให้ นักเรี ยนประสบความสาเร็ จ (3.64) และครู ให้ ข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสม (3.46)
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาความเบ้ ของการแจกแจงข้ อมูล พบว่า ตัวแปรการช่วยเหลือนักเรี ยน
ในการเรี ยน และตัวแปรการคาดหวังให้ นกั เรี ยนประสบความสาเร็ จ มีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีการแจกแจงแบบเบ้ ซ้าย พิจารณาได้ จากค่าความเบ้ เป็ นลบ แสดง
ว่านักเรี ยนส่วนใหญ่รับรู้ ว่าครู ช่วยเหลือนักเรี ยนในการเรี ยน และการคาดหวังให้ นกั เรี ยนประสบ
ความสาเร็ จสูงกว่าค่าเฉลี่ ย แต่เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง พบว่า ตัวแปรการช่วยเหลือนักเรี ยนใน
การเรี ยน ตัวแปรการให้ ข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสม และตัวแปรการคาดหวังให้ นกั เรี ยนประสบ
ความสาเร็จมีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ
ในขณะที่ ตามการรั บรู้ ของครู พบว่า ในการเสริ ม พลัง นักเรี ยนโดยครู นนั ้ ครู ช่วยเหลื อ
นัก เรี ย นในการเรี ย น (4.29) อยู่ใ นระดับ มากที่ สุด ในขณะที่ ค รู ค าดหวัง ให้ นัก เรี ย นประสบ
ความสาเร็จ (4.05) และให้ ข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสม (3.86) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความ
เบ้ ของการแจกแจงข้ อมูล พบว่า ตัวแปรการช่วยเหลือนักเรี ยนในการเรี ยน และตัวแปรการคาดหวัง
ให้ นกั เรี ยนประสบความสาเร็ จมีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีการ
แจกแจงแบบเบ้ ซ้ าย พิ จ ารณาได้ จ ากค่าความเบ้ เป็ นลบ แสดงว่านัก เรี ยนส่วนใหญ่ รับรู้ ว่าครู
ช่วยเหลือนักเรี ยนในการเรี ยน และการคาดหวังให้ นกั เรี ยนประสบความสาเร็ จสูงกว่าค่าเฉลี่ย และ
เมื่ อ พิ จ ารณาค่า ความโด่ง พบว่า ตัว แปรการให้ ข้ อ มูล ป้ อนกลับ ที่ เหมาะสม และตัว แปรการ
ช่วยเหลือนักเรี ยนในการเรี ยนมีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยตัวแปร
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การให้ ข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสมมีค่าความโด่งมีค่าเป็ นลบ แสดงว่าโค้ งการแจกแจงมี การแจก
แจงที่แบนกว่าโค้ งปกติ นัน่ คือตัวแปรเหล่านี ้มีการกระจายของข้ อมูลมาก ในขณะที่ ตวั แปรการ
ช่วยเหลือนักเรี ยนในการเรี ยนมีการแจกแจงที่โด่งกว่าโค้ งปกติ นัน่ คือตัวแปรเหล่านี ้มีการกระจาย
ของข้ อมูลน้ อย ดังตาราง 4.6
ตาราง 4.6 ค่าสถิตพิ ื ้นฐานของการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
ตัวแปร
1. การสร้ างความสัมพันธ์

นักเรียน
ครู
1.1 การเรียนแบบร่วมมือ
นักเรียน
ครู
1.2 การจัดการเรียนการสอนตามความ นักเรียน
สนใจ/ความต้ องการของนักเรี ยน
ครู
1.3 การมอบหมายความรับผิดชอบใน นักเรียน
ห้ องเรียน
ครู
2. การสนับสนุนความเป็ นอัตตาณัติ นักเรียน
ครู
2.1 การสอนให้ กากับตนเอง
นักเรียน
ครู
2.2 การสอนให้ คิดอย่างมีเหตุผล
นักเรียน
ครู
2.3 การรับฟั งความคิดเห็นของนักเรียน นักเรียน
ครู
3. การเสริมพลังนักเรียน
นักเรียน
ครู
3.1 การช่วยเหลือนักเรียนในการเรี ยน นักเรียน
ครู
3.2 การให้ ข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสม นักเรียน
ครู
3.3 การคาดหวังให้ นกั เรียนประสบ
นักเรียน
ความสาเร็ จ
ครู
การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับ
นักเรียน
โรงเรี ยน
ครู

Mean
3.35
3.73
3.35
3.72
3.35
3.74
3.35
3.74
3.51
3.86
3.44
3.59
3.59
3.95
3.51
4.05
3.59
4.07
3.67
4.29
3.46
3.86
3.64
4.05
3.49
3.89

S.D.
0.62
0.57
0.76
0.75
0.71
0.72
0.89
0.77
0.61
0.58
0.79
0.72
0.76
0.75
0.83
0.70
0.69
0.60
0.88
0.67
0.79
0.73
0.86
0.72
0.57
0.51

CV
18.65
15.24
22.73
20.25
21.08
19.32
26.42
20.70
17.23
14.93
22.98
19.96
21.17
18.91
23.49
17.16
19.13
14.66
23.84
15.57
22.69
18.87
23.67
17.67
16.29
13.11

Min
1.00
1.67
1.00
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.33
1.67
1.00
1.00
1.00
1.50
1.00
1.00
1.00
1.17
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.11
1.72

Max
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

หมายเหตุ: นักเรี ยน: standard error of skewness = 0.058 ; standard error of kurtosis = 0.116
ครู : standard error of skewness = 0.109 ; standard error of kurtosis = 0.217
* p<.05

Sk
0.14*
0.02
0.02
0.02
0.17*
0.08
-0.15*
-0.64*
0.04
-0.42*
-0.10
-0.55*
0.04
-0.39*
-0.15*
-0.52*
-0.13*
-0.54*
-0.35*
-1.01*
0.05
-0.11
-0.26*
-0.57*
0.09
-0.35*

Ku
0.65*
-0.04
0.45*
-0.81*
0.37*
-0.59*
-0.14
1.06*
0.22
0.39
0.16
0.82*
-0.39*
-0.61*
0.02
0.44*
-0.05
0.79*
-0.08
1.80*
-0.08
-0.62*
-0.21
0.41
0.28*
0.25

แปลผล
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตอนที่ 2 การพัฒนาและตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพัน
การพัฒ นาและตรวจสอบโมเดลความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุข องความยึด มั่น ผูก พัน กับ
โรงเรี ยนของนักเรี ยนแบ่งเป็ น 3 ขันตอนดั
้
งนี ้
ขัน้ ตอนแรก การพัฒนาและตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความยึดมั่น
ผูกพันตามกรอบแนวคิดการวิจัย การวิเคราะห์ในขัน้ ตอนนี ม้ ีวัตถุประสงค์เพื่ อตรวจสอบความ
สอดคล้ องของโมเดลตามกรอบแนวคิดกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ก่อนที่จะนาผลการวิจยั ในส่วนนี ้ไปใช้
ในการวิจยั ระยะต่อไป
ขัน้ ตอนที่สอง การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของ
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนตามการรับรู้ ของนักเรี ยนและครู เนื่องจากข้ อมูลการวิจยั ครัง้ นี ้มา
จากการรับรู้ ของ 2 กลุ่มคือ นักเรี ยนและครู ซึ่งโมเดลความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของความยึดมั่น
ผูกพันจึงอาจมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลแตกต่างกัน ดังนันจึ
้ ง ทาการทดสอบความไม่
แปรเปลี่ยนของตัวแปรในโมเดลการวิจยั ว่ามีความเหมือนหรื อแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม นักเรี ยน
และครู หรื อไม่ ถ้ าตัวแปรในโมเดลมีการแปรเปลี่ยน จะได้ ข้อค้ นพบว่าควรใช้ ข้อมูลของกลุ่มใด
นอกจากนันเหตุ
้ ผลที่ต้องวัดการรับรู้ของทังกลุ
้ ่มครูและนักเรี ยน เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความแตกต่าง
ของการใช้ กลยุทธ์ ของครู ในการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพั นกับโรงเรี ยนในมุมมองที่ต่างกัน ระหว่าง
กลุม่ นักเรี ยนและครู
ขัน้ ตอนที่สาม การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของ
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนระหว่างประถมและมัธยม ซึง่ แบ่งการทดสอบออกเป็ น 2 ครัง้ คือ การ
ทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนตามระดับชัน้ (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ของโมเดลตามการรับรู้
ของนักเรี ยนและตามการรับรู้ ของครู สาหรับการทดสอบนี ้ จะทาให้ ครูทราบว่า ควรใช้ กลยุทธ์ การ
สร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนกับนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาและนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
แตกต่างกันหรื อไม่
2.1 การพัฒนาและตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันตาม
กรอบแนวคิดการวิจัย
การตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันกับ
โรงเรี ยนของนักเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หรื อตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลกรอบ
แนวคิดกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งประกอบด้ วยตัวแปรแฝงทังหมด
้
4 ตัวแปร โดยแบ่งเป็ นตัวแปร
แฝงภายใน 3 ตัวแปรคือ 1. ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน (ENGAGE) วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 3
ตัว ได้ แก่ (1) เชิงปั ญญา (COG) (2) เชิงอารมณ์ (EMO) และ (3) เชิงพฤติกรรม (BEH) 2. ความ
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ต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยน (NEEDS) วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว ได้ แก่ (1) ด้ านการได้ รับ
สัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ยวข้ อง (RELATED) (2) ด้ านการมีอิสระในปกครองตนเอง (AOTONOMY)
และ(3) ด้ านความสามารถในการเรี ยน (COMPETE) 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (ACH) วัดจากตัว
แปรสังเกตได้ 1 ตัว ได้ แก่ ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และตัวแปรแฝงภายนอก 1 ตัวแปรคือ
การสนับสนุนทางการเรี ยน (RELATION) วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว ได้ แก่ (1) การสนับสนุน
ของพ่อแม่(PARENT) (2) การสนับสนุนของครู (TEACHER) และ(3) การสนับสนุนของเพื่อน
นักเรี ยน (FRIEND)
ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยนของนักเรี ยน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดี พิจารณาได้ จากค่า
ไค-สแควร์ (2 = 23.95, df = 18, p = 0.157) ซึ่งค่าความน่าจะเป็ นมากกว่า .05 แสดงว่าไม่
ปฏิ เ สธสมมติฐ านหลัก ที่ ว่า โมเดลสมมติฐ านตามทฤษฎี ที่ พัฒ นาขึน้ สอดคล้ องกับข้ อ มูล เชิ ง
ประจักษ์ ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI= 0.997) และดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้
(AGFI=0.992) มีค่าเข้ าใกล้ 1 ดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ ยของเศษในรู ปคะแนนมาตรฐาน
(RMR=0.002) ค่าดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือมาตรฐาน (RMSEA=0.014) มีคา่ เข้ า
ใกล้ ศนู ย์ ดังแสดงในตารางที่ 4.7 และ 4.8 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปร 4 ตัว พบว่า ค่าน ้าหนักองค์ประกอบของ
ตัวแปรสังเกตได้ ทงั ้ 10 ตัวแปรในโมเดลการวิจยั ทุกตัวมีคา่ เป็ นบวกและแตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สาหรับค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยน (ENGAGE) พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์ (EMO) มี
ค่าน ้าหนักองค์ประกอบสูงที่สุดที่ 0.754 รองลงมาคือ ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญา
(COG) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.624และความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรม
(BEH) มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.612
เมื่ อ พิ จ ารณาค่า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบของตัว แปรความต้ อ งการจ าเป็ นของนัก เรี ย น
(NEEDS) พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ การได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ ยวข้ อง (RELATED) มีค่า
น า้ หนัก องค์ ป ระกอบสูง ที่ สุ ด ที่ 0.917 รองลงมาคื อ การมี อิ ส ระในการปกครองตนเอง
(AOTONOMY) มี ค่ า น า้ หนั ก องค์ ป ระกอบเท่ า กั บ 0.633 และความสามารถในการเรี ย น
(COMPETE) มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.62
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เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรการสนับสนุนทางการเรี ยน (RELATION)
พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ การสนับสนุนของครู (TEACHER) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบสูงที่สุดที่
0.674 รองลงมาคือ การสนับสนุนของพ่อแม่ (PARENT) มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.671
และการสนับสนุนของเพื่อนนักเรี ยน (FRIEND) มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.597
สาหรับค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน (ACH)
พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ เกรดเฉลี่ย (GRADE) มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบที่ 0.987
ตาราง 4.7 การตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยนของนักเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ตัวแปรเหตุ  ตัวแปรผล

ค่าประมาณพารามิเตอร์
คะแนนดิบ
คะแนนมาตรฐาน

โมเดลการวัด
Matrix LX (น ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ ภายนอก)
RELATION
PARENT
1.000
TEACHER
1.472
FRIEND
1.655
Matrix LY (น ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ ภายใน)
ACH
GRADE
1.000
ENGAGE
COG
1.000
EMO
1.633
BEH
0.949
NEEDS
RELATED
0.174
AOTONOMY
0.171
COMPETE
0.155

SE

t

0.671
0.674
0.597

<-->
0.069
0.083

<-->
21.301**
19.849**

0.987
0.624
0.754
0.612
0.917
0.633
0.620

<-->
<-->
0.074
0.033
<-->
0.021
0.019

<-->
<-->
22.220**
28.556**
<-->
8.083**
8.057**

0.052
0.184

19.129**
-7.919**

0.081
0.006

17.953**
-3.162

Matrix GA (Gamma)
RELATION -> ENGAGE
0.986
0.954
RELATION -> NEEDS
-1.454
-0.273
Matrix BE (BETA)
ENGAGE -> ACH
1.447
0.451
NEEDS -> ENGAGE
-0.020
-0.105
หมายเหตุ: ** p<.01, <--> ไม่รายงานค่า SE และ t เนื่องจากเป็ นพารามิเตอร์ บงั คับ
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จากตาราง 4.8 เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยงในการวัดตัวแปรสังเกตได้ แต่ละตัวพบว่า ตัว
แปรสังเกตได้ มี ค่า ความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.357 ถึง 0.975 โดยตัวแปรสัง เกตได้ เกรดเฉลี่ ย
(GRADE) ค่า ความเที่ ยงสูง ที่ สุด รองลงมาคื อตัวแปรสัง เกตได้ การได้ รับ สัม พัน ธภาพที่ ดีจ าก
ผู้เกี่ยวข้ อง (RELATED) และตัวแปรสังเกตได้ ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์ (EMO)
ตาราง 4.8 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์อิทธิพลของโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ตัวแปรผล
ตัวแปรสาเหตุ

NEEDS
TE
IE DE

ENGAGE

NEEDS

RELATION

-1.454**
(0.184)
-0.273

ENGAGE
IE

ACH
TE
DE
TE
IE
DE
1.447**
1.447**
(0.081)
(0.081)
0.451
0.451
-0.020**
-0.020** -0.030** -0.030**
(0.006)
(0.006) (0.010) (0.010)
-0.105
-0.105 -0.047 -0.047
- -1.454** 1.015** 0.030** 0.985** 1.469** 1.469**
- (0.184) (0.051) (0.008) (0.043) (0.097) (0.097)
- -0.273 0.983 0.029 0.954 0.443
0.443
-

ค่าสถิต:ิ Chi-square = 23.95; df = 18; P = 0.157; GFI = 0.997; AGFI = 0.992; RMR = 0.002; RMSEA = 0.014

ตัวแปร
GRADE
ความเที่ยง
0.975
ตัวแปร
AOTONOMY
ความเที่ยง
0.400
สมการโครงสร้ างของตัวแปร
R SQUARE
เมทริ กซ์สหสัมพันธ์
ACH
ระหว่างตัวแปร
ACH
1.000
ENGAGE
0.451**
NEEDS
-0.098**
RELATION
0.443**

COG
0.390
COMPETE
0.385
NEEDS
0.074

EMO
0.569
PARENT
0.450
ENGAGE
0.945

ENGAGE

NEEDS

1.000
-0.218 **
0.983**

1.000
-0.273**

BEH
0.375
TEACHER
0.455
ACH
0.203

RELATED
0.842
FRIEND
0.357

RELATION

1.000

หมายเหตุ TE = ผลรวมอิทธิพล (total effect); IE = อิทธิพลทางอ้ อม (indirect effect); DE = อิทธิพลทางตรง (direct effect)

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01; ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่า standard error; ตัวเลขทึบ คือ ค่าอิทธิพลในรูปคะแนนมาตรฐาน
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เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R-Square) ของสมการโครงสร้ างของตัวแปร
ภายในที่เป็ นตัวแปรตามและตัวแปรส่งผ่าน ซึ่งได้ แก่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน (R2 =
0.203) ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน (R2 = 0.945) และความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยน (R2 =
0.074) พบว่า ตัวแปรทานายหรื อปั จจัยเชิงสาเหตุความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยน (ENGAGE)
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน (ACH) ได้ ถึงร้ อยละ 20.3
ตัวแปรทานายหรื อความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยน (NEEDS) และการสนับสนุนทางการเรี ยน
(RELATION) ร่ วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนได้ ถึงร้ อย
ละ 94.5 ตัว แปรท านายหรื อ ปั จ จัย การสนับ สนุนทางการเรี ย น (RELATION) อธิ บ ายความ
แปรปรวนของตัวแปรความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยน (NEEDS) ได้ ร้อยละ 7.4 สาหรับการแปล
ความหมายผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลระหว่างตัวแปร ขอแยกนาเสนอตามลาดับตัวแปร โดย
เริ่มจากตัวแปรตามของการวิจยั ดังนี ้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียน (ACH)
เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรในโมเดลที่เป็ นตัวแปรทานาย
หรื อปั จจัยเชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน พบว่า 1) ตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยน (ENGAGE) เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดในทิศทางบวกต่อตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยน (ACH) มี ขนาดอิทธิ พลสูงมี ค่าเท่ากับ 0.451 และมีนัยส าคัญทางสถิ ติ นั่นคือ
นักเรี ยนที่มีความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเป็ นสาเหตุทาให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูง 2)
ตัวแปรการสนับสนุนทางการเรี ยน (RELATION) เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้ อมในทิศทางบวกต่อ
ตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนผ่านความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน โดยมีขนาดอิทธิพลมี
ค่าเท่ากับ 0.443 และมี นัยส าคัญทางสถิ ติ และ 3) ตัวแปรความต้ องการจ าเป็ นของนักเรี ยน
(NEEDS) มีอิทธิพลทางอ้ อมในทิศทางลบต่อตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนผ่านความ
ยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน โดยมีขนาดอิทธิพลค่อนข้ างต่ามีคา่ เท่ากับ -0.047และมีนยั สาคัญทางสถิติ
ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียน (ENGAGE)
เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรในโมเดลที่เป็ นตัวแปรทานาย
หรื อปั จจัยเชิงสาเหตุของความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน พบว่า 1) ตัวแปรการสนับสนุนทางการ
เรี ยน (RELATION) เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดในทิศทางบวกต่อตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยน (ENGAGE) มีขนาดอิทธิพลสูงมีคา่ เท่ากับ 0.983 และมีนยั สาคัญทางสถิติ นัน่ คือ ผู้ที่
เกี่ ย วข้ องมีการสนับสนุนที่ ดีกับนักเรี ยนส่งผลทางบวกทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมต่อความยึดมั่น
ผูกพันกับโรงเรี ยนสูงขึ ้นตามไปด้ วย และ 2) ตัวแปรความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยน (NEEDS) มี
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อิทธิพลทางตรงในทิศทางลบต่อตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน โดยมีขนาดอิทธิพลค่อนข้ าง
ต่ามีคา่ เท่ากับ -0.105 และมีนยั สาคัญทางสถิติ
ความต้ องการจาเป็ นของนักเรียน (NEEDS)
เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรในโมเดลที่เป็ นตัวแปรทานาย
หรื อปั จจัยเชิงสาเหตุของความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยน พบว่า ตัวแปรการสนับสนุนทางการ
เรี ยน (RELATION) เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิ พลทางตรงในทิศทางลบต่อตัวแปรความต้ องการจาเป็ น
ของนักเรี ยน (NEEDS) มีขนาดอิทธิพลสูงมีคา่ เท่ากับ -0.273 และมีนยั สาคัญทางสถิติ นัน่ คือ ผู้ที่
เกี่ยวข้ องมีการสนับสนุนนักเรี ยนสูงเป็ นสาเหตุทาให้ นกั เรี ยนมีความต้ องการจาเป็ นต่า

ภาพ 4.1.โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2.2 การทดสอบความไม่ แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความยึดมั่น
ผูกพันกับโรงเรี ยนตามการรั บรู้ของนักเรียนและครู
การวิเคราะห์ในส่วนนี ้เป็ นการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ างกลุ่มพหุเพื่อทดสอบความ
ไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนตามการรับรู้
ของนัก เรี ย นและครู สมมติฐ านที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบประกอบด้ ว ยสมมติฐ านเกี่ ย วกับ ความไม่
แปรเปลี่ ย นของรู ป แบบโมเดลและความไม่ แ ปรเปลี่ ย นของค่ า พารามิ เ ตอร์ ใ นโมเดล ซึ่ ง
ค่าพารามิเตอร์ ในโมเดลที่ทาการทดสอบประกอบด้ วย 4 เมทริ กซ์ คือ เมทริ กซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุ
จากตัวแปรแฝงภายนอกไปยังตัวแปรแฝงภายใน () เมทริ กซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝง
ภายในไปยังตัวแปรแฝงภายใน (β) สัม ประสิทธิ์ ถดถอยของตัวแปรสัง เกตได้ บนตัวแปรแฝง
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ภายนอก (βX) สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรสังเกตได้ บนตัวแปรแฝงภายใน (βXY)
รวมสมมติฐานที่ทาการทดสอบทังสิ
้ ้น 5 สมมติฐาน
สมมติฐานที่ใช้ สาหรับการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล ประกอบด้ วย
1. Hform : รูปแบบไม่แปรเปลี่ยน
2. H
: (1) = (2)
3. Hβ : β (1) = β (2)
4. Hβ X : βX(1) = βX(2)
5. Hβ X Y: βX Y(1) = βX Y(2)
ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของ
ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของโมเดลนักเรี ยนและครู ในสมมติฐานแรก (Hform) ซึ่งเป็ นการ
ทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล โดยไม่มีการกาหนดให้ ค่าพารามิเตอร์ ของทังสอง
้
โมเดลมีคา่ เท่ากัน ผลการทดสอบพบว่าไม่ปฏิเสธสมมติฐานแรก (Hform: รูปแบบไม่แปรเปลี่ยน) ซึ่ง
มีค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 8.37 องศาอิสระ (df) เท่ากับ 12 ที่ระดับความน่าจะเป็ น (p) เท่ากับ
0.76 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวดั ความเป็ นปกติ (NFI) เท่ากับ
1.00 ค่าดัชนีวดั ระดับความสัมพัทธ์ (RFI) เท่ากับ 0.990 ค่าดัชนีกาลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR)
เท่ากับ 0.003 และ 2/df เท่ากับ 0.69 จากข้ อมูลข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าค่าสถิ ติทัง้ หมดมีความ
สอดคล้ องกัน โดยค่า p มีคา่ มากพอที่จะไม่ปฏิเสธสมมติฐาน (p>.05) และค่า GFI, NFI และ RFI
มีคา่ เข้ าใกล้ 1 ค่า RMR มีคา่ เข้ าใกล้ 0 และค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์มีคา่ น้ อยกว่า 2 แสดงว่าโมเดลมี
ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ นัน่ คือรูปแบบของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความไม่
แปรเปลี่ยนระหว่างการรับรู้ของนักเรี ยนและครู
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2 (H) ซึ่ ง เป็ นการทดสอบความไม่ แ ปรเปลี่ ย นของ
ค่าพารามิเตอร์ เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายนอกไปยังตัวแปรแฝงภายใน () โดย
การกาหนดให้ เมทริ กซ์ พารามิเตอร์ ดังกล่าวมี ค่าเท่ากัน ผลการทดสอบพบว่ามี ค่าไค-สแควร์ =
11.74, df= 14, p = 0.63 นอกจากนี ้ GFI = 1.00 NFI = 1.00 RFI = 0.990 และ RMR = 0.005
เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าไค-สแควร์ รวมระหว่างสมมติฐานที่ 2 และ 1 มีค่าเท่ากับ 3.37
ที่ df เท่ากับ 2 เมื่อเทียบกับค่าวิกฤตไค-สแควร์ จากตารางที่ระดับ .05 ซึ่งมีคา่ เท่ากับ 5.9915 แสดง
ให้ เห็นว่าผลต่างของค่าไค-สแควร์ ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบนี ้แสดงให้ เห็น
ว่าการกาหนดเงื่อนไขโดยให้ คา่ พารามิเตอร์ เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายนอกไปยัง
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ตัว แปรแฝงภายใน () มี ค่ า เท่ า กั น ท าให้ โมเดลสอดคล้ องกั บ ข้ อมู ล เชิ ง ประจัก ษ์ นั่น คื อ
ค่าพารามิเตอร์ เมทริ กซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายนอกไปยังตัวแปรแฝงภายใน () มี
ความไม่แปรเปลี่ยนระหว่างการรับรู้ของนักเรี ยนและครู
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 3 (Hβ) ซึ่ ง เป็ นการทดสอบความไม่ แ ปรเปลี่ ย นของ
ค่าพารามิเตอร์ เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายในไปยังตัวแปรแฝงภายใน (β) โดย
การกาหนดให้ เมทริ กซ์ พารามิเตอร์ ดงั กล่าวมี ค่าเท่ากัน ผลการทดสอบพบว่า มีค่าไค-สแควร์ =
12.47, df= 15, p = 0.64 นอกจากนี ้ GFI = 1.00 NFI = 1.00 RFI = 0.990 และ RMR = 0.005
เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าไค-สแควร์ รวมระหว่างสมมติฐานที่ 3 และ 2 มีค่าเท่ากับ 0.73
ที่ df เท่ากับ 1 เมื่อเทียบกับค่าวิกฤตไค-สแควร์ จากตารางที่ระดับ .05 ซึ่งมีคา่ เท่ากับ 3.84 แสดงให้
เห็นว่าผลต่างของค่าไค-สแควร์ ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบนี ้แสดงให้ เห็นว่า
การกาหนดเงื่อนไขโดยให้ คา่ พารามิเตอร์ เมทริ กซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายในไปยังตัว
แปรแฝงภายใน (β) มี ค่ า เท่ า กั น ท าให้ โมเดลสอดคล้ องกั บ ข้ อมู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ นั่ น คื อ
ค่าพารามิเตอร์ เมทริ กซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายในไปยังตัวแปรแฝงภายใน (β) มี
ความไม่แปรเปลี่ยนระหว่างการรับรู้ของนักเรี ยนและครู
ผลการทดสอบสมมติฐ านที่ 4 (Hβx) ซึ่ง เป็ นการทดสอบความไม่แ ปรเปลี่ ย นของ
ค่าพารามิเตอร์ สมั ประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรสังเกตได้ บนตัวแปรแฝงภายนอก (βX) โดยการ
กาหนดให้ เมทริกซ์พารามิเตอร์ ดงั กล่าวมีคา่ เท่ากัน ผลการทดสอบพบว่า มีคา่ ไค-สแควร์ = 37.04,
df= 17, p = 0.00 นอกจากนี ้ GFI = 1.00 NFI = 1.00 RFI = 0.980 และ RMR = 0.013
เมื่ อพิจ ารณาผลต่างของค่า ไค-สแควร์ รวมระหว่างสมมติฐ านที่ 4 และ 3 มี ค่าเท่ากับ
24.57 ที่ df เท่ากับ 2 เมื่อเทียบกับค่าวิกฤตไค-สแควร์ จากตารางที่ระดับ .05 ซึ่งมีค่าเท่ากับ
5.9915 แสดงให้ เห็นว่าผลต่างของค่าไค-สแควร์ มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบนี ้
แสดงให้ เห็นว่าการกาหนดเงื่อนไขโดยให้ คา่ พารามิเตอร์ สมั ประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรสังเกตได้ บน
ตัวแปรแฝงภายนอก (βX) มีคา่ ไม่เท่ากัน ทาให้ โมเดลไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ นัน่
คือ ค่าพารามิเตอร์ สัมประสิทธิ์ ถดถอยของตัวแปรสังเกตได้ บนตัวแปรแฝงภายนอก (βX) มี
ความแปรเปลี่ยนระหว่างการรับรู้ของนักเรี ยนและครู ดังนันจึ
้ งหยุดการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยน
ของโมเดลในสมมติฐานที่ 5
ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมี
ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลตามการรับรู้ของนักเรี ยนและครู สรุปได้ ว่ามีความไม่แปรเปลี่ยนของ
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รูปแบบโมเดลและค่าพารามิเตอร์ เมทริ กซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายนอกไปยังตัวแปร
แฝงภายใน () ตัว แปรแฝงภายในบนตัวแปรแฝงภายใน (β) แต่มี ค วามแปรเปลี่ ย นของ
ค่ า พารามิ เ ตอร์ สัม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยของตัว แปรสัง เกตได้ บ นตัว แปรแฝงภายนอก (βX)
รายละเอียดดังตาราง 4.9 และภาพ 4.2
ตาราง 4.9 การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลตามการรับรู้ของนักเรี ยนและครู

2. H

2
8.37
11.74

df
12
14

2/ df
0.69
0.83

p
0.76
0.63

GFI
1.000
1.000

NFI
1.000
1.000

RFI
0.990
0.990

RMR
0.003
0.005

3. Hβ

12.47

15

0.10

0.64

1.000

1.000

0.990

0.005

4. Hβ x

37.04

17

2.18

0.00

0.990

1.000

0.980

0.013

สมมติฐาน
1. Hform

หยุดการทดสอบ

5. Hβ x y

ผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐาน
2-1
3-2
4-3
5-4
สมมติฐาน


3.37
0.73
24.57**
2

df
2
1
2

P
0.185
0.392
0.000

สรุ ปผล
1 และ 2 ไม่ตา่ ง
2 และ 3 ไม่ตา่ ง
3 และ 4 แตกต่าง

หยุดการทดสอบ
โมเดลตามการรั บรู้ ของนักเรี ยน

โมเดลตามการรั บรู้ ของครู

Form
เท่ากัน

GA
เท่ากัน

ภาพ 4.2 การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนของโมเดลนักเรี ยนและครู

109
สมมติฐาน
BE
เท่ากัน

โมเดลตามการรั บรู้ ของนักเรี ยน

โมเดลตามการรั บรู้ ของครู

ภาพ 4.2 การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนของโมเดลนักเรี ยนและครู (ต่อ)
2.3 การทดสอบความไม่ แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความยึดมั่น
ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนประถมและมัธยม
การวิเคราะห์ในส่วนนี ้เป็ นการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ างกลุ่มพหุเพื่อทดสอบความ
ไม่แปรเปลี่ยนของความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความยึดมัน่ ผูกพันของนักเรี ยนประถมและมัธยม
ตามการรับรู้ของนักเรี ยนและการรับรู้ของครู สมมติฐานที่ใช้ ในการทดสอบประกอบด้ วยสมมติฐาน
เกี่ ยวกับความไม่แปรเปลี่ยนของรู ปแบบโมเดลและความไม่แปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ ใน
โมเดล ซึ่งค่าพารามิเตอร์ ในโมเดลที่ทาการทดสอบประกอบด้ วย 4 เมทริ กซ์ คือ เมทริ กซ์อิทธิพล
เชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายนอกไปยังตัวแปรแฝงภายใน () เมทริ กซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัว
แปรแฝงภายในไปยังตัวแปรแฝงภายใน (β) สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรสังเกตได้ บนตัวแปร
แฝงภายนอก (βX) และสัม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยของตัว แปรสัง เกตได้ บนตัวแปรแฝงภายใน
(βY) รวมสมมติฐานที่ทาการทดสอบทังสิ
้ ้น 5 สมมติฐาน ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยน
ของโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนขอนาเสนอเป็ น 2 ตอนย่อย
ตามการรับรู้ของนักเรี ยนและครู
1) การทดสอบความไม่ แปรเปลี่ยนตามการรับรู้ของนักเรียน
ในสมมติฐานแรก (Hform) ซึ่งเป็ นการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล โดย
ไม่มี การกาหนดให้ ค่าพารามิเ ตอร์ ระหว่างสัง กัดที่ ต่างกันมี ค่าเท่ากัน ผลการทดสอบพบว่าไม่
ปฏิเสธสมมติฐานแรก (Hform: รูปแบบไม่แปรเปลี่ยน) ซึ่งมีคา่ ไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 3.41 องศา
อิส ระ (df) เท่ากับ 4 ที่ ระดับความน่าจะเป็ น (p) เท่ากับ 0.49 ค่าดัช นี วัดระดับความกลมกลื น
(GFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดความเป็ นปกติ (NFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความสัมพัทธ์
(RFI) เท่ากับ 0.990 ค่าดัชนีกาลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) เท่ากับ 0.001 และ 2/df เท่ากับ
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0.85 จากข้ อมูลข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าค่าสถิติทงหมดมี
ั้
ความสอดคล้ องกัน โดยค่า p มีค่ามาก
พอที่จะไม่ปฏิเสธสมมติฐาน (p>.05) และค่า GFI, NFI และ RFI มีคา่ เข้ าใกล้ 1 ค่า RMR มีคา่ เข้ า
ใกล้ 0 และค่าไค-สแควร์ สัมพัทธ์ มีค่าน้ อยกว่า 2 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ นัน่ คือรู ปแบบของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความไม่แปรเปลี่ยนระหว่างนักเรี ยน
ประถมและมัธยม
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2 (H) ซึ่ ง เป็ นการทดสอบความไม่ แ ปรเปลี่ ย นของ
ค่าพารามิเตอร์ เมทริ กซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายนอกไปยังตัวแปรแฝงภายใน ()
โดยการกาหนดให้ เมทริ กซ์พารามิเตอร์ ดงั กล่าวมีคา่ เท่ากัน ผลการทดสอบพบว่ามีคา่ ไค-สแควร์ =
8.54, df= 6, p = 0.20 นอกจากนี ้ GFI = 1.00 NFI = 1.00 RFI = 0.990 และ RMR = 0.003
เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าไค-สแควร์ รวมระหว่างสมมติฐานที่ 2 และ 1 มีคา่ เท่ากับ 5.13
ที่ df เท่ากับ 2 เมื่อเทียบกับค่าวิกฤตไค-สแควร์ จากตารางที่ระดับ .05 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 5.9915
แสดงให้ เห็นว่าผลต่างของค่าไค-สแควร์ ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบนี ้แสดง
ให้ เห็นว่าการกาหนดเงื่ อนไขโดยให้ ค่าพารามิ เตอร์ เมทริ กซ์อิทธิ พ ลเชิ งสาเหตุจ ากตัวแปรแฝง
ภายนอกไปยังตัวแปรแฝงภายใน () มีค่าเท่ากัน ทาให้ โมเดลสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
นัน่ คือ ค่าพารามิเตอร์ เมทริ กซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายนอกไปยังตัวแปรแฝงภายใน
() มีความไม่แปรเปลี่ยนระหว่างนักเรี ยนประถมและมัธยม
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 3 (Hβ) ซึ่ ง เป็ นการทดสอบความไม่ แ ปรเปลี่ ย นของ
ค่าพารามิเตอร์ เมทริ กซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายในไปยังตัวแปรแฝงภายใน (β)
โดยการกาหนดให้ เมทริกซ์พารามิเตอร์ ดงั กล่าวมีคา่ เท่ากัน ผลการทดสอบพบว่า มีคา่ ไค-สแควร์ =
8.69, df= 7, p = 0.26 นอกจากนี ้ GFI = 1.00 NFI = 0.99 RFI = 0.990 และ RMR = 0.003
เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าไค-สแควร์ รวมระหว่างสมมติฐานที่ 3 และ 2 มีคา่ เท่ากับ 0.15
ที่ df เท่ากับ 1 เมื่อเทียบกับค่าวิกฤตไค-สแควร์ จากตารางที่ระดับ .05 ซึ่งมีคา่ เท่ากับ 3.84 แสดง
ให้ เห็นว่าผลต่างของค่าไค-สแควร์ ไม่มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ผลการทดสอบนี ้แสดงให้ เห็น
ว่าการกาหนดเงื่อนไขโดยให้ คา่ พารามิเตอร์ เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายในไปยัง
ตัว แปรแฝงภายใน (β) มี ค่า เท่า กัน ท าให้ โ มเดลสอดคล้ อ งกับ ข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ นั่น คื อ
ค่าพารามิเตอร์ เมทริ กซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายในไปยังตัวแปรแฝงภายใน (β) มี
ความไม่แปรเปลี่ยนระหว่างนักเรี ยนประถมและมัธยม
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ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 4 (HX) ซึ่ ง เป็ นการทดสอบความไม่ แ ปรเปลี่ ย นของ
ค่าพารามิเตอร์ สัมประสิทธิ์ ถดถอยของตัวแปรสังเกตได้ บนตัวแปรแฝงภายนอก (X) โดยการ
กาหนดให้ เมทริ กซ์พารามิเตอร์ ดงั กล่าวมีคา่ เท่ากัน ผลการทดสอบพบว่ามีคา่ ไค-สแควร์ = 17.09,
df= 9, p = 0.05 นอกจากนี ้ GFI = 1.00 NFI = 0.99 RFI = 0.980 และ RMR = 0.005
เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าไค-สแควร์ รวมระหว่างสมมติฐานที่ 4 และ 3 มีคา่ เท่ากับ 8.40
ที่ df เท่ากับ 2 เมื่อเทียบกับค่าวิกฤตไค-สแควร์ จากตารางที่ร ะดับ .05 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 5.9915
แสดงให้ เห็นว่าผลต่างของค่าไค-สแควร์ มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบนี ้แสดงให้
เห็นว่าการกาหนดเงื่อนไขโดยให้ คา่ พารามิเตอร์ สมั ประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรสังเกตได้ บนตัวแปร
แฝงภายนอก (X) มี ค่า ไม่เ ท่า กัน ท าให้ โ มเดลไม่ส อดคล้ อ งกับ ข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ นั่น คื อ
ค่าพารามิเตอร์ สัมประสิทธิ์ ถดถอยของตัวแปรสังเกตได้ บนตัวแปรแฝงภายนอก (X) มีความ
แปรเปลี่ยนระหว่างนักเรี ยนประถมและมัธยม ดังตาราง
ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
มีความไม่แปรเปลี่ ยนระหว่ างนักเรี ยนประถมและมัธ ยม สรุ ปได้ ว่ามี ความไม่แปรเปลี่ ยนของ
รูปแบบโมเดลและค่าพารามิเตอร์ เมทริ กซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายนอกไปยังตัวแปร
แฝงภายใน () ตัวแปรแฝงภายในบนตัว แปรแฝงภายใน (β) แต่มี ความแปรเปลี่ ย นของ
ค่าพารามิเตอร์ สมั ประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรสังเกตได้ บนตัวแปรแฝงภายนอก (X) รายละเอียด
ดังตาราง 4.10 และภาพ 4.3
ตาราง 4.10 การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลตามการรับรู้ของนักเรี ยนประถมและมัธยม

2. H

2
3.41
8.54

df
4
6

2/ df
0.85
1.42

p
0.49
0.20

GFI
1.000
1.000

NFI
1.000
1.000

RFI
0.990
0.990

RMR
0.001
0.003

3. Hβ

8.69

7

1.24

0.26

1.000

1.000

0.990

0.003

4. Hβ x

17.09

9

1.90

0.05

1.000

1.000

0.980

0.005

สมมติฐาน
1. Hform

หยุดการทดสอบ
ผลการทดสอบสมมติฐาน

5. Hβ x y
สมมติฐาน

2

df

P

สรุ ปผล

2-1
3-2
4-3
5-4

5.13
0.15
8.40*

2
1
2

0.078
0.698
0.015

1 และ 2 ไม่ตา่ ง
2 และ 3 ไม่ตา่ ง
3 และ 4 แตกต่าง

หยุดการทดสอบ
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สมมติฐาน

โมเดลตามการรั บรู้ ของนักเรี ยนประถม

โมเดลตามการรั บรู้ ของนักเรี ยนมัธยม

Form
เท่ากัน

GA
เท่ากัน

BE
เท่ากัน

ภาพ 4.3 การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนตามการรับรู้ของนักเรี ยนประถมและมัธยม
2) การทดสอบความไม่ แปรเปลี่ยนตามการรับรู้ของครู
ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของ
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน ในสมมติฐานแรก (Hform) ซึ่งเป็ นการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยน
ของรู ปแบบโมเดล โดยไม่มีการกาหนดให้ ค่าพารามิเตอร์ ระหว่างสังกัดที่ตา่ งกันมีค่าเท่ากัน ซึ่งก็
คือการทดสอบความสอดคล้ องของโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ในแต่ ละกลุ่มประชากรนัน่ เอง ผล
การทดสอบพบว่าไม่ปฏิเสธสมมติฐานแรก (Hform: รูปแบบไม่แปรเปลี่ยน) ซึ่งมีคา่ ไค-สแควร์ (2)
เท่ากับ 30.14 องศาอิสระ (df) เท่ากับ 22 ที่ระดับความน่าจะเป็ น (p) เท่ากับ 0.115 ค่าดัชนีวดั
ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวดั ความเป็ นปกติ (NFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวดั
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ระดับความสัมพัทธ์ (RFI) เท่ากับ 0.96 ค่าดัชนีกาลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) เท่ากับ 0.005
และ 2/df เท่ากับ 1.37 จากข้ อมูลข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ ค่าสถิติทงหมดมี
ั้
ความสอดคล้ องกัน โดยค่า
p มีคา่ มากพอที่จะไม่ปฏิเสธสมมติฐาน (p>.05) และค่า GFI, NFI และ RFI มีคา่ เข้ าใกล้ 1 ค่า
RMR มีค่าเข้ าใกล้ 0 และค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์มีคา่ น้ อยกว่า 2 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้ อง
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ นัน่ คือรูปแบบของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความไม่แปรเปลี่ยนตาม
การรับรู้ของครูประถมและมัธยม
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2 (H) ซึ่ ง เป็ นการทดสอบความไม่ แ ปรเปลี่ ย นของ
ค่าพารามิเตอร์ เมทริ กซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายนอกไปยังตัวแปรแฝงภายใน ()
โดยการกาหนดให้ เมทริกซ์พารามิเตอร์ ดงั กล่าวมีคา่ เท่ากัน ผลการทดสอบพบว่ามีคา่ ไค-สแควร์ =
34.68, df= 24, p = 0.073 นอกจากนี ้ GFI = 0.99 NFI = 0.99 RFI = 0.96 และ RMR = 0.007
เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าไค-สแควร์ รวมระหว่างสมมติฐานที่ 2 และ 1 มีค่าเท่ากับ 4.54
ที่ df เท่ากับ 2 เมื่อเทียบกับค่าวิกฤตไค-สแควร์ จากตารางที่ระดับ .05 ซึ่งมีคา่ เท่ากับ 5.9915 แสดง
ให้ เห็นว่าผลต่างของค่าไค-สแควร์ ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบนี ้แสดงให้ เห็น
ว่าการกาหนดเงื่อนไขโดยให้ คา่ พารามิเตอร์ เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายนอกไปยัง
ตัว แปรแฝงภายใน () มี ค่ า เท่ า กั น ท าให้ โมเดลสอดคล้ องกั บ ข้ อมู ล เชิ ง ประจัก ษ์ นั่ น คื อ
ค่าพารามิเตอร์ เมทริ กซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายนอกไปยังตัวแปรแฝงภายใน () มี
ความไม่แปรเปลี่ยนตามการรับรู้ของครูประถมและมัธยม
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 3 (Hβ) ซึ่ ง เป็ นการทดสอบความไม่ แ ปรเปลี่ ย นของ
ค่าพารามิเตอร์ เมทริ กซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายในไปยังตัวแปรแฝงภายใน (β)
โดยการกาหนดให้ เมทริกซ์พารามิเตอร์ ดงั กล่าวมีคา่ เท่ากัน ผลการทดสอบพบว่ามีคา่ ไค-สแควร์ =
34.68, df= 24, p = 0.073 นอกจากนี ้ GFI = 0.99 NFI = 0.99 RFI = 0.96 และ RMR = 0.008
เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าไค-สแควร์ รวมระหว่างสมมติฐานที่ 3 และ 2 มีค่าเท่ากับ 0.55
ที่ df เท่ากับ 1 เมื่อเทียบกับค่าวิกฤตไค-สแควร์ จากตารางที่ระดับ .05 ซึ่งมีคา่ เท่ากับ 3.8415 แสดง
ให้ เห็นว่าผลต่างของค่าไค-สแควร์ มีไม่นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบนี ้แสดงให้ เห็น
ว่าการกาหนดเงื่อนไขโดยให้ คา่ พารามิเตอร์ เมทริ กซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายในไปยัง
ตัว แปรแฝงภายใน (β) มี ค่า เท่ า กัน ท าให้ โ มเดลสอดคล้ องกับ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ นั่ น คื อ
ค่าพารามิเตอร์ เมทริ กซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายในไปยังตัวแปรแฝงภายใน (β) มี
ความไม่แปรเปลี่ยนตามการรับรู้ของครูประถมและมัธยม
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ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 4 (HX) ซึ่ ง เป็ นการทดสอบความไม่ แ ปรเปลี่ ย นของ
ค่าพารามิเตอร์ สัมประสิทธิ์ ถดถอยของตัวแปรสังเกตได้ บนตัวแปรแฝงภายนอก (X) โดยการ
กาหนดให้ เมทริ กซ์พารามิเตอร์ ดงั กล่าวมีคา่ เท่ากัน ผลการทดสอบพบว่ามีคา่ ไค-สแควร์ = 36.40,
df= 27, p = 0.110 นอกจากนี ้ GFI = 0.99 NFI = 0.99 RFI = 0.96 และ RMR = 0.008
เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าไค-สแควร์ รวมระหว่างสมมติฐานที่ 4 และ 3 มีคา่ เท่ากับ 1.17
ที่ df เท่ากับ 2 เมื่อเทียบกับค่าวิกฤตไค-สแควร์ จากตารางที่ระดับ .05 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 5.9915
แสดงให้ เห็นว่าผลต่างของค่าไค-สแควร์ มีไม่นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบนี ้แสดง
ให้ เห็นว่าการกาหนดเงื่อนไขโดยให้ คา่ พารามิเตอร์ สมั ประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรสังเกตได้ บนตัว
แปรแฝงภายนอก (X) มี ค่า เท่ า กัน ท าให้ โ มเดลสอดคล้ อ งกับ ข้ อมูล เชิ ง ประจัก ษ์ นั่น คื อ
ค่าพารามิเตอร์ สมั ประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรสังเกตได้ บนตัวแปรแฝงภายนอก (X) มีความไม่
แปรเปลี่ยนตามการรับรู้ของครูประถมและมัธยม
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 5 (HY) ซึ่ ง เป็ นการทดสอบความไม่ แ ปรเปลี่ ย นของ
ค่าพารามิ เ ตอร์ สัม ประสิ ท ธิ์ ถดถอยของตัวแปรสังเกตได้ บนตัวแปรแฝงภายใน (Y) โดยการ
กาหนดให้ เมทริ กซ์พารามิเตอร์ ดงั กล่าวมีคา่ เท่ากัน ผลการทดสอบพบว่ามีคา่ ไค-สแควร์ = 42.77,
df= 31, p = 0.078 นอกจากนี ้ GFI = 0.99 NFI = 0.99 RFI = 0.96 และ RMR = 0.009
เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าไค-สแควร์ รวมระหว่างสมมติฐานที่ 5 และ 4 มีคา่ เท่ากับ 6.37
ที่ df เท่ากับ 4 เมื่อเทียบกับค่าวิกฤตไค-สแควร์ จากตารางที่ระดับ .05 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 9.4877
แสดงให้ เห็นว่าผลต่างของค่าไค-สแควร์ มีไม่นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบนี ้แสดง
ให้ เห็นว่าการกาหนดเงื่อนไขโดยให้ คา่ พารามิเตอร์ สมั ประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรสังเกตได้ บนตัว
แปรแฝงภายใน (Y) มี ค่ า เท่ า กั น ท าให้ โมเดลสอดคล้ องกั บ ข้ อมู ล เชิ ง ประจัก ษ์ นั่น คื อ
ค่าพารามิเตอร์ สัมประสิทธิ์ ถดถอยของตัวแปรสังเกตได้ บนตัวแปรแฝงภายใน (Y) มีความไม่
แปรเปลี่ยนตามการรับรู้ของครูประถมและมัธยม
ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมี
ความไม่แปรเปลี่ยนระหว่างครูประถมและมัธยม สรุปได้ วา่ มีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล
และค่าพารามิเตอร์ เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายนอกไปยังตัวแปรแฝงภายใน ()
ตัวแปรแฝงภายในบนตัวแปรแฝงภายใน (β) ตัวแปรสังเกตได้ บนตัวแปรแฝงภายนอก (X) ตัว
แปรสังเกตได้ บนตัวแปรแฝงภายใน (Y) รายละเอียดดังตาราง 4.11 และภาพ 4.4
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ตาราง 4.11 การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลตามการรับรู้ของครูประถมและมัธยม
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0.99

0.99

0.96

0.008
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ผลการทดสอบสมมติฐาน

0.98

0.96

0.009

สมมติฐาน
1. Hform

สมมติฐาน

2

df

P

สรุ ปผล

2-1
3-2
4-3
5-4

4.54
0.55
1.17
6.37

2
1
2
4

0.698

1 และ 2 ไม่ตา่ ง

0.458

2 และ 3 ไม่ตา่ ง

0.557

3 และ 4 ไม่ตา่ ง

0.173

4 และ 5 ไม่ตา่ ง

สมมติฐาน

โมเดลตามการรั บรู้ ของครู ประถม

โมเดลตามการรั บรู้ ของครู มัธยม

Form
เท่ากัน

GA
เท่ากัน

ภาพ 4.4 การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนตามการรับรู้ของครูประถมและมัธยมของครู
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สมมติฐาน

โมเดลตามการรั บรู้ ของครู ประถม

โมเดลตามการรั บรู้ ของครู มัธยม

BE
เท่ากัน

LX
เท่ากัน

LY
เท่ากัน

ภาพ 4.4 การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนตามการรับรู้ของครูประถมและมัธยมของครู (ต่อ)
สรุปผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาและตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความ
ยึดมั่นผูกพัน กับโรงเรี ยนจากการรับรู้ ของนักเรี ยน พบว่า (1) ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนมี
อิท ธิ พ ลทางตรงต่อผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยน ในขณะที่ การสนับสนุนของผู้เ กี่ ยวข้ องและความ
ต้ องการจาเป็ นมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (2) การสนับสนุนของผู้เกี่ยวข้ องมี
อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้ อมผ่านความต้ องการจาเป็ นไปยังความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
โดยมีอิทธิพลทางตรงสูงกว่าอิทธิพลทางอ้ อมผ่านความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยน (3) ความ
ต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยนมีอิทธิ พลทางตรงต่อความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยน และ(4) การ
สนับสนุนของผู้เกี่ยวข้ องมีอิทธิพลทางตรงต่อความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยน
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การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยนทังหมด
้
พบว่า (1) โมเดลตามการรับรู้ ของนักเรี ยนและครู (2)โมเดลตามการรับรู้ ของ
นักเรี ยนประถมและมัธ ยม และ (3) โมเดลตามการรั บรู้ ของครู ประถมและมัธ ยมมี ความไม่
แปรเปลี่ยนของรู ปแบบโมเดลและค่าพารามิเตอร์ เมทริ กซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงการ
สนับสนุนของผู้เกี่ยวข้ องไปยังตัวแปรแฝงความต้ องการจาเป็ นและความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
()และตัวแปรแฝงความต้ องการจ าเป็ นของนักเรี ยนไปยัง ตัวแปรแฝงความยึดมั่น ผูกพันกับ
โรงเรี ยน (β) กล่าวคือความสัมพันธ์ ของตัวแปรในโมเดลการวิจัยของนักเรี ยนและครู โมเดล
ประถมและมัธยมมีอิทธิพลไม่แตกต่างกัน แต่อย่างไรค่าพารามิเตอร์ สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัว
แปรสังเกตได้ บนตัวแปรแฝงภายนอกของ(1) โมเดลตามการรับรู้ของนักเรี ยนและครู (2)โมเดลตาม
การรับรู้ของนักเรี ยนประถมและมัธยมมีความแตกต่างกัน
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บทที่ 5
กลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยน: การพัฒนาและทดลองใช้
การพัฒนาและทดลองใช้ กลยุทธ์ การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนในบทนี ้แบ่งเป็ น 3
ตอนได้ แก่ ตอนที่ 1 แนวคิดการพัฒนากลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน
ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้ กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนที่เกิดกับครู และตอนที่ 3
ผลของการทดลองใช้ กลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพัน กับโรงเรี ยนที่ เกิ ด กับ นักเรี ยน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ตอนที่ 1 แนวคิดการพัฒนากลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยน
แนวคิดการพัฒนากลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนในตอนนี ้ได้ มาจากผล
การวิเคราะห์ SEM จากการวิจยั ระยะที่ 1 และผลการสนทนากลุ่มกับครูในโรงเรี ยนที่เป็ นตัวอย่าง
ในการวิจยั ร่วมกับการศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.1 แนวคิดการพัฒนากลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนจากผลวิเคราะห์ SEM
จากผลการวิเคราะห์ SEM ในการวิจยั ระยะที่ 1 พบว่า องค์ประกอบสาคัญที่สดุ ของความ
ยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนคือ (1) ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงอารมณ์ วัดได้ จากการเห็นคุณค่าของการ
เรี ยน ความรู้สกึ ดีตอ่ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง และความรู้สึกว่าเป็ นส่วนหนึ่งของโรงเรี ยน ตามลาดับ (2) ความ
ยึดมั่นผูกพัน เชิงปั ญ ญา วัดได้ จากความมุ่งมั่นทุ่มเทในการเรี ยน ความมุ่งมั่นในการจัดการกับ
ปั ญหา ความมุง่ มัน่ ในการวางแผนการเรี ยน ตามลาดับ (3) ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงพฤติกรรม วัดได้
จากการติดตามและประเมินผลการเรี ยน ความตังใจเรี
้ ยน และการเตรี ยมความพร้ อมในการเรี ยน
ตามลาดับ แนวคิดในการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนมีดงั นี ้
บุคคลสาคัญที่เป็ นผู้สร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียน
ครู เป็ นปั จจัยในการสนับสนุนการเรี ยนของนักเรี ยนที่มีอิทธิพลต่อความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยนมากที่สุด ดังนันครู
้ จึงเป็ นบุคคลสาคัญในการใช้ กลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับ
โรงเรี ยนให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยควรเน้ นกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ และ
การดูแลเอาใจใส่นกั เรี ยน รวมทังครู
้ ยงั เป็ นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนกับ
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พ่อแม่ นักเรี ยนกับเพื่อนนักเรี ยน และทาให้ นกั เรี ยนได้ รับการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นอีก
หนึง่ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเช่นเดียวกัน
นอกจากนัน้ ครูจาเป็ นต้ องพิจารณาสิ่งที่นกั เรี ยนต้ องการมี/ได้ รับจากผู้เกี่ยวข้ อง โดยต้ อง
ให้ ความสาคัญกับการตอบสนองความต้ องการได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ ยวข้ อง โดยการให้
ความช่วยเหลือ ย และการให้ ความรักและห่วงใแก่นักเรี ยน รองลงมาคือ การตอบสนองความ
ต้ องการมีอิสระในการปกครองตนเอง โดยการส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนตัดสินใจด้ วยตนเอง และการมี
อิสระในการเรี ยน และการตอบสนองความต้ องการมีความสามารถในการเรี ยนของนักเรี ยน โดย
การสร้ างหรื อส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีความเชื่อในกลยุทธ์ หรื อวิธีการที่ใช้ ในการเรี ยน และส่งเสริ ม
ความเชื่อในความสามารถที่จะทาให้ ประสบความสาเร็ จทางการเรี ยน ซึ่งการตอบสนองความ
ต้ องการเหล่านี ้ ครูสามารถใช้ กลยุทธ์ตามความเหมาะสมกับลักษณะของนักเรี ยน
รู ปแบบของกลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียน
กลยุทธ์ การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนที่ตอบสนองความต้ องการมี
แนวคิดที่แตกต่างกัน ซึ่งจากการสังเคราะห์พบว่า การตอบสนองความต้ องการมีความสามารถใน
การเรี ยนของนักเรี ยน คือ การปลูกฝั งความเชื่อในการเรี ยน การส่งเสริ มความพยายาม/การจัด
กิจกรรมท้ าทาย และการพัฒนาความรู้ ความสามารถ/การใช้ active learning ส่วนกลยุทธ์ ที่
ตอบสนองความต้ องการได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ยวข้ อง คือ การสนับสนุนและให้ กาลังใจ/
การสร้ างความสัมพันธ์ และความตระหนัก และกลยุทธ์ ที่ตอบสนองความต้ องการมีอิสระในการ
ปกครองตนเอง คือ การสนองความปรารถนาของนักเรี ยน/การสนับสนุนโอกาสการเรี ยนรู้
การใช้ กลยุทธ์ ของครู นัน้ มักใช้ ผ่านกิ จ กรรมการจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบต่างๆ
ร่ วมกับผู้ที่เ กี่ ยวข้ องกับ นักเรี ยน ได้ แก่ กิ จ กรรมการช่วยเหลื อนักเรี ยนในการเรี ยน การแสดง
คาดหวังให้ นกั เรี ยนประสบความสาเร็ จ กิจกรรมการให้ ข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสม กิจกรรมการ
มอบหมายความรับผิดชอบ กิจกรรมการเรี ยนแบบร่ วมมือ กิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนตาม
ความสนใจของนักเรี ยน กิจกรรมการรับฟั งความคิดเห็นของนักเรี ยน กิจกรรมการสอนให้ กากับ
ตนเอง และกิจกรรมการสอนให้ คดิ อย่างมีเหตุผล ดังรายละเอียดในตาราง 5.1
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ตาราง 5.1 ข้ อค้ นพบจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อรายการ
ประเด็น
1
องค์ประกอบของ
ความยึดมัน่ ผูกพัน

ผลการวิเคราะห์
1. ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงอารมณ์
(0.754)
2. ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงปั ญญา
(0.624)
3. ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงพฤติกรรม
(0.612)

2
2.1

รูปแบบกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ดีต้องสนอง
ความต้ องการจาเป็ น
ในการเรี ยนของ
นักเรี ยน

1. การได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจาก
ผู้เกี่ยวข้ อง (0.917)
2. การมีอิสระในการปกครองตนเอง
(0.633)
3. ความสามารถในการเรี ยน (0.620)

ประเด็นที่ต้องให้ ความสาคัญ
1. เห็นคุณค่าของการเรี ยน (0.690)
2. รู้สกึ ดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้ อง (0.646)
3. รู้สกึ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของโรงเรี ยน (0.615)
1. มุง่ มัน่ ทุ่มเทในการเรี ยน (0.742)
2. มุง่ มัน่ ในการจัดการกับปั ญหา (0.657)
3. มุง่ มัน่ ในการวางแผนการเรี ยน (0.459)
1. ติดตามและประเมินผลการเรี ยน (0.651)
2. ตังใจเรี
้ ยน (0.642)
3. เตรี ยมความพร้ อมในการเรี ยน (0.640)

1. การได้ รับความช่วยเหลือ (0.767)
2. การได้ รับความรักและห่วงใย (0.598)
1. การตัดสินใจด้ วยตนเอง (0.828)
2. การมีอิสระ (0.700)
1. ความเชื่อในวิธีการที่ใช้ (0.800)
2. ความเชื่อในความสามารถที่จะทาให้ สาเร็ จทางการเรี ยน (0.777)
2.2
กลยุทธ์การสนอง
1. การสนับสนุนจากครู (0.674)
1. การดูแลเอาใจใส่ของครู (0.812)
ความต้ องการจาเป็ น
2. การสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ของครู (0.757)
ในการเรี ยนของ
2. การสนับสนุนจากพ่อแม่ (0.671)
3. การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของพ่อแม่ (0.655)
นักเรี ยน
4. การดูแลเอาใจใส่ของพ่อแม่ (0.653)
3. การสนับสนุนจากเพื่อนนักเรี ยน
5. การดูแลเอาใจใส่ของเพื่อน (0.849)
(0.597)
6. การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของเพื่อน (0.728)
2.3
การสร้ างความยึดมัน่
1. การสนับสนุนความเป็ นอัตตาณัติ
1.การรับฟั งความคิดเห็นของนักเรี ยน (0.681)
ผูกพันกับโรงเรี ยน
(0.985)
2.การสอนให้ กากับตนเอง (0.667)
โดยครู
3.การสอนให้ คิดอย่างมีเหตุผล (0.505)
2. การสร้ างความสัมพันธ์ที่ดี (0.943)
1.การมอบหมายความรับผิดชอบในห้ องเรี ยน (0.701)
2.การให้ นกั เรี ยนมีสว่ นร่วมในการเรี ยน/ให้ นกั เรียนทางานร่วมกัน (0.599)
3.การให้ ความสนใจ ความรักความอบอุ่นกับนักเรี ยน (0.588)
3. การเสริ มพลัง (0.912)
1. การให้ ความช่วยเหลือนักเรี ยน (0.885)
2. การคาดหวังให้ นกั เรี ยนประสบความสาเร็ จ (0.842)
3. ครูให้ ข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาการเรี ยนรู้ (0.530)
*3.
การทดสอบความไม่ - ความสัมพันธ์ ของตัวแปรในโมเดลตามการรับรู้ ของ (1) นักเรี ยนและครู และ (2) นักเรี ยนประถมศึกษาและ
แปรเปลี่ยนของโมเดล
มัธยมศึกษามีอิทธิ พลไม่แตกต่างกัน แต่ ค่าพารามิเตอร์ สมั ประสิทธิ์ ถดถอยของตัวแปรสังเกตได้ บนตัวแปรแฝง
ความสัมพันธ์เชิง
ภายนอกมีความแตกต่างกัน
สาเหตุของความยึด
- ความสัมพันธ์ ของตัวแปรในโมเดลตามการรั บรู้ ของครู ประถมศึกษาและมัธยมศึ กษามีอิทธิ พล ค่ าพารามิ เตอร์
มัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรสังเกตได้ บนตัวแปรแฝงภายนอก และตัวแปรสังเกตได้ บนตัวแปรแฝงภายในไม่แตกต่าง
** 4.
กิจกรรมที่ครูไทยส่วน 1.การช่วยเหลือนักเรี ยนในการเรี ยน (3.67)
ใหญ่ใช้ ตามการรับรู้ 2. การแสดงความคาดหวังให้ นกั เรี ยนประสบความสาเร็ จ (3.64)
ของนักเรี ยน
3. การสอนให้ คิดอย่างมีเหตุผล (3.59)
4. การรับฟั งความคิดเห็นของนักเรี ยน (3.51)
5. การให้ ข้อมูลป้อนกลับ (3.46)
หมายเหตุ ข้ อรายการ 1-2 ตัวเลขในวงเล็บคือ factor loadings
* ข้ อรายการ 3 คือ ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล
** ข้ อรายการ 4 ตัวเลขในวงเล็บคือ มาจากผลการสารวจด้ วยแบบสอบถาม เป็ นค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
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1.2 แนวคิดการสร้ างกลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนจากผลการสนทนา
กลุ่มและการศึกษาเอกสารต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ผลการสนทนากลุม่ กับครูจานวน 8 คน ในประเด็นระดับและประเภทกลยุทธ์ และประเด็น
การออกแบบกลยุทธ์และตัวอย่างกิจกรรมมีดงั นี ้
1.2.1 ระดับและประเภทกลยุทธ์
1. กลยุทธ์ ระดับนโยบายของโรงเรี ยน ได้ แก่ 1) การจัดประชุมผู้ปกครองเทอมละ 2
ครัง้ โดยให้ ครู ผู้ปกครอง และนักเรี ย นประชุมร่ วมกันเพื่อรับทราบปั ญหา และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน ซึ่งผู้ปกครองมีการจัดเครื อข่ายผู้ปกครองของนักเรี ยนในโรงเรี ยนเดียวกัน 2) โครงการ
เยี่ยมบ้ านนักเรี ยนทุกคน แต่ด้วยจานวนนักเรี ยนมากกว่าครูคอ่ นข้ างมาก ทาให้ ครูประจาชันเลื
้ อก
เยื่ยมเฉพาะบางบ้ านเท่านัน้ โดยพิจารณาจากประเด็นที่แตกต่างกัน แต่โดยส่วนใหญ่ครูพิจารณา
จากนักเรี ยนที่มีปัญหาในห้ องเรี ยนหรื อปั ญหาทางการเรี ยน 3) โครงการรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ อง เป็ นการ
สอนเสริ มหลังเลิกเรี ยน โดยนักเรี ยนรุ่ นพี่ที่จบจากสถาบันไปแล้ ว ซึ่งในบางวิชา ครูจะเลือกรุ่ นพี่ที่
กาลังศึกษาอยูม่ าช่วยสอนในชัว่ โมงเรี ยน
"โรงเรี ยนมี นโยบายให้จดั ประชุมผูป้ กครองทุกเทอม เพือ่ ให้ครู บอกกับผูป้ กครองว่า เด็กมี
พฤติ กรรมอย่างไรเวลาอยู่โรงเรี ยน มี ปัญหาการเรี ยนอะไรบ้าง และร่ วมกันหาวิ ธีแก้ไขปั ญหา"
(ครู คนที ่ 8)
“ในเทอมนี ้ โรงเรี ยนมี โครงการใหม่เกิ ดขึ้น คือ รุ่นพีส่ อนรุ่นน้องหลังเลิ กเรี ยน เด็กๆชอบกัน
มาก เพราะรู้สึกสนุก และสบายใจเวลาเรี ยนหรื อปรึ กษากับรุ่นพี"่
(ครู คนที ่ 2)
“ครู ประจาชัน้ ทุกคนห้องต้องไปเยีย่ มบ้านนักเรี ยน เพือ่ เข้าไปคุยกับผูป้ กครองและนักเรี ยน"
(ครู คนที ่ 1)

2. กลยุทธ์ ระดับห้ องเรี ยน ได้ แก่ 1) การจัดกลุ่มนักเรี ยนเพื่อทางานกลุ่ม โดยเริ่ มต้ น
นักเรี ยนเป็ นผู้เลือกสมาชิกในกลุม่ ด้ วยตนเอง แต่หากมีปัญหาในการเลือกกลุ่ม ครูจะเข้ าไปช่วยใน
การจัดกลุม่ ซึง่ ปั ญหานี ้มักเกิดขึ ้นกับนักเรี ยนที่เข้ ากับเพื่อนไปได้ 2) มีความเป็ นกันเองกับนักเรี ยน
3) ให้ นกั เรี ยนแสดงออกในห้ องเรี ยน 3) ใช้ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ประกอบการสอนมากขึ ้น เช่น
คอมพิ ว เตอร์ อิ น เทอร์ เ น็ ต โปรเจคเตอร์ ซี ดี ฯลฯ รวมถึ ง การให้ ยื ม ซี ดี วี ดี โ อ หรื อ ไฟล์ เ สี ย ง
ประกอบการเรี ยนแก่นกั เรี ยน เพื่อศึกษาเพิ่มเติมด้ วยตนเองที่บ้าน 4) เพื่อนช่วยเพื่อนในการเรี ยน
โดยการให้ คะแนนหรื อรางวัลกับนักเรี ยนที่ช่วยเหลือเพื่อนตามจานวนที่กาหนดไว้ 5) บอกคะแนน
สอบพร้ อมทังท
้ าความเข้ าใจกับนักเรี ยนเกี่ยวกับสิ่งที่นกั เรี ยนต้ องแก้ ไข 6) ใช้ สิ่งจูงใจกับนักเรี ยน
ประกอบด้ วย การชมเชย การให้ คะแนน การให้ รางวัล และ 7) จัดการแข่งขันในห้ องเรี ยน โดย
แบ่งเป็ นกลุม่ หรื อคู่ เพื่อทารายงานหรื อการบ้ านและนามานาเสนอผลงาน
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“ในการมอบหมายงานในห้อง ก็ให้ทางานเป็ นกลุ่ม แต่ให้เด็กเลือกเพือ่ นในกลุ่มกันเองนะ“
(ครู คนที ่ 4)
“ปกติ ก็จะต้องใกล้ชิดเด็กนะ เป็ นกันเองกับเขา เขาจะได้รู้สึกว่าครูเข้าใจเขา แต่บางคนก็ชอบ
เรี ยนแบบสนุก เช่น เข้าอิ นเทอร์ เน็ต youtube ประมาณนีน้ ะ เด็กชอบ”
(ครู คนที ่ 6)
“ของครู ส่วนใหญ่ก็เป็ นการบอกให้เด็กรับรู้ว่าตนเองมีจุดเด่น จุดด้อยอะไร แล้วให้เขาแก้ไข
หรื อปรับปรุงตนเอง แต่ตอ้ งพ่วงเรื ่องคะแนนไปด้วย ว่าทีค่ ะแนนน้อย เพราะน่าจะเกิ ดจากอะไร”
(ครู คนที ่ 5)
“เราก็จะให้เพือ่ นช่วยเพือ่ น ทาให้อยากจะทากิ จกรรมหรื อติ วกันมากขึ้น ถ้าเด็กคนไหนสอน
เพือ่ น 10 คนจะให้คะแนนเพิ่ม ”
(ครู คนที ่ 2)
“ถ้าเป็ นกลุ่มก็จะมี การแข่งขันกัน ถ้ากลุ่มนีท้ า กลุ่มนีไ้ ม่ทา คะแนนมันก็จะต่างกัน มากน้อย
ลดหลัน่ กัน หรื อเอางานเขามาpresent เขาก็จะเห็นว่าแบบไหนดีกว่า แล้วก็เอาคะแนนมาล่อ ต้อง
มี ตวั ล่อให้เขาตัง้ ใจทา แรงจูงใจอะไรอย่างนี“้
(ครู คนที ่ 7)

1.2.2 การออกแบบกลยุทธ์ และประเภทกิจกรรม
การออกแบบกลยุทธ์ และตัวอย่างกิจกรรมจากผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ ยวข้ อง ผลการ
วิเคราะห์เอสอีเอ็ม ผลการสารวจด้ วยแบบสอบถาม และผลการสนทนากลุ่ม สามารถแบ่งกลยุทธ์
เป็ น 3 ประเภทได้ แ ก่ การปลูก ฝั ง /พัฒ นา (Cultivate/Develop) การกระตุ้น /ส่ ง เสริ ม
(Promote/Enhance) และ การสนับสนุน/อานวยความสะดวก (Support/Facilitate) ซึ่งการจัด
กลุม่ ตัวอย่างกิจกรรมในแต่ละกลยุทธ์ได้ ยดึ ตามหลักการและแนวทางการตอบสนองความต้ องการ
จาเป็ นของนักเรี ยนเพื่อส่งเสริมความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน ดังตาราง 5.2
ตาราง 5.2 การออกแบบกลยุทธ์และตัวอย่างกิจกรรม
แนวทางการตอบสนอง
ความต้ องการจาเป็ นของ
นักเรี ยนเพื่อส่งเสริ มความ
ยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน

1. relatedness
 การสนับสนุนและให้
กาลังใจ/การสร้ าง
ความสัมพันธ์และ
ความตระหนัก

ประเภทของกลยุทธ์
การปลูกฝั ง/พัฒนา
Cultivate/Develop
 การสนับสนุนและดูแลเอาใจใส่การเรี ยนของ
นักเรี ยน (D,SEM,F)
 การสร้ างความปลอดภัยของโรงเรี ยน (D)
 การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร (D)
 การสร้ างความตระหนัก/ปลูกฝั งการทางาน
ร่วมกัน (D,F)
 การให้ รางวัลหรื อคาชมเชยหรื อให้ กาลังใจแก่
นักเรี ยน (D,F)

การกระตุ้น/ส่ งเสริม
Promote/Enhance
 การมีส่วนร่วมในการวางแผน
และการดาเนินการร่วมกันกับ
นักเรี ยน (D,F,S)
 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรี ยนกับผู้ปกครอง
(D,F,S)
 การมอบหมายงานให้ นกั เรี ยน
ทาเป็ นกิจกรรมกลุ่ม (D,F,S)

การสนับสนุน/อานวยความ
สะดวก
Support/Facilitate
 การส่งเสริมการวางแผนการ
เรี ยนด้ วยตนเองของนักเรี ยน
(D,F,SEM)
 การจัดการเรี ยนการสอนตาม
ความสนใจและความต้ องการ
ของนักเรี ยน (D,F,S,SEM)
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ตาราง 5.2 การออกแบบกลยุทธ์และตัวอย่างกิจกรรม
แนวทางการตอบสนอง
ความต้ องการจาเป็ นของ
นักเรี ยนเพื่อส่งเสริ มความ
ยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน

2. autonomy
 การสนองความ
ปรารถนาของ
นักเรี ยน/การ
สนับสนุนโอกาสการ
เรี ยนรู้

ประเภทของกลยุทธ์
การปลูกฝั ง/พัฒนา
Cultivate/Develop

การกระตุ้น/ส่ งเสริม
Promote/Enhance

การสนับสนุน/อานวยความ
สะดวก
Support/Facilitate

 การสร้ างเสริมพรสวรรค์และความสามารถ
พิเศษของนักเรี ยน (D)
 การเสริมสร้ างทักษะแก่นกั เรี ยนในท้ องถิ่น(D)
 การสร้ างความมัน่ ใจของนักเรี ยนในการมี
ส่วนร่วมและการเตรี ยมความพร้ อมใน
การศึกษาในระดับที่สงู ขึ ้น (D,SEM)
 การดาเนินการโครงการที่สนับสนุนนักเรี ยน
ให้ ได้ รับการยอมรับและได้ รับรางวัลจาก
ความสาเร็จทางการศึกษา (D)

 การเผยแพร่ ประสบการณ์จาก
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน (D)
 การส่งเสริม โอกาสการเรี ยนรู้
และโอกาสในชีวิตที่
หลากหลายสาหรับกระตุ้น
นักเรี ยนที่มีพื ้นฐานแตกต่าง
กัน (D)

 การจัดการเรี ยนการสอนตาม
ความสนใจและความต้ องการ
ของนักเรี ยน (D,F,S,SEM)
 การสนับสนุนให้ นกั เรี ยน
แสดงความคิดเห็นใน
ห้ องเรี ยน (D,F,S,SEM)
 การส่งเสริมให้ นกั เรี ยนกากับ
ตนเองในการเรี ยน (D,F,S)
 การส่งเสริมการคิดอย่างมี
เหตุผลให้ แก่นกั เรี ยน (D,F,S)

 การปลูกฝั งความเชื่อ
ในการเรี ยน

 การแสดงความคาดหวังในการเรี ยนของ
นักเรี ยน(D,S,F)
 การปลูกฝั งความเชื่อของนักเรี ยนว่าการเรี ยน
หนังสือเป็ นสิง่ ที่ดี (D)
 การปลูกฝั งความเชื่อของนักเรี ยนว่าตนเองมี
วิธีการเรี ยนที่ดี (D,S)

 การมีส่วนช่วยทาให้ นกั เรี ยน
มองเห็นความสามารถของ
ตนเองและมัน่ ใจที่จะทา
ตนเองประสบความสาเร็จ
(D,S,F,SEM)

 การสนับสนุนให้ นกั เรี ยน
กาหนดเป้าหมายการเรี ยน
ของนักเรี ยนและทาให้ บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ (D,F)

 การส่งเสริมความ
พยายาม/การจัด
กิจกรรมท้ าทาย

 การให้ รางวัลหรื อคาชมเชยหรื อให้ กาลังใจแก่
นักเรี ยน (D,F)

 การมอบหมายงานเป็ นราย
กรณีศึกษา (D)

 การส่ งเส ริ มให้ นั กเรี ยน
ประเมินตนเอง (D,F,SEM)
 การส่ งเสริ มการก าหนด
เป้าหมายท้ าทายมากขึ ้น (D)

 การพัฒนาความรู้
ความสามารถ/การใช้
active learning

 การใช้ เกมส์และเทคโนโลยีประกอบการ
 การจัดกิจกรรมกลุ่มใน
จัดการเรี ยนการสอน (D,F)
ห้ องเรี ยน (D,F)
 การจัดการเรี ยนรู้ตามความแตกต่างของ
 การมอบหมายงานให้ กบั
นักเรี ยน (D,F)
นักเรี ยนในห้ องเรี ยน (D,F,S)
 การประเมินจุดแข็งจุดอ่อนเกี่ยวกับการเรี ยน  การจัดการเรี ยนการสอนที่
และการหาวิธีปรับปรุงและพัฒนาที่เหมาะสม
เชื่อมโยงระหว่างเนื ้อหาการ
(D,F,S,SEM)
เรี ยนกับการดาเนินชีวิตใน
สังคม (D,F)
 การสนับสนุนให้ โรงเรี ยนเข้ าถึงผู้เชี่ยวชาญ
ทั ้งทางด้ านวิชาการและด้ านเทคนิค (D)
 การสร้ างและขยายนวัตกรรมเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการเรี ยนรู้ ของโรงเรี ยน (D)
 การสนับสนุนให้ โรงเรี ยนกาหนดแนวทาง
ดาเนินการที่สอดคล้ องกับแนวคิดภาครัฐ (D)

 การจัดกิจกรรมเพื่อระดม
ความคิดของนักเรี ยน
(D,F,SEM)
 การจัดกิจกรรมโต้ วาที (D)
 การพัฒนาการสรุปใจความ
สาคัญของเนื ้อหาการเรี ยน
ของนักเรี ยน (D)
 การให้ นกั เรี ยนตั ้งคาถาม
เกี่ยว กับการเรี ยนใน
ห้ องเรี ยน (D,F)
 การจัดการเรี ยนการสอนตาม
ความสนใจและความต้ องการ
ของนักเรี ยน (D,F,S)

3. competence

หมายเหตุ 1. กิจกรรมอาจเกิดขึ ้นในชันเรี
้ ยน นอกชันเรี
้ ยน ในโรงเรี ยน หรื อนอกโรงเรี ยน
2. แต่ละกิจกรรมสามารถตอบสนองความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยนได้ หลายด้ าน
3. ตัวอักษรในวงเล็บ คือ แหล่งข้ อมูล (D:เอกสาร I:ผลจากการสัมภาษณ์ SEM: ผลการวิเคราะห์เอสอีเอ็ม S:ผลการสารวจด้ วยแบบสอบถาม
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ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้ กลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนที่เกิดกับครู
การวิจยั ในขันตอนนี
้
้ เป็ นการทดลองใช้ กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนที่
เกิดกับครูในการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงทดลองและการวิจยั ผสมวิธี โดยใช้ เอกสารความรู้เป็ นตัวแปรจัด
กระทา ตัวอย่างในการวิจยั ประกอบด้ วยโรงเรี ยนจานวน 5 โรง แบ่งเป็ นโรงเรี ยนกลุ่มทดลอง 3 โรง
และโรงเรี ยนกลุม่ ควบคุม 2 โรง การทดลองนี ้มีการดาเนินงานรวมระยะเวลา 3 เดือน 15 วัน ตังแต่
้
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 - 15 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มผู้ทดลองใช้ กลยุทธ์ คือ ครูในโรงเรี ยน ประกอบด้ วย 1) ครู โรงเรี ยนทดลองที่ 1 เป็ น
โรงเรี ยนระดับประถมศึกษา สังกัดกทม. และขนาดเล็ก 2) ครูโรงเรี ยนทดลองที่ 2 เป็ นโรงเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสพฐ และขนาดใหญ่ 3) ครู โรงเรี ยนทดลองที่ 3 เป็ นโรงเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสพฐ และขนาดใหญ่พิเศษ 4) ครู โรงเรี ยนควบคุมที่ 1 เป็ นโรงเรี ยนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดกทม. และขนาดเล็ก และ 5) ครู ควบคุมโรงเรี ยนที่ 2 เป็ นโรงเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสพฐ และขนาดใหญ่พิเศษ โดยมีการเก็บข้ อมูลก่อนทดลองและหลังทดลองเพื่อ
วิเคราะห์ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน สาหรับผลการวิจัยนี น้ าเสนอแยกเป็ นราย
โรงเรี ยน แต่ละโรงเรี ยนนาเสนอเป็ น 4 หัวข้ อคือ การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการใช้ กลยุทธ์แก่ครู ผลที่
เกิดกับครูและนักเรี ยน การสังเคราะห์กลยุทธ์ของครู และปั ญหาและแนวทางการจัดกิจกรรม โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
2.1 โรงเรียนทดลองที่ 1
1) การจัดกิจกรรมส่ งเสริมการใช้ กลยุทธ์ แก่ ครู
ผู้วิจยั พบครูในโรงเรี ยนทดลองที่ 1 จานวน 8 ครัง้ เพื่อให้ คาปรึกษา ช่วยเหลือและติดตาม
การใช้ กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนตามเอกสารความรู้ที่ผ้ วู ิจยั จัดทา
ขึ ้น โดยการจัดกิจกรรมต่างๆในการเรี ยนการสอนของครู
ครั ง้ ที่ 1 มีครูจานวน 14 คนเข้ าร่วมการประชุม จากการสอบถามครูทกุ คนเกี่ยวกับการ
สร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน พบว่า ครู ทงั ้ หมดไม่เข้ าใจคาว่า “ความยึดมั่น
ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน” ยกเว้ นรองผู้อานวยการโรงเรี ยนที่เข้ าใจว่าความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยนคืออะไร แต่ไม่ได้ เข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง ดังนัน้ ในการประชุมครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จึงอธิ บายเพิ่มเติม
พร้ อมให้ ครูที่ยงั สงสัยได้ ทาการซักถามเพื่อทาความเข้ าใจให้ ชดั เจนมากขึ ้น จากการสังเกตครูทุก
คนที่เข้ าประชุมตังใจฟั
้ งผู้วิจยั ซึ่งในการประชุมครัง้ นี ้ได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์เอสอีเอ็ม เพื่อวาง
แผนการกาหนดกลยุทธ์ตอ่ ไป โดยมีเอกสารความรู้ที่ผ้ วู ิจยั แจกประกอบเป็ นตัวอย่าง
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ผลการวิเคราะห์เอสอีเอ็ม พบว่า ความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยนมีอิทธิ พลทางลบต่อ
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน กล่าวคือหากนักเรี ยนมีความต้ องการจาเป็ นลดลง มีผล
ทาให้ นกั เรี ยนมีความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนมากขึ ้น ความต้ องการจาเป็ นแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม โดย
นักเรี ยนจาเป็ นต้ องได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจากผู้ที่เกี่ยวข้ องมากที่สดุ รองลงมาคือ การมีอิสระในการ
ปกครองตนเอง และมีความสามารถในการเรี ยน รายละเอียดการนาเสนอดังภาคผนวก ค
ครั ง้ ที่ 2 มีครูจานวน 13 คนเข้ าร่วมการประชุม ในการประชุมครัง้ นี ้เป็ นการนาเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนทดลองที่ 1 ก่อน
การทดลอง ให้ กับครู ที่โรงเรี ยนได้ รับทราบ และสามารถใช้ กลยุทธ์ ผ่านกิจกรรมต่างๆตามความ
เหมาะสมของลักษณะนักเรี ยนในแต่ละระดับชันเรี
้ ยน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผลการวิเคราะห์ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนทดลองที่ 1 ช่วง
ก่อนการทดลอง พบว่า นักเรี ยนในระดับชันเรี
้ ยนส่วนใหญ่มีความยึดมัน่ กับโรงเรี ยนอยู่ในระดับ
มาก ยกเว้ นนักเรี ยนในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ที่มีความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนอยู่ในระดับ
ปานกลาง และเมื่ อพิจ ารณาในแต่ละด้ านพบว่า นักเรี ยนเกื อบทุกชัน้ มี ความยึดมั่นผูกพันเชิ ง
อารมณ์อยู่ในระดับมาก ยกเว้ นนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ที่มีความยึดมัน่ ผูกพันอยู่ในระดับ
มากที่สดุ ในขณะนักเรี ยนมีความยึดมัน่ ผูกพัน เชิงปั ญญาและเชิงพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง
จานวน 3 ชันและอยู
้
ใ่ นระดับมากจานวน 3 ชัน้ ดังตาราง 5.7
ครั ง้ ที่ 3 – 7 มีการติดตามการดาเนินงานของครูในการใช้ กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน ซึง่ การเข้ าพบครูทงั ้ 5 ครัง้ นี ้เป็ นการติดตามและชี ้แจงข้ อซักถามกับ
ครูตามชัว่ โมงที่ว่างทีละคน เนื่องจากครู ไม่มีเวลาว่างพร้ อมกัน และในวันประชุมครูแต่ละสัปดาห์
มีวาระการประชุมค่อนข้ างมาก จึงไม่สะดวกที่จะให้ ผ้ วู ิจยั เข้ าร่วมประชุมทุกครัง้
จากการติดตามการดาเนินงานของครู พบว่า ครูส่วนใหญ่ทดลองใช้ กิจกรรมกับนักเรี ยน
1-3 ระดับชันเรี
้ ยน และครู ใช้ กิจกรรมที่คล้ ายกันคือ การทางานเป็ นกลุ่ม การมอบหมายความ
รับผิดชอบหรื องานในห้ องเรี ยน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี ้สามารถตอบสนองความต้ องการด้ านการได้ รับ
สัมพันธภาพที่ดี และความสามารถในการเรี ยนเป็ นส่วนใหญ่
ครั ง้ ที่ 8 มีครู จานวน 14 คนเข้ าร่วมการประชุม เพื่อติดตามผลการดาเนินการของครู
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นระหว่างการใช้ กิจกรรม ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู และเก็บแบบ
บันทึกการดาเนินการของครู พบว่า ครูทกุ คนใช้ กิจกรรมเดิมอย่างเป็ นประจา และส่วนใหญ่ไม่คอ่ ย
มีปัญหาในการใช้ กิจกรรมเหล่านัน้
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ตาราง 5.3 จานวนครูในโรงเรี ยนและกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ กลยุทธ์ของครูในโรงเรี ยนทดลองที่ 1
ครัง้ ที่
1

วันที่
1 พ.ย.55

ป.1-3
5

ป.4-6
4

ป.1-6
5

รวม
14

กิจกรรมที่ทา
 ชี ้แจงโครงการ จุดมุง่ หมาย วิธีทางาน
 เสนอผล SEM
 แจกเอกสารความรู้

2

15 พ.ย.55

5

3

5

13

 เสนอผลข้ อมูลนักเรียน
 ติดตามการดาเนินงานของครู
 ชี ้แจงข้ กซักถาม

3

29 พ.ย.55

5

4

5

14

 ติดตามการดาเนินงานของครู
 ชี ้แจงข้ กซักถาม

4

13 ธ.ค. 55

5

3

4

12

 ติดตามการดาเนินงานของครู
 ชี ้แจงข้ กซักถาม

5

10 ม.ค.55

5

4

4

13

 ติดตามการดาเนินงานของครู
 ชี ้แจงข้ กซักถาม

6.

24 ม.ค.55

5

4

5

14

 ติดตามการดาเนินงานของครู
 ชี ้แจงข้ กซักถาม

7.

14 ก.พ.55

5

4

5

14

 ติดตามการดาเนินงานของครู
 ชี ้แจงข้ กซักถาม

 ติดตามการดาเนินงานของครู ปั ญหาที่
เกิดขึ ้นระหว่างการใช้ กิจกรรม ผลที่เกิด
ขึ ้นกับนักเรียนจากการสังเกตของครู และ
แนวทางการปรับปรุงกิจกรรม
 เก็บแบบบันทึกการดาเนินงานของครู
หมายเหตุ ครัง้ ที่ 1, 2 และ 8 คือ การประชุมครูทงโรงเรี
ั้
ยนพร้ อมกัน แต่ครัง้ ที่ 3-7 คือ พบครูทีละคน
8.

21 ก.พ.55

5

4

5

14

2) ผลที่เกิดกับครู และนักเรียน
การติดตามการดาเนินงานของครูในการประชุมครัง้ ที่ 2 พบว่า ครูทกุ คนเริ่ มวางแผนใช้
กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งพิจารณา
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรี ยนในโรงเรี ยนทดลองที่ 1 ในช่วงก่อนการทดลอง ว่านักเรี ยน
ที่ตนเองสอนมีความต้ องการจาเป็ นที่ต้องพัฒ นาด้ านใด และปั จ จุบนั มีความยึดมัน่ ผูกพันเป็ น
อย่างไรในแต่ละด้ าน เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้ กิจกรรมต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามครูส่วนใหญ่จะ
ใช้ กิจกรรมที่สามารถใช้ ไ ด้ เ ป็ นประจา ปรับเข้ ากับการจัดการเรี ยนการสอน และเหมาะสมกับ
เนื ้อหาวิชาที่ตนเองสอนได้ อย่างลงตัว
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เนื่องจากโรงเรี ยนทดลองที่ 1 เป็ นโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา ครูจึงใช้ กิจกรรมที่ง่าย ไม่
ซับซ้ อน ดึงดูใจ และทาให้ นกั เรี ยสนุกสนานกับการเรี ยน และทาให้ พึงพอใจกับกิจกรรมที่ครูใช้
รายละเอียดกิจกรรมดังตาราง 5.4
ตาราง 5.4 ลักษณะและแนวคิดของกิจกรรมของครูในโรงเรี ยนทดลองที่ 1
คนที่

กิจกรรมของครู

ป.1-3
1. การให้ รางวัล
2.

การให้ รางวัล

3.

การวางแผนการเรี ยนร่ วม
กันระหว่างครูและนักเรี ยน

4.

การให้ รางวัล

5.

การสอนเสริ ม

ป.1-6
1. การให้ รางวัล
2.

3.
4.
5.

การให้ ทางานตามความ
สนใจของนักเรี ยน
การทากิจกรรมเป็ นกลุม่
การให้ รางวัล
การให้ คาปรึกษาเป็ น
รายบุคคล

ป.4-6
1. การทาการบ้ านเป็ นกลุม่
2.
3.
4.

การให้ รางวัล
การมอบหมายงานใน
ห้ องเรี ยนเป็ นกลุม่
การให้ กาลังใจกับนักเรี ยน

ลักษณะของกิจกรรม

ผลลัพธ์ ท่ ตี ้ องการ
แนวคิดของกิจกรรม
สัปดาห์
ให้ เกิดกับนร.
ที่ครู จดั
สร้ าง ให้ อิสระ สร้ าง
กิจกรรม ปั ญญา อารมณ์พฤติกรรม
สัมพันธภาพ นร. ความเชื่อ

การให้ รางวัลกับนักเรี ยนที่ทา
การบ้ านดีที่สดุ
การให้ รางวัลกับนักเรี ยนเกี่ยวกับการ
ส่งการบ้ านและความตังใจเรี
้ ยน
การจัดตารางเวลาในการทบทวนสิง่
ที่เรี ยนมาร่วมกันระหว่างครู และ
นักเรี ยน
การให้ รางวัลกับนักเรี ยนที่ตงใจ
ั้
สนใจเรี ยนและมุ่งมัน่ ทางาน
การช่วยสอนการอ่านเพิ่มเติมนอก
เวลาเรี ยน

2-14

การให้ รางวัลกับนักเรี ยนที่สง่ งาน
ครบและดี
การให้ งานโดยอิงจากนักเรี ยนส่วน
ใหญ่ เช่น นักเรี ยนอยากทางานเป็ น
กลุม่ หรื อรายบุคคล เป็ นต้ น
การให้ ทางานเป็ นกลุม่
การให้ รางวัลกับนักเรี ยนที่ทางานดี
การให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการเรี ยน
แก่นกั เรี ยนทุกคน

1-14

การจัดกลุม่ ในห้ องเรี ยนเพื่อทา
การบ้ าน
การให้ รางวัลกับนักเรี ยนที่สง่ งานเร็ว
การมอบหมายงานตามเนื ้อหา
หลักสูตรที่ต้องเรี ยน
การพูดให้ กาลังใจและชมเชย
นักเรี ยนที่เล่นดนตรี ได้ ดี

2-14

1-14
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จากแบบบันทึกการดาเนินงานของครู พบว่า หลังจากครูใช้ กิจ กรรมสร้ างความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยน ครูส งั เกตเห็นว่านักเรี ยนมีการแสดงออกและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่ง
แสดงให้ เห็นถึงความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนเพิ่มขึ ้น ดังตาราง 5.5
ตาราง 5.5 ลักษณะของกิจกรรมของครูและผลที่เกิดกับนักเรี ยนในโรงเรี ยนทดลองที่ 1
คนที่
กิจกรรมของครู
1. การให้ รางวัล/การให้
กาลังใจกับนักเรี ยน
(7 คน)

พฤติกรรมของครู และผลที่เกิดกับนักเรี ยน (จากการสังเกตของครู )
 เป็ นกลยุทธ์การปลูกฝั งที่การตอบสนองความต้ องการจาเป็ นทัง้ 3 ด้ านของนักเรี ยนได้ แก่ การให้
กาลังใจนักเรี ยน การให้ รางวัลตามที่นกั เรี ยนต้ องการ และการส่งเสริ มความพยายามในการเรี ยน
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนสนใจในการเรี ยนมากขึ ้น มีแรงจูงใจในการ
ทางาน ส่งงานครบ ทาการบ้ านเร็ วขึ ้น ตังใจเรี
้ ยนมากขึ ้น และพึงพอใจกับการได้ รับรางวัล มีความรู้ สกึ
อยากเรี ยนมากขึ ้น

2.

การสอนเสริ ม (1 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การปลูกฝั ง/พัฒนาที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นทัง้ 3 ด้ านของนักเรี ยนได้ แก่ การสร้ าง
สัมพันธ์ที่ดีกบั ครู การสนับสนุนโอกาสการเรี ยนรู้ และการพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรี ยน
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนตังใจเรี
้ ยนมากขึ ้น เข้ าใจเนื ้อหาในบทเรี ยน
และทาสนิทกับครู มากขึ ้น

3.

การมอบหมายงาน/การ
ทางาน/กิจกรรมร่วมกัน
เป็ นกลุม่ (3 คน)

 เป็ นการกระตุ้น/ส่งเสริ ม ที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ น 2 ด้ านของนักเรี ยนได้ แก่ การสร้ างสัมพันธ์ที่
ดีกบั เพื่อนนักเรี ยน และการใช้ active learning
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนชอบทางานกลุ่ม ได้ เรี ยนรู้ การทางานเป็ น
ทีม ช่วยเหลือกันในกลุม่ จนงานสาเร็ จ สนิทกับเพื่อนและสนุกกับการเรี ยนมากขึ ้น

4.

การให้ คาปรึกษาเป็ น
รายบุคคล (1 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การกระตุ้น/ส่งเสริ ม ที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยนด้ านการสร้ างสัมพันธ์ที่ดี
กับครู และการสนับสนุนโอกาสการเรี ยนรู้ การตอบสนองความปรารถนาของนักเรี ยน และการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของนักเรี ยน
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนตังใจเรี
้ ยน และสนิทกับครู มากขึ ้น

5.

การวางแผนการเรี ยน
ร่ วมกันระหว่างครู และ
นักเรี ยน (1 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การกระตุ้น/ส่งเสริ ม ที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยนด้ านการสร้ างสัมพันธ์ที่ดี
กับครู และการสนับสนุนโอกาสการเรี ยนรู้
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนสามารถแบ่งเวลาในการเรี ยนได้ เหมาะสม
มีงานส่งตามกาหนด กล้ าแสดงความคิดเห็นกับครู และยอมรับฟั งความคิดเห็นของคนอื่นมากขึ ้น

 เป็ นกลยุทธ์การสนับสนุน/อานวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ น 2 ด้ านของนักเรี ยน
ได้ แก่ การสนองความปรารถนาของนักเรี ยน และการใช้ active learning
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนอยากทาการงานและตังใจท
้ างาน เพราะ
ตรงกับที่ตนเองสนใจ กล้ าแสดงความคิดเห็นและรู้ สกึ ดีกบั การเรี ยนมากขึ ้น
หมายหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือจานวนครู ที่ใช้ กิจกรรม
6.

การให้ ทางานตามความ
สนใจของนักเรี ยน (1 คน)

3) การสังเคราะห์ กลยุทธ์ ของครู
ครูในโรงเรี ยนทดลองที่ 1 ใช้ กิจกรรมสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนรวม 6 กิจกรรม
โดยส่วนใหญ่ใช้ กิจกรรมการให้ รางวัล รองลงมาคือ การมอบหมายความรับผิดชอบในห้ องเรี ยน/
การทางาน/กิจกรรมเป็ นกลุม่ และการช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ซึ่งสามารถจัดกลุ่มกิจกรรม
ในแต่ละกลยุทธ์ โดยยึดตามหลักการและแนวทางการตอบสนองความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยน
เพื่อส่งเสริมความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนดังตาราง 5.6
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ตาราง 5.6 ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์และกิจกรรมส่งเสริมความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนทดลองที่ 1
แนวทางการตอบสนองความ
ต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยนเพื่อ
ส่งเสริ มความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยน
relatedness
 การสนับสนุนและให้ กาลังใจ/
การสร้ างความสัมพันธ์และ
ความตระหนัก

การปลูกฝั ง/พัฒนา
Cultivate/Develop

การกระตุ้น/ส่ งเสริม
Promote/Enhance

การสนับสนุน/อานวยความ
สะดวก
Support/Facilitate

 การให้ รางวัล/การให้
กาลังใจโดยการชมเชย (ป.
1-6)

 การให้ คาปรึกษาเป็ น
รายบุคคล (ป.1, 4, 5, 6)
 การมอบหมายงาน/การ
ทางาน/กิจกรรมร่ วมกัน
เป็ นกลุม่ (ป.1-6)
 การวางแผนการเรี ยน
ร่ วมกันระหว่างครู และ
นักเรี ยน (ป.1-3)

-

 การสอนเสริ ม (ป.1)
 การให้ รางวัล/การให้
กาลังใจโดยการชมเชย (ป.
1-6)

 การให้ คาปรึกษาเป็ น
รายบุคคล (ป.1, 4, 5, 6)

 การมอบหมายงานตาม
ความต้ องการ ความสนใจ
ของนักเรี ยน ของนักเรี ยน
(ป.1, 6)

competence
 การปลูกฝั งความเชื่อในการ
เรี ยน

-

-

 การส่งเสริ มความพยายาม/
การจัดกิจกรรมท้ าทาย

 การให้ รางวัล/ให้ กาลังใจ
โดยการชมเชย (ป.1-6)

 การวางแผนการเรี ยน
ร่ วมกันระหว่างครู และ
นักเรี ยน (ป.1-3)
-

 การพัฒนาความรู้
ความสามารถ/การใช้ active
learning

 การสอนเสริ ม (ป.1)

 การให้ คาปรึกษาเป็ น
รายบุคคล (ป.1, 4, 5, 6)
 การมอบหมายงาน/การ
ทางาน/กิจกรรมร่ วมกัน
เป็ นกลุม่ (ป.1-6)

 การมอบหมายงานตาม
ความต้ องการ ความสนใจ
ของนักเรี ยน (ป.1, 6)

สรุ ปกิจกรรมตามกลยุทธ์สง่ เสริ ม
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน

 การสอนเสริ ม (ป.1)
 การให้ รางวัล/การให้
กาลังใจโดยการชมเชย (ป.
1-6)

 การให้ คาปรึกษาเป็ น
รายบุคคล (ป.1, 4, 5, 6)
 การมอบหมายงาน/การ
ทางาน/กิจกรรมร่ วมกัน
เป็ นกลุม่ (ป.1-6)
 การวางแผนการเรี ยน
ร่ วมกันระหว่างครู และ
นักเรี ยน (ป.1-3)

 การมอบหมายงานตาม
ความต้ องการ ความสนใจ
ของนักเรี ยน ของนักเรี ยน
(ป.1, 6)

autonomy
 การสนองความปรารถนาของ
นักเรี ยน/การสนับสนุนโอกาส
การเรี ยนรู้

หมายเหตุ: แต่ละกิจกรรมสามารถตอบสนองความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยนได้ มากกว่า 1 ประเภท

-
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จากผลการเปรี ยบเทียบความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนก่อนและหลังทดลอง
พบว่า หลังการทดลอง นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนสูงขึ ้น ยกเว้ นนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 2 และ 3 ที่มีความยึดมัน่ ผูกพันเชิงปั ญญาน้ อยลง และนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 5 มีความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์ต่าลง ดังตาราง 5.7
ตาราง 5.7 ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนทดลองที่ 1
ก่ อน

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
N= 161 คน

หลัง

ปั ญญา

อารมณ์

พฤติกรรม

2.99
3.51
3.70
3.30
3.36
3.60
3.40

3.44
3.78
4.33
3.82
3.98
3.87
3.86

2.94
3.41
3.53
3.40
3.29
3.27
3.31

ความยึด
มั่นผูกพัน
3.13
3.56
3.85
3.51
3.55
3.58
3.52

ปั ญญา

อารมณ์

พฤติกรรม

4.91
3.37
3.63
3.50
3.59
4.01
3.79

4.86
3.83
4.42
3.94
3.98
4.42
4.19

4.92
3.54
3.90
3.43
3.57
3.93
3.81

ภาพ 5.1 ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนทดลองที่ 1

ความยึด
มั่นผูกพัน
4.90
3.58
3.98
3.62
3.71
4.12
3.93
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ตาราง 5.8 พัฒนาการของนักเรี ยนในโรงเรี ยนทดลองที่ 1 จาแนกตามชันเรี
้ ยน
จานวน จานวนประเภท
ครู
ของกิจกรรม

ป.
1

10

6

2

8

3

3

8

3

4

9

3

5

9

3

6

9

4

ปลูกฝั ง/
พัฒนา
6 คน
2 กิจกรรม
5 คน
1 กิจกรรม
5 คน
1 กิจกรรม
4 คน
1 กิจกรรม
4 คน
1 กิจกรรม
4 คน
1 กิจกรรม

กระตุ้น/
ส่ งเสริม
3 คน
3 กิจกรรม
2 คน
2 กิจกรรม
2 คน
2 กิจกรรม
4 คน
2 กิจกรรม
4 คน
2 กิจกรรม
4 คน
2 กิจกรรม

สนับสนุน
1 คน
1 กิจกรรม

1 คน
1 กิจกรรม

รวม

ปั ญญา
95.50

ผลที่เกิดกับนักเรี ยน
อารมณ์
พฤติกรรม
91.11
96.28

รวม
94.57

-9.09

4.04

8.53

1.15

-5.71

12.50

25.16

11.05

11.52

10.21

1.83

7.72

13.94

-0.43

16.15

11.46

28.73

48.39

38.44

37.90

24.53

28.91

29.96

27.73

หมายเหตุ: สูตรการวิเคราะห์ พัฒนาการ (%) = (post-pre)/(คะแนนเต็ม-pre)*100
ครู 1 คน สอนมากกว่า 1 ชันเรี
้ ยน จานวนครูในตารางนี ้จึงเป็ นการนับจานวนครูซ ้า ในกรณีที่ครูสอนมากกว่า 1 ชันเรี
้ ยน

ตาราง 5.9 ความสาเร็จของการใช้ กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันของครูในโรงเรี ยนทดลองที่ 1

1
2
3

กลยุทธ์

จานวนครู
ที่ใช้ (n=14)

ปลูกผัง
กระตุ้น/ส่งเสริ ม
สนับสนุน/อานวยความสะดวก

8
5
1

จานวนประเภท
ของกิจกรรมที่ใช้
2
3
1

(ป.1)
(ป.6)

การเปลี่ยนแปลงของระดับความยึดมั่นผูกพันก่ อนละ
หลังการทดลอง
ปั ญญา
อารมณ์
พฤติกรรม
รวม
3- - - > 4
4- - - > 4
3- - - > 4
4- - - > 4
3- - - > 4
4- - - > 4
3- - - > 4
4- - - > 4
3- - - > 5
3- - - > 5
3- - - > 5
3- - - > 5
4- - - > 4
4- - - > 4
3- - - > 4
4- - - > 4

สรุปว่าครูในโรงเรี ยนทดลองที่ 1 จานวน 14 คน ส่วนใหญ่ใช้ กลยุทธ์การปลูกฝั ง /พัฒนา
ประมาณครึ่งหนึง่ โดยการจัดกิจกรรมการเสริมแรงโดยการให้ รางวัล (7 คน) การสอนเสริ ม (1 คน)
รองลงมาคือ กลยุทธ์ การกระตุ้น /ส่ง เสริ ม (5 คน) โดยการจัดกิจกรรมการมอบหมายความ
รับผิ ดชอบในห้ องเรี ยน/การทางาน/กิ จกรรมเป็ นกลุ่ม (3 คน) การให้ นักเรี ยน เพื่อนและครู ทา
กิจกรรมร่ วมกัน (1 คน) และกลยุทธ์ การสนับสนุน/อานวยความสะดวก (1 คน) โดยการจัด
กิจกรรมการให้ งานตามความต้ องการ ความสนใจของนักเรี ยน (1คน)
หากพิจารณาผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนพบว่า หลังการทดลอง ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
ของนักเรี ยนทังโรงเรี
้
ยนโดยเฉลี่ยสูงขึ ้นในทุกด้ าน นักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 และ 6 มีระดับ
การเปลี่ยนแปลงของความยึดมัน่ ผูกพันสูงกว่านักเรี ยนในระดับชันอื
้ ่น ลักษณะของกิจกรรมที่ครูใช้ ใน
ชัน้ ป. 1 คือ กิจกรรมการสอนเสริ ม และการมอบหมายงานที่สนองความต้ องการของนักเรี ยน สาหรับ
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ชัน้ ป. 6 เป็ นกิจกรรมที่มีการมอบหมายงานตามความต้ องการหรื อความสนใจของนักเรี ยนเช่นกัน
ส่วนชันอื
้ ่น ๆ นันใช้
้ กิจกรรมการให้ รางวัล และการมอบหมายงานที่ให้ ทาเป็ นกลุม่
4) ปั ญหาและแนวทางการจัดกิจกรรม
จากการติดตามการดาเนินงานของครู หลังสิน้ สุดการทดลอง ข้ อมูลจากแบบบันทึกการ
ดาเนินงานของครู ในโรงเรี ยนทดลองที่ 1 พบว่าครูระบุปัญหาการใช้ กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนหลายประเด็น และยังได้ ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุ งกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนให้ สงู ขึ ้นกว่าเดิม ดังปรากฏรายละเอียดในตาราง 5.10
ตาราง 5.10 ปั ญหาและแนวทางการจัดกิจกรรมในโรงเรียนทดลองที่ 1
ประเภทของกิจกรรม
1. การให้ รางวัล

ปั ญหาการจัดกิจกรรม
 นักเรี ยนบางคนไม่ได้ สนใจรางวัล โดยเฉพาะเด็กอ่อน
เนื่องจากรู้ ตวั ว่าสู้เด็กเก่งไม่ได้ จงึ ไม่ค่อยกระตือรื อร้ นใน
การทางาน นักเรี ยนกลุม่ นี ้จึงมักไม่สนใจการเรี ยน ไม่มี
แรงจูงใจในการทางาน และไม่ตงใจเรี
ั ้ ยนหนังสือ

แนวทางการปรั บปรุ งกิจกรรม
 ควรมอบงานให้ เหมาะสมกับระดับของ
นักเรี ยนแต่ละกลุม่ เพื่อให้ มีความหวังว่าจะ
ได้ รับรางวัลบ้ าง
 การให้ รางวัลควรเป็ นรางวัลที่นกั เรี ยนชอบ
และเป็ นประโยชน์ ไม่ใช่รางวัลที่ครู จดั หา
เองเพื่อสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนมากขึ ้น

2. การให้ กาลังใจกับ
นักเรี ยนโดยการชมเชย

 นักเรี ยนบางคนที่ไม่ได้ รับกาลังใจจะรู้ สกึ ไม่ดีกบั ครู หรื อ
กับการเรี ยน หรื องานต่างๆที่ครู ให้ ทา

 ควรให้ กาลังใจหรื อชมเชยอย่างมีเหตุผล
และพยายามทาให้ ทวั่ ถึงนักเรี ยนทุกคน

3. การสอนเสริ ม

 นักเรี ยนที่อ่านไม่ออก จะไม่ค่อยให้ ความร่ วมมือหรื อไม่
มาเรี ยนเสริ มนอกเวลา ทาให้ นกั เรี ยนไม่เข้ าใจบทเรี ยน
และไม่อยากเรี ยนหนังสือ

 การช่วยเหลือนักเรี ยน ควรจะทาอย่าง
สม่าเสมอต่อเนื่องทุกครัง้

4. การมอบหมายงาน/การ
ทางาน/กิจกรรมร่ วมกัน
เป็ นกลุม่

 นักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนมักโดนกีดกันไม่ให้ เข้ ากลุม่
โดยเฉพาะกลุม่ นักเรี ยนที่เรี ยนเก่ง จึงทาให้ นกั เรี ยนที่
เรี ยนอ่อนไม่อยากทากิจกรรมหรื อการบ้ านเป็ นกลุม่ ไม่มี
เพื่อน และรู้ สกึ ไม่ดีทกุ ครัง้ ที่มีการมอบหมายงานเป็ น
กลุม่

5. การช่วยเหลือนักเรี ยน
เป็ นรายบุคคล

 นักเรี ยนบางคนยึดติดกับการช่วยเหลือของครู ถ้ าครู ไม่
ช่วยเหลือตนเองอีก หรื อให้ ช่วยเหลือคนอื่นมากกว่า
ตนเอง นักเรี ยนจะไม่คอ่ ยรู้ สกึ พอใจในพฤติกรรมของครู

 เมื่อทางานกลุม่ สาเร็ จควรมีการนาเสนอ
และติดผลงานไว้ เพื่อให้ นกั เรี ยนเห็นคุณค่า
ของงานที่ทามา
 แนะนาการแบ่งหน้ าที่ในการทางานเป็ น
กลุม่ ตังแต่
้ แรก จะทาให้ นกั เรี ยนตระหนัก
ถึงหน้ าที่ของตนเอง
 ควรแบ่งจานวนกลุม่ น้ อยๆ เพราะถ้ ามี
กลุม่ มากจะทาให้ ครู ตามงานที่สงั่ ได้ ยาก
หรื อไม่ครบถ้ วน
-

6. การวางแผนการเรี ยน
ร่ วมกันระหว่างครู และ
นักเรี ยน

 นักเรี ยนบางคนเอาความคิดเห็นของตนเป็ นที่ตงั ้ ไม่
ยอมรับฟั งความคิดเห็นของครู จึงทาให้ ครู กบั นักเรี ยนมี
ความสัมพันธ์ ที่ไม่ดีตอ่ กัน และจะไม่อยากมาโรงเรี ยน

7. การให้ ทางานตามความ  ถึงแม้ จะเป็ นงานที่นกั เรี ยนส่วนใหญ่สนใจ แต่ นักเรี ยน
สนใจของนักเรี ยน
บางคนไม่มีความรับผิดชอบต่องาน จึงไม่อยากทาและ
ไม่ตงใจท
ั ้ างานนัน้

 ควรสร้ างแรงจูงใจให้ นกั เรี ยนเห็น
ประโยชน์ของการวางแผนการเรี ยนร่ วมกัน
ระหว่างครูและนักเรี ยน
 ควรสร้ างแรงจูงใจโดยการชมเชยหรื อใช้
คาพูดที่ดี
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2.2 โรงเรียนทดลองที่ 2
1) การจัดกิจกรรมส่ งเสริมการใช้ กลยุทธ์ แก่ ครู
ผู้วิจยั พบครูในโรงเรี ยนทดลองที่ 2 จานวน 8 ครัง้ เพื่อให้ คาปรึกษา ช่วยเหลือและติดตาม
การใช้ กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนตามเอกสารความรู้ที่ผ้ วู ิจยั จัดทา
ขึ ้น โดยการจัดกิจกรรมต่างๆในการเรี ยนการสอนของครู
ครั ง้ ที่ 1 มีครูจานวน 46 คนเข้ าร่วมการประชุม จากการสอบถามครูทกุ คนเกี่ยวกับการ
สร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน พบว่า ครูจานวน 44 คนไม่เข้ าใจคาว่า “ความยึด
มัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน” มีเพียง 2 คนเท่านันที
้ ่เข้ าใจว่าความยึดมัน่ ผูก พันกับโรงเรี ยน
คืออะไร แต่ไม่ได้ เข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง รู้เพียงแต่วา่ เป็ นสิ่งสาคัญซึ่งจะทาให้ นกั เรี ยนอยากเรี ยน อยาก
มาโรงเรี ยน และจะทาให้ ตงใจเรี
ั ้ ยน แต่ไม่ร้ ู ว่าควรทาอย่างไร โดยครู 2 คนได้ แก่ ครู ที่สอนใน
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 หมวดภาษาอังกฤษ และครูที่สอนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 หมวด
แนะแนวการศึกษา ดังนันในการประชุ
้
ม ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จึงอธิบายเพิ่มเติมพร้ อมให้ ครู ที่ยงั สงสัยได้ ทา
การซักถามเพื่อทาความเข้ าใจให้ ชดั เจนมากขึ ้น จากการสังเกต ครูส่วนใหญ่ที่เข้ าประชุมตังใจฟั
้ ง
และมีการยกมือขึ ้นถามผู้วิจยั
หลัง จากนัน้ ได้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ก ารสอนของครู เกี่ ย วกับ ปั ญ หาท าให้
นักเรี ยนไม่ยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน และแนวทางหรื อวิธีที่ครู ใช้ แก้ ปัญหา โดยมีครูจานวน 9 คน
ร่วมแสดงความคิดเห็น ซึง่ พบว่าครูจานวน 6 คนพบปั ญหาด้ านนักเรี ยนไม่สนใจเรี ยน เบื่อการเรี ยน
ในห้ องเรี ยน ที่ผ่านมาครูจึงไม่ใช้ การสอนแบบบรรยาย หารูปภาพประกอบ เน้ นเรื่ องราวที่ทนั สมัย
หรื อใช้ สื่อประกอบการสอน ครู 2 คนพบปั ญหานักเรี ยนไม่ส่งการบ้ านหรื อส่งช้ า ครูจึงมีการลงโทษ
โดยการหักคะแนน และกระตุ้นโดยการให้ คะแนนกับคนที่ส่งงานหรื อให้ รางวัลอื่นๆ และครูจานวน
1 คนพบปั ญหานักเรี ยนไม่อยากเรี ยน ไม่อยากมาโรงเรี ยน ครูจึงต้ องคุยกับผู้ปกครองเพื่อสอบถาม
ปั ญหาและหาวิธีแก้ ไข จากการสังเกต ครู จดั กลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับปั ญหาของนักเรี ยนที่ครู แต่ละ
คนเจอ และเมื่อมีครูแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ครูคนอื่นที่นงั่ อยูจ่ ะพยักหน้ าเห็นด้ วย ซึ่งในการ
ประชุมครัง้ นี ้ได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์เอสอีเอ็ม เพื่อวางแผนการกาหนดกลยุทธ์ ต่อไป โดยมี
เอกสารความรู้ที่ผ้ วู ิจยั แจกประกอบเป็ นตัวอย่างเช่นเดียวกับโรงเรี ยนทดลองที่ 1
ครั ง้ ที่ 2 มีครูจานวน 40 คนเข้ าร่วมการประชุม ในการประชุมครัง้ นี ้เป็ นการนาเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนทดลองที่ 2 ก่อน
การทดลอง ให้ กับครู ที่โรงเรี ยนได้ รับทราบ และสามารถใช้ กลยุทธ์ ผ่านกิจกรรมต่างๆตามความ
เหมาะสมของลักษณะนักเรี ยนในแต่ละระดับชันเรี
้ ยน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ผลการวิเคราะห์ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนทดลองที่ 2 ช่วง
ก่อนการทดลอง พบว่า นักเรี ยนในระดับชันเรี
้ ยนส่วนใหญ่มีความยึดมัน่ กับโรงเรี ยนเกือบทุกด้ าน
ระดับมาก ยกเว้ นความยึดมัน่ กับโรงเรี ยนเชิงปั ญญาและเชิงพฤติกรรมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 2-3 และความยึดมัน่ กับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยนักเรี ยนในระดับชัน้ เรี ยนส่วนใหญ่ มี ค วามยึด มั่น ผูกพันเชิ ง อารมณ์ สูง กว่าด้ านอื่ น
รองลงมาคือ ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงปั ญญา และความยึดมัน่ ผูกพันเชิงพฤติกรรม ยกเว้ นนักเรี ยน
ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความยึดมัน่ ผูกพันเชิงพฤติกรรมมากที่สดุ ดังตาราง 5.14
ครั ง้ ที่ 3 – 7 มีการติดตามการดาเนินงานของครู ในการใช้ กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน โดยครูผ้ รู ับผิดชอบงานวิจยั ของโรงเรี ยน และได้ รับรางวัลครูแสนดี
ประจาปี 2555 จากคุรุสภาฯ เป็ นผู้รวบรวมปั ญหาและความก้ าวหน้ าของการดาเนินงานของครู
พบว่า ครูสว่ นใหญ่ยงั คงใช้ กิจกรรมเดียวกับกิจกรรมที่แจ้ งในการประชุมครัง้ ที่ 2 โดยใช้ กิจกรรมเดิม
เป็ นประจาทุกครัง้ ที่มีการเรี ยนการสอนกับนักเรี ยนในห้ องเรี ยนนัน้
ครั ง้ ที่ 8 มีครู จานวน 27 คนเข้ าร่ วมการประชุม เพื่อติดตามผลการดาเนินการของครู
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นระหว่างการใช้ กิจกรรม ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู และเก็บแบบ
บันทึกการดาเนินการของครู พบว่า ครู ทุกคนสามารถใช้ กิจกรรมเดิมอย่างเป็ นประจา ในระหว่าง
การทดลองนันครู
้ บางคนมีปัญหากับการใช้ กิจกรรม ซึง่ มีรายละเอียดดังตาราง 5.11
ตาราง 5.11 จานวนครูในโรงเรี ยนและกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ กลยุทธ์ของครูในโรงเรี ยนทดลองที่ 2
ครัง้ ที่
1

วันที่
11 ก.ย. 55

ม.1
9

ม.2
9

ม.3
10

ม.4
7

ม.5
5

ม.6
6

รวม
46

กิจกรรมที่ทา
 ชี ้แจงโครงการ จุดมุง่ หมาย วิธีทางาน
 เสนอผล SEM
 แจกเอกสารความรู้

2

6 พ.ย.55

9

9

10

6

3

3

40

 เสนอผลข้ อมูลนักเรี ยน
 ติดตามการดาเนินงานของครู
 ชี ้แจงข้ กซักถาม

3
4
5
6
7
8

20 พ.ย.55
3 ธ.ค. 55
24 ธ.ค. 55
23 ม.ค. 55
13 ก.พ. 55
27 ก.พ. 56

 ติดตามการดาเนินงานของครูในโรงเรี ยน
ทดลองที่ 2 จากครูผ้ ปู ระสานงานโครงการ

3

9

8

6

3

1

27

 ติดตามการดาเนินงานของครู ปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ระหว่างการใช้ กิจกรรม ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยน
จากการสังเกตของครู และแนวทางการ
ปรับปรุงกิจกรรม
 เก็บแบบบันทึกการดาเนินงานของครู

หมายเหตุ ครัง้ ที่ 1, 2 และ 8 คือ การประชุมครูทงโรงเรี
ั้
ยนพร้ อมกัน แต่ครัง้ ที่ 3-7 คือ ติดตามการดาเนินงานผ่านครูผ้ ปู ระสานงาน
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2) ผลที่เกิดกับครู และนักเรียน
การติดตามการดาเนินงานของครูในการประชุมครัง้ ที่ 2 พบว่า ครูส่วนใหญ่เริ่ มวางแผนใช้
กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังตาราง 5.12
ตาราง 5.12 ลักษณะและแนวคิดของกิจกรรมของครูในโรงเรี ยนทดลองที่ 2
คนที่

กิจกรรมของครู

ลักษณะของกิจกรรม

สัปดาห์
ที่ครูจดั
กิจกรรม

ผลลัพธ์ ท่ ตี ้ องการ
ให้ เกิดกับนร.

แนวคิดของกิจกรรม

ปั ญญา อารมณ์ พฤติกรรม

สร้ าง
ให้ อิสระ สร้ าง
สัมพันธภาพ นร. ความเชื่อ

ม.1
1.
2.
3.

การทากิจกรรมกลุม่
การให้ เพื่อนกากับเพื่อน
การให้ ข้อมูลป้อนกลับที่
เหมาะสมกับนักเรี ยน
การให้ นกั เรี ยนทา
แผนการเรี ยนรู้รายบุคคล
การให้ รางวัล/ทาโทษ/
ชมเชย
การมอบหมายงานใน
ห้ องเรี ยนแก่นกั เรี ยน
การใช้ แบบฝึ กทักษะ
การหักคะแนนของ
นักเรี ยน
การทางานเป็ นกลุม่

การให้ ทาการบ้ านและกิจกรรมเป็ นกลุ่ม
การคอยควบคุมเพื่อนที่นงั่ ติดกันให้ ตงใจเรี
ั ้ ยน
การบอกข้ อผิดพลาดของการทาการบ้ าน/
ข้ อสอบของนักเรี ยน
การให้ นกั เรี ยนกาหนดแผนการเรี ยนหนังสือ
เช่น การวางตารางอ่านหนังสือก่อนสอบ
การทาโทษ ให้ รางวัล และชมเชย ในการส่ง
งาน/การบ้ านครบและตามเวลาที่กาหนด
การให้ นกั เรี ยนทาประโยชน์ต่อส่วนรวม โดย
การสลับกันทาเวรในห้ องเรี ยน
การใช้ แบบฝึ กทักษะการบวกลบคูณหาร
การหักคะแนนเมื่อนักเรี ยนขาดความ
รับผิดชอบในการเรี ยน เช่น ไม่สง่ การบ้ าน
การให้ ทาการบ้ านเป็ นกลุม่

การให้ นกั เรี ยนกากับ ตนเอง
ในการแต่งตัวให้ เหมาะสม
การใช้ แบบฝึ กทักษะ
การให้ เพื่อนช่วยเพื่อน

1-14

/

1-14
1-14

/
/

/

/

/

1-14

/

/

/

/

/

7.

การให้ นกั เรี ยนกากับ
ตนเอง
การทางานเป็ นกลุม่

การให้ นกั เรี ยนควบคุมตนเองในการแต่งกาย
มาโรงเรี ยนตามกฏระเบียบของโรงเรี ยน
การให้ นกั เรี ยนทาชุดฝึ กทักษะศิลปะ
การให้ เพื่อนนักเรี ยนช่วยกันสอนการบ้ าน
เตือนเพื่อนให้ ทาการบ้ านและส่งงาน
การแข่งขันตอบคาถามเกี่ยวกับบทเรี ยนที่
เรี ยนมาภายในห้ องเรี ยน
การใช้ สื่อการสอนโดยเน้ นภาพ
ภาพเคลื่อนไหว เช่น วีดีโอ youtube
การให้ นกั เรี ยนควบคุมตนเองในการทากิจกรรม
และความรับผิดชอบในการทาการบ้ าน
การให้ ทาการบ้ านเป็ นกลุม่

8.

การทางานเป็ นกลุม่

การให้ ทาการบ้ านเป็ นกลุม่

4.
5.
6.
7.
8.
9.

1-13
1-4
1-7

/

1-5

/

1-13
1-13

/

1-13
1-13

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/

1-14

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ม.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9.

ม.3
1.
2.

การให้ นกั เรี ยนแข่งขัน
ตอบคาถาม
การใช้ สื่อการสอน

การมอบหมายความ
รับผิดชอบและหน้ าที่ใน
ห้ องเรี ยน

การให้ นกั เรี ยนรับผิดชอบต่อหน้ าที่ต่างๆใน
ห้ องเรี ยนตามความเหมาะสมกับนักเรี ยน
เช่น การเป็ นหัวหน้ าห้ อง เก็บการบ้ านให้ ครู

การทากิจกรรมกลุม่
สัมพันธ์
การสร้ างเสริ ม

การสร้ างความสามัคคีด้วยการทากิจกรรม
กลุม่ สัมพันธ์ ของนักเรี ยนในห้ องเรี ยน
การให้ การบ้ านแก่นกั เรี ยน โดยการอ่านเรื่ อง

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

1-14

/

/

/

/

/

1-14

/

/

/

/

/

1-14

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1-14
1-14

1-13
1-13

/

/

/

/
/
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ตาราง 5.12 ลักษณะและแนวคิดของกิจกรรมของครูในโรงเรี ยนทดลองที่ 2
คนที่

3.
4.
5.
7.
6.
8.
9.

10.
ม.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กิจกรรมของครู

ลักษณะของกิจกรรม

สัปดาห์
ที่ครูจดั
กิจกรรม

ประสบการณ์การอ่าน
เรื่ องสันของนั
้
กเรี ยน
การสอนโดยเชื่อมโยงหลัก
ปรัชญายงเข้ ากับเนือ้ หา
การให้ นกั เรี ยนประเมิน
ตนเอง
การให้ รางวัล

สันตามเรื
้
่ องที่ครูกาหนด
การสอนศิลปะโดยเชื่อมโยงหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้ ากับเนื ้อหาที่สอน
การให้ นกั เรี ยนค้ นหาตนเอง โดยการตังใจ
้
ประเมินพฤติกรรมการเรี ยนในห้ องของตนเอง
ให้ รางวัลกับนักเรี ยนที่ได้ คะแนนดี

1-5

การให้ กาลังใจและ
คะแนนเพิ่ม
การเตรี ยมอุปกรณ์การ
เรี ยนให้ พร้ อม
การใช้ แบบฝึ กทักษะ

การให้ กาลังใจและคะแนนเพิ่มกับนักเรี ยนที่
มีระเบียบวินยั ทาตามกฎและตัวอย่างที่ดี
การเตรี ยมอุปกรณ์การเรี ยนให้ พร้ อมสาหรับ
แต่ละคน
การพัฒนาทักษะการเขียนประโยค
ภาษาอังกฤษโดยใช้ แบบฝึ กทักษะ
การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างครู นักเรี ยน
และเพื่อน เพื่อปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของนักเรี ยนด้ านการรับประทานอาหาร
การใช้ แบบฝึ กเสริ มทักษะในการแก้ ทศนิยม

2-13

การให้ นกั เรี ยนท่องศัพท์เป็ นการบ้ าน โดยให้
ทาซ ้าๆ และบอกนักเรี ยนให้ เห็นประโยชน์
การให้ อ่านจับใจความโดยใช้ ชดุ ฝึ ก
การให้ นกั เรี ยนใช้ สื่อการสอนกระดานขาน
โน้ ตเขียนโน้ ตสากล
การให้ นกั เรี ยนออกกาลังกายเป็ นประจา

1-14

การให้ นกั เรี ยน เพื่อนและ
ครูทากิจกรรมร่วมกัน
การใช้ แบบฝึ กทักษะ
การมอบหมายงานให้
นักเรี ยนทาซ ้าๆ
การใช้ ชดุ ฝึ กทักษะ
การใช้ สื่อการสอน

การกากับตนเองให้ ออก
กาลังให้ กบั นักเรี ยน
การแข่งขันตัง-ตอบ
้
การแข่งขัน โดยให้ นกั เรี ยนผลัดกันตังและ
้
คาถาม
ตอบคาถาม
การมอบหมายงานแก่นักเรี ยน การให้ นกั เรี ยนทางานตามที่ครูมอบหมาย

ผลลัพธ์ ท่ ตี ้ องการ
ให้ เกิดกับนร.

แนวคิดของกิจกรรม

ปั ญญา อารมณ์ พฤติกรรม

สร้ าง
ให้ อิสระ สร้ าง
สัมพันธภาพ นร. ความเชื่อ

/
/

1-13
1-13

1-13
1-14

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1-14
/

1-14

1-14
1-14

/

/

/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1-14
1-14
1-14

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

ม.5
1.
2.
3.

การใช้ ชดุ ฝึ กทักษะกิจกรรม
สังคม
การสอนเสริ มให้ กบั
นักเรี ยน
การใช้ เครื อข่ายสังคมใน
การเรี ยนรู้

การใช้ ชดุ กิจกรรมสังคมเพื่อพัฒนาพฤติกรรม 1-14
ประชาธิ ปไตย ให้ นกั เรี ยนเกิดความมัน่ ใจมากขึ ้น
การสอนเสริ มเพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจ
1-14
เรื่ องจานวนเชิงซ้ อนมากขึ ้น
การใช้ เครื อข่ายทางสังคมของเพื่อน รุ่นพี่ใน
1-5
สถาบันเดียวกัน ในการช่วยกันเรี ยนรู้

การสร้ างความรับผิดชอบ
ในการส่งงาน
การทากิจกรรมกลุม่
การให้ นกั เรี ยนหาวิธี
แก้ ปัญหาด้ วยตนเอง

การกาหนดเวลาและข้ อตกลงในการส่งงาน
กับนักเรี ยนอย่างชัดเจน
การให้ ทาการบ้ านและกิจกรรมเป็ นกลุ่ม
การให้ นกั เรี ยนประเมินปั ญหาการอ่านของ
ตนเอง และค้ นคว้ าวิธีแก้ ปัญหาการอ่านนัน้

/

/

/

/

/

ม.6
1.
2.
3.

1-13
1-13
1-14

/
/

/

/

/

/
/

/
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จากแบบบันทึกการดาเนินงานของครู พบว่า หลังจากครูใช้ กิจ กรรมสร้ างความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยน ครูส งั เกตเห็นว่านักเรี ยนมีการแสดงออกและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่ง
แสดงให้ เห็นถึงความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนเพิ่มขึ ้น ดังตาราง 5.13
ตาราง 5.13 ลักษณะของกิจกรรมของครูและผลที่เกิดกับนักเรี ยน
คนที่
กิจกรรมของครู
1. การให้ รางวัล/ทาโทษ/
ชมเชย/หักหรื อให้ คะแนน/
ให้ กาลังใจ (4 คน)

พฤติกรรมของครู และผลที่เกิดกับนักเรี ยน (จากการสังเกตของครู )
 เป็ นกลยุทธ์การปลูกฝั ง/พัฒนา ที่การตอบสนองความต้ องการจาเป็ นทัง้ 3 ด้ านของนักเรี ยน
ได้ แก่ การให้ กาลังใจจากครู การตอบสนองความปรารถนาของนักเรี ยน และการส่งเสริ มความ
พยายามในการเรี ยน
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนตื่นเต้ นเวลาได้ รับรางวัล รู้ สกึ ชอบ
สนใจ ให้ ความร่ วมมือ มีความรับผิดชอบ ใฝ่ รู้ มีทศั นคติที่ดี และตังใจเรี
้ ยนวิชานี ้มากขึ ้น

2.

การสอนเสริ มให้ กบั
นักเรี ยน (1 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การปลูกฝั ง/พัฒนา ที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นทัง้ 3 ด้ านของนักเรี ยนได้ แก่
การสร้ างสัมพันธ์ที่ดีกบั ครู การสนับสนุนโอกาสการเรี ยนรู้ และการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของนักเรี ยน
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจในบทเรี ยน จึง
อยากเรี ยนมากขึ ้น

3.

การใช้ แบบฝึ กทักษะ (6
คน)

 เป็ นกลยุทธ์การปลูกฝั ง/พัฒนา ที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นทัง้ 2 ด้ านของนักเรี ยนได้ แก่
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และการสนับสนุนโอกาสการเรี ยนรู้แก่นกั เรี ยน
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนที่ทาแบบฝึ กทักษะได้ ดี จะมัน่ ใจว่า
ตัวเองจะทาข้ อสอบได้ มากขึ ้น จึงอยากเรี ยน และนักเรี ยนบางคนรู้ วา่ ตนเองไม่เข้ าใจเนื ้อหาส่วน
ใด และไม่สามารถทาข้ อสอบข้ อไหนได้ นักเรี ยนจะพยายามทาความเข้ าใจ และตังใจเรี
้ ยนมาก
ขึ ้น

4.

การใช้ สื่อการสอน (2 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การปลูกฝั ง/พัฒนา ที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นทัง้ 2 ด้ านของนักเรี ยนได้ แก่
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และการสนับสนุนโอกาสการเรี ยนรู้แก่นกั เรี ยน
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนชอบ สนใจ และอยากเรี ยนวิชานี ้
มากขึ ้น เพราะสื่อนวัตกรรมที่น่าสนใจมาก และทาให้ คะแนนของนักเรี ยนดีขึ ้น

5.

การให้ ข้อมูลป้อนกลับที่
เหมาะสมกับนักเรี ยน (1
คน)

 เป็ นกลยุทธ์การปลูกฝั ง/พัฒนา ที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นด้ านส่งเสริมความพยายามใน
การเรี ยนรู้
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนนาข้ อดี และข้ อด้ อยในการเรี ยนของ
ตนเองที่ครู แจ้ งให้ ทราบ ไปปรับปรุ งและพัฒนาให้ ดียิ่งขึ ้น

6.

การมอบหมายความ
รับผิดชอบ/หน้ าที่/งานใน
ห้ องเรี ยนแก่นกั เรี ยน
เช่นการให้ ทาซ ้าๆ การให้
อ่านเรื่ องสัน้ (6 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การกระตุ้น/ส่งเสริ ม ที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ น 2 ด้ านของนักเรี ยนได้ แก่ การ
สร้ างสัมพันธ์ที่ดีกบั ครู และการได้ รับการพัฒนาความรู้ และความสามารถ
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนสนใจในการเรี ยนมากขึ ้น เห็น
ความสาคัญของการเรี ยน และสนุกกับงานที่มอบหมาย โดยเฉพาะงานที่นกั เรี ยนชอบ เช่น การ
อ่านเรื่ องสัน้

7.

การทากิจกรรมกลุม่ (6
คน)

 เป็ นกลยุทธ์การกระตุ้น/ส่งเสริ ม ที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ น 2 ด้ านของนักเรี ยนได้ แก่ การ
มีสมั ธภาพที่ดีกบั เพื่อนนักเรี ยน และการใช้ active learning
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนสนุกกับการทากิจกรรมกลุม่
ต้ องการทากิจกรรมบ่อยๆ มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ ้น และตังใจเรี
้ ยนมากขึ ้น

8.

การให้ นกั เรี ยน เพื่อนและ

 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนสนุกกับกิจกรรมที่ทาร่วมกัน มี
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ตาราง 5.13 ลักษณะของกิจกรรมของครูและผลที่เกิดกับนักเรี ยน
คนที่

9.
10

กิจกรรมของครู
ครู ทากิจกรรมร่ วมกัน
(1คน)
เพื่อนช่วยเพื่อน/กากับ
เพื่อน (2 คน)

พฤติกรรมของครู และผลที่เกิดกับนักเรี ยน (จากการสังเกตของครู )
ความสนิทสนมกับเพื่อนและครู มากขึ ้น
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า การให้ เพื่อนช่วยเพื่อน กากับเพื่อน จะทาให้
นักเรี ยนตังใจเรี
้ ยนมากขึ ้น สนิทกับเพื่อนมากขึ ้น และได้ รับความสาเร็ จในการเรี ยนที่ดี

การใช้ เครื อข่ายทางสังคม
(1 คน)

 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนมีความสนใจ กระตือรื อร้ นในการ
เรี ยนเพิ่มมากขึ ้น และรู้ จกั รุ่ นพี่ รุ่ นน้ องมากขึ ้น จึงอยากมาโรงเรี ยนมากขึ ้น

11. การเชื่อมโยงหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ า
กับเนื ้อหา (1 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การกระตุ้น/ส่งเสริ ม ที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นด้ านการพัฒนาความรู้
ความสามารถ
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนตังใจเรี
้ ยนมากขึ ้น

12. การช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล โดยการเตรี ยม
อุปกรณ์การเรี ยนให้ พร้ อม
(1 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การกระตุ้น/ส่งเสริ มที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นด้ านการตอบสนองความ
ปรารถนาของนักเรี ยน
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนสนิทกับครู กล้ าพูด และกล้ าปรึกษา
มากขึ ้น

13. การกากับตนเอง (3 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การสนับสนุน/อานวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ น 2 ด้ านของ
นักเรี ยนได้ แก่ การสนองความปรารถนาของนักเรี ยน และการใช้ active learning
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและการ
เรี ยนมากขึ ้น พยายามที่จะเรี ยนให้ ได้ ตามที่วางไว้ เห็นคุณค่าของการเรี ยน และตังใจเรี
้ ยนมาก
ขึ ้น

14. การแข่งขันตัง-ตอบค
้
าถาม
(2 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การสนับสนุน/อานวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ น 2 ด้ านของ
นักเรี ยนได้ แก่ การสนองความปรารถนาของนักเรี ยน และพัฒนาความรู้ ของสามารถ
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์สงู ขึ ้น สนุกกับการ
แข่งขัน ทาให้ อยากเรี ยนในวิชามากขึ ้น และสนิทกับเพื่อนมากขึ ้น

15. การให้ ทาแผนการเรี ยนรู้
รายบุคคล (1 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การสนับสนุน/อานวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นด้ านการ
ตอบสนองความปรารถนาและการสร้ างความสัมพันธ์กบั ครู
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนจะพยายามทาตามแผนการเรี ยนรู้ ที่
ได้ วางไว้ จึงทาให้ นกั เรี ยนมีความตังใจเรี
้ ยน และเร่งทาการบ้ าน รวมทังทบทวนบทเรี
้
ยนให้ มาก
ขึ ้น

16. การใช้ แบบประเมินตนเอง
(1 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การสนับสนุน/อานวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นด้ านการ
ส่งเสริ มความพยายามในการเรี ยนรู้ ของตนเอง
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนจะรับรู้ถึงจุดเด่นหรื อจุดด้ อยในการ
เรี ยนของตนเอง และมีการพัฒนาให้ ดีมากขึ ้น

 เป็ นกลยุทธ์การสนับสนุน/อานวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ น 2 ด้ านของ
นักเรี ยนได้ แก่ การสนองความปรารถนาของนักเรี ยน และพัฒนาความรู้ ของสามารถของ
นักเรี ยน
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนพยายามแก้ ปัญหาต่างๆด้ วยตนเอง
และบางคนจะสนิทกับเพื่อนมากขึ ้น เพราะมีการปรึกษาพูดคุยกัน
หมายเหตุ กิจกรรมที่ 7-8 เป็ นกลยุทธ์การกระตุ้น/ส่งเสริ มที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ น 2 ด้ านเหมือนกัน
17. การหาวิธีแก้ ปัญหาด้ วย
ตนเอง (1 คน)
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3) การสังเคราะห์ กลยุทธ์ ของครู
ครูในโรงเรี ยนทดลองที่ 2 ใช้ กิจกรรมสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนรวม 17 กิจกรรม
โดยส่วนใหญ่ใช้ กิจกรรมการมอบหมายความรับผิดชอบ/หน้ าที่/งานในห้ องเรี ยนแก่นกั เรี ยน กา
การทากิจกรรมกลุ่ม และการใช้ แบบฝึ กทักษะ จานวนเท่าๆกัน ซึ่งสามารถจัดกลุ่มกิจกรรมในแต่
ละกลยุทธ์ โดยยึดตามหลักการและแนวทางการตอบสนองความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยนเพื่อ
ส่งเสริมความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนดังตาราง 5.14
ตาราง 5.14 ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์และกิจกรรมส่งเสริมความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนทดลองที่ 2
การปลูกฝั ง/พัฒนา
Cultivate/Develop

การกระตุ้น/ส่ งเสริม
Promote/Enhance

 การให้ รางวัล/ทาโทษ/ชมเชย/
หักหรื อให้ คะแนน/ให้ กาลังใจ
(ม.1,3)

 การช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
โดยการเตรี ยมอุปกรณ์การเรี ยนให้
พร้ อม (ม.3)

การสนับสนุน/อานวยความ
สะดวก
Support/Facilitate

relatedness
 การสนับสนุนและให้
กาลังใจ/การสร้ าง
ความสัมพันธ์และความ
ตระหนัก

 การมอบหมายความรับผิดชอบ/
หน้ าที่/งานในห้ องเรี ยนแก่นกั เรี ยน (ม.
1-4, 6)
 การให้ นกั เรี ยน เพื่อนและครูทา
กิจกรรมร่วมกัน (ม.3)
 การทากิจกรรมกลุม่ (ม.1-3, 6)

 การให้ ทาแผนการเรี ยนรู้
รายบุคคล (ม.1)
 การแข่งขันตัง-ตอบค
้
าถาม (ม.
2,4)

 เพื่อนช่วยเพื่อน (ม.1-2)
autonomy
 การสนองความปรารถนา
ของนักเรี ยน/การสนับสนุน
โอกาสการเรี ยนรู้

 การให้ รางวัล/ทาโทษ/ชมเชย/
หักหรื อให้ คะแนน/ให้ กาลังใจ
(ม.1,3)
 การใช้ แบบฝึ กทักษะ (ม.1-5)

 การช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
โดยการเตรี ยมอุปกรณ์ (ม.3)

 การให้ ทาแผนการเรี ยนรู้
รายบุคคล (ม.1)
 การหาวิธีแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง
(ม.6)
 การกากับตนเอง (ม.2,4)

competence
 การปลูกฝั งความเชื่อในการ
เรี ยน

-

-

 การกากับตนเอง (ม.2,4)

 การส่งเสริ มความพยายาม/
การจัดกิจกรรมท้ าทาย

 การให้ รางวัล/ทาโทษ/ชมเชย/
หักหรื อให้ คะแนน/ให้ กาลังใจ
(ม.1,3)

-

 การให้ ทาแผนการเรี ยนรู้
รายบุคคล (ม.1)

 การพัฒนาความรู้
ความสามารถ/การใช้
active learning

 การสอนเสริ มให้ กบั นักเรี ยน
(ม.5)
 การให้ ข้อมูลป้อนกลับที่
เหมาะสมกับนักเรี ยน (ม.1)
 การใช้ สื่อการสอน (ม.2, 4)

 การช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
โดยการเตรี ยมอุปกรณ์ (ม.3)
 การมอบหมายความรับผิดชอบ/
หน้ าที่/งานในห้ องเรี ยนแก่นกั เรี ยน (ม.
1-4, 6)

 การใช้ แบบประเมินตนเอง (ม.
3)
การแข่งขันตัง-ตอบค
้
าถาม (ม.
2,4)

 การใช้ แบบฝึ กทักษะ (ม.1-5)

 การเชื่อมโยงหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้ ากับเนื ้อหา (ม.
3)
 การทากิจกรรมกลุม่ (ม.1-3, 6)
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ตาราง 5.14 ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์และกิจกรรมส่งเสริมความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนทดลองที่ 2
การปลูกฝั ง/พัฒนา
Cultivate/Develop

การสนับสนุน/อานวยความ
สะดวก
Support/Facilitate

การกระตุ้น/ส่ งเสริม
Promote/Enhance
 การให้ นกั เรี ยน เพื่อนและครูทา
กิจกรรมร่วมกัน (ม.3)
 เพื่อนช่วยเพื่อน (ม.1-2)
 การใช้ เครื อข่ายทางสังคม (ม.5)

 การให้ รางวัล/ทาโทษ/ชมเชย/
หักหรื อให้ คะแนน/ให้ กาลังใจ
(ม.1,3)
 การสอนเสริ มให้ กบั นักเรี ยน
(ม.5)
 การใช้ แบบฝึ กทักษะ (ม.1-5)

 การช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
โดยการเตรี ยมอุปกรณ์การเรี ยนให้
พร้ อม (ม.3)
 การมอบหมายความรับผิดชอบ/
หน้ าที่/งานในห้ องเรี ยนแก่นกั เรี ยน (ม.
1-4, 6)

 การให้ ข้อมูลป้อนกลับที่
เหมาะสมกับนักเรี ยน (ม.1)

 การเชื่อมโยงหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้ ากับเนื ้อหา (ม.
3)
 การทากิจกรรมกลุม่ (ม.1-3, 6)

 การใช้ สื่อการสอน (ม.2, 4)

 การให้ ทาแผนการเรี ยนรู้
รายบุคคล (ม.1)
 การใช้ แบบประเมินตนเอง (ม.
3)
 การกากับตนเอง (ม.2,4)
 การหาวิธีแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง
(ม.6)
 การแข่งขันตัง-ตอบค
้
าถาม (ม.
2,4)

 การให้ นกั เรี ยน เพื่อนและครูทา
กิจกรรมร่วมกัน (ม.3)
 เพื่อนช่วยเพื่อน (ม.1-2)
 การใช้ เครื อข่ายทางสังคม (ม.5)
หมายเหตุ: แต่ละกิจกรรมสามารถตอบสนองความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยนได้ มากกว่า 1 ประเภท

จากผลการเปรี ยบเทียบความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนก่อนและหลังทดลอง
ในโรงเรี ยนทดลองที่ 2 พบว่า หลังการทดลอง นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
สูงขึ ้น ยกเว้ นนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีความยึดมัน่ ผูกพันลดลง ดังตาราง 5.15
ตาราง 5.15 ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนทดลองที่ 2
ก่ อน

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
N= 652 คน

หลัง

ปั ญญา

อารมณ์

พฤติกรรม

ความยึด
มั่นผูกพัน

ปั ญญา

อารมณ์

พฤติกรรม

ความยึด
มั่นผูกพัน

3.59

4.00

3.40

3.66

3.55

3.90

3.41

3.62

3.28

3.60

3.19

3.36

3.41

3.75

3.33

3.50

3.10

2.95

3.18

3.07

3.52

3.80

3.46

3.59

3.58

3.79

3.52

3.63

3.79

4.03

3.69

3.84

3.64

3.89

3.54

3.69

3.87

4.13

3.71

3.90

3.41

3.84

3.49

3.58

3.73

4.11

3.69

3.85

3.44

3.66

3.39

3.50

3.64

3.95

3.55

3.71
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1

ภาพ 5.2 ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนทดลองที่ 2
ตาราง 5.16 พัฒนาการของนักเรี ยนจาแนกตามชันเรี
้ ยนของโรงเรี ยนทดลองที่ 2
ม.

จานวน
ครู

จานวน
กิจกรรม

1

9

7

2

9

7

3

10

8

4

6

5

5

3

3

6

3

3

รวม

ปลูกฝั ง/
พัฒนา

กระตุ้น/
ส่ งเสริ ม

4 คน
3 กิจกรรม
2 คน
2 กิจกรรม
4 คน
2 กิจกรรม
2 คน
2 กิจกรรม
2 คน
2 กิจกรรม
-

4 คน
3 กิจกรรม
4 คน
3 กิจกรรม
5 คน
5 กิจกรรม
2 คน
1 กิจกรรม
1 คน
1 กิจกรรม
2 คน
2 กิจกรรม

สนับสนุน/
อานวยความ
สะดวก
1 คน
1 กิจกรรม
3 คน
2 กิจกรรม
1 คน
1 กิจกรรม
2 คน
2 กิจกรรม
1 คน
1 กิจกรรม

ปั ญญา

ผลที่เกิดกับนักเรียน
อารมณ์
พฤติกรรม

รวม

-3.31

-9.92

0.52

-3.43

7.76

10.72

7.75

8.60

22.33

41.49

15.41

26.96

14.59

20.21

11.20

15.03

16.51

21.79

12.20

16.39

20.55

23.17

13.29

18.69

13.33

21.32

9.96

14.49

หมายเหตุ: สูตรการวิเคราะห์ พัฒนาการ (%) = (post-pre)/(คะแนนเต็ม-pre)*10; จานวนกิจกรรมเป็ นการนับซ ้า ในกรณีที่ครูใช้
กิจกรรมมากกว่า 1 ชันเรี
้ ยน
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ตาราง 5.17 ความสาเร็จของการใช้ กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันของครูโรงเรี ยนทดลองที่ 2
จานวนครู ท่ ี จานวน
ใช้ (n=40) กิจกรรมที่ใช้
ปลูกฝั ง/พัฒนา
14
5
กระตุ้น/ส่งเสริ ม
18
7
สนับสนุน/อานวยความ
8
5
สะดวก
กลยุทธ์

1
2
3

ปั ญญา
3---> 4
3- - - > 4
3- - - > 4

ผลที่เกิดกับนักเรียน
อารมณ์
พฤติกรรม
4- - - > 4
3- - - > 4
4- - - > 4
3- - - > 4
4- - - > 4
3- - - > 4

รวม
3- - - > 4
3- - - > 4
3- - - > 4

สรุปว่าครูในโรงเรี ยนทดลองที่ 2 จานวน 40 คน ส่วนใหญ่ใช้ กลยุทธ์การกระตุ้น /ส่งเสริ ม
(17 คน) โดยการจัดกิจกรรมการมอบหมายความรับผิดชอบ/หน้ าที่/งานในห้ องเรี ยนแก่นกั เรี ยน (6
คน) และการทากิจกรรมกลุ่ม (5 คน) และเพื่อนช่วยเพื่อน (2 คน) รองลงมาคือ กลยุทธ์ การ
ปลูกฝั ง/พัฒนา (14 คน) โดยการจัดกิจกรรมการใช้ แบบฝึ กทักษะ (6 คน) การให้ รางวัล/ทาโทษ/
ชมเชย/หักหรื อให้ คะแนน/ให้ กาลังใจ (4 คน) และการใช้ สื่อการสอน (2 คน) และกลยุทธ์ การ
สนับสนุน/อานวยความสะดวก (9 คน) โดยการจัดกิจกรรมการกากับตนเอง (4 คน) และการ
แข่งขันตัง-ตอบค
้
าถาม (2 คน)
หากพิ จ ารณาผลที่ เ กิ ด ขึน้ กับ นัก เรี ย นพบว่า หลัง การทดลอง ความยึ ด มั่น ผูก พัน กับ
โรงเรี ยนทังโรงเรี
้
ยนโดยเฉลี่ย สูงขึ ้นในเกือบทุกด้ าน โดยเฉพาะนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มี
ความยึดมัน่ ผูกพันเพิ่มขึ ้นมากกว่านักเรี ยนในระดับชันอื
้ ่น ซึง่ มีจานวนครูที่ใช้ กลยุทธ์ สงู ที่สดุ
4) ปั ญหาและแนวทางการจัดกิจกรรม
จากการติดตามการดาเนินงานของครู ครัง้ ที่ 8 และแบบบันทึกการดาเนินงานของครู ใน
โรงเรี ยนทดลองที่ 2 พบว่า ครูสว่ นใหญ่มีปัญหาการใช้ กลยุทธ์ผา่ นกิจกรรมสร้ างความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยน และมีแนวทางการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนให้ สงู ขึ ้น
กว่าเดิม ดังตาราง 5.18
ตาราง 5.18 ปั ญหาและแนวทางการจัดกิจกรรมในโรงเรี ยนทดลองที่ 2
1.

กิจกรรมของครู
การให้ รางวัล/ทาโทษ/ชมเชย/
หักหรื อให้ คะแนน/ให้ กาลังใจ
(4 คน)

2.

การสอนเสริ มให้ กบั นักเรี ยน
(1 คน)

3.

การใช้ แบบฝึ กทักษะ (6 คน)

ปั ญหาการจัดกิจกรรม
-

 นักเรี ยนที่ทาแบบฝึ กหัดไม่ได้ จะท้ อแท้ ในการเรี ยน
จึงทาให้ นกั เรี ยนไม่อยากเรี ยนหนังสือ

แนวทางการปรับปรุงกิจกรรม
 ควรเพิม่ รางวัลสาหรับการเข้ าร่ วม
กิจกรรมหรื อสิง่ อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการ
เรี ยน เพื่อเพิ่มโอกาสให้ กบั นักเรี ยนที่
เรี ยนไม่เก่ง
 ควรมีการแบ่งกลุม่ นักเรี ยนในการสอน
เสริม เช่น กลุม่ เด็กอ่อน และกลุม่ เด็กเก่ง
 ควรมีการพัฒนาให้ มีความทันสมัยมาก
ยิ่งขึ ้น
 ควรมีการจูงใจโดยห้ คะแนนเพิม่ /แข่งขัน
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ตาราง 5.18 ปั ญหาและแนวทางการจัดกิจกรรมในโรงเรี ยนทดลองที่ 2
กิจกรรมของครู
การใช้ สื่อการสอน (2 คน)

ปั ญหาการจัดกิจกรรม
 สื่อบางประเภทใช้ คอ่ นข้ างยาก จึงทาให้ นกั เรี ยน
เบื่อกับการเรี ยนหนังสือ

แนวทางการปรับปรุงกิจกรรม
 ควรให้ มีการจับคูใ่ นการใช้ สื่อการสอนนี ้
เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการใช้ สื่อนี ้

5.

การให้ ข้อมูลป้อนกลับที่
เหมาะสมกับนักเรี ยน (1 คน)

 นักเรี ยนบางคนไม่สามารถยอมรับจุดด้ อยของ
ตนเองได้ บางคนคิดว่าเป็ นเรื่ องน่าอาย จึงทาให้
นักเรี ยนไม่อยากมาโรงเรี ยน ไม่อยากเจอเพื่อนๆที่
รับรู้ จดุ ด้ อยของตน

 ควรให้ ข้อมูลกับนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
เพื่อป้องกันการล้ อเลียนจากเพื่อนๆ

6.

การมอบหมายความ
รับผิดชอบ/หน้ าที่/งานใน
ห้ องเรี ยนแก่นกั เรี ยน (6 คน)

 เนื่องจากงานหรื อการบ้ านของนักเรี ยนค่อนข้ าง
เยอะ ทาให้ นกั เรี ยนไม่อยากทาการบ้ านหรื อไม่
อยากเรี ยนในวิชาที่มีงานมอบหมายให้

-

7.

การทากิจกรรมกลุม่ (6 คน)

 นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนต่า จะไม่คอ่ ยมีกลุม่ หรื อ
ต้ องรวมกลุม่ กันเอง จึงทาให้ นกั เรี ยนอ่อนไม่คอ่ ยมี
เพื่อน ลาบากใจกับการเรี ยนในห้ องเรี ยนร่ วมกับ
เพื่อนคนอื่น และทาให้ นกั เรี ยนบางคนไม่อยากมา
โรงเรี ยน

 ควรมีการปรับเปลีย่ นกิจกรรมการเรี ยนรู้
ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของน.ร.
มากขึ ้น
 ครู ควรกระจายนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยน
ต่าเข้ าไปในแต่ละกลุม่

8.

การให้ นกั เรี ยน เพื่อนและครู
ทากิจกรรมร่ วมกัน (1คน)

-

 ควรเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนคิดกิจกรรม
ด้ วยตนเองก่อน และให้ ครูเป็ นเพียงผู้
ชี ้แนะหรื อให้ คาปรึกษาในการทา
กิจกรรมเท่านัน้

9.

เพื่อนช่วยเพื่อน/กากับเพื่อน
(2 คน)

 ครู ผ้ สู อนต้ องมีการเปิ ดใจ และรู้ จกั ใช้
จิตวิทยาในการสอนให้ น.ร.รู้ จกั ช่วยเพื่อน
ให้ มากขึ ้น

10

การใช้ เครื อข่ายทางสังคม
(1 คน)

 น.ร.บางส่วนยังไม่ให้ ความร่ วมมือในการช่วย
เพื่อน หรื อมีปัญหา ทะเลาะกัน จึงทาให้ นกั เรี ยน
มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกบั เพื่อนในห้ องของตนอง
-

4.

 อาจจะใช้ เครื่ องมืออื่นๆ ที่หลากหลาย
นอกเหนือจากการใช้ Social Networks

11. การเชื่อมโยงหลักของเศรษฐกิจ พอเพียงเข้ ากับเนื ้อหา (1 คน)

 ควรมอบหมายความรับผิดชอบกลุม่ ใน
ห้ องเรี ยนเพิม่ เติม

12. การช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล โดยเตรี ยม
อุปกรณ์การเรี ยน (1 คน)
13. การกากับตนเอง (3 คน)

-

 ต้ องจัดเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์ให้ พร้ อม

-

14. การแข่งขันตัง-ตอบค
้
าถาม
(2 คน)

 มีนกั เรี ยนมากเกินไป ทาให้ นกั เรี ยนมีสว่ นร่ วมไม่
ครบทุกคน นักเรี ยนจึงไม่สนุกกับการแข่งขัน

 ผู้ปกครองควรให้ ความสาคัญ ร่ วม
รับทราบ ส่งเสริมให้ นกั เรี ยนกากับตนเอง
-

15. การให้ ทาแผนการเรี ยนรู้
รายบุคคล (1 คน)

-

 ในช่วงแรกครู ควรให้ คาปรึกษากับ
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล เพื่อให้ นกั เรี ยนมี
แนวทาง

16. การใช้ แบบประเมินตนเอง
(1 คน)

-

 ควรมีการสัมภาษณ์ประกอบการทาแบบ
ประเมิน

17. การหาวิธีแก้ ปัญหาด้ วย
ตนเอง (1 คน)

-

 ในช่วงแรกควรแบ่งเป็ นคูห่ รื อกลุม่ เพื่อ
สร้ างแรงจูงใจให้ นกั เรี ยนสนใจทามากขึ ้น
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2.3) โรงเรียนทดลองที่ 3
1) การจัดกิจกรรมส่ งเสริมการใช้ กลยุทธ์ แก่ ครู
ผู้วิจยั พบครูในโรงเรี ยนทดลองที่ 8 จานวน 8 ครัง้ เพื่อให้ คาปรึกษา ช่วยเหลือและติดตาม
การใช้ กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนตามเอกสารความรู้ที่ผ้ วู ิจยั จัดทา
ขึ ้น โดยการจัดกิจกรรมต่างๆในการเรี ยนการสอนของครู
ครั ้งที่ 1 มี ครู จานวน 64 คนเข้ าร่ วมการประชุม โดยผู้วิจัยได้ อธิ บายความหมาย
ความสาคัญ องค์ประกอบของความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน และกลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่น
ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน ซึ่งจากการสังเกต ครูส่วนใหญ่ที่เข้ าประชุมตังใจฟั
้ งและจดบันทึก
ตามที่ผ้ วู ิจยั อธิบาย และมีการยกมือขึ ้นถามผู้วิจยั หลังจากนันได้
้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การสอนของครู เกี่ยวกับปั ญหาที่ทาให้ นกั เรี ยนไม่ยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน และแนวทางหรื อวิธีที่
ครูใช้ แก้ ปัญหา จากการสังเกต ครูจดั กลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับปั ญหาของนักเรี ยนที่ครู แต่ละคนเจอ
และเมื่อมีครูแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ครูคนอื่นที่นงั่ อยูจ่ ะพยักหน้ าเห็นด้ วย ซึ่งในการประชุม
ครัง้ นีไ้ ด้ นาข้ อมูลการประเมินความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของโรงเรี ยนทดลองที่ 3 ก่อนการ
ทดลองมานาเสนอให้ กบั ครูที่โรงเรี ยนได้ รับทราบ เพื่อวางแผนใช้ กลยุทธ์ตอ่ ไป
ในโรงเรี ยนทดลองที่ 3 ก่อนการทดลอง ให้ กบั ครูที่โรงเรี ยนได้ รับทราบ และสามารถใช้ กล
ยุทธ์ ผ่านกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสมของลักษณะนักเรี ยนในแต่ละระดับชัน้ ดังนี ผ้ ลการ
วิเคราะห์ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนของโรงเรี ยนทดลองที่ 3 จาแนกตามระดับชัน้
เรี ยนที่กาลังศึกษา พบว่า นักเรี ยนในระดับชันเรี
้ ยนส่วนใหญ่มีความยึดมัน่ กับโรงเรี ยนเกือ บทุก
ด้ านระดับมาก ยกเว้ นความยึดมัน่ กับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยนักเรี ยนในระดับชันเรี
้ ยนส่วนใหญ่มีความยึดมัน่ ผูกพันเชิงอารมณ์สงู กว่าด้ าน
อื่น รองลงมาคือ ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงปั ญญา และความยึดมัน่ ผูกพันเชิงพฤติกรรม ดังตาราง5.22
ครั ง้ ที่ 3 – 7 มีการติดตามการดาเนินงานของครู ในการใช้ กลยุทธ์ การสร้ างความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน ซึ่งการเข้ าพบครูทงั ้ 5 ครัง้ นี ้เป็ นการติดตามและชี ้แจงข้ อซักถามกับครู
ที่มีคาถามหรื อข้ อสงสัยเกี่ ยวกับเอกสารความรู้ ที่แจก ความเข้ าใจเกี่ ยวกับความยึดมั่นผูกพันกับ
โรงเรี ยน ข้ อแนะนาในการใช้ กลยุทธ์ผ่านกิจกรรมสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน
ครั ง้ ที่ 8 มีครู จานวน 43 คนเข้ าร่วมการประชุม เพื่อติดตามผลการดาเนินการของครู
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นระหว่างการใช้ กิจกรรม ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู และเก็บแบบ
บันทึกการดาเนินการของครู พบว่าครูทกุ คนสามารถใช้ กิจกรรมเดิมอย่างเป็ นประจา แต่ส่วนใหญ่
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จะทดลองใช้ กับนักเรี ยนเพียงห้ องเดียว ในระหว่างการทดลองนัน้ ครู บางคนมีปัญหากับการใช้
กิจกรรม ซึง่ มีรายละเอียดดังตาราง 5.19
ตาราง 5.19 จานวนครูในโรงเรี ยนและกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ กลยุทธ์ของครูในโรงเรี ยนทดลองที่ 3
ครั ง้ ที่
1

27 ก.ย. 55

วันที่

ม.1
9

ม.2
13

ม.3
6

ม.4
14

ม.5
9

ม.6
5

รวม
56

กิจกรรมที่ทา
 ชี ้แจงโครงการ จุดมุง่ หมาย วิธีทางาน
 เสนอผล SEM
 แจกเอกสารความรู้

2

9 พ.ย.55

5

13

3

14

4

4

43

 เสนอผลข้ อมูลนักเรี ยน
 ติดตามการดาเนินงานของครู
 ชี ้แจงข้ กซักถาม

3.

23 พ.ย.55

4

13

3

14

4

4

42

 ติดตามการดาเนินงานของครู
 ชี ้แจงข้ กซักถาม

4.

7 ธ.ค. 55

4

13

3

14

2

4

40

 ติดตามการดาเนินงานของครู
 ชี ้แจงข้ กซักถาม

5.

20 ธ.ค. 55

5

13

3

14

3

3

41

 ติดตามการดาเนินงานของครู
 ชี ้แจงข้ กซักถาม

6.

11 ม.ค. 55

5

13

3

14

4

4

43

 ติดตามการดาเนินงานของครู
 ชี ้แจงข้ กซักถาม

7.

25 ม.ค. 55

5

13

3

14

4

4

43

 ติดตามการดาเนินงานของครู
 ชี ้แจงข้ กซักถาม

8

22 ก.พ. 56

5

13

3

14

4

4

43

 ติดตามการดาเนินงานของครู ปั ญหาที่
เกิดขึ ้นระหว่างการใช้ กิจกรรม ผลที่เกิด
ขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู และ
แนวทางการปรับปรุ งกิจกรรม
 เก็บแบบบันทึกการดาเนินงานของครู

2) ผลที่เกิดกับครู และนักเรียน
การติดตามการดาเนินงานของครูในการประชุมครัง้ ที่ 2 พบว่า ครูส่วนใหญ่เริ่ มวางแผน
ใช้ ก ลยุทธ์ก ารสร้ า งความยึด มัน่ ผูก พัน กับ โรงเรี ย นของนัก เรี ยนโดยการจัด กิจ กรรมต่า งๆ ซึ่ง
พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรี ยนในโรงเรี ยนทดลองที่ 3 ในช่วงก่อนการทดลอง
ว่านักเรี ยนที่ตนเองสอนมีความต้ องการจาเป็ นที่ต้องพัฒนาด้ านใด และปั จจุบนั มีความยึดมัน่
ผูกพันเป็ นอย่างไรในแต่ละด้ าน เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้ กิจกรรมต่างๆ ดังตาราง 5.20
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ตาราง 5.20 ลักษณะและแนวคิดของกิจกรรมของครูในโรงเรี ยนทดลองที่ 3
คนที่

กิจกรรมของครู

ม.1
1.

การให้ เพื่อนเตือนเพื่อน

2.

ลักษณะของกิจกรรม

สัปดาห์
ที่ครูจดั
กิจกรรม

การให้ งานเป็ นกลุ่ม

การให้ เพื่อนในห้ องช่วยกันเตือนสมาชิกส่ง
งานให้ ทนั ตามเวลาที่กาหนดไว้
การมอบหมายงานในห้ องเรี ยน เป็ นกลุ่ม

3.

การให้ คะแนนเก็บ

การให้ ตอบคาถามในห้ องเรี ยน โดยให้ คะแนน

4.

การจัดการเรี ยนการสอนตาม การเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็น
ความต้ องการของนักเรี ยน ว่านักเรี ยนต้ องการเรี ยนอย่างไร
การทากิจกรรมกลุม่
การทากิจกรรมเป็ นกลุม่

1-14

การให้ คาปรึ กษานักเรี ยน
เป็ นรายบุคคล
การระดมความคิดเห็น

1-14

5.

ผลลัพธ์ ท่ ตี ้ องการ
ให้ เกิดกับนร.

แนวคิดของกิจกรรม

ปั ญญา อารมณ์ พฤติกรรม

สร้ าง
ให้ อิสระ สร้ าง
สัมพันธภาพ นร. ความเชื่อ

1-14

/

/

/

/

/

1-14

/

/

/

/

/

1-14

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1-14

/

/

/

/

/

/

1-14

/

/

/

/

/

/

1-14

/

/

/

/

/

1-14

/

/

/

/

/

1-14
1-14

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1-14

ม.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9..
10.
11.
12.
13.

การให้ คาปรึ กษาแก่นกั เรี ยนที่เรี ยนช้ า/เรี ยนไม่
ทัน
การประชุมในวาระต่างๆ เพื่อให้ นกั เรี ยนแสดง
ความคิดเห็นของตนในที่ประชุม
การจัดการเรี ยนการสอนตาม การให้ นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็น เลือกเรี ยน
ความต้ องการของนักเรี ยน เรื่ องที่สนใจหรื อต้ องการ
การสอนให้ นกั เรี ยนคิด
การให้ นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็น และมีการ
อย่างมีเหตุผล
ให้ เหตุผลและมีการตัดสินใจในห้ องเรี ยน
การทางานเป็ นกลุม่
การทางานที่ครู มอบหมายเป็ นกลุม่
การทากิจกรรมกลุม่
การจัดการเรี ยนการสอนตาม
ความต้ องการของนักเรี ยน
การสอนให้ นกั เรี ยนคิด
วิเคราะห์
การเรี ยนแบบร่วมมือ

การจัดแข่งขันการเรี ยนเป็ นกลุ่ม
การพูดคุยกับนักเรี ยนเกี่ยวกับความสนใจและ
ความต้ องการ และนามาใช้ ในห้ องเรี ยน
การเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็น
โดยให้ ฝึกคิดวิเคราะห์จากแบบฝึ กหัด
การให้ นกั เรี ยนเลือกวิธีการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
ร่วมกับเพื่อนๆ เช่น การใช้ อินเทอร์ เนต
การสอนให้ คิดอย่างมี
การให้ นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นพร้ อมให้
เหตุผล
เหตุผลในห้ องเรี ยน
การสอนให้ นกั เรี ยนเขียน
การเขียนผังความคิดในการสรุปบทเรี ยนวิชา
แผนผังความคิด
ภาษาไทย
การให้ นกั เรี ยนสร้ างข้ อสอบ การให้ นกั เรี ยนอ่านนื ้อหาวิชาภาษาไทย แล้ ว
ตังค
้ าถามเกี่ยวกับเนื ้อหา
การใช้ สื่อการสอน
การใช้ คลิปเพลง What's the weather like
เพื่อให้ นักเรี ยนเข้ าใจสานวนคาศัพท์มากขึ ้น

/

1-14
1-14

/

1-14
1-14
1-14
1-14

/
/

/

ม.3
1.

2.

การวางแผนทากิจกรรม
ร่วมกันระหว่างครูแล
นักเรี ยน
การสอนให้ คิดอย่างมี
เหตุผล และทักษะการ
ตัดสินใจ

การปรึ กษาหารื อและวางแผนทากิจกรรม
1-14
ร่วมกันระหว่างครูและนักเรี ยนตามความสนใจ
ของนักเรี ยน
การให้ นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็น พร้ อม
1-14
เหตุผลประกอบ และการตัดสินใจเลือก ซึง่
เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อการเรี ยนรู้

/
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ตาราง 5.20 ลักษณะและแนวคิดของกิจกรรมของครูในโรงเรี ยนทดลองที่ 3
คนที่

3.

กิจกรรมของครู

ลักษณะของกิจกรรม

สัปดาห์
ที่ครูจดั
กิจกรรม

การมอบหมายความรับผิด การมอบหมายงานตามความสมัครใจ และ
ชอบตามความสมัครใจ
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้

1-14

การให้ คาปรึ กษานักเรี ยน
เป็ นรายบุคคล
การให้ ข้อมูลป้อนกลับที่
เหมาะสม
การสอนให้ นกั เรี ยนวาง
แผนการเรี ยน
การให้ ความสนใจกับ
นักเรี ยน
การให้ ข้อมูลป้อนกลับที่
เหมาะสมแก่นกั เรี ยน
การให้ รางวัล

การให้ คาปรึ กษากับนักเรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยน

1-14

การบอกจุดเด่นจุดด้ อยของนักเรี ยน เพื่อให้
เกิดการพัฒนา
การสอนให้ นกั เรี ยนจัดตาราง หาวิธีการ
เรี ยนรู้ ตังเป
้ ้ าหมายและวางแผนการเรี ยน
การให้ ความสนใจกับนักเรี ยนมากขึ ้น โดยครู
เดินดู และให้ คาแนะนาขณะที่นักเรี ยนทางาน
การให้ นกั เรี ยนได้ รับทราบจุดเด่น จุดด้ อยของ
ตนเอง
โดยการเพิ่มคะแนน เมื่อร่วมมือในการทา
กิจกรรมของห้ องเรี ยน เช่น ตอบคาถาม
การควบคุมตนเองให้ ทาให้ ได้ ตามเป้าหมายที่
วางไว้
การให้ นกั เรี ยนฝึ กตัง้ คาถามระหว่างเรี ยนใน
กระดาษแล้ วส่งครูท้ายชัว่ โมง
การแสดงความคิดเห็น และการตอบปั ญหาใน
ห้ องเรี ยน
การฝึ กความรับผิดชอบในห้ องเรี ยนโดยการทา
เวรห้ องเรี ยน
การทางานที่ครู มอบหมายเป็ นกลุม่

1-14

ผลลัพธ์ ท่ ตี ้ องการ
ให้ เกิดกับนร.
ปั ญญา อารมณ์ พฤติกรรม
/

/

/

/

แนวคิดของกิจกรรม
สร้ าง
ให้ อิสระ สร้ าง
สัมพันธภาพ นร. ความเชื่อ
/
/
/

ม.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

การสอนให้ นกั เรี ยนกากับ
ตัวเองในการเรี ยน
การฝึ กตังค
้ าถามในการ
เรี ยน
การแสดงความคิดเห็นใน
ห้ องเรี ยน
การมอบความรับผิดชอบ
ในห้ องเรี ยน
การทางานเป็ นกลุม่

1-14

/

/

/

/
/

1-14

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1-14
1-14

/

/

/

/
/

/

/

/

/

1-14

/

/

/

1-14

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1-14
1-14
1-14

/

การสอนให้ นกั เรี ยนเขียน
แผนผังความคิด
การนาเสนอผลงานหน้ า
ห้ องเรี ยน
การทางานเป็ นคู่

การให้ นกั เรี ยนสรุ ปเรื่ องที่อ่านจากข้ อความ ที่ 1-14
กาหนดให้
การนาเสนอผลงานของตนเอง หรื อของกลุม่
1-14
ซึง่ เป็ นกิจกรรมหรื อการบ้ านที่ครู มอบหมาย
การให้ นกั เรี ยนจับคู่กันในการทางาน
1-14

/

การสอนให้ นกั เรี ยนคิด
อย่างมีเหตุผล
การให้ ตอบคาถามใน
ห้ องเรี ยน
การจัดกิจกรรมร่วมกัน

การให้ นกั เรี ยนตอบคาถามตามที่ครูตงั ้
ประเด็น และให้ แสดงเหตุผลประกอบ
การตอบคาถามตามแบบฝึ กหัดท้ ายบท/
การบ้ านที่ครูมอบหมาย ภายในห้ องเรี ยน
การทากิจกรรมระหว่างครู และนักเรี ยน

1-14

/

/

/

/

/

/

1-14

/

/

/

/

/

/

1-14

/

/

/

/

/

การสอนให้ นกั เรี ยนใช้ รหัสในการอ่านหนังสือ
เช่น เนื ้อหาที่สงสัย ให้ เขียน “? “

1-14

/

/

/

/

การสอนให้ นกั เรี ยนจัดตารางเวลา ในการ
ทบทวนนื ้อหา และการทางานที่ครูมอบหมาย

1-14

/

/

/

/

ม.5
1.
2.
3.

4. การใช้ สื่อการสอน
ม.6
1.

การสอนให้ นกั เรี ยนวาง
แผนการเรี ยน

/

/
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ตาราง 5.20 ลักษณะและแนวคิดของกิจกรรมของครูในโรงเรี ยนทดลองที่ 3
คนที่

2.
3.
4.

กิจกรรมของครู

ลักษณะของกิจกรรม

สัปดาห์
ที่ครูจดั
กิจกรรม

การเรี ยนโดยศึกษาจากแนว การให้ นกั เรี ยนอ่านและฝึ กทาข้ อสอบจาก
ข้ อสอบเก่า
ข้ อสอบเก่า
การทางานเป็ นกลุม่
การทางานที่ครู มอบหมายเป็ นกลุม่

1-14

การสอนให้ นกั เรี ยนเขียน
แผนผังความคิด

1-14

การให้ นกั เรี ยนรวบรวมสาระความรู้ ข้ อมูลที่มี
ได้ เรี ยนไปแล้ ว นามาเขียนผังความคิด

ผลลัพธ์ ท่ ตี ้ องการ
ให้ เกิดกับนร.
ปั ญญา อารมณ์ พฤติกรรม
/

1-14
/

แนวคิดของกิจกรรม
สร้ าง
ให้ อิสระ สร้ าง
สัมพันธภาพ นร. ความเชื่อ
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

จากแบบบันทึกการดาเนินงานของครู พบว่า หลังจากครูใช้ กิจ กรรมสร้ างความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยน ครูส งั เกตเห็นว่านักเรี ยนมีการแสดงออกและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่ง
แสดงให้ เห็นถึงความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนเพิ่มขึ ้น ดังตาราง 5.21
ตาราง 5.21 ลักษณะของกิจกรรมของครูและผลที่เกิดกับนักเรี ยนในโรงเรี ยนทดลองที่ 3
1.

กิจกรรมของครู
การให้ คะแนนเก็บ /ให้ รางวัล
(2 คน)

พฤติกรรมของครูและผลที่เกิดกับนักเรียน (จากการสังเกตของครู)
 เป็ นกลยุทธ์การปลูกฝั ง/พัฒนา ที่การตอบสนองความต้ องการจาเป็ นทัง้ 3 ด้ านของนักเรี ยนได้ แก่ การให้
กาลังใจจากครู การให้ รางวัลตามที่นกั เรี ยนต้ องการ และการส่งเสริ มความพยายามในการเรี ยน
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครูพบว่า นักเรี ยนสนใจ ให้ ความร่วมมือและตังใจเรี
้ ยนมากขึ ้น

2.

การใช้ สื่อการสอน (2 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การปลูกฝั ง/พัฒนา ที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นทัง้ 2 ด้ านของนักเรี ยนได้ แก่ การพัฒนา
ความรู้ความสามารถ และการสนับสนุนโอกาสการเรี ยนรู้แก่นกั เรี ยน
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครูพบว่า นักเรี ยนชอบ รู้สกึ ผ่อนคลาย ไม่เครี ยด และสนุกสนาน
กับการเรี ยนและการทากิจกรรมต่างๆ

3.

การให้ ความสนใจกับนักเรี ยน
(1 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การปลูกฝั ง/พัฒนา ที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจากครู
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครูพบว่า นักเรี ยนสนิทกับครู และ มีความสัมพันธ์ ที่ดีต่อครูผ้ สู อน

4.

การให้ ข้อมูลป้อนกลับที่
เหมาะสมแก่นกั เรี ยน (2 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การปลูกฝั ง/พัฒนา ที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นด้ านส่งเสริ มความพยายามในการเรี ยนรู้
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครูพบว่า นักเรี ยนได้ พยายามปรับปรุงแก้ ไขจุดด้ อยของตนเอง
และเห็นความสาคัญของการเรี ยนหนังสือมากขึ ้น และเมื่อรับรู้จดุ เด่นของตนเอง ทาให้ นกั เรี ยนมีกาลังใจใน
การเรี ยนและอยากเรี ยนหนังสือมากขึ ้น

5.

การเรี ยนโดยศึกษาจากแนว
ข้ อสอบเก่า (1 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การปลูกฝั ง/พัฒนา ที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นด้ านการพัฒนาความรู้ความสามารถ

6.

การนาเสนอผลงานหน้ า
ห้ องเรี ยน (1 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การกระตุ้น/ส่งเสริ ม ที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ น 2 ด้ านของนักเรี ยนได้ แก่ การสร้ าง
สัมพันธ์ที่ดีกบั ครู และการพัฒนาความรู้และความสามารถ

7.

การมอบหมายความรับผิดชอบ
ในห้ องเรี ยน (1 คน)

 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครูพบว่า นักเรี ยนกล้ าถามครูในการทากิจกรรม และให้ ความ
สนใจชิ ้นงานของตนเองมากขึ ้น ให้ ความสนใจในกิจกรรม มีความกระตือรื อร้ นในการจับกลุม่ เพื่อปฏิบตั ิงาน
และรู้สกึ สนุกในการเรี ยนมากขึ ้น

8.

การให้ ค าปรึ กษานักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล (2 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การกระตุ้น/ส่งเสริ มที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นด้ านการตอบสนองความปรารถนาของ
นักเรี ยน
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครูพบว่า นักเรี ยนกเรี ยนให้ ความสาคัญต่อการเรี ยนมากขึ ้น

9.

เพื่อนเตือนเพื่อน (1 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การกระตุ้น/ส่งเสริ ม ที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ น 2 ด้ านของนักเรี ยนได้ แก่ การมีสมั ธภาพ

 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครูพบว่า นักเรี ยนสามารถนาความรู้ไปทาข้ อสอบ O-net ข้ อสอบ
Get และ Pat ได้ จึงทาให้ นกั เรี ยนที่มีความตื่นตัว และตังใจเรี
้ ยนมากขึ ้น

 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครูพบว่า นักเรี ยนสนใจการเรี ยนมากขึ ้น
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ตาราง 5.21 ลักษณะของกิจกรรมของครูและผลที่เกิดกับนักเรี ยนในโรงเรี ยนทดลองที่ 3
กิจกรรมของครู

พฤติกรรมของครูและผลที่เกิดกับนักเรียน (จากการสังเกตของครู)
ที่ดีกบั เพื่อนนักเรี ยน และการใช้ active learning
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครูพบว่า นักเรี ยนพอใจกับการเรี ยนและตังใจเรี
้ ยนมากขึ ้น

10.

การมอบหมายความรับผิดชอบ
ในห้ องเรี ยน/งาน/กิจกรรมเป็ น
กลุม่ /คู่ (7 คน)

 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครูพบว่า นักเรี ยน นักเรี ยนสามารถเข้ ากับเพื่อนในกลุม่ และ
ทางานร่วมกันได้ ดี มีความสุขและมีความกระตือรื อร้ นต่อการเรี ยนมากขึ ้น นักเรี ยนสนิทสนมกันมากขึ ้น จึง
เกิดความสนุกสนานในการทากิจกรรม

11.

การเรี ยนแบบร่วมมือ
การวางแผนทากิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างครู แลนักเรี ยน (2 คน)

 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครูพบว่านักเรี ยนตังใจเรี
้ ยน และสนิทกับครู รวมทังมี
้ เป้าหมาย
การเรี ยนมากขึ ้น

12.

การระดมความคิดเห็น/การ
แสดงความคิดเห็นในห้ องเรี ยน
(2 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การสนับสนุน/อานวยความสะดวก ที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ น 2 ด้ านของนักเรี ยนได้ แก่
การสนองความปรารถนาของนักเรี ยน และการพัฒนาความรู้ความสามารถ/การใช้ active learning

13.

การตังและตอบค
้
าถาม/การให้
นักเรี ยนสร้ างข้ อสอบ (3 คน)

 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครูพบว่า นักเรี ยนมีสมาธิในการอ่าน เกิดความรู้ความเข้ าใจ
บทเรี ยน มีความภูมิใจและได้ ฝึกฝนทักษะทางภาษา กล้ าคิด กล้ าแสดงความคิดเห็นมากขึ ้น และทาให้
นักเรี ยนตังใจเรี
้ ยนมากขึ ้น สนิทกับครูมากขึ ้น

14.

การสอนให้ นกั เรี ยนคิดวิเคราะห์
(1 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การสนับสนุน/อานวยความสะดวก ที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นด้ านการพัฒนาความรู้
ความสามารถ/การใช้ active learning
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครูพบว่านักเรี ยนพึงพอใจในการเรี ยนและเห็นประโยชน์ของการ
เรี ยนมากขึ ้น

15.

การสอนให้ นกั เรี ยนคิดอย่างมี
เหตุผลและทักษะการตัดสินใจ
(4 คน)
การสอนให้ เขียนแผนผัง
ความคิด (3 คน)

 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครูพบว่า นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้ นมาก สนุกสนานกับการ
เรี ยน มีความพึงพอใจ ให้ ความร่วมมือในกิจกรรมนี ้ และตังใจเรี
้ ยนมากขึ ้น

การสอนให้ นกั เรี ยนวาง
แผนการเรี ยนด้ วยตนเอง (2 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การสนับสนุน/อานวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นด้ านการตอบสนองความ
ปรารถนาและการสร้ างความสัมพันธ์กบั ครู

16.

17.

 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครูพบว่านักเรี ยนกล้ าพูด กล้ าแสดงความคิดเห็น ให้ ความสนใจ
ตังใจเรี
้ ยนมากขึ ้น เพราะรู้สกึ สนุกกับการเรี ยนและได้ ลงมือทาด้ วยตนเอง รวมทังท
้ าให้ บรรยากาศในชัน้
เรี ยนดีขึ ้นด้ วย

 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครูพบว่า นักเรี ยนเกิดความภูมิใจในตนเอง ที่สามารถเขียนได้
ชอบและพอใจกับการเขียนแผนผังความคิด เพราะทาให้ นกั เรี ยนมีโอกาสสร้ างสรรค์ตามความคิดของ
ตนเอง และมีการเชื่อมโยงความคิดได้ จึงให้ นกั เรี ยนตังใจเรี
้ ยนมากขึ ้น

 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครูพบว่า นักเรี ยนรู้สกึ ว่าครูให้ ความสนใจ ห้ ความร่วมมือในการ
ทากิจกรรม สามารถทาการบ้ าน และส่งงานเพิ่มมากขึ ้น และยังมีความรู้ความเข้ าใจในการเนือ้ หาที่
วางแผนทบทวนไว้
18.

การสอนให้ นกั เรี ยนกากับตัวเอง
ในการเรี ยน (1 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การสนับสนุน/อานวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ น 2 ด้ านของนักเรี ยนได้ แก่
การสนองความปรารถนาของนักเรี ยน และการใช้ active learning
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครูพบว่า นักเรี ยนมีวินยั ในตัวเองมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ที่
ได้ รับมอบหมาย และมีความพร้ อมสาหรับการเรี ยน

19.

การจัดการเรี ยนการสอนตาม
ความต้ องการของนักเรี ยน/
(4 คน)
การเรี ยนแบบร่วมมือโดยให้
นักเรี ยนและเพื่อนเลือกวิธีการ
เรี ยนด้ วยตนเอง (1 คน)

 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครูพบว่า นักเรี ยนให้ ความสนใจ สนุกสนานกับการเรี ยนมากขึ ้น
และอยากเรี ยนวิชานี ้อีก

20.

 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครูพบว่า นักเรี ยนให้ ความสนใจกับการเรี ยน สนิทกับเพื่อน และ
สนุกสนานกับการเรี ยน และอยากเรี ยนมากขึ ้น
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3) การสังเคราะห์ กลยุทธ์ ของครู
ครูในโรงเรี ยนทดลองที่ 3 ใช้ กิจกรรมสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนรวม 20 กิจกรรม
โดยส่วนใหญ่ใช้ กิจกรรมการมอบหมายความรับผิดชอบในห้ องเรี ยน/งาน/กิจ กรรมเป็ นกลุ่ม/คู่
รองลงมาคือ การสอนให้ นกั เรี ยนคิดอย่างมีเหตุผลและทักษะการตัดสินใจ และการจัดการเรี ยน
การสอนตามความต้ องการของนักเรี ยน/มอบหมายงานตามความสมัครใจ ซึ่งสามารถจัดกลุ่ม
กิจกรรมในแต่ละกลยุทธ์ โดยยึดตามหลักการและแนวทางการตอบสนองความต้ องการจาเป็ นของ
นักเรี ยนเพื่อส่งเสริมความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน ดังตาราง 5.22
ตาราง 5.22 ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์และกิจกรรมส่งเสริมความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของ
โรงเรี ยนทดลองที่ 3
การปลูกฝั ง/พัฒนา
Cultivate/Develop
relatedness
 การสนับสนุนและให้
กาลังใจ/การสร้ าง
ความสัมพันธ์และ
ความตระหนัก

การกระตุ้น/ส่ งเสริ ม
Promote/Enhance

การสนับสนุน/อานวยความสะดวก
Support/Facilitate

 การให้ คะแนนเก็บ /ให้ รางวัล (ม.
1,4)

 การให้ คาปรึกษานักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
(ม.2, 4)

 การสอนให้ วางแผนการเรี ยนด้ วย
ตนเอง (ม.4, 6)

 การให้ ความสนใจกับนักเรี ยน
(ม.4)

 การมอบหมายความรับผิดชอบ/หน้ าที่/
งานในห้ องเรี ยนแก่นกั เรี ยน (ม.4)

 การตังและตอบค
้
าถาม/การให้ นกั เรี ยน
สร้ างข้ อสอบ (ม.2, 4, 5)

 การนาเสนอผลงานหน้ าห้ องเรี ยน (ม.4)
 การเรี ยนแบบร่ วมมือ การวางแผนทา
กิจกรรมร่ วมกันระหว่างครู แลนักเรี ยน
(ม.3, 5)

 การจัดการเรี ยนการสอนตามความ
ต้ องการของนักเรี ยน/มอบหมายงาน
ตามความสมัคร (ม.1-3)
 การเรี ยนแบบร่ วมมือโดยให้ นกั เรี ยนและ
เพื่อนเลือกวิธีการเรี ยนด้ วยตนเอง (ม.2)

 การมอบหมายความรับผิดชอบใน
ห้ องเรี ยน/งาน/กิจกรรมเป็ นกลุ่ม/คู่ (ม.12, 4,6)
 เพื่อนเตือนเพื่อน (ม.1)
autonomy
 การสนองความ
ปรารถนาของนักเรี ยน/
การสนับสนุนโอกาส
การเรี ยนรู้

 การให้ คะแนนเก็บ /ให้ รางวัล (ม.
1,4)

 การให้ คาปรึกษานักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
(ม.2, 4)

 การระดมความคิดเห็น/การแสดงความ
คิดเห็นในห้ องเรี ยน (ม.2, 4)
 การสอนให้ นกั เรี ยนคิดวิเคราะห์ (ม.2)
 การสอนให้ นกั เรี ยนคิดอย่างมีเหตุผล
และทักษะการตัดสินใจ (ม.2-3, 5)
 การสอนการเขียนแผนผังความคิด (ม.2,
4, 6)
 การสอนให้ นกั เรี ยนวางแผนการเรี ยน
ด้ วยตนเอง (ม.4,6)
 การหาวิธีแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง (ม.6)
 การสอนให้ นกั เรี ยนกากับตัวเองในการ
เรี ยน(ม.4)
 การจัดการเรี ยนการสอนตามความ
ต้ องการของนักเรี ยน/มอบหมายงาน
ตามความสมัคร (ม.1-3)

competence
 การปลูกฝั งความเชื่อ

-

-

 การสอนให้ นกั เรี ยนกากับตัวเองในการ
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ตาราง 5.22 ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์และกิจกรรมส่งเสริมความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของ
โรงเรี ยนทดลองที่ 3
การปลูกฝั ง/พัฒนา
Cultivate/Develop

การกระตุ้น/ส่ งเสริ ม
Promote/Enhance

ในการเรี ยน

การสนับสนุน/อานวยความสะดวก
Support/Facilitate
เรี ยน(ม.4)

 การส่งเสริ มความ
พยายาม/การจัด
กิจกรรมท้ าทาย

 การให้ คะแนนเก็บ /ให้ รางวัล (ม. 1,4)

 การพัฒนาความรู้
ความสามารถ/การใช้
active learning

 การให้ ความสนใจกับนักเรี ยน (ม.
4)

 การให้ คาปรึกษานักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
(ม.2, 4)

 การตังและตอบค
้
าถาม/การให้ นกั เรี ยน
สร้ างข้ อสอบ (ม.2, 4, 5)

 การใช้ สื่อการสอน (ม.2, 5)
 การเรี ยนโดยศึกษาจากแนว
ข้ อสอบเก่า (ม.6)

 การมอบหมายความรับผิดชอบ/หน้ าที่/
งานในห้ องเรี ยนแก่นกั เรี ยน (ม.4)

 การสอนให้ นกั เรี ยนคิดวิเคราะห์ (ม.2)
 การสอนให้ นกั เรี ยนคิดอย่างมีเหตุผล
และทักษะการตัดสินใจ (ม.2-3, 5)

 การสอนให้ นกั เรี ยนวางแผนการเรี ยน
ด้ วยตนเอง (ม.4, 6)

 การนาเสนอผลงานหน้ าห้ องเรี ยน (ม.4)
 การมอบหมายความรับผิดชอบใน
ห้ องเรี ยน/งาน/กิจกรรมเป็ นกลุ่ม/คู่ (ม.12, 4,6)
 การเรี ยนแบบร่ วมมือ การวางแผนทา
กิจกรรมร่ วมกันระหว่างครู แลนักเรี ยน
(ม.3, 5)
 เพื่อนเตือนเพื่อน (ม.1)

สรุ ปกลยุทธ์และกิจกรรม
ส่งเสริ มความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยน

 การสอนการเขียนแผนผังความคิด (ม.2,
4, 6)
 การระดมความคิดเห็น/การแสดงความ
คิดเห็นในห้ องเรี ยน (ม.2, 4)
 การจัดการเรี ยนการสอนตามความ
ต้ องการของนักเรี ยน/มอบหมายงาน
ตามความสมัคร (ม.1-3)

 การให้ คะแนนเก็บ /ให้ รางวัล (ม.
1,4)

 การมอบหมายความรับผิดชอบ/หน้ าที่/
งานในห้ องเรี ยนแก่นกั เรี ยน (ม.4)

 การระดมความคิดเห็น/การแสดงความ
คิดเห็นในห้ องเรี ยน (ม.2, 4)

 การเรี ยนโดยศึกษาจากแนว
ข้ อสอบเก่า (ม.6)

 การนาเสนอผลงานหน้ าห้ องเรี ยน (ม.4)
 การให้ คาปรึกษานักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
(ม.2, 4)

 การเรี ยนแบบร่ วมมือโดยให้ นกั เรี ยนและ
เพื่อนเลือกวิธีการเรี ยนด้ วยตนเอง (ม.2)

 การให้ ความสนใจกับนักเรี ยน (ม.
4)
 การใช้ สื่อการสอน (ม.2, 5)
 การให้ ข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสม
กับนักเรี ยน (ม.4)

 การมอบหมายความรับผิดชอบใน
ห้ องเรี ยน/งาน/กิจกรรมเป็ นกลุ่ม/คู่ (ม.12, 4,6)
 เพื่อนเตือนเพื่อน (ม.1)
 การเรี ยนแบบร่ วมมือ การวางแผนทา
กิจกรรมร่ วมกันระหว่างครู แลนักเรี ยน
(ม.3, 5)

 การสอนให้ นกั เรี ยนคิดวิเคราะห์ (ม.2)
 การสอนให้ นกั เรี ยนคิดอย่างมีเหตุผล
และทักษะการตัดสินใจ (ม.2-3, 5)
 การสอนการเขียนแผนผังความคิด (ม.2,
4, 6)
 การตังและตอบค
้
าถาม/การสร้ าง
ข้ อสอบ (ม.2, 4, 5)
 การสอนให้ วางแผนการเรี ยนด้ วย
ตนเอง (ม.4, 6)
 การสอนให้ นกั เรี ยนกากับตัวเองในการ
เรี ยน(ม.4)
 การจัดการเรี ยนการสอนตามความ
ต้ องการของนักเรี ยน/มอบหมายงาน
ตามความสมัคร (ม.1-3)

จากผลการเปรี ยบเที ยบความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนก่อนและหลังทดลอง
พบว่า หลังการทดลอง นักเรี ยนทุกระดับชันมี
้ ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนสูงขึ ้น โดยเฉพาะความยึด
มัน่ ผูกพันเชิงอารมณ์ที่สงู กว่าด้ านอื่นๆ
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ตาราง 5.23 ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนทดลองที่ 3
ก่ อน

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
N= 2,792 คน

หลัง

ปั ญญา

อารมณ์

พฤติกรรม

3.74
3.58
3.60
3.51
3.62
3.60
3.61

4.25
3.96
4.10
3.96
4.03
3.96
4.05

3.64
3.47
3.51
3.44
3.57
3.51
3.52

ความยึด
มั่นผูกพัน
3.88
3.67
3.74
3.64
3.74
3.69
3.73

ปั ญญา

อารมณ์

พฤติกรรม

3.86
3.77
3.69
3.62
3.70
3.69
3.73

4.30
4.18
4.18
4.10
4.14
4.10
4.17

3.80
3.69
3.58
3.53
3.63
3.59
3.64

ภาพ 5.3 ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนทดลองที่ 3

ความยึด
มั่นผูกพัน
3.99
3.88
3.82
3.75
3.82
3.79
3.85
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ตาราง 5.24 พัฒนาการของนักเรี ยนในโรงเรี ยนทดลองที่ 3 จาแนกตามชันเรี
้ ยน
จานวน จานวน
ม.
ครู
กิจกรรม
1

5

4

2

13

10

3

3

3

4

14

13

5

4

4

6

4

4

ปลูกฝั ง/
พัฒนา
1 คน
1 กิจกรรม
1 คน
1 กิจกรรม

4 คน
3 กิจกรรม
1 คน
1 กิจกรรม
1 คน
1 กิจกรรม

กระตุ้น/
ส่ งเสริม
3 คน
2 กิจกรรม
3 คน
2กิจกรรม
1 คน
1 กิจกรรม
5 คน
4 กิจกรรม
1 คน
1 กิจกรรม
1 คน
1 กิจกรรม

สนับสนุน/
อานวยความ
สะดวก
1 คน
1 กิจกรรม
9 คน
7 กิจกรรม
2 คน
2 กิจกรรม
5 คน
5 กิจกรรม
2 คน
2 กิจกรรม
2 คน
2 กิจกรรม

รวม

ปั ญญา

ผลที่เกิดกับนักเรี ยน
อารมณ์
พฤติกรรม

รวม

9.81

6.28

11.55

9.58

13.13

20.60

14.82

15.72

6.26

8.83

5.16

6.45

6.98

13.43

6.22

8.31

6.00

11.47

4.22

6.74

6.25

13.41

5.09

7.70

8.10

12.55

7.93

9.14

หมายเหตุ: สูตรการวิเคราะห์ พัฒนาการ (%) = (post-pre)/(คะแนนเต็ม-pre)*10; จานวนกิจกรรมเป็ นการนับซ ้า ในกรณีที่ครูใช้
กิจกรรมมากกว่า 1 ชันเรี
้ ยน

ตาราง 5.25 ความสาเร็จของการใช้ กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพัน
กลยุทธ์
1 ปลูกผัง
2 กระตุ้น/ส่งเสริม
3 สนับสนุน/อานวยความ
สะดวก

จานวนครู จานวน
ที่ ใช้ กิจกรรมที่
(n=43)
ใช้
10
5
14
6
19
8

ปั ญญา
4- - - > 4
4- - - > 4
4- - - > 4

ผลที่เกิดกับนักเรียน
อารมณ์
พฤติกรรม
4- - - > 4
4- - - > 4
4- - - > 4

4- - - > 4
4- - - > 4
4- - - > 4

รวม
4- - - > 4
4- - - > 4
4- - - > 4

สรุปว่าครูในโรงเรี ยนทดลองที่ 3 จานวน 40 คน ส่วนใหญ่ใช้ กลยุทธ์การสนับสนุน/อานวย
ความสะดวก (21 คน) โดยการจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนตามความต้ องการของนักเรี ยน/
มอบหมายงานตามความสมัครใจ (4 คน) และการสอนให้ นกั เรี ยนคิดอย่างมีเหตุผลและทักษะการ
ตัดสินใจ (4 คน) รองลงมาคือ กลยุทธ์การกระตุ้น/ส่งเสริ ม โดยการจัดกิจกรรมการมอบหมายความ
รับผิดชอบในห้ องเรี ยน/งาน/กิจกรรมเป็ นกลุ่ม/คู่ (7 คน) และการเรี ยนแบบร่วมมือ/การวางแผนทา
กิจกรรมร่วมกันระหว่างครูแลนักเรี ยน (2 คน) และการให้ คาปรึกษานักเรี ยนเป็ นรายบุคคล (2 คน)
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และกลยุทธ์การปลูกฝั ง/พัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการให้ คะแนนเก็บ /ให้ รางวัล (2 คน) การใช้ สื่อ
การสอน (2 คน) และการให้ ข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสมแก่นกั เรี ยน (2 คน)
หากพิจารณาผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนพบว่า หลังการทดลอง ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
ทังโรงเรี
้
ยนโดยเฉลี่ยสูงขึ ้นในทุกด้ าน นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 มีระดับการเปลี่ยนแปลง
ของความยึดมัน่ ผูกพันสูงกว่านักเรี ยนในระดับชันอื
้ ่น
4) ปั ญหาและแนวทางการจัดกิจกรรม
จากการติดตามการดาเนินงานของครู ครัง้ ที่ 8 และแบบบันทึกการดาเนินงานของครู ใน
โรงเรี ยนทดลองที่ 1 พบว่า ครูสว่ นใหญ่มีปัญหาการใช้ กลยุทธ์ผา่ นกิจกรรมสร้ างความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยน และมีแนวทางการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนให้ สงู ขึ ้น
กว่าเดิม ดังตาราง 5.26
ตาราง 5.26 ปั ญหาและแนวทางการจัดกิจกรรมในโรงเรียนทดลองที่ 3
คนที่ กิจกรรมของครู
1. การให้ คะแนนเก็บ /
ให้ รางวัล (2 คน)

ปั ญหาการจัดกิจกรรม
-

แนวทางการปรั บปรุ งกิจกรรม
 ควรนาใบคะแนนที่ครู จดคะแนน
เก็บของนักเรี ยนมาบันทึกคะแนน
พิเศษให้ นกั เรี ยนเห็นในห้ องเรี ยน
-

2.

การใช้ สื่อการสอน

 สื่อการสอนบางสื่อ ไม่ได้ ทาให้ นกั เรี ยนทุกคนสนใจการ
เรี ยนมากขึ ้น

3.

การให้ ความสนใจกับ
นักเรี ยน

 นักเรี ยนบางคนไม่กล้ าซักถาม และโต้ ตอบกับครู ผ้ สู อน
เนื่องจากขาดความมัน่ ใจในตนเอง จึงทาให้ นกั เรี ยนกับ
ครู สนิทกันยาก

4.

การให้ ข้อมูล
ป้อนกลับและให้
นักเรี ยน

 เมื่อครู บอกจุดด้ อยของนักเรี ยนเพื่อให้ แก้ ไข แต่นกั เรี ยน  ควรทาการกระตุ้น และคอยสร้ าง
ไม่ยอมปรับปรุ งตนเองให้ ดีขึ ้น จึงทาให้ มีความสัมพันธ์ที่
กาลังใจให้ กบั นักเรี ยนในการ
ไม่ดีกบั ครู
ปรับปรุ งตัวให้ ดีขึ ้น

5.

การเรี ยนโดยศึกษา
จากแนวข้ อสอบเก่า
(1 คน)

 นักเรี ยนบางคนขาดความขยันในการเสาะแสวงหาแนว
ข้ อสอบเก่า การทาแบบฝึ กหัด นอกจากนันนั
้ กเรี ยนบาง
คนจะมีงาน/การบ้ านเยอะในแต่ละวิชา ทาให้ นกั เรี ยนจะ
รู้ สกึ เบื่อกับการเรี ยนหนังสือ

 ควรใช้ กลยุทธ์เพื่อนช่วยเพื่อนร่วม
ด้ วย
 ควรจัดทาการแข่งขันจัดสอบตาม
แนวข้ อสอบ พร้ อมทังมี
้ การให้
รางวัล

6.

การนาเสนอผลงาน
หน้ าห้ องเรี ยน(2 คน)

 นักเรี ยนบางคนไม่กล้ าแสดงออก จึงกลัวที่จะเรี ยนวิชานี ้

 ควรปรับเป็ นการนาเสนอกลุม่
ใหญ่ๆหรื อแบบเป็ นคู่

7.

การมอบหมายความ รับผิดชอบใน
ห้ องเรี ยน (1 คน)
กา ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า นั ก เ รี ย น เ ป็ น
รายบุคคล (2 คน)

8.

 ควรมีการสร้ างสัมพันธ์ที่ดีกบั
นักเรี ยนด้ วยการชมเชยนักเรี ยน
บ้ าง

 ควรสร้ างแรงจูงใจ โดยการทางาน
เป็ นกลุม่ หรื อให้ คะแนนเพิ่ม
 ควรให้ คาปรึกษาและช่วยเหลือ
นักเรี ยนอย่างต่อเนื่องและทัว่ ถึงทัง้
ห้ อง
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ตาราง 5.26 ปั ญหาและแนวทางการจัดกิจกรรมในโรงเรียนทดลองที่ 3
คนที่ กิจกรรมของครู
9. เพื่อนเตือนเพื่อน

ปั ญหาการจัดกิจกรรม
 นักเรี ยนที่นงั่ อยู่ท้ายห้ องมักจะไม่ให้ ความร่ วมมือกับ
เพื่อน และไม่มีสมั พันธ์ที่ดีกบั เพื่อนในห้ อง

10.

การมอบหมายความ
รับผิดชอบใน
ห้ องเรี ยนเป็ นกลุม่ /คู่

 นักเรี ยนบางคนไม่มีกลุม่ แต่ไม่สนใจจะแก้ ปัญหาและ
เลือกที่จะไม่มาโรงเรี ยน โดยเฉพาะนักเรี ยนที่มีผลการ
เรี ยนอ่อน

11. การเรี ยนแบบร่ วมมือ
การวางแผนทา
กิจกรรมร่ วมกัน
ระหว่างครูแล
นักเรี ยน (3 คน)
12. การระดมความ
คิดเห็น/การแสดง
ความคิดเห็นใน
ห้ องเรี ยน (2 คน)

 นักเรี ยนบางคนยังไม่เห็นความสาคัญและไม่ให้ ร่วมมือ
เท่าที่ควร ทาให้ นกั เรี ยนกลุม่ นี ้เรี ยนคนเดียว ไม่มีสงั คม
หรื อสัมพันธภาพที่ดีกบั เพื่อนและครู

13. การสอนให้ นกั เรี ยน
คิดวิเคราะห์ (1 คน)

 นักเรี ยนไม่ค้ นุ เคยกับการคิดวิเคราะห์ ทาให้ นกั เรี ยนเบื่อ
ที่จะทากิจกรรมนี ้
-

14. การสอนให้ นกั เรี ยน
คิดอย่างมีเหตุผล
และทักษะการ
ตัดสินใจ (4 คน)

 มีนกั เรี ยนบางคนไม่ตงใจท
ั ้ าเท่าที่ควร เพราะนักเรี ยนยัง
รู้ สกึ ประหม่า และไม่กล้ าทา ไม่กล้ าแสดงออก ทาให้
นักเรี ยนไม่คอ่ ยมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนๆ และครู

แนวทางการปรั บปรุ งกิจกรรม
 ควรมีการกระตุ้น และส่งเสริ มภาวะ
ความเป็ นผู้นาให้ กบั นักเรี ยนที่ไม่
ร่ วมกิจกรรม
 ควรลดช่องว่างระหว่างครู และ
นักเรี ยน โดยการสนทนา พูดคุยใน
เรื่ องที่อยู่ในความสนใจของ
นักเรี ยน
 ควรสร้ างแรงจูงใจให้ กบั นักเรี ยน
เช่นการให้ กาลังใจ การเรี ยกชื่อ
การพูดชมเชยนักเรี ยนและให้
รางวัล
 ควรมีการฝึ กฝนวิธีการคิดอย่างมี
เหตุผลเสมอๆ เพราะนักเรี ยนจะ
นาไปใช้ ในการเรี ยนต่อๆ ไป และ
นาไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้

15. การสอนให้ เขียน
แผนผังความคิด (3
คน)

 กิจกรรมนี ้ยากสาหรับนักเรี ยนบางคน เพราะต้ องมีการ  ในช่วงแรกควรให้ ฝึกเขียนแผนผัง
เรี ยบเรี ยงความคิดของนักเรี ยน ดังนันนั
้ กเรี ยนจึงรู้ สกึ ไม่
ความคิดในประเด็นง่ายๆ เพื่อสร้ าง
อยากเข้ าร่วมกิจกรรม และเบื่อ
แรงจูงใจให้ นกั เรี ยนก่อน

16. การตังและตอบ
้
คาถาม/การให้
นักเรี ยนสร้ างข้ อสอบ
(3 คน)
17. การสอนให้ นกั เรี ยน
วางแผนการเรี ยน
ด้ วยตนเอง (2 คน)

 นักเรี ยนที่ไม่สามารถตังและตอบค
้
าถามได้ จะไม่สนใจ
การเรี ยนในห้ องเรี ยนในช่วงทากิจกรรมนัน้ และนัง่ เล่น
เกมส์หรื อคุยกันเอง

 ควรมีการแข่งขันร่ วมด้ วย เพื่อ
กระตุ้นให้ นกั เรี ยนอยากร่ วม
กิจกรรม

-

 ครู ควรคอยให้ คาปรึกษาและสอน
วิธีการวางแผนการเรี ยนอย่าง
ละเอียดและยกตัวอย่างประกอบ

18. การควบคุมตนเองใน
การเรี ยนรู้/กากับ
ตนเองในการเรี ยน

 นักเรี ยนบางคนพยายามควบคุมตนเองให้ ทางานที่ครู
มอบหมายได้ ทนั เวลาและครบถ้ วน จึงทาให้ นกั เรี ยน
ไม่ได้ เตรี ยมพร้ อมด้ านอื่นๆ เช่น ไม่ได้ ทบทวนบทเรี ยน
ไม่ได้ เตรี ยมหนังสือมาเรี ยน

 ควรมีรางวัลเพื่อเป็ นการสร้ าง
แรงจูงใจให้ นกั เรี ยนกากับตนเอง
หรื อให้ เพื่อนช่วยกากับ

19. การจัดการเรี ยนการ
สอนตามความ
ต้ องการของนักเรี ยน/
มอบหมายงานตาม

 ความต้ องการของนักเรี ยนบางคนไม่สามารถนามา
จัดการเรี ยนการสอนได้ แต่นกั เรี ยนไม่เข้ าใจเหตุผล จึง
ทาให้ ร้ ู สกึ ไม่พอใจครู หรื อเพื่อนในห้ องที่ครู นาความ
ต้ องการของเขามาประกอบการจัดการเรี ยนการสอน

 ควรมีการตังกฎเกณฑ์
้
เกี่ยวกับ
ความเป็ นไปได้ ของการนาความ
ต้ องการนักเรี ยนมาประกอบการ
จัดการเรี ยนการสอน พร้ อมทังให้
้
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ตาราง 5.26 ปั ญหาและแนวทางการจัดกิจกรรมในโรงเรียนทดลองที่ 3
คนที่

กิจกรรมของครู
ความ สมัครใจ
(4 คน)

ปั ญหาการจัดกิจกรรม

แนวทางการปรั บปรุ งกิจกรรม
เหตุผลที่ชดั เจน

2.4 โรงเรียนควบคุมที่ 1
1) การจัดกิจกรรมส่ งเสริมการใช้ กลยุทธ์ แก่ ครู
ผู้วิจยั พบครูในโรงเรี ยนควบคุมที่ 1 จานวน 2 ครัง้ ได้ แก่ ครัง้ ที่ 1 มีครูจานวน 13 คนเข้ าร่วม
การประชุม ซึ่งผู้วิจยั อธิบายถึงความสาคัญและความหมายของความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของ
นักเรี ยน พร้ อมทังแจกแบบประเมิ
้
นการใช้ กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันของครูในโรงเรี ยน และ
ครัง้ ที่ 2 ติดต่อครูผ้ ปู ระสานงานเพื่อติดตามการดาเนินงานของครู ปั ญหา แนวทางปรับปรุง และผลที่
เกิดขึ ้นกับนักเรี ยน และรับแบบบันทึก ซึง่ มีครูจานวน 9 คนที่สง่ แบบบันทึกการใช้ กลยุทธ์
ตาราง 5.27 จานวนครูในโรงเรี ยนและกิจกรรมการส่งเสริ มการใช้ กลยุทธ์ของครูในโรงเรี ยนควบคุมที่ 1
ครัง้ ที่
1

2.

วันที่
2พ.ย.55

ป.1-3
4

ป.4-6
4

ป.1-6
5

รวม
13

28 ก.พ.55  ติดตามการดาเนินงานของครูในโรงเรียน
ควบคุมที่ 1 จากครูผ้ ปู ระสานงานโครงการ
 มีครูจานวน 9 คนที่สง่ แบบบันทึกการใช้ กลยุทธ์

กิจกรรมที่ทา
 ชี ้แจงโครงการ จุดมุง่ หมาย วิธีทางาน
 แจกแบบประเมินการใช้ กลยุทธ์การสร้ าง
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรียนของครู
 ติดตามการดาเนินงานของครู ปั ญหาที่
เกิดขึ ้นระหว่างการใช้ กิจกรรม ผลที่เกิด
ขึ ้นกับนักเรียนจากการสังเกตของครู และ
แนวทางการปรับปรุงกิจกรรม
 เก็บแบบบันทึกการดาเนินงานของครู

หมายเหตุ ครัง้ ที่ 1 คือ การประชุมครูทงโรงเรี
ั้
ยนพร้ อมกัน แต่ครัง้ ที่ 2 คือ การติดตามการดาเนินงานของครูจากครูผ้ ปู ระสานงานโครงการ

2) ผลที่เกิดกับครู และนักเรียน
จากแบบบันทึกการดาเนินงานของครู พบว่า ครูวางแผนใช้ กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนโดยการจัดกิจกรรม ดังตาราง 5.28
ตาราง 5.28 ลักษณะและแนวคิดของกิจกรรมของครูในโรงเรี ยนควบคุมที่ 1
คนที่

กิจกรรมของครู

ป.1-3
1. การทาการบ้ านเป็ นกลุม่
2. การให้ รางวัล
3.. การใช้ คาพูดที่ดีกบั
นักเรี ยน
ป.1-6

ลักษณะของกิจกรรม

การจัดกลุม่ ในห้ องเรี ยนเพื่อทาการบ้ าน
การให้ รางวัลกับนักเรี ยนที่สอบได้ คะแนนดี
การพูดดีกบั นักเรี ยนตลอดเวลา

สัปดาห์
ที่ครูจดั
กิจกรรม

3,5,8
7
10-14

ผลลัพธ์ ท่ ตี ้ องการ
ให้ เกิดกับนร.

แนวคิดของกิจกรรม

ปั ญญา อารมณ์ พฤติกรรม

สร้ าง
ให้ อิสระ สร้ าง
สัมพันธภาพ นร. ความเชื่อ

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
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ตาราง 5.28 ลักษณะและแนวคิดของกิจกรรมของครูในโรงเรี ยนควบคุมที่ 1
คนที่

1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรมของครู

การใช้ สื่อการเรี ยนการ
สอน
การใช้ สื่อการเรี ยนการ
สอน
การชมเชยและให้ รางวัล
แก่นกั เรี ยน
การให้ คะแนนเพิ่ม
การใช้ สื่อการเรี ยนการ
สอน

ป.4-6
1. การดุ และลงโทษ

ลักษณะของกิจกรรม

การใช้ youtube ประกอบการจัดการเรี ยน
สอน
การใช้ เกมส์ขายของประกอบการจัดการ
เรี ยนสอน
การชมเชยเมื่อนักเรี ยนปฏิบตั ิตวั ดี ตังใจ
้
เรี ยน และให้ รางวัลกับนักเรี ยนที่ได้ คะแนนดี
การให้ คะแนนเพิ่มเมื่อนักเรี ยนส่งงานตรง
ตามเวลา
การใช้ เทคโนโลยีต่างๆ ประกอบการสอน
เช่น projector
การดุและลงโทษนักเรี ยนเมื่อนักเรี ยนไม่สง่
การบ้ าน และไม่ตงใจเรี
ั ้ ยน

สัปดาห์
ที่ครูจดั
กิจกรรม

12-13
13
10-14
5,12
2-14

2-14

ผลลัพธ์ ท่ ตี ้ องการ
ให้ เกิดกับนร.

แนวคิดของกิจกรรม

ปั ญญา อารมณ์ พฤติกรรม

สร้ าง
ให้ อิสระ สร้ าง
สัมพันธภาพ นร. ความเชื่อ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

จากแบบบันทึกการดาเนินงานของครู พบว่า หลังจากครูใช้ กิจ กรรมสร้ างความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยน ครูส งั เกตเห็นว่านักเรี ยนมีการแสดงออกและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่ง
แสดงให้ เห็นถึงความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนเพิ่มขึ ้น แต่เป็ นการเพิ่มขึ ้นในระยะสั ้น
เนื่องจากครูส่วนใหญ่ไม่ได้ ทาต่อเนื่องกัน ดังตาราง 5.29
ตาราง 5.29 ลักษณะของกิจกรรมของครูและผลที่เกิดกับนักเรี ยนในโรงเรี ยนควบคุมที่ 1
คนที่
กิจกรรมของครู
1. การทาการบ้ านเป็ นกลุม่
(1 คน)

พฤติกรรมของครู และผลที่เกิดกับนักเรียน (จากการสังเกตของครู )
 เป็ นกลยุทธ์การกระตุ้น/ส่งเสริ ม ที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ น 2 ด้ านของนักเรี ยนได้ แก่ การสร้ างสัมพันธ์ที่ดีกบั
เพื่อนนักเรี ยน และการใช้ active learning
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครูพบว่า นักเรี ยนมีความสนใจการเรี ยนมากขึ ้น

2.

3.

การให้ รางวัล/ชมเชย/การให้
คะแนนเพิ่ม/การดุ และลงโทษ
(5 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การปลูกฝั ง/พัฒนา ที่การตอบสนองความต้ องการจาเป็ นทัง้ 3 ด้ านของนักเรี ยนได้ แก่ การให้ กาลังใจ การ
ตอบสนองความปรารถนาของนักเรี ยน และการส่งเสริ มความพยายามในการเรี ยน

การใช้ สื่อการเรี ยนการสอน
(3 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การปลูกฝั ง/พัฒนา ที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นทัง้ 2 ด้ านของนักเรี ยนได้ แก่ การพัฒนาความรู้
ความสามารถ และการสนับสนุนโอกาสการเรี ยนรู้แก่นกั เรี ยน

 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครูพบว่า นักเรี ยนมีความสนใจการเรี ยนมากขึ ้น นักเรี ยนอยากเรี ยนใน
ห้ องเรี ยน ทางานส่งครบ ตังใจอ่
้ านหนังสือสอบ

 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครูพบว่า นักเรี ยนตังใจเรี
้ ยนมากขึ ้น เพราะสื่อน่าสนใจ

3) การสังเคราะห์ กลยุทธ์ ของครู
ครูในโรงเรี ยนควบคุมที่ 1 ใช้ กิจกรรมสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนรวม 3 กิจกรรม
โดยส่วนใหญ่ใช้ กิจกรรมการให้ รางวัล/ชมเชย/การให้ คะแนนเพิ่ม/การดุ และลงโทษ ซึ่งสามารถจัด
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กลุ่ม กิ จ กรรมในแต่ล ะกลยุทธ์ โดยยึดตามหลักการและแนวทางการตอบสนองความต้ องการ
จาเป็ นของนักเรี ยนเพื่อส่งเสริมความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนดังตาราง 5.30

ตาราง 5.30 ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์และกิจกรรมส่งเสริมความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนควบคุมที่ 1
แนวทางการตอบสนองความต้ องการจาเป็ น
ของนักเรี ยนเพื่อส่งเสริ มความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยน
relatedness
 การสนับสนุนและให้ กาลังใจ/การสร้ าง
ความสัมพันธ์และความตระหนัก
autonomy


การปลูกฝั ง/พัฒนา
Cultivate/Develop

การสนับสนุน/อานวย
ความสะดวก
Support/Facilitate

การกระตุ้น/ส่ งเสริ ม
Promote/Enhance

 การให้ รางวัล/ชมเชย/การให้ คะแนนเพิ่ม/  การทางานเป็ นกลุม่ (ป.1--3)
การดุ และลงโทษ (ป.1-6)

-

การสนองความปรารถนาของนักเรี ยน/
การสนับสนุนโอกาสการเรี ยนรู้
competence

 การให้ รางวัล/ชมเชย/การให้ คะแนนเพิ่ม/
การดุ และลงโทษ (ป.1-6)



การปลูกฝั งความเชื่อในการเรี ยน

-

-

-



การส่งเสริ มความพยายาม/การจัด
กิจกรรมท้ าทาย

 การให้ รางวัล/ชมเชย/การให้ คะแนนเพิ่ม/ การดุ และลงโทษ (ป.1-6)

-

 การใช้ สื่อการสอน (ป.1-6)

 การทางานเป็ นกลุม่ (ป.1--3)

-

 การให้ รางวัล/ชมเชย (ป.1-6)
 การใช้ สื่อการสอน (ป.1-6)

 การทางานเป็ นกลุม่ (ป.1--3)

-



การพัฒนาความรู้ความสามารถ/การใช้
active learning
สรุปกิจกรรมตามกลยุทธ์สง่ เสริ มความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยน

-

-

หมายเหตุ: แต่ละกิจกรรมสามารถตอบสนองความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยนได้ มากกว่า 1 ประเภท

จากผลการเปรี ยบเทียบความยึดมัน่ ผูกพันของนักเรี ยนก่อนและหลังทดลอง พบว่า นักเรี ยน
ส่วนใหญ่มีความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนน้ อยลง ยกเว้ นนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
ตาราง 5.31 ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนควบคุมที่ 1
ก่ อน

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
N= 200 คน

หลัง

ปั ญญา

อารมณ์

พฤติกรรม

3.56
3.75
3.60
3.54
3.36
3.41
3.53

4.10
4.14
3.87
3.93
3.71
3.94
3.93

3.67
3.52
3.68
3.63
3.35
3.39
3.54

ความยึด
มั่นผูกพัน
3.77
3.81
3.72
3.70
3.47
3.58
3.66

ปั ญญา

อารมณ์

พฤติกรรม

3.69
3.50
2.95
3.65
3.34
3.78
3.47

3.75
3.58
3.08
3.96
3.88
3.72
3.67

3.83
3.58
3.38
3.57
3.32
3.52
3.52

ความยึด
มั่นผูกพัน
3.76
3.55
3.14
3.73
3.51
3.67
3.55
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ภาพ 5.4 ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนควบคุมที่ 1
ตาราง 5.32 พัฒนาการของนักเรี ยนในโรงเรี ยนควบคุมที่ 1 จาแนกตามชันเรี
้ ยน
ป.

จานวน จานวน
ครู
กิจกรรม

1

8

3

2

8

3

3

8

3

4

6

2

5

6

2

6

6

2

รวม

ผลที่เกิดกับนักเรี ยน
อารมณ์
พฤติกรรม

รวม

9.44

-38.55

12.12

-1.37

-

-22.96

-68.52

2.15

-23.51

-

-46.67

-69.26

-22.68

-45.10

-

7.07

3.20

-4.30

2.01

-

-

-1.21

13.80

-1.68

2.85

-

-

23.47

-20.65

8.19

6.74

-3.82

-24.10

-0.93

-8.18

ปลูกฝั ง/
พัฒนา

กระตุ้น/
ส่ งเสริม

7 คน
2 กิจกรรม
7 คน
2 กิจกรรม
7 คน
2 กิจกรรม
6 คน
2 กิจกรรม
6 คน
2 กิจกรรม
6 คน
2 กิจกรรม

1 คน
1 กิจกรรม
1 คน
1 กิจกรรม
1 คน
1 กิจกรรม
-

สนับสนุน/
อานวยความ
สะดวก
-

ปั ญญา

หมายเหตุ: สูตรการวิเคราะห์ พัฒนาการ (%) = (post-pre)/(คะแนนเต็ม-pre)*10; จานวนครูเป็ นการนับซ ้า ในกรณีที่ครูสอน
มากกว่า 1 ชันเรี
้ ยน; จานวนกิจกรรมเป็ นการนับซ ้า ในกรณีที่ครูใช้ กิจกรรมมากกว่า 1 ชันเรี
้ ยน

160
ตาราง 5.33 ความสาเร็จของการใช้ กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันของโรงเรี ยนควบคุมที่ 1
ชัน้

จานวนครู ท่ ใี ช้ จานวนกิจกรรม
(n=14)
ที่ใช้

กลยุทธ์
1 ปลูกผัง/พัฒนา
2 กระตุ้น/ส่งเสริ ม

8
1

2
1

3 สนับสนุน/อานวยความ
สะดวก

-

-

ปั ญญา
ป.1-6
ป.1
ป.2
ป.3

4- - - > 3
4- - - > 4
4- - - > 3
4- - - > 3
-

-

ผลที่เกิดกับนักเรียน
อารมณ์
พฤติกรร
ม
4- - - > 4
4- - - > 4
4- - - > 4
4- - - > 4
4- - - > 4
4- - - > 4
4- - - > 3
4- - - > 3
-

รวม
4- - - > 4
4- - - > 4
4- - - > 4
4- - - > 3
-

สรุ ปว่าครูในโรงเรี ยนควบคุมที่ 1 จานวน 9 คน ส่วนใหญ่ใช้ กลยุทธ์การปลูกฝั ง /พัฒนา
โดยการจัดกิจกรรมการให้ รางวัล /ชมเชย/การให้ คะแนนเพิ่ม/การดุ และลงโทษ (5 คน) และการใช้
สื่อการเรี ยนการสอน (3 คน) หากพิจารณาผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนพบว่า หลังการทดลอง ความยึด
มัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนโดยเฉลี่ยทังโรงเรี
้
ยนลดลงทุกด้ าน
4) ปั ญหาและแนวทางการจัดกิจกรรม
จากการติดตามการดาเนินงานของครูครัง้ ที่ 2 และแบบบันทึกการดาเนินงานของครู ใน
โรงเรี ยนควบคุมที่ 1 พบว่า ครู ทกุ คนไม่พบปั ญหาในการใช้ กลยุทธ์ผ่านกิจกรรมสร้ างความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยน เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่ครูใช้ ประกอบการจัดการเรี ยนการสอนอยูแ่ ล้ ว
2.5 โรงเรียนควบคุมที่ 2
1) การจัดกิจกรรมส่ งเสริมการใช้ กลยุทธ์ แก่ ครู
ผู้วิจยั พบครูในโรงเรี ยนควบคุมที่ 1 จานวน 2 ครัง้ ได้ แก่ ครัง้ ที่ 1 มีครูจานวน 58 คนเข้ าร่วม
การประชุม ซึ่งผู้วิจยั อธิบายถึงความสาคัญและความหมายของความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของ
นักเรี ยน พร้ อมทังแจกเอกสารความรู
้
้ และครัง้ ที่ 2 ติดต่อครูผ้ ปู ระสานงานเพื่อรับแบบบันทึกการใช้
กลยุทธ์ ซึง่ มีครูจานวน 27 คน ที่สง่ แบบบันทึกการใช้ กลยุทธ์
ตาราง 5.34 จานวนครูในโรงเรี ยนและกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ กลยุทธ์ของครูในโรงเรี ยนควบคุมที่ 2
ครั ง้ ที่
1

2.

วันที่

2พ.ย.55

ม.1
10

ม.2
12

ม.3
9

ม.4
10

ม.5
9

ม.6
8

รวม
58

กิจกรรมที่ทา
 ชี ้แจงโครงการ จุดมุง่ หมาย วิธีทางาน
 แจกแบบประเมินการใช้ กลยุทธ์การสร้ างความ
ยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของครู

1 มี.ค.55  ติดตามการดาเนินงานของครูในโรงเรี ยนควบคุมที่ 1 จากครู  ติดตามการดาเนินงานของครู ปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ผู้ประสานงานโครงการ
 ครู ที่สง่ แบบบันทึกการใช้ กลยุทธ์จานวน 27 คน

ระหว่างการใช้ กิจกรรม ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยน
จากการสังเกตของครู และแนวทางการปรับปรุ ง
 เก็บแบบบันทึกการดาเนินงานของครู

หมายเหตุ ครัง้ ที่ 1 คือ การประชุมครูทงโรงเรี
ั้
ยนพร้ อมกัน แต่ครัง้ ที่ 2 คือ การติดตามการดาเนินงานของครูจากครูผ้ ปู ระสานงานโครงการ
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2) ผลที่เกิดกับครู และนักเรียน
การติดตามการดาเนินงานของครูในการประชุมครัง้ ที่ 2 พบว่า ครูส่วนใหญ่ใช้ กิจกรรมที่
เคยใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน โดยเน้ นกิจกรรมที่นกั เรี ยนชอบ ดังตาราง 5.34
ตาราง 5.35 ลักษณะและแนวคิดของกิจกรรมของครูในโรงเรี ยนควบคุมที่ 2
คนที่

กิจกรรมของครู

ลักษณะของกิจกรรม

สัปดาห์
ที่ครูจดั
กิจกรรม

ผลลัพธ์ ท่ ตี ้ องการ
ให้ เกิดกับนร.

แนวคิดของกิจกรรม

ปั ญญา อารมณ์ พฤติกรรม

สร้ าง
ให้ อิสระ สร้ าง
สัมพันธภาพ นร. ความเชื่อ

ม.1
1.

การให้ รางวัล/ชมเชย

2.
3.
ม.2

การทากิจกรรมกลุม่
การทากิจกรรมกลุม่

1.

การเพิ่ม/หักคะแนน

2.

การให้ รางวัล

3.
4.

การทากิจกรรมกลุม่
การให้ เพื่อนช่วยเพื่อน

5.
6.
7.

การทางานเป็ นกลุม่
การทางานเป็ นกลุม่
การสอนเสริ มให้ กบั
นักเรี ยน

การให้ รางวัล และชมเชยนักเรี ยนที
ทางานดี
การทากิจกรรมเป็ นกลุม่
การทากิจกรรมเป็ นกลุม่

1-13

การหักคะแนนเมื่อไม่สง่ การบ้ าน แต่จะ
เพิ่มคะแนนให้ เมื่อส่งการบ้ าน
การให้ รางวัลในการส่งงาน/การบ้ านครบ
และตามเวลาที่กาหนด
การให้ ทาการบ้ านและกิจกรรมเป็ นกลุม่
การให้ เพื่อนช่วยกันทาการบ้ าน และ
ทบทวนบทเรี ยน
การทางานที่ครูมอบหมายเป็ นกลุม่
การทางานที่ครูมอบหมายเป็ นกลุม่
การสอนเสริ มเพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับเนื ้อหาในบทเรี ยน

1-13

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1-13
1-14
1-14

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

การใช้ เครื่ องฉายภาพประกอบการสอน
การชมเชยนักเรี ยนที่ตงใจเรี
ั ้ ยนหรื อทา
การบ้ านได้ ดี
การให้ ทาการบ้ านและกิจกรรมเป็ นกลุม่
การให้ ทาการบ้ านเป็ นกลุม่

1-14
1-13

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1-13
1-14

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

การให้ นกั เรี ยนรับผิดชอบต่อหน้ าที่ต่างๆ
ในห้ องเรี ยนตามความเหมาะสมกับ
นักเรี ยน
การให้ รางวัลกับนักเรี ยนที่มีพฤติกรรมดี
การให้ กาลังใจนักเรี ยน เวลานักเรี ยนมี
ปั ญหา
การสอนเสริ มเพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ไทย

1-14

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1-13
1-13

/

1-13
1-13
1-13

/

/

ม.3
1.
2.

การใช้ สื่อการสอน
การ ชมเชย

3.
4.
ม.4

การทากิจกรรมกลุม่
การทางานเป็ นกลุม่

1.

การมอบหมายความ
รับผิดชอบในห้ องเรี ยน

2.
3.

การให้ รางวัล
การให้ กาลังใจ

4.

การสอนเสริ มให้ กบั
นักเรี ยน

1-13
2-13
1-14

/

ม.5
1.
2.

การใช้ แบบฝึ กทักษะ
การใช้ สื่อการสอน

การพัฒนาทักษะการคิดเลขสมการ
การใช้ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต
ประกอบการสอน

1-14
1-14

/

/
/

/

/

/
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คนที่

3.
4.
5.
ม.6
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมของครู

การมอบหมายงานให้
นักเรี ยน
การใช้ สื่อการสอน
การมอบหมายงานแก่
นักเรี ยน
การทากิจกรรมกลุม่
การสอนเสริ มให้ กบั
นักเรี ยน
การมอบหมายงานให้
นักเรี ยน
การให้ คาปรึกษากับ
นักเรี ยนเกี่ยวกับเรื่ องเรี ยน

ลักษณะของกิจกรรม

สัปดาห์
ที่ครูจดั
กิจกรรม

ผลลัพธ์ ท่ ตี ้ องการ
ให้ เกิดกับนร.

แนวคิดของกิจกรรม

ปั ญญา อารมณ์ พฤติกรรม

สร้ าง
ให้ อิสระ สร้ าง
สัมพันธภาพ นร. ความเชื่อ

การให้ การบ้ านตามที่ครูมอบหมายให้

1-14

/

/

การให้ นกั เรี ยนใช้ สื่อการสอนกระดานขาน
โน้ ตเขียนโน้ ตสากล
การให้ นกั เรี ยนทางานตามที่ครูมอบหมาย

1-14

/

/

/

/

การให้ ทาการบ้ านและกิจกรรมเป็ นกลุม่
การสอนเสริ มโดยเน้ นช่วงก่อนสอบ

1-13
1-14

/

การให้ การบ้ านตามที่ครูมอบหมายให้
การให้ คาปรึกษาหรื อแนะนาเกี่ยวกับเรื่ อง
เรี ยนแก่นกั เรี ยน

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1-14

/

/

/

1-13

/

/

1-14

/

/
/

/

จากแบบบันทึกการดาเนินงานของครู พบว่า หลังจากครูใช้ กิจ กรรมสร้ างความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยน ครูส งั เกตเห็นว่านักเรี ยนมีการแสดงออกและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่ง
แสดงให้ เห็นถึงความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนเพิ่มขึ ้น ดังตาราง 5.36
ตาราง 5.36 ลักษณะของกิจกรรมของครูและผลที่เกิดกับนักเรี ยน
กิจกรรมของครู
การให้ รางวัล/ชมเชย การ
ให้ กาลังใจ การเพิ่ม/หัก
คะแนน (6 คน)

พฤติกรรมของครู และผลที่เกิดกับนักเรี ยน (จากการสังเกตของครู )
 เป็ นกลยุทธ์การปลูกฝั ง/พัฒนา ที่การตอบสนองความต้ องการจาเป็ นทัง้ 3 ด้ านของนักเรี ยนได้ แก่ การ
ให้ กาลังใจ การตอบสนองความปรารถของนักเรี ยน และการส่งเสริ มความพยายามในการเรี ยน
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนให้ ความสนใจ ดีใจที่ครู ชมหรื อให้ รางวัล
รู้ สกึ ดีกบั ครู

2.

การสอนเสริ มให้ กบั นักเรี ยน
(3 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การปลูกฝั ง/พัฒนา ที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นทัง้ 3 ด้ านของนักเรี ยนได้ แก่ การ
สร้ างสัมพันธ์ที่ดีกบั ครู การสนับสนุนโอกาสการเรี ยนรู้ และการพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
นักเรี ยน
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนมีความรู้ เพิ่มขึ ้น และตังใจเรี
้ ยนมากขึ ้น

3.

การใช้ แบบฝึ กทักษะ
(2 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การปลูกฝั ง/พัฒนา ที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นทัง้ 2 ด้ านของนักเรี ยนได้ แก่ การ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ และการสนับสนุนโอกาสการเรี ยนรู้ แก่นกั เรี ยน
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนหลายคนชอบทาแบบฝึ กทักษะ เพราะจะ
ทาให้ ตนเองเข้ าใจเนื ้อหาบทเรี ยนได้ มากขึ ้น

4.

การใช้ สื่อการสอน (2คน)

 เป็ นกลยุทธ์การปลูกฝั ง/พัฒนา ที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นทัง้ 2 ด้ านของนักเรี ยนได้ แก่ การ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ และการสนับสนุนโอกาสการเรี ยนรู้ แก่นกั เรี ยน
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนสนุกสนานกับการเรี ยน และกับการใช้ สื่อ
การสอนของครู

5.

การมอบหมายความ
รับผิดชอบในห้ องเรี ยน

 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนรับผิดชอบงาน ตังใจท
้ าให้ ดี โดย
เฉพาะงานที่น่าสนใจ

1.
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ตาราง 5.36 ลักษณะของกิจกรรมของครูและผลที่เกิดกับนักเรี ยน
6.

กิจกรรมของครู
(4 คน)
การให้ ค าปรึ กษานักเรี ยน
เป็ นรายบุคคล (1 คน)

พฤติกรรมของครู และผลที่เกิดกับนักเรี ยน (จากการสังเกตของครู )
 เป็ นกลยุทธ์การกระตุ้น/ส่งเสริ มที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นด้ านการตอบสนองความปรารถนา
ของนักเรี ยน
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนรู้ สกึ ดีกบั ครู มากขึ ้น

7.

เพื่อนเตือนเพื่อน (1 คน)

 เป็ นกลยุทธ์การกระตุ้น/ส่งเสริม ที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ น 2 ด้ านของนักเรี ยนได้ แก่ การมีสมั ธ
ภาพที่ดีกบั เพื่อนนักเรี ยน และการใช้ active learning
 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยนสนิทกับเพื่อนมากขึ ้น และชวนกันเรี ยน
หนังสือ

8.

การมอบหมายความ
รับผิดชอบในห้ องเรี ยน/
กิจกรรมเป็ นกลุม่ (8 คน)

 ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนจากการสังเกตของครู พบว่า นักเรี ยน นักเรี ยนสนุกและมีความสุขกับการได้ ทา
กิจกรรมกับเพื่อน

3) การสังเคราะห์ กลยุทธ์ ของครู
ครูในโรงเรี ยนควบคุมที่ 2 ใช้ กิจกรรมสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนรวม 8 กิจกรรม
โดยส่ว นใหญ่ ใ ช้ กิ จ กรรมการมอบหมายความรั บ ผิ ดชอบในห้ อ งเรี ย น/งาน/กิ จ กรรมเป็ นกลุ่ม
รองลงมาคือ การให้ รางวัล/ชมเชย การให้ กาลังใจ การเพิ่ม/หักคะแนน และการมอบหมายความ
รับผิดชอบในห้ องเรี ยน ซึ่งสามารถจัดกลุ่มกิจกรรมในแต่ละกลยุทธ์ โดยยึดตามหลักการและแนว
ทางการตอบสนองความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยนเพื่อส่งเสริ มความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนดัง
ตาราง 5.37
ตาราง 5.37 ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์และกิจกรรมส่งเสริ มความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนควบคุมที่ 2
การปลูกฝั ง/พัฒนา
Cultivate/Develop
relatedness
 การสนับสนุนและให้
กาลังใจ/การสร้ าง
ความสัมพันธ์และ
ความตระหนัก

 การให้ รางวัล/ชมเชย การให้
กาลังใจ การเพิ่ม/หักคะแนน
(ม.1-4)

การกระตุ้น/ส่ งเสริม
Promote/Enhance
 การให้ คาปรึกษานักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
(ม.6)
 การมอบหมายความรับผิดชอบ/หน้ าที่/
งานในห้ องเรี ยนแก่นกั เรี ยน (ม.4-6)
 การมอบหมายความรับผิดชอบใน
ห้ องเรี ยน/งาน/กิจกรรมเป็ นกลุม่ (ม.1-3,
6)
 เพื่อนช่วยเพื่อน (ม.2)

autonomy
 การสนองความ
ปรารถนาของ
นักเรี ยน/การ
สนับสนุนโอกาสการ
เรี ยนรู้

 การให้ รางวัล/ชมเชย การให้
กาลังใจ การเพิ่ม/หักคะแนน
(ม.1-4)
 การใช้ แบบฝึ กทักษะ (ม.3,5)

 การให้ คาปรึกษานักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
(ม.6)

การสนับสนุน/อานวยความสะดวก
Support/Facilitate
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ตาราง 5.37 ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์และกิจกรรมส่งเสริ มความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนควบคุมที่ 2
การปลูกฝั ง/พัฒนา
Cultivate/Develop

การกระตุ้น/ส่ งเสริม
Promote/Enhance

การสนับสนุน/อานวยความสะดวก
Support/Facilitate

competence
 การปลูกฝั งความเชื่อ
ในการเรี ยน

-

-

 การส่งเสริ มความ
พยายาม/การจัด
กิจกรรมท้ าทาย

 การให้ รางวัล/ชมเชย การให้
กาลังใจ การเพิ่ม/หักคะแนน
(ม.1-4)

-

 การพัฒนาความรู้
ความสามารถ/การใช้
active learning

 การสอนเสริ มให้ กบั นักเรี ยน (ม.
2, 4, 6)

 การให้ คาปรึกษานักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
(ม.6)

 การใช้ สื่อการสอน (ม.5)
 การใช้ แบบฝึ กทักษะ (ม.3,5)

 การมอบหมายความรับผิดชอบใน
ห้ องเรี ยน/งาน/กิจกรรมเป็ นกลุม่ (ม.1-3,
6)

สรุปกลยุทธ์และกิจกรรม
ส่งเสริ มความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยน

 การให้ รางวัล/ชมเชย/การให้
กาลังใจ การเพิ่ม/หักคะแนน (ม.
1-4)

 เพื่อนช่วยเพื่อน (ม.2)

 การใช้ สื่อการสอน (ม.5)
 การสอนเสริ มให้ กบั นักเรี ยน (ม.
2,4,6)
 การใช้ แบบฝึ กทักษะ (ม.3,5)

 การให้ คาปรึกษานักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
(ม.6)
 การมอบหมายความรับผิดชอบ/หน้ าที่/
งานในห้ องเรี ยนแก่นกั เรี ยน (ม.4-6)
 เพื่อนช่วยเพื่อน (ม.2)
 การมอบหมายความรับผิดชอบใน
ห้ องเรี ยน/งาน/กิจกรรมเป็ นกลุม่ (ม.1-3,
6)

หมายเหตุ: แต่ละกิจกรรมสามารถตอบสนองความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยนได้ มากกว่า 1 ประเภท

จากผลการเปรี ยบเทียบความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนก่อนและหลังทดลอง
ในโรงเรี ยนควบคุมที่ 2 พบว่า ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนโดยเฉลี่ยเท่ากันในช่วงก่อนการ
ทดลองและหลัง การทดลอง แต่เ มื่อพิจ ารณาแต่ละด้ าน พบว่า หลัง การทดลอง ความยึดมัน่
ผูกพันเชิงอารมณ์เพิ่มขึ ้น แต่เชิงปั ญญาและพฤติกรรมลดลง
ตาราง 5.38 ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนควบคุมที่ 2
ก่ อน

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
N= 2,557 คน

หลัง

ปั ญญา

อารมณ์

พฤติกรรม

3.50
3.27
3.55
3.31
3.58
3.58
3.50

3.81
3.41
3.81
3.42
3.78
3.78
3.72

3.36
3.18
3.36
3.23
3.50
3.50
3.38

ความยึด
มั่นผูกพัน
3.56
3.29
3.57
3.32
3.62
3.62
3.53

ปั ญญา

อารมณ์

พฤติกรรม

3.45
3.33
3.51
3.37
3.52
3.53
3.47

3.76
3.56
3.87
3.63
3.85
3.85
3.78

3.33
3.23
3.33
3.28
3.40
3.40
3.34

ความยึด
มั่นผูกพัน
3.51
3.37
3.57
3.43
3.59
3.59
3.53
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ภาพ 5.5 ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนควบคุมที่ 2
ตาราง 5.39 พัฒนาการของนักเรี ยนในโรงเรี ยนควบคุมที่ 2 จาแนกตามชันเรี
้ ยน
จานวน จานวน
ม.
ครู
กิจกรรม
1

3

2

2

7

4

3

4

3

4

4

3

5

5

3

6

4

4

รวม

ปลูกฝั ง/
พัฒนา

กระตุ้น/
ส่ งเสริม

1 คน
1 กิจกรรม
3 คน
2 กิจกรรม
2 คน
2 กิจกรรม
3 คน
2 กิจกรรม
3 คน
2 กิจกรรม
1 คน
1 กิจกรรม

2 คน
1 กิจกรรม
4 คน
2 กิจกรรม
2 คน
1 กิจกรรม
1 คน
1 กิจกรรม
2 คน
1 กิจกรรม
3 คน
3 กิจกรรม

สนับสนุน/
อานวยความ
สะดวก
-

ปั ญญา

ผลที่เกิดกับนักเรี ยน
อารมณ์
พฤติกรรม

รวม

-3.42

-4.38

-1.93

-3.12

3.21

9.17

2.58

4.83

-2.90

5.02

-1.38

-0.11

3.77

13.63

2.62

6.46

-3.71

5.80

-6.46

-1.91

-3.88

5.77

-6.51

-1.99

-1.79

5.08

-2.27

0.03

หมายเหตุ: สูตรการวิเคราะห์ พัฒนาการ (%) = (post-pre)/(คะแนนเต็ม-pre)*10; จานวนกิจกรรมเป็ นการนับซ ้า ในกรณีที่ครูใช้
กิจกรรมมากกว่า 1 ชันเรี
้ ยน
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ตาราง 5.40 ความสาเร็จของการใช้ กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันของโรงเรี ยนควบคุมที่ 2
กลยุทธ์
1
2
3

ปลูกผัง/พัฒนา
กระตุ้น/ส่งเสริ ม
สนับสนุน/อานวยความสะดวก

จานวนครู ท่ ี จานวน
ใช้ (n=27) กิจกรรมที่ใช้
13
4
14
4
-

ปั ญญา
4- - - > 3
4- - - > 3
-

ผลที่เกิดกับนักเรียน
อารมณ์
พฤติกรรม
4- - - > 4
3- - - > 3
4- - - > 4
3- - - > 3
-

รวม
4- - - > 4
4- - - > 4
-

สรุปว่าครู ในโรงเรี ยนควบคุมที่ 2 จานวน 27 คน ส่วนใหญ่ใช้ กลยุทธ์การกระตุ้น/ส่งเสริ ม
ประมาณครึ่ งหนึ่ง โดยการจัดกิ จกรรมการมอบหมายความรับผิดชอบในห้ องเรี ยน/การทางาน/
กิจกรรมเป็ นกลุ่ม (8 คน) และการมอบหมายความรับผิดชอบในห้ องเรี ยน (4 คน) รองลงมาคือ กล
ยุทธ์การปลูกฝั ง/พัฒนา (13 คน) โดยการจัดกิจกรรมการให้ รางวัล/ชมเชย การให้ กาลังใจ การ
เพิ่ม/หักคะแนน (6 คน) และการสอนเสริมให้ กบั นักเรี ยน (3 คน) หากพิ จ ารณาผลที่ เ กิ ด ขึ น้ กับ
นักเรี ยนพบว่า หลังการทดลอง ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนทัง้ โรงเรี ยนโดยเฉลี่ย ต่าลง ยกเว้ น
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และ 4 มีความยึดมัน่ ผูกพันสูงขึ ้น ซึ่งครูใช้ กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
เฉพาะนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 เท่านัน้
จากการติดตามการดาเนินงานของครู ครัง้ ที่ 8 และแบบบันทึกการดาเนินงานของครู ใน
โรงเรี ยนควบคุมที่ 2 พบว่า ครู ไม่มีปัญหาการใช้ กลยุทธ์ ผ่านกิจกรรมสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยน เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่ใช้ เป็ นประจากับนักเรี ยน
สรุ ปกลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนที่ครู ใช้
ตาราง 5.41 และ 5.42 เป็ นการสรุ ปกลยุทธ์ ที่ครู ใช้ จานวนกิจกรรม และจานวนครู ที่ทา
กิจกรรมในแต่ละกลยุทธ์ โดยจาแนกตามระดับชัน้ และคะแนนพัฒนาการด้ านความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยนของนักเรี ยน
จากตาราง 5.41 ผลการวิจยั การใช้ กลยุทธ์ของครูในระดับประถมศึกษา พบว่า ครูส่วนใหญ่
ใช้ กลยุทธ์การปลูกฝั ง/พัฒนา โดยการจัดกิจกรรมให้ รางวัล คาชมเชย และให้ กาลังใจ เนื่องจากเป็ น
สิ่งที่กระตุ้นนักเรี ยนที่มีอายุน้อย ทาให้ นกั เรี ยนดีใจ มีความสุขกับการเรี ยนมากขึ ้น จากตาราง 5.42
คะแนนพัฒนาการ พบว่า นักเรี ยนในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 และ 6 มีพฒ
ั นาการด้ านความยึด
มัน่ สูงขึ ้นมาก ซึ่งกลยุทธ์ ที่ครู กลุ่มทดลองใช้ แต่ประถมศึกษาปี ที่ 1 และ 6 คือ การมอบหมายงาน
ตามความสมัครใจซึ่งเป็ นกิจกรรมในกลยุทธ์ การสนับสนุน/อานวยความสะดวก ส่วนครู ในกลุ่ม
ควบคุมไม่ใช้ กลยุทธ์การสนับสนุน/อานวยความสะดวก ประกอบกับพัฒนาการความยึดมัน่ ผูกพัน
ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองต่าลงเกือบทุกระดับ ดังนันกลยุ
้
ทธ์ การสนับสนุน/อานวยความสะดวกจึง
เป็ นกลยุทธ์ที่ทาให้ นกั เรี ยนเกิดความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนมากขึ ้น
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ตาราง 5.41 สรุปกลยุทธ์ที่ครูใช้ ในระดับประถมศึกษาจาแนกตามระดับชันและกิ
้
จกรรม
โรงเรี ยนทดลองที่ 1
2 3 4 5 6
5 5 4 4 4

ระดับชัน้
กลยุทธ์
การให้ รางวัล//ชมเชย//ให้ กาลังใจ
การสอนเสริ มให้ กบั นักเรี ยน
การใช้ สื่อการสอน
การปลูกฝั ง/พัฒนา Cultivate/Develop
การทากิจกรรมกลุม่
การให้ นกั เรี ยน เพื่อนและครู ทากิจกรรม
ร่ วมกัน
การให้ คาปรึกษานักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
การกระตุ้น/ส่ งเสริม Promote/Enhance
การจัดการสอนตามความต้ องการของน.ร./
มอบงานตามความสมัครใจ
การสนับสนุน/อานวยความสะดวก
Support/Facilitate
รวม
หมายเหตุ: จานวนครู (จานวนกิจกรรม)

1
5
1

รวม
7
1

1
4

โรงเรี ยนควบคุมที่ 1
2 3 4 5 6
4 4 3 3 3

รวม
5

3 3 3 3 3
3
3
6(2) 6(1) 6(1) 4(1) 4(1) 4(1) 8(2) 7(2) 7(2) 7(2) 6(2) 6(2) 6(2) 8(2)
3
1
1 1 1 3 3 3
1 1 1
1
1 1 1
1
1
1 1 1
3(3) 3(2) 3(2) 4(2) 4(2) 4(2) 5(3) 1(1) 1(1) 1(1)
1
1
1
1(1)

1(1)

1(1) 1(1)

10(6) 9(3) 9(3) 8(3) 8(3) 9(4) 14(5) 8(3) 8(3) 8(3) 6(2) 6(2) 6(2) 9(3)

ตาราง 5.42 สรุปพัฒนาการของนักเรี ยนในระดับประถมศึกษาจาแนกตามระดับชัน้
ระดับชัน้
ด้ านที่มีการพัฒนาการ
ปั ญญา
อารมณ์
พฤติกรรม
ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยน

1
96
91
96
95

2
-9
4
9
1

โรงเรี ยนทดลองที่ 1
3
4
5
-6 12 14
13 10 0
25 2 16
11 8 11

6
29
48
38
38

รวม

25
29
30
28

1
9
-39
12
-1

โรงเรี ยนควบคุมที่ 1
2 3 4 5 6 รวม
-23 -47 7 -1 23 -4
-69 -69 3 14 -21 -24
2 -23 -4 -2 8 -1
-24 -45 2 3 7 -8

หมายเหตุ: สูตรการวิเคราะห์ พัฒนาการ (%) = (post-pre)/(คะแนนเต็ม-pre)*100

จากตาราง 5.43 ผลการวิจยั การใช้ กลยุทธ์ของครูในระดับมัธยมศึกษา พบว่า ครูส่วนใหญ่
ใช้ กลยุทธ์การกระตุ้น/ส่งเสริม โดยการจัดกิจกรรมกลุม่ รองลงมาคือ การมอบหมายรับผิดชอบงาน
กลยุทธ์ที่ครูใช้ เป็ นอันดับสองคือ การปลูกฝั ง/พัฒนา ซึง่ ครูจดั กิจกรรมแตกต่างกันในแต่ละโรงเรี ยน
ในขณะที่กลยุทธ์ การสนับสนุน /อานวยความสะดวกนัน้ จานวนที่ครู ในกลุ่มทดลองจัดกิจกรรม
ค่อนข้ างใกล้ เคียงกันได้ แก่ การสอนให้ นกั เรี ยนคิดอย่างมีเหตุผลและทักษะการตัดสินใจ การตัง้
และตอบคาถาม/การให้ นกั เรี ยนสร้ างข้ อสอบ แผนผังความคิด การจัดการเรี ยนการสอนตามความ
ต้ องการของน.ร./มอบงานตามความสมัครใจ และการกากับตนเอง แต่ครูในครูในกลุ่มควบคุมไม่ใช้
กลยุทธ์นี ้ จากตาราง 5.44 คะแนนพัฒนาการ พบว่า ส่วนใหญ่นกั เรี ยนมีพฒ
ั นาขึ ้น เนื่องจากจานวน
ครูที่ใช้ กลยุทธ์มีจานวนมากกว่าระดับชันอื
้ ่น และครูมกั ใช้ กลยุทธ์ที่แตกต่างจากครูในระดับชันอื
้ ่น
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ตาราง 5.43 สรุปกลยุทธ์ที่ครูใช้ ในระดับมัธยมศึกษาจาแนกตามระดับชันและกิ
้
จกรรม
ระดับชัน้
กลยุทธ์

1

การให้ รางวัล/ทาโทษ/ชมเชย/หักหรื อให้
คะแนน/ให้ กาลังใจ
การสอนเสริ มให้ กับนักเรี ยน
การใช้ แบบฝึ กทักษะ
การใช้ สื่อการสอน
การให้ ข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสมแก่
นักเรี ยน
การให้ ความสนใจกับนักเรี ยน
การเรี ยนโดยศึกษาจากแนวข้ อสอบเก่า
การปลูกฝั ง/พัฒนา Cultivate/Develop

2

การนาเสนอผลงานหน้ าห้ องเรี ยน
การมอบหมายความรับผิดชอบ/งาน
การทากิจกรรมกลุม่
เพื่อนช่วยเพื่อน
การใช้ เครื อข่ายทางสังคม
การให้ นกั เรี ยน เพื่อนและครูทา
กิจกรรมร่ วมกัน
การให้ คาปรึกษานักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล
การช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
โดยการเตรี ยมอุปกรณ์การเรี ยนให้
พร้ อม
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจพอเพียงกับเนื ้อหา
การกระตุ้น/ส่ งเสริ ม Promote/Enhance
การระดมความคิดเห็น/แสดงความ
คิดเห็น
การสอนให้ นักเรี ยนคิดวิเคราะห์
การสอนให้ นักเรี ยนคิดอย่างมีเหตุผล
และทักษะการตัดสินใจ
แผนผังความคิด
การเรี ยนแบบร่ วมมือโดยให้ นกั เรี ยน
และเพื่อนเลือกวิธีการเรี ยนด้ วยตนเอง
การให้ ทาแผนการเรี ยนรู้รายบุคคล
การใช้ แบบประเมินตนเอง
การตั ้งและตอบคาถาม/ให้ สร้ างข้ อสอบ
การกากับตนเอง
การหาวิธีแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง
การจัดการเรี ยนการสอนตามความต้ องการ
ของน.ร./มอบงานตามความสมัครใจ
การสนับสนุ น/อานวยความสะดวก
Support/Facilitate
รวม

1

2

โรงเรียนทดลองที่ 2
3 4 5 6 รวม 1
2

1
1

2

4

1
1

1
1

โรงเรียนทดลองที่ 3
3 4 5 6 รวม 1

1

1

2

1

2
2

โรงเรียนควบคุมที่ 2
3 4 5 6 รวม
1

1

1
6
2
1

1

2

1

2
2

2

6

1
1

1

2
1
1
2

3
2
2

1

4 4 4 4 2
(3) (2) (2) (2) (2)

-

14 1 1
(5) (1) (1)

1
2
1

1
1

6
6
2
1
1

1
2
1

1
1

2

1
1

2
1

1
1 1
4 1 1 8 1 3 2 3 3 1 13
(3) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (2) (2) (1) (4)
1
1
1
1
1 2 1 4
2
1 7 2 3 2
1 8
1
1
1

2

1
1

1

1

2

1

2

1

1

1

1
1
4 4 5 2 1 2 17 3 3 1 5 1 1 14 2 4 2 1 2 3 14
(3) (3) (5) (1) (1) (2) (7) (2) (2) (1) (4) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (4)
2
1
1
1
2

1

1
1
1
1
1
2

1
1
1

1
1
2
3
1

1

1

2

1

1

3
1

1

1

2

1
1
1

1
4

1

1

3
1
4

1 3 1 2
1 8 1 9 2 5 2 2 21 - - - - - - (1) (2) (1) (2)
(1) (5) (1) (7) (2) (5) (2) (2) (9)
9 9 10 6 3 3 40 5 13 3 14 4 4 43 3 7 4 4 5 4 27
(7) (7) (8) (5) (3) (3) (17) (4) (10) (3) (12) (4) (4) (20) (2) (4) (3) (3) (3) (3) (8)

หมายเหตุ: จานวนครู (จานวนกิจกรรม)
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ตาราง 5.44 สรุปพัฒนาการของนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาจาแนกตามระดับชัน้
โรงเรียนทดลองที่ 2
โรงเรียนทดลองที่ 3
ระดับชัน้
ด้ านที่มีการพัฒนาการ
1 2 3 4 5 6 รวม 1 2 3 4 5 6 รวม
-3 8 22 15 17 21 13 10 13 6 7 6 6 8
ปั ญญา
-10 11 41 20 22 23 21 6 21 9 13 11 13 13
อารมณ์
พฤติกรรม
1 8 15 11 12 13 10 12 15 5 6 4 5 8
ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียน -3 9 27 15 16 19 14 10 16 6 8 7 8 9
หมายเหตุ: สูตรการวิเคราะห์ พัฒนาการ (%) = (post-pre)/(คะแนนเต็ม-pre)*100

1
-3
-4
-2
-3

โรงเรียนควบคุมที่ 2
2 3 4 5 6 รวม
3 -3 4 -4 -4 -2
9 5 14 6 6 5
3 -1 3 -6 -7 -2
5 0 6 -2 -2 0

ตอนที่ 3 ผลของการทดลองใช้ กลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันที่เกิดกับนักเรียน
การวิเคราะห์ผลของการทดลองใช้ กลยุทธ์ของครูที่มีตอ่ ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของ
นักเรี ยนแบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ (1) การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของ
นักเรี ยนก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยการวิเคราะห์สถิติที (t-test
dependent) (2) การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน
หลังการทดลองระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมแบบ
ทางเดียว (one-way ANCOVA) และ (3) การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความยึดมั่น
ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนหลังการทดลองระหว่างนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาและนักเรี ยนชัน้
มัธ ยมศึกษาของกลุ่ม ทดลอง โดยการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนร่ วมแบบทางเดี ยว (one-way
ANCOVA) โดยมีคะแนนเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนก่อนการทดลองเป็ นตัว
แปรร่วม ทังสองส่
้
วนมีรายละเอียดดังนี ้
3.1 การวิเคราะห์ คะแนนเฉลี่ยความยึดมั่นผู กพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนก่ อนและหลัง
การทดลองโดยการวิเคราะห์ สถิตทิ ี (t-test dependent)
การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนก่อนและหลังการ
ทดลองของกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองโดยการวิเคราะห์สถิตทิ ี การวิเคราะห์แบ่งเป็ น 4 มิติ ได้ แก่
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญา อารมณ์ พฤติกรรม และโดยรวม รายละเอียดมีดงั นี ้
1. ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนเชิงปั ญญา
การเปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ ยความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนเชิ ง ปั ญญาก่อนและหลัง
ทดลองของกลุ่ม ควบคุม และกลุ่ม ทดลองในตาราง 5.45 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า โรงเรี ย นในระดับ
ประถมศึกษานัน้ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญาหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนทดลอง (Mก่อนทดลอง = 3.40, Mหลังทดลอง = 3.79) แต่ในกลุ่มควบคุมนันมี
้ คา่ เฉลี่ยความยึด
มัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญาหลังการทดลองต่ากว่าก่อนทดลอง (Mก่อนทดลอง = 3.53, Mหลังทดลอง
= 3.47) เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วยสถิติทีพบว่า ก่อนและหลังการทดลอง
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ค่าเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญาของกลุ่ม ทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 6.39, df = 161, p = 0.00) แต่กลุ่มควบคุมมีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญาก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (t = -0.82, df = 199, p = 0.42) จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ ว่าการทดลองจะทาให้
นักเรี ยนมีความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญาสูงขึ ้นจริง
โรงเรี ยนในระดับมัธยมศึกษานัน้ กลุ่มทดลองที่ 1 มีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
เชิงปั ญญาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง (Mก่อนทดลอง = 3.44, Mหลังทดลอง = 3.64) ส่วนในกลุ่ม
ทดลองที่ 2 นันมี
้ คา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง
(Mก่อนทดลอง = 3.61, Mหลังทดลอง = 3.73) แต่ในกลุ่มควบคุมมีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิง
ปั ญญาหลังการทดลองต่ากว่าก่อนทดลอง (Mก่อนทดลอง = 3.50, Mหลังทดลอง = 3.47) เมื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วยสถิติทีพบว่า ก่อนและหลังการทดลองค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยนเชิงปั ญญาของกลุ่มทดลองที่ 1 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t =
11.95, df = 651, p = 0.00) ส่วนกลุ่มทดลองที่ 2 มีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญา
ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 22.67, df = 2791, p
= 0.00) และกลุ่มควบคุมมีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญาก่อนและหลังการทดลอง
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -4.26, df = 2556, p = 0.00) จากผลการ
วิเคราะห์สรุปได้ ว่าการทดลองจะทาให้ นกั เรี ยนมีความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญาสูงขึ ้นจริง
ตาราง 5.45 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญาก่อน
และหลังทดลองของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
กลุ่ม
ช่ วงเวลา
ระดับประถมศึกษา
1) ทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
2) ควบคุม
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ระดับมัธยมศึกษา
1) ทดลอง 1
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
2) ทดลอง 2
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
3) ควบคุม
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
* P <.05

N
161
200

652
2792
2557

M

SD

Mdiff

SDdiff

t

df

p

3.40
3.79
3.53
3.47

0.56
0.75
0.72
0.62

0.39

0.82

6.39*

178

0.00

-0.06

0.98

-0.82

199

0.42

3.44
3.64
3.61
3.73
3.50
3.47

0.50
0.41
0.51
0.42
0.55
0.37

0.21

0.45

11.95*

651

0.00

0.11

0.26

22.67*

2791

0.00

-0.03

0.32

-4.26*

2556

0.00
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2. ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนเชิงอารมณ์
การเปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนเชิ ง อารมณ์ ก่อนและหลัง
ทดลองของกลุ่ม ควบคุม และกลุ่ม ทดลองในตาราง 5.46 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า โรงเรี ย นในระดับ
ประถมศึกษานัน้ กลุ่มทดลองมีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์หลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนทดลอง (Mก่อนทดลอง = 3.86, Mหลังทดลอง = 4.19) แต่ในกลุ่มควบคุมนันมี
้ คา่ เฉลี่ยความยึด
มัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์หลังการทดลองต่ากว่าก่อนทดลอง (Mก่อนทดลอง = 3.93, Mหลังทดลอง
= 3.67) เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วยสถิติทีพบว่า ก่อนและหลังการทดลอง
ค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์ของกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 6.19, df = 178, p = 0.00) แต่กลุ่มควบคุมมีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิง อารมณ์ ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (t = -4.03, df = 199, p = 0.00) จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ ว่าการทดลองจะทาให้
นักเรี ยนมีความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์สงู ขึ ้นจริง
โรงเรี ยนในระดับมัธยมศึกษานัน้ กลุม่ ทดลองที่ 1 มีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
เชิงอารมณ์หลังการทดลองสูงกว่าก่ อนทดลอง (Mก่อนทดลอง = 3.66, Mหลังทดลอง = 3.95) ส่วนในกลุ่ม
ทดลองที่ 2 นันมี
้ ค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์หลังการทดลองสูงกว่าก่อน
ทดลอง (Mก่อนทดลอง = 4.05, Mหลังทดลอง = 4.17) และในกลุ่มควบคุมมีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยนเชิงอารมณ์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง (Mก่อนทดลอง = 3.72, Mหลังทดลอง = 3.78) เมื่อ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วยสถิติทีพบว่า ก่อนและหลังการทดลองค่าเฉลี่ยความ
ยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์ของกลุ่ม ทดลองที่ 1 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (t = 12.04, df = 651, p = 0.00) ส่วนกลุ่มทดลองที่ 2 มีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(t = 17.75, df = 2791, p = 0.00) และกลุ่มควบคุมมีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิง
อารมณ์ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 8.63, df
= 2556, p = 0.00) จากผลการวิเคราะห์สรุ ปได้ ว่าการทดลองจะทาให้ นกั เรี ยนมีความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์สงู ขึ ้นจริง
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ตาราง 5.46 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์ก่อน
และหลังทดลองของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
กลุ่ม
ช่ วงเวลา
N
ระดับประถมศึกษา
1) ทดลอง
ก่อนทดลอง
161
หลังทดลอง
2) ควบคุม
ก่อนทดลอง
200
หลังทดลอง
ระดับมัธยมศึกษา
1) ทดลอง 1 ก่อนทดลอง
652
หลังทดลอง
2) ทดลอง 2 ก่อนทดลอง
2792
หลังทดลอง
3) ควบคุม
ก่อนทดลอง
2557
หลังทดลอง

M

SD

3.86
4.19
3.93
3.67

0.62
0.66
0.65
0.67

3.66
3.95
4.05
4.17
3.72
3.78

0.65
0.46
0.54
0.37
0.62
0.45

Mdiff

SDdiff

t

df

p

0.33

0.71

6.19*

178

0.00

-0.26

0.90

-4.03*

199

0.00

0.28

0.60

12.04*

651

0.00

0.12

0.35

17.75*

2791

0.00

0.07

0.38

8.63*

2556

0.00

* P <.05

3. ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนเชิงพฤติกรรม
การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมก่อนและหลัง
ทดลองของกลุ่ม ควบคุม และกลุ่ม ทดลองในตาราง 5.47 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า โรงเรี ย นในระดับ
ประถมศึกษานัน้ กลุ่ม ทดลองมี ค่าเฉลี่ ยความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนเชิ ง พฤติกรรมหลัง การ
ทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง (Mก่อนทดลอง = 3.31, Mหลังทดลอง = 3.81) แต่ในกลุ่มควบคุมนันมี
้ คา่ เฉลี่ย
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมหลังการทดลองต่ากว่าก่อนทดลอง (Mก่อนทดลอง = 3.54,
Mหลังทดลอง = 3.52) เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วยสถิติทีพบว่า ก่อนและหลังการ
ทดลองค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมของกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 7.99, df = 178, p = 0.00) แต่กลุ่มควบคุมมีคา่ เฉลี่ ยความ
ยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (t = -0.24, df = 199, p = 0.81) จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ ว่าการทดลองจะ
ทาให้ นกั เรี ยนมีความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมสูงขึ ้นจริง
โรงเรี ยนในระดับมัธยมศึกษานัน้ กลุม่ ทดลองที่ 1 มีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
เชิงพฤติกรรมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง (Mก่อนทดลอง = 3.39, Mหลังทดลอง = 3.55) ส่วนใน
กลุ่มทดลองที่ 2 นันมี
้ คา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนทดลอง (Mก่อนทดลอง = 3.52, Mหลังทดลอง = 3.64) แต่ในกลุ่มควบคุมมีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมหลังการทดลองต่ากว่าก่อนทดลอง (Mก่อนทดลอง = 3.38, Mหลังทดลอง = 3.34)
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เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วยสถิติทีพบว่า ก่อนและหลังการทดลองค่าเฉลี่ย
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมของกลุ่ม ทดลองที่ 1 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (t = 9.67, df = 651, p = 0.00) ส่วนกลุ่มทดลองที่ 2 มีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (t = 23.79, df = 2791, p = 0.00) และกลุ่มควบคุมมีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
(t = -5.61, df = 2556, p = 0.00) จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ ว่าการทดลองจะทาให้ นกั เรี ยนมี
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมสูงขึ ้นจริง
ตาราง 5.47 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรม
ก่อนและหลังทดลองของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
กลุ่ม
ช่ วงเวลา
N
ระดับประถมศึกษา
1) ทดลอง
ก่อนทดลอง
161
หลังทดลอง
2) ควบคุม
ก่อนทดลอง
200
หลังทดลอง
ระดับมัธยมศึกษา
1) ทดลอง 1 ก่อนทดลอง
652
หลังทดลอง
2) ทดลอง 2 ก่อนทดลอง
2792
หลังทดลอง
3) ควบคุม
ก่อนทดลอง
2557
หลังทดลอง

M

SD

3.31
3.81
3.54
3.52

0.54
0.77
0.61
0.54

3.39
3.55
3.52
3.64
3.38
3.34

0.47
0.40
0.49
0.40
0.52
0.33

Mdiff

SDdiff

t

df

p

0.51

0.85

7.99*

178

0.00

-0.01

0.80

-0.24

199

0.81

0.16

0.42

9.67*

651

0.00

0.12

0.26

23.79*

2791

0.00

-0.04

0.33

-5.61*

2556

0.00

* P <.05

4. ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนโดยรวม
การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนโดยรวมก่อนและหลังทดลอง
ของกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองในตาราง 5.48 แสดงให้ เห็นว่า โรงเรี ยนในระดับ ประถมศึกษานัน้
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนโดยรวมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง
(Mก่อนทดลอง = 3.52, Mหลังทดลอง = 3.93) ส่วนในกลุ่มควบคุมนันมี
้ คา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยนโดยรวมหลังการทดลองต่ากว่าก่อนทดลอง (Mก่อนทดลอง = 3.66, Mหลังทดลอง = 3.55) เมื่อ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วยสถิติทีพบว่า ก่อนและหลังการทดลองค่าเฉลี่ยความ
ยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนโดยรวมของกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
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0.05 (t = 8.29, df = 178, p = 0.00) กลุ่มควบคุมมีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
โดยรวมก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -2.17, df
= 199, p = 0.03) จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ ว่าการทดลองจะทาให้ นกั เรี ยนมีความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยนโดยรวมสูงขึ ้นจริง
โรงเรี ยนในระดับมัธยมศึกษานัน้ กลุม่ ทดลองที่ 1 มีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
โดยรวมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง (Mก่อนทดลอง = 3.50, Mหลังทดลอง = 3.71) ส่วนในกลุ่ม
ทดลองที่ 2 นันมี
้ คา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนโดยรวมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง
(Mก่อนทดลอง = 3.73, Mหลังทดลอง = 3.85) แต่ในกลุ่มควบคุมมีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
โดยรวมหลังการทดลองใกล้ เคียงกับก่อนทดลอง (Mก่อนทดลอง = 3.53, Mหลังทดลอง = 3.53) เมื่อ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วยสถิติทีพบว่า ก่อนและหลังการทดลองค่าเฉลี่ยความ
ยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนโดยรวมของกลุม่ ทดลองที่ 1 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (t = 16.08, df = 651, p = 0.00) ส่วนกลุ่มทดลองที่ 2 มีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยนโดยรวมก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t =
36.29, df = 2791, p = 0.00) และกลุ่มควบคุมมีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนโดยรวม
ก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 0.10, df =
2556, p = 0.92) จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ ว่าการทดลองจะทาให้ นกั เรี ยนมีความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยนโดยรวมสูงขึ ้นจริง
ตาราง 5.48 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนโดยรวมก่อนและ
หลังทดลองของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
กลุ่ม
ช่ วงเวลา
N
ระดับประถมศึกษา
1) ทดลอง
ก่อนทดลอง
161
หลังทดลอง
2) ควบคุม
ก่อนทดลอง
200
หลังทดลอง
ระดับมัธยมศึกษา
1) ทดลอง 1 ก่อนทดลอง
652
หลังทดลอง
2) ทดลอง 2 ก่อนทดลอง
2792
หลังทดลอง
3) ควบคุม
ก่อนทดลอง
2557
หลังทดลอง
* P <.05

M

SD

3.52
3.93
3.66
3.55

0.45
0.65
0.53
0.50

3.50
3.71
3.73
3.85
3.53
3.53

0.44
0.34
0.42
0.32
0.44
0.31

Mdiff

SDdiff

t

df

p

0.41

0.66

8.29*

178

0.00

-0.11

0.71

-2.17*

199

0.03

0.22

0.35

16.08*

651

0.00

0.12

0.17

36.29*

2791

0.00

0.00

0.23

0.10

2556

0.92
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3.2 การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนหลังการทดลอง
ระหว่ างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่ วมแบบทาง
เดียว (one-way ANCOVA)
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนหลังการทดลองระหว่าง
กลุ่ม ควบคุม และกลุ่ม ทดลองโดยการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนร่ วมแบบทางเดี ยว ( one-way
ANCOVA) โดยมีคะแนนเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนก่อนการทดลองเป็ นตัว
แปรร่วม การวิเคราะห์แบ่งเป็ น 4 มิติ รายละเอียดมีดงั นี ้
1. ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนเชิงปั ญญา
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมแบบทางเดียวของนักเรี ยนระดับชัน้ ประถมศึกษา
พบว่า ค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญาก่อนการทดลองส่งผลต่อค่าเฉลี่ยความยึด
มั่น ผูก พัน กับ โรงเรี ย นเชิ ง ปั ญ ญาหลัง การทดลองของกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม อย่า งไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 1.41, sig = 0.24) และเมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญาหลังการทดลองพบว่า นักเรี ยนประถมศึกษาที่
เป็ นกลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญาหลังการทดลองสูงกว่านักเรี ยน
ที่เป็ นกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (F = 22.12, sig = 0.00) ดังตาราง 5.49
ตาราง 5.49 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียวของความยึดมัน่ ผูกพันเชิงปั ญญา
ของนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษา
Engagement
M SD.
1) ทดลอง 161 3.40 0.56
ก่อน
ทดลอง 2) ควบคุม 200 3.53 0.72
1) ทดลอง 161 3.79 0.75
หลัง
ทดลอง 2) ควบคุม 200 3.47 0.62
Levene's Test of Equality of Error Variances:
F = 5.29, df1 = 1, df2 = 377, sig = 0.02
ช่ วงเวลา

กลุ่ม

N

แหล่ งความ
แปรปรวน
Corrected Model
Intercept
ก่อนทดลอง
กลุม่ ในการวิจยั
Error
Total
Corrected Total

Type I
Sig
df
MS
F
SS
.
11.05
2
5.53
11.77* 0.00
4970.82 1 4970.82 10584.89* 0.00
0.66
1
0.66
1.41 0.24
10.39
1 10.39* 22.12* 0.00
176.57 376 0.47
5158.44 379
187.63 378

* P <.05

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียวของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาพบว่า
ค่าเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนเชิง ปั ญญาก่อนการทดลองส่งผลต่อความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญาหลังการทดลองของโรงเรี ยนทดลองที่ 1 โรงเรี ยน
ทดลองที่ 2 และโรงเรี ยนควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 11676.90, sig =
0.00) และเมื่อควบคุมอิทธิพลค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญาก่อนการทดลอง
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แล้ ว พบว่า นักเรี ยนในโรงเรี ยนทดลองที่ 1 มีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญาหลัง
การทดลองสูงกว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนทดลองที่ 2 และนักเรี ยนในโรงเรี ยนควบคุม นักเรี ยนใน
โรงเรี ยนทดลองที่ 2 มีค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญาหลังการทดลองสูงกว่า
นักเรี ยนในโรงเรี ยนควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (F = 467.90, sig = 0.00)
ตาราง 5.50 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียวของความยึดมัน่ ผูกพันเชิงปั ญญา
ของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
Engagement
M SD.
1) ทดลอง 1 652 3.44 0.50
ก่อน
2) ทดลอง 2 2792 3.61 0.51
ทดลอง
3) ควบคุม 2557 3.50 0.55
1) ทดลอง 1 652 3.64 0.41
หลัง
2) ทดลอง 2 2792 3.73 0.42
ทดลอง
3) ควบคุม 2557 3.47 0.37
Levene's Test of Equality of Error Variances:
F = 206.01, df1 = 2, df2 = 5998, sig = 0.00
ช่วงเวลา กลุม่

N

แหล่งความ
แปรปรวน
Corrected
Intercept
ก่อนทดลอง
โรงเรียน
Error
Total
Corrected
Total

Type I SS

df

714.27
3
78076.09 1
661.28
1
53.00
2
339.62 5997
79129.98 6001
1053.89 6000

MS

F

Sig.

238.09
4204.23* 0.00
78076.09 1378677.01* 0.00
661.28
11676.90* 0.00
26.50
467.90* 0.00
0.06
ผลทดสอบรายคู่
ทดลอง 1 > ทดลอง 2, ควบคุม
ทดลอง 2 > ควบคุม

* P <.05

2. ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนเชิงอารมณ์
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมแบบทางเดียวของนักเรี ยนระดับชัน้ ประถมศึกษา
พบว่า ค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์ก่อนการทดลองส่งผลต่อความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์หลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 13.01, sig = 0.00) และเมื่อควบคุมอิทธิพล
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์ก่อนการทดลองแล้ ว พบว่า นักเรี ยนประถมศึกษาที่เป็ น
กลุ่มทดลองมีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์หลังการทดลองสูงกว่านักเรี ยนที่
เป็ นกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (F = 61.99, sig = 0.00) ดังตาราง 5.51
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียวของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาพบว่า
ค่าเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์ ก่อนการทดลองส่ง ผลต่อความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์หลังการทดลองของโรงเรี ยนทดลองที่ 1 โรงเรี ยน
ทดลองที่ 2 และโรงเรี ยนควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 8829.78, sig =
0.00) และเมื่อควบคุมอิทธิพลค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์ก่อนการทดลอง
แล้ ว พบว่า นักเรี ยนในโรงเรี ยนทดลองที่ 1 และโรงเรี ยนทดลองที่ 2 มีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพัน
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กับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์หลังการทดลองสูงกว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (F = 402.56, sig = 0.00) ดังตาราง 5.52
ตาราง 5.51 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียวของความยึดมัน่ ผูกพันเชิงอารมณ์
ของนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษา
ช่ วงเวลา
ก่อน
ทดลอง

กลุ่ม

N

1) ทดลอง

161

Engagement
M SD.

3.86 0.62
2) ควบคุม 200 3.93 0.65
1) ทดลอง 161 4.19 0.66
หลัง
ทดลอง 2) ควบคุม 200 3.67 0.67
Levene's Test of Equality of Error Variances:
F = 0.155, df1 = 1, df2 = 377, sig = 0.69

แหล่ งความ
Type I SS df
MS
F
Sig.
แปรปรวน
Corrected
Model
31.99
2
16.00
37.50* 0.00
Intercept
5811.75
1 5811.75 13624.21* 0.00
ก่อนทดลอง
5.55
1
5.55
13.01* 0.00
กลุม่ ในการวิจยั
26.44
1
26.44
61.99* 0.00
Error
160.39 376 0.43
Total
6004.13 379
Corrected Total 192.38 378

* P <.05

ตาราง 5.52 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียวของความยึดมัน่ ผูกพันเชิงอารมณ์
ของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
Engagement
M
SD.
1) ทดลอง 1
652 3.66 0.65
ก่อน
2) ทดลอง 2 2792 4.05 0.54
ทดลอง
3) ควบคุม
2557 3.72 0.62
1) ทดลอง 1
652 3.95 0.46
หลัง
2) ทดลอง 2 2792 4.17 0.37
ทดลอง
3) ควบคุม
2557 3.78 0.45
Levene's Test of Equality of Error Variances:
F = 192.85 df1 = 2, df2 = 5998, sig = 0.00
ช่ วงเวลา

กลุ่ม

N

แหล่ งความ
แปรปรวน
Corrected
Intercept
ก่อนทดลอง
โรงเรี ยน
Error
Total
Corrected
Total

Type I SS

df

MS

F

Sig.

757.14
95103.14
693.87
63.27
471.26
96331.55
1228.41

3
1
1
2
5997
6001
6000

252.38
95103.14
693.87
31.63
0.08

3211.63*
1210218.87*
8829.78*
402.56*

0.00
0.00
0.00
0.00

ผลทดสอบรายคู่
ทดลอง 1, ทดลอง 2 > ควบคุม

* P <.05

3. ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนเชิงพฤติกรรม
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมแบบทางเดียวของนักเรี ยนระดับชัน้ ประถมศึกษา
พบว่า ค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมก่อนการทดลองส่งผลต่อความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (F = 2.23, sig = 0.14) และเมื่อควบคุมอิทธิพลความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิ ง พฤติกรรมก่อนการทดลองแล้ ว พบว่า นักเรี ยนประถมศึกษาที่ เป็ นกลุ่ม
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ทดลองมีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมหลังการทดลองสูงกว่านักเรี ยนที่เป็ น
กลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (F = 22.03, sig = 0.00) ดังตาราง 5.53
ตาราง 5.53 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียวของความยึดมัน่ ผูกพันเชิงพฤติกรรม
ของนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษา
Engagement
M
SD.
1) ทดลอง 161 3.31 0.54
ก่อน
ทดลอง 2) ควบคุม 200 3.54 0.61
1) ทดลอง 161 3.81 0.77
หลัง
ทดลอง 2) ควบคุม 200 3.52 0.54
Levene's Test of Equality of Error Variances:
F = 17.38, df1 = 1, df2 = 377, sig = 0.00
ช่ วงเวลา

กลุ่ม

N

แหล่ งความ
แปรปรวน
Corrected Model
Intercept
ก่อนทดลอง
กลุม่ ในการวิจยั
Error
Total
Corrected Total

Type I SS

df

MS

F

Sig.

10.47
5076.64
0.96
9.51
162.31
5249.42
172.78

2
1
1
1
376
379
378

5.24
5076.64
0.96
9.51
0.43

12.13*
11760.38*
2.23
22.03*

0.00
0.00
0.14
0.00

* P <.05

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียวของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาพบว่า
ค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมก่อนการทดลองส่งผลต่อความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ ยความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนเชิ ง พฤติกรรมหลัง การทดลองของโรงเรี ยนทดลองที่ 1
โรงเรี ยนทดลองที่ 2 และโรงเรี ยนควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 10647.66,
sig = 0.00) และเมื่อควบคุมอิทธิพลค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมก่อนการ
ทดลองแล้ ว พบว่า นักเรี ยนในโรงเรี ยนทดลองที่ 1 และโรงเรี ยนทดลองที่ 2 มีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมหลังการทดลองสูงกว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (F = 631.36, sig = 0.00) ดังตาราง 5.54
ตาราง 5.54 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียวของความยึดมัน่ ผูกพันเชิงพฤติกรรม
ของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
Engagement
M
SD.
1) ทดลอง 1
652 3.39 0.47
ก่อน
2) ทดลอง 2 2792 3.52 0.49
ทดลอง
3) ควบคุม
2557 3.38 0.52
1) ทดลอง 1
652 3.55 0.40
หลัง
2) ทดลอง 2 2792 3.64 0.40
ทดลอง
3) ควบคุม
2557 3.34 0.33
Levene's Test of Equality of Error Variances:
F = 189.18 df1 = 2, df2 = 5998, sig = 0.00
ช่ วงเวลา

* P <.05

กลุ่ม

N

แหล่ งความ
แปรปรวน
Corrected
Intercept
ก่อนทดลอง
โรงเรี ยน
Error
Total
Corrected
Total

Type I SS

df

MS

F

Sig.

626.29
73604.75
559.89
66.40
315.34
74546.38
941.63

3
1
1
2
5997
6001
6000

208.76
73604.75
559.89
33.20
0.05

3970.12*
1399775.42*
10647.66*
631.36*

0.00
0.00
0.00
0.00

ผลทดสอบรายคู่
ทดลอง 1, ทดลอง 2 > ควบคุม
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4. ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนโดยรวม
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมแบบทางเดียวของนักเรี ยนระดับชัน้ ประถมศึกษา
พบว่า ค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนโดยรวมก่อนการทดลองส่งผลต่อค่าเฉลี่ยความยึด
มัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(F = 6.87, sig = 0.01) เมื่อควบคุมอิทธิพลค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนโดยรวมก่อน
การทดลองแล้ ว พบว่านักเรี ยนประถมศึกษาที่เป็ นกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันกับ
โรงเรี ยนโดยรวมหลังการทดลองสูง กว่านักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มควบคุม อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (F = 46.84, sig = 0.00) ดังตาราง 5.55
ตาราง 5.55 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียวของความยึดมัน่ ผูกพันโดยรวมของ
นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษา
ช่ วงเวลา
ก่อน
ทดลอง
หลัง
ทดลอง

กลุ่ม

N

Engagement
M
SD.

แหล่ งความแปรปรวน

Type I SS

df

MS

F

Sig.

17.53

2

8.77

26.85*

0.00

1) ทดลอง

161

3.52

0.45

Corrected Model

2) ควบคุม

200

3.66

0.53

Intercept

5279.93

1

5279.93

1) ทดลอง

161

3.93

0.65

ก่อนทดลอง

2.24

1

2.24

6.87*

0.01

2) ควบคุม

200

3.55

0.50

กลุม่ ในการวิจยั

15.29
122.75
5420.21
140.28

1
376
379
378

15.29
0.43

46.84*

0.00

Levene's Test of Equality of Error Variances:
F = 17.38, df1 = 1, df2 = 377, sig = 0.00

Error
Total
Corrected Total

16173.41* 0.00

* P <.05

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียวของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาพบว่า
ค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนโดยรวมก่อนการทดลองส่งผลต่อความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนโดยรวมหลังการทดลองของโรงเรี ยนทดลองที่ 1 โรงเรี ยนทดลองที่ 2
และโรงเรี ยนควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 22321.43, sig = 0.00) และเมื่อ
ควบคุมอิทธิพลค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนโดยรวมก่อนการทดลองแล้ ว พบว่า นักเรี ยน
ในโรงเรี ยนทดลองที่ 1 มีค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนโดยรวมหลังการทดลองสูงกว่า
นักเรี ยนในโรงเรี ยนทดลองที่ 2 และนักเรี ยนในโรงเรี ยนควบคุม นักเรี ยนในโรงเรี ยนทดลองที่ 2 มี
ค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนโดยรวมหลังการทดลองสูงกว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนควบคุม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (F = 1064.91, sig = 0.00) ดังตาราง 5.56
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ตาราง 5.56 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียวของความยึดมัน่ ผูกพันโดยรวมของ
นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ช่ วงเวลา

ก่อน
ทดลอง

หลัง
ทดลอง

652

Engagement
M
SD.
3.50 0.44

2) ทดลอง 2

2792

3.73

3) ควบคุม

2557

1) ทดลอง 1

652

กลุ่ม

N

1) ทดลอง 1

แหล่ งความ
แปรปรวน

Type I SS

df

MS

F

Sig.

Corrected

598.00

3

199.33

8150.42*

0.00

0.42

Intercept

82007.95

1

82007.95

3353177.46*

0.00

3.53

0.44

ก่อนทดลอง

545.91

1

545.91

22321.43*

0.00

3.71

0.34

โรงเรี ยน

52.09

2

26.04

1064.91*

0.00

146.67
82752.62
744.67

5997
6001
6000

0.02

2) ทดลอง 2 2792 3.85 0.32
3) ควบคุม
2557 3.53 0.31
Levene's Test of Equality of Error Variances:
F = 262.19, df1 = 2, df2 = 5998, sig = 0.00

Error
Total
Corrected
Total

ผลทดสอบรายคู่
ทดลอง 1 > ทดลอง 2, ควบคุม
ทดลอง 2 > ควบคุม

* P <.05

3.3 การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ความยึด มั่ นผู ก พั น กั บ โรงเรี ย นหลั ง การ
ทดลองระหว่ า งนั ก เรี ย นชั น้ ประถมศึ ก ษาและนั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาของกลุ่ ม
ทดลอง โดยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่ วมแบบทางเดียว (one-way ANCOVA)
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนหลังการทดลองระหว่าง
นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาและนักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาของกลุ่มทดลอง โดยการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนร่ วมแบบทางเดียว (one-way ANCOVA) โดยมี คะแนนเฉลี่ ยความยึดมั่นผูกพันกับ
โรงเรี ยนของนักเรี ยนก่อนการทดลองเป็ นตัวแปรร่วม การวิเคราะห์แบ่งเป็ น 4 มิติ รายละเอียดมีดงั นี ้
1. ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนเชิงปั ญญา
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียวของกลุ่มทดลองพบว่า ค่าเฉลี่ยความ
ยึด มั่น ผูก พัน กับ โรงเรี ย นเชิ ง ปั ญ ญาก่อ นการทดลองส่ง ผลต่อ ค่า เฉลี่ ย ความยึด มั่น ผูก พัน กับ
โรงเรี ยนเชิงปั ญญาหลังการทดลองของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาและนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (F = 4351.65, sig = 0.00) และเมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญาหลังการทดลองพบว่า นักเรี ยนประถมศึกษาที่
เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษามีค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญาหลังการทดลอง
สูงกว่านักเรี ยนที่เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 74.01,
sig = 0.00) ดังตาราง 5.57
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ตาราง 5.57 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียวของความยึดมัน่ ผูกพันเชิงปั ญญา
ของกลุม่ ทดลอง
Engagement
M
SD.
1) ประถม
179 3.40
0.56
ก่อน
ทดลอง
2) มัธยม
3444 3.58
0.51
1) ประถม
179 3.79
0.75
หลัง
ทดลอง
2) มัธยม
3444 3.71
0.42
Levene's Test of Equality of Error Variances:
F = 622.237, df1 = 1, df2 = 3621, sig = 0.00
ช่ วงเวลา

กลุ่ม

N

แหล่ งความ
แปรปรวน
Corrected Model
Intercept
ก่อนทดลอง
ระดับชันเรี
้ ยน
Error
Total
Corrected Total

Type I SS

df

MS

F

Sig.

393.33
49973.25
386.75
6.58
321.73
50688.30
715.05

2
1
1
1
3620
3623
3622

196.66
49973.2
386.75
6.58
0.09

2212.83
562290.57
4351.65
74.01

0.00
0.00
0.00
0.00
321.73
50688.3
715.05

* P <.05

2. ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนเชิงอารมณ์
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียวของกลุ่มทดลองพบว่า ค่าเฉลี่ยความ
ยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์ก่อนการทดลองส่งผลต่อความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความยึด
มั่นผูกพันกับโรงเรี ยนเชิง อารมณ์ หลัง การทดลองของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาและนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 2923.12, sig = 0.00) และเมื่อควบคุม
อิ ท ธิ พ ลความยึ ด มั่ น ผู ก พั น กั บ โรงเรี ย นเชิ ง อารมณ์ ก่ อ นการทดลองแล้ ว พบว่ า นั ก เรี ย น
ประถมศึกษาที่เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษามีค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์
หลังการทดลองสูงกว่านักเรี ยนที่เป็ นนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (F = 24.10, sig = 0.00) ดังตาราง 5.58
ตาราง 5.58 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียวของความยึดมัน่ ผูกพันเชิงอารมณ์
ของกลุม่ ทดลอง
Engagement
M
SD.
1) ประถม
179 3.86
0.62
ก่อน
ทดลอง
2) มัธยม
3444 3.98
0.59
1) ประถม
179 4.19
0.66
หลัง
ทดลอง
2) มัธยม
3444 4.13
0.39
Levene's Test of Equality of Error Variances:
F = 322.801, df1 = 1, df2 = 3621, sig = 0.00
ช่ วงเวลา

* P <.05

กลุ่ม

N

แหล่ งความ
แปรปรวน

Type I SS

Corrected Model
Intercept
ก่อนทดลอง
ระดับชันเรี
้ ยน
Error
Total
Corrected Total

275.22
61860.93
272.97
2.25
338.04
62474.19
613.26

df

MS

2
137.61
1
61860.93
1
272.97
1
2.25
0.09
3620
3623
3622

F

Sig.

1473.61
662452.57
2923.12
24.10

0.00
0.00
0.00
0.00
338.04
62474.1
613.26
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3. ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนเชิงพฤติกรรม
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียวของกลุ่มทดลองพบว่า ค่าเฉลี่ยความ
ยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมก่อนการทดลองส่งผลต่อความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความ
ยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมหลังการทดลองของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาและนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (F = 3844.37, sig = 0.00) และเมื่อควบคุมอิทธิพลความ
ยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมก่อนการทดลองแล้ ว พบว่า นักเรี ยนประถมศึกษาที่เป็ น
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษามีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมหลังการทดลองสูง
กว่านักเรี ยนที่เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 188.51,
sig = 0.00) ดังตาราง 5.59
ตาราง 5.59 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียวของความยึดมัน่ ผูกพันเชิงพฤติกรรม
ของกลุม่ ทดลอง
Engagement
M
SD.
1) ประถม
179 3.31
0.54
ก่อน
ทดลอง
2) มัธยม
3444 3.50
0.49
1) ประถม
179 3.81
0.77
หลัง
ทดลอง
2) มัธยม
3444 3.62
0.40
Levene's Test of Equality of Error Variances:
ช่ วงเวลา

กลุ่ม

N

F = 755.734, df1 = 1, df2 = 3621, sig = 0.00

แหล่ งความแปรปรวน

Type I SS

df

MS

F

Sig.

Corrected Model
Intercept
ก่อนทดลอง
ระดับชันเรี
้ ยน
Error
Total
Corrected Total

347.41
47816.51
331.17
16.24
311.84
48475.76
659.25

2
1
1
1
3620
3623
3622

173.71
47816.5
331.17
16.24
0.09

2016.44
555072.5
3844.37
188.51

0.00
0.00
0.00
0.00
311.84
48475.7
659.25

* P <.05

4. ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนโดยรวม
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียวของกลุ่มทดลองพบว่า ค่าเฉลี่ยความ
ยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนโดยรวมก่อนการทดลองส่งผลต่อค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
หลังการทดลองของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาและนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (F = 6447.83, sig = 0.00) เมื่อควบคุมอิทธิพลค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
โดยรวมก่อนการทดลองแล้ ว พบว่านักเรี ยนประถมศึกษาที่เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษามีคา่ เฉลี่ย
ความยึ ด มั่น ผู ก พัน กั บ โรงเรี ย นโดยรวมหลั ง การทดลองสู ง กว่ า นั ก เรี ย นที่ เป็ นนัก เรี ย นชั น้
มัธยมศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (F = 181.49, sig = 0.00) ดังตาราง 5.60
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ตาราง 5.60 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียวของความยึดมัน่ ผูกพันโดยรวมของ
กลุม่ ทดลอง
Engagement
M
SD.
1) ประถม
179
3.52
0.45
ก่อน
ทดลอง
2) มัธยม
3444
3.69
0.43
1) ประถม
179
3.93
0.65
หลัง
ทดลอง
2) มัธยม
3444
3.82
0.33
Levene's Test of Equality of Error Variances:
F = 964.117, df1 = 1, df2 = 3621, sig = 0.00
ช่ วงเวลา

กลุ่ม

N

แหล่ งความ
แปรปรวน

Type I SS

Corrected Model
Intercept
ก่อนทดลอง
ระดับชันเรี
้ ยน
Error
Total
Corrected Total

292.82
53043.53
284.80
8.02
159.90
53496.24
452.71

df

MS

F

Sig.

2
146.41
3314.66
0.00
1 53043.53 1200889.28 0.00
1
284.80
6447.83
0.00
1
8.02
181.49
0.00
0.04
3620
3623
3622

* P <.05

สรุปผลการทดลองใช้ กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนที่เกิดกับนักเรี ยน
แบ่งเป็ น 3 ประเด็นดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนก่อนและหลั ง
การทดลองโดยการวิเคราะห์สถิติที พบว่า ก่อนและหลังการทดลองค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยนของกลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทังในโรงเรี
้
ยนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และโดยค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของกลุ่มทดลองหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนทดลองทุกด้ าน
2. ผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ยบเที ย บคะแนนเฉลี่ ยความยึดมั่นผูก พัน กับโรงเรี ยนหลัง การ
ทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมแบบทางเดียว
(one-way ANCOVA) โดยมีคะแนนเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนก่อนการ
ทดลองเป็ นตัวแปรร่วม พบว่า เมื่อควบคุมอิทธิพลค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนก่อนการ
ทดลองแล้ ว พบว่านักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มทดลองมีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนโดยรวมหลัง
การทดลองสูงกว่านักเรี ยนที่เป็ นกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนหลังการทดลอง
ระหว่างนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาและนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาของกลุ่มทดลอง โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียว (one-way ANCOVA) โดยมีคะแนนเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยนของนักเรี ยนก่อนการทดลองเป็ นตัวแปรร่ วม พบว่า เมื่อควบคุมอิทธิพลค่าเฉลี่ยความยึด
มั่น ผู ก พัน กั บ โรงเรี ย นก่ อ นการทดลองแล้ ว พบว่ า นัก เรี ย นประถมศึก ษาที่ เ ป็ นนัก เรี ย นชัน้
ประถมศึกษามีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนโดยรวมหลังการทดลองสูงกว่านักเรี ยนที่เป็ น
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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บทที่ 6
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จัย เรื่ อ ง กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ างความยึ ด มั่น ผูก พัน กั บ โรงเรี ย นของนัก เรี ย นจากผล
การวิเคราะห์เอสอีเอ็ม: การพัฒนาและการนาไปปฏิบตั ิ ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงทดลองแบบวิจัย
ปฏิบตั ิ (participatory action experimental research) และแบบผสมวิธี (mixed method
research) ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั 4 ประการ คือ (1) เพื่อวิเคราะห์ระดับความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยนของนักเรี ยน และวิเคราะห์วิธีการที่ได้ รับการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนจากครู
(2) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของ
นักเรี ยน (3) เพื่อนาเสนอกลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนจากผลของ
การวิเคราะห์เอสอีเอ็มและ (4) เพื่อนากลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน
ไปครูทดลองใช้ และวิเคราะห์ผลที่เกิดกับนักเรี ยนด้ านความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
การดาเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุของความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนด้ วยการวิจยั เชิงสารวจประชากรคือ นักเรี ยนและครูระดับ
ประถมศึก ษาและมัธ ยมศึก ษาของโรงเรี ย นในกรุ ง เทพมหานคร ตัว อย่างคื อ นัก เรี ย นที่ เ รี ย น
ระดับชัน้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในกรุ ง เทพมหานคร จานวน 1,780 คน และครู ที่สอน
ระดับชันประถมศึ
้
กษาและมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จานวน 506 คน โดยผู้วิจยั ใช้ การสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
(multistage random sampling) ได้ แก่ สุ่มโรงเรี ยนตามระดับชันเรี
้ ยน
คะแนนเฉลี่ย O-NET และปรัชญาหรื อนโยบายโรงเรี ยนที่เน้ นให้ นักเรี ยนเรี ยนอย่างมีความสุข
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยนาแบบสอบถามไปขอเก็บข้ อมูลกับโรงเรี ยนที่เป็ นตัวอย่าง
ได้ แก่ นักเรี ยนจานวน 2,500 ฉบับ ได้ รับแบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 1,864 ฉบับ คิดเป็ น
อัตราการตอบกลับร้ อยละ 74.56 ซึ่งเป็ นแบบสอบถามที่นกั เรี ยนตอบไม่สมบูรณ์จานวน 84 ฉบับ
จึงเหลือแบบสอบถามที่สมบูรณ์จานวน 1,780 ฉบับครู จานวน 800 ฉบับ ได้ รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาจานวน 506 ฉบับ คิดเป็ นอัตราการตอบกลับร้ อยละ 63.25
ตัวแปรในการวิจยั เชิงสารวจประกอบด้ วยตัวแปรแฝงในการวิจยั ทังหมด
้
4 ตัว เป็ นตัวแปร
แฝงภายนอกจานวน 3 ตัว ได้ แก่ (1) ตัวแปรแฝงความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยน วัดจากตัวแปร
สังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงปั ญญา ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงอารมณ์ ความยึดมัน่
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ผูกพันเชิงพฤติกรรม (2) ตัวแปรแฝงความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยน วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 3
ตัวแปร คือ การได้ รับสัม พันธภาพที่ ดีจ ากผู้เกี่ ยวข้ อง การมี อิสระในการปกครองตนเอง และ
ความสามารถในการเรี ยน และ(3) ตัวแปรแฝงภายนอกการสนับสนุนทางการเรี ยน วัดจากตัวแปร
สังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ การสนับสนุนของพ่อแม่ การสนับสนุนของครู การสนับสนุนของเพื่อน
ส่วนตัวแปรแฝงภายในจานวน 1 ตัว ได้ แก่ ตัวแปรแฝงผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วัดจากตัวแปร
สังเกตได้ เกรด
เครื่ องมื อ เป็ นแบบสอบถามเพื่ อ วั ด ระดับ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น กั บ โรงเรี ยน ระดั บ
ความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยน ระดับการได้ รับ การสนับสนุนทางการเรี ยน และระดับการสร้ าง
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนโดยครู แบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น แบ่งเป็ น 5 ตอน ได้ แก่ ตอนที่
1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
ของนักเรี ยน ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยน ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับ
การสนับสนุนทางการเรี ยน และตอนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
โดยครู ข้ อคาถามมีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จานวน 72 ข้ อ
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ด้ านความตรงเชิงเนื ้อหา (content validity) ด้ วย
ค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับสิ่งที่ม่งุ วัด (IOC) พบว่ามีคา่ อยู่ระหว่าง 0.70 – 1.00
ความเที่ยงแบบสอดคล้ องภายใน (internal consistency of reliability) โดยใช้ สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยแบบสอบถามของนักเรี ยนมีคา่ ความ
เที่ยงอยู่ระหว่าง 0.708 – 0.917 แบบสอบถามของครูมีคา่ ความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.724-0.909 และ
ผลด้ านความตรงเชิ ง โครงสร้ างด้ วยการวิ เคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยื นยันอันดับที่ สอง(second
order confirmatory factor analysis : CFA) พบว่า โมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้ าง สามารถวัดได้
ด้ วยตัวแปรสังเกตได้ ในโมเดลการวัดได้ จริ ง การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยใช้ สถิติบรรยาย และ
สถิตภิ าคสรุปอ้ างอิง ได้ แก่ การวิเคราะห์เอสอีเอ็ม และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ างกลุม่ พหุ
ข้ อมูลพื ้นฐานของตัวอย่างในการวิจยั เชิงสารวจในระยะที่ 1 คือ นักเรี ยนส่วนใหญ่กาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษา (ร้ อยละ 60.50) เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 56.60) เรี ยนในโรงเรี ยน
ขนาดใหญ่ (ร้ อยละ 73.90) สังกัดโรงเรี ยนกทม. (ร้ อยละ 46.60) มีคะแนนO-NETของนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนอยู่ในกลุ่มสูง (ร้ อยละ 73.90) มีปรัชญาโรงเรี ยนที่ไม่เน้ นความสุข (ร้ อยละ 51.20) สภาพ
ครอบครัวของนักเรี ยนคือ พ่อแม่อยู่ด้วยกัน (ร้ อยละ 74.80) และอาศัยอยู่กบั พ่อแม่ (ร้ อยละ 70.70)
มีรายได้ ตอ่ เดือนของครอบครัว 10,001-20,000 บาทมากที่สดุ (ร้ อยละ 32.80) นักเรี ยนมีงานอดิเรก
คือ ดูทีวี (ร้ อยละ 51.59) วิชาที่ชอบคือ คณิตศาสตร์ (ร้ อยละ 47.99) โดยส่วนใหญ่ จานวนครูที่สนิท
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ต่ากว่า 5 คน (ร้ อยละ 67.30) จานวนคนในครอบครัวต่ากว่า 5 คน (ร้ อยละ 94.10) และจานวน
เพื่อนที่สนิทต่ากว่า 5 คน (ร้ อยละ 44.21)
ครู ส่วนใหญ่กาลังสอนอยู่ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษา (ร้ อยละ 66.60) เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ
74.31) มีอายุ 31-40 ปี มากที่สดุ (ร้ อยละ 32.93) มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี /เทียบเท่า (ร้ อยละ
69.06) มีประสบการณ์สอนมากกว่า 21 ปี (ร้ อยละ 32.34) มีระดับวิทยฐานะคือ ครู (ร้ อยละ 40.99)
สอนอยูใ่ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ (ร้ อยละ 51.20) สังกัดโรงเรี ยนสพฐ. (ร้ อยละ 63.53) และครูส่วนใหญ่
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ร้ อยละ 19.06)
ระยะที่ 2 การทดลองใช้ กลยุทธ์ ประชากรในระยะที่ 2 คือ ครู ระดับประถมศึกษาและ
มัธ ยมศึ ก ษาของโรงเรี ย นในเขตกรุ ง เทพมหานคร ตัว อย่ า งคื อ ครู ร ะดับ ประถมศึก ษาและ
มัธยมศึกษาของโรงเรี ยนในเขตกรุงเทพมหานครทังหมด
้
5 โรง แบ่งออกเป็ น โรงเรี ยนระดับประถม
ศึกษา 2 โรง สังกัดกรุงเทพมหานคร มีขนาดเล็ก ซึ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 1 โรง (ครู 14 คน และนักเรี ยน
152 คน) และกลุ่มควบคุม 1 โรง (ครู 9 คน และนักเรี ยน 200 คน) โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา 3 โรง
สังกัดสพฐ. มีขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ ซึ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 2 โรง กลุ่มทดลองที่ 1 (ครู 40 คน และ
นักเรี ยน 652 คน) กลุ่มทดลองที่ 2 (ครู 43 คน และนักเรี ยน 2,792 คน) กลุ่มควบคุม 1 โรง (ครู 27
คน และนักเรี ยน 2,557 คน) การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมทางเดียว (one-way ANCOVA) และรวบรวมจากการสนทนากลุ่ม และการบันทึกโดย
การวิเคราะห์เนื ้อหา

สรุ ปผลการวิจัย
1. ระดับความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน และวิธีการที่ได้ รับการสร้ างความยึด
มั่นผูกพันกับโรงเรี ยนจากครู
1.1 ในภาพรวม นักเรี ยนรับรู้ว่าตนเองมีความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนในทุกด้ านระดับมาก
โดยมี ความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ์ สูงกว่าด้ านอื่ น (3.92) รองลงมาคือ ความยึดมั่นผูกพันเชิ ง
ปั ญญา (3.57) และความยึดมัน่ ผูกพันเชิงพฤติกรรม (3.47) ในขณะที่ครูรับรู้ ว่านักเรี ยนมี ความยึด
มัน่ กับโรงเรี ยนในระดับปานกลาง โดยนักเรี ยนมีความยึดมัน่ ผูกพันเชิงอารมณ์อยู่ในระดับมาก (3.89)
แต่มีความยึดมัน่ กับโรงเรี ยนเชิงปั ญญา (3.14) และเชิงพฤติกรรม (3.18) อยูใ่ นระดับปานกลาง
1.2 ในภาพรวม นักเรี ยนมีความต้ องการจาเป็ นที่ต้องตอบสนองด้ านความสามารถใน
การเรี ยนสูงที่สดุ (0.15) รองลงมาคือ การมีอิสระในปกครองตนเอง (0.13) การได้ รับสัมพันธภาพที่
ดีจากผู้เกี่ยวข้ อง (0.08) ในขณะที่ครู รับรู้ว่านักเรี ยนมีความต้ องการจาเป็ นที่ต้องตอบสนองด้ าน
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ความสามารถในการเรี ยนสูงที่สดุ (0.24) รองลงมาคือ การมีอิสระในปกครองตนเอง (0.14) และ
การได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ยวข้ อง (0.12)
1.3 ในภาพรวม นักเรี ยนได้ รับการสนับสนุนทางการเรี ยนอยู่ในระดับมาก (3.71) โดย
การสนับสนุนของพ่อแม่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ (3.91) รองลงมาคือ การสนับสนุนของเพื่อน (3.68)
และการสนับสนุนของครู (3.56) ในขณะที่ครู รับรู้ว่านักเรี ยนได้ รับการสนับสนุนทางการเรี ยนอยู่ใน
ระดับมาก (3.65) โดยการสนับสนุนของครูมีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ (3.88) รองลงมาคือ การสนับสนุน
ของเพื่อน (3.69) และสนับสนุนของพ่อแม่ (3.39)
1.4 ในภาพรวม นักเรี ยนรับรู้ ว่าครู สร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนอยู่ในระดับมาก
(3.49) โดยครู ใช้ การเสริ มพลังนักเรี ยนมากที่สุด (3.59) รองลงมาคือ การสนับสนุน ความเป็ น
อัต ตาณัติ (3.51) และใช้ ก ารสร้ า งความสัม พัน ธ์ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง (3.35) ในขณะที่ ใน
ภาพรวม ครู รั บ รู้ ว่า ครู ส ร้ างความยึด มั่น ผูก พัน กับ โรงเรี ย นอยู่ใ นระดับ มาก (3.89) โดยครู ใ ช้
การเสริ มพลังนักเรี ยนมากที่สดุ (4.07) รองลงมาคือการสนับสนุนความเป็ นอัตตาณัติ (3.86) และ
การสร้ างความสัมพันธ์ (3.73)
2. การพัฒนาและตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพัน
2.1 การตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพัน กับโรงเรี ยนที่
อิงข้ อมูลการรับรู้ ของนักเรี ยน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square
= 23.95, df = 18, p = 0.157, GFI = 0.997, AGFI = 0.992, RMR = 0.002, RMSEA = 0.0140,
Chi-square/df = 1.331) โดยตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนมีอิทธิพทางตรงในทิศทางบวก
ต่อตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (DE=0.451) ในขณะที่
ตัวแปรความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยนมี อิทธิ พลทางอ้ อมในทิศทางลบต่อตัวแปรผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนผ่านความยึดมั่นผูกพัน กับโรงเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (IE=
-0.047) และตัว แปรการสนับ สนุ น ทางการเรี ย นมี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มในทิ ศ ทางบวกต่ อ ตัว แปร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน โดยผ่านความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (IE=0.443)
ตัวแปรการสนับสนุนทางการเรี ยนมี อิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อตัวแปรความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (DE=0.954, IE = 0.029) ตัวแปร
ความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยนมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางลบต่อตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ย นอย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 (DE=-0.105) และตัว แปรการสนับ สนุน ทาง

188
การเรี ย นมีอิท ธิพ ลทางตรงในทิศ ทางลบต่อ ตัว แปรความต้ อ งการจาเป็ นของนัก เรี ย น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (DE=-0.273)
2.2 การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความยึดมัน่ ผูกพัน
กับ โรงเรี ย นของโมเดลนัก เรี ย นและครู พบว่ า โมเดลนัก เรี ย นและโมเดลครู โมเดลนัก เรี ย น
ประถมศึ ก ษาและโมเดลนัก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา และโมเดลครู ป ระถมศึ ก ษาและโมเดลครู
มัธยมศึกษามีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลและค่าพารามิเตอร์ เมทริ กซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุ
จากตัวแปรแฝงการสนับสนุนของผู้เกี่ยวข้ องไปยังตัวแปรแฝงความต้ องการจาเป็ นและความยึดมัน่
ผูกพันกับโรงเรี ยน () และตัวแปรแฝงความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยนไปยังตัวแปรแฝงความยึด
มั่นผูกพันกับโรงเรี ยน (β) แต่โมเดลนักเรี ยนและโมเดลครู โมเดลนักเรี ยนประถมศึกษาและ
โมเดลนักเรี ยนมัธยมศึกษามีความแปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ สมั ประสิทธิ์ ถดถอยของตัวแปร
สังเกตได้ บนตัวแปรแฝงภายนอก (X) กล่าวคือความสัมพันธ์ ของตัวแปรในโมเดลการวัดของ
นักเรี ยนและครู และโมเดลการวัดของนักเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีความแตกต่างกัน
แต่โมเดลการวัดของครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีความเหมือนกัน
3. การพัฒนากลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียน
จากผลการวิเคราะห์เอสอีเอ็ม ผลการสนทนากลุ่ม และผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
สามารถกาหนดกลยุทธ์ การพัฒนาความยึดมัน่ ผูกพันเป็ น 3 ประเภทได้ แก่ การปลูกฝั ง /พัฒนา
(Cultivate/Develop) การกระตุ้น /ส่งเสริ ม (Promote/Enhance) และการสนับสนุน /อานวย
ความสะดวก (Support/Facilitate) แต่ละประเภทมีลกั ษณะของวิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่ง
พบว่า ในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา ครูสว่ นใหญ่ใช้ กลยุทธ์การปลูกฝั ง/พัฒนาโดยการจัดกิจกรรม
การให้ รางวัลและการชมเชย แต่กลยุทธ์ที่ทาให้ นกั เรี ยนมีความยึดมัน่ ผูกพันสูงขึ ้นอย่างชัดเจนคือ
กลยุ ท ธ์ ก ารสนั บ สนุ น /อ านวยความสะดวกโดยการจั ด กิ จ กรรมการมอบหมายงานตาม
ความต้ องการและความสนใจของนักเรี ยน ในขณะที่โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ครูส่วนใหญ่ใช้ กล
ยุทธ์การกระตุ้น/ส่งเสริ มโดยจัดกิจกรรมกลุ่ม แต่กลยุทธ์ที่ทาให้ นกั เรี ยนมีความยึดมัน่ ผูกพันสูงขึ ้น
นัน้ แตกต่างกันตามลักษณะโรงเรี ยนและนักเรี ยน กล่าวคือโรงเรี ยนขนาดใหญ่ และรายได้ ของ
ครอบครั วนักเรี ยนอยู่ในระดับปานกลางนัน้ การใช้ กลยุท ธ์ การกระตุ้น /ส่ง เสริ ม โดยการจัดให้
นักเรี ยน เพื่อน ครูทากิจกรรมร่ วมกัน และการให้ คาปรึกษานักเรี ยนรายบุคคล จะทาให้ นกั เรี ยนมี
ความยึดมัน่ ผูกพันสูงขึ ้น ในขณะที่โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษและรายได้ ของครอบครัวนักเรี ยนอยู่ใน
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ระดับปานกลางถึงระดับสูงนัน้ การใช้ กลยุทธ์การสนับสนุน/อานวยความสะดวก จะทาให้ นกั เรี ยนมี
ความยึดมัน่ ผูกพันสูงขึ ้น
3.2 ผลการวิเคราะห์สถิติที พบว่า ค่าเฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของกลุ่มทดลอง
หลังการทดลองสูง กว่าก่อนทดลองทุกด้ าน ทัง้ ในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมแบบทางเดียว (one-way ANCOVA) พบว่า เมื่อ
ควบคุมอิทธิ พลค่าเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนก่อนการทดลองแล้ ว นักเรี ยนที่เป็ นกลุ่ม
ทดลองมีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนโดยรวมหลังการทดลองสูงกว่านักเรี ยนที่เป็ นกลุ่ม
ควบคุม อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ 0.05 และนัก เรี ย นประถมศึก ษาที่ เ ป็ นนัก เรี ย นชัน้
ประถมศึกษามีคา่ เฉลี่ยความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนโดยรวมหลังการทดลองสูงกว่านักเรี ยนที่เป็ น
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอการอภิปรายผลการวิจัยแยกเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การอภิปรายผล
การวิเคราะห์ข้อมูล เบื ้องต้ น และตอนที่ 2 การอภิป รายผลตามวัต ถุป ระสงค์ก ารวิจ ยั แบ่ง
ออกเป็ น 4 ประเด็น รวมกับการอภิปรายข้ อจากัดเป็ น 5 ประเด็น ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 การอภิปรายผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ น
คุณภาพเครื่ องมือในการวิจยั ดีทงในด้
ั ้ านความตรงเชิงเนื ้อหา ความตรงของโมเดลการวัด
และความเที่ยง กรอบแนวคิดในการวิจยั สร้ างขึ ้นจากการพัฒนา การวิเคราะห์ข้อมูลเลือกใช้ สถิติที่
เหมาะสม ทาให้ ผลการวิจยั มีความน่าเชื่อถือ แต่ตวั อย่างในการทดลองไม่สามารถควบคุมให้ มี
จานวนที่เ ท่ากันได้ เพราะฉะนัน้ การนาผลการวิจัยไปใช้ นัน้ ควรใช้ อย่ างระมัดระวัง แต่ผ้ ูวิจัยมี
ความเห็นว่าผลการวิจยั เชื่อถือได้ เพราะว่าสัดส่วนไม่แตกต่างกันมากนัก
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น พบว่าตามหลักการวิจยั ต้ องทากับครู ทงโรงเรี
ั้
ยน แต่
งานวิจยั ครัง้ นี ้ ครู บางคนไม่ให้ ความร่ วมมือตังแต่
้ ต้น และมีครู ขาดหายไปหลังจากมีก ารทดลอง
ระยะหนึง่ โดยจานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ขาดหายไปมีประมาณ 60% โดยปกติครูในโรงเรี ยนมักจะเข้ า
ร่ ว มโครงการวิ จัย นี ต้ ามค าสั่ง ของผู้บ ริ ห าร แต่ใ นงานวิ จัย ครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย ได้ ข อความร่ ว มมื อ กับ
ผู้อานวยการในการออกนโยบายโรงเรี ยนเพื่ อให้ ครู ใช้ กลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผู กพันกับ
โรงเรี ย น โดยให้ ครู เ ข้ าร่ ว มโครงการตามความสมัค รใจ ดัง นัน้ ครู จึ ง อาจขาดแรงจู ง ใจใน
การปฏิบตั งิ าน ซึง่ เป็ นประเด็นที่นา่ สนใจในการศึกษาต่อไป เพื่อหาตัวอย่างที่เป็ นอาสาสมัคร และ
หากลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนที่ได้ ผลมากขึ ้น
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ตอนที่ 2 การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์
1. ความยึดมั่นผู กพันกั บโรงเรี ยนของนั กเรี ยนและวิธีการที่ได้ รับการสร้ างความยึดมั่ น
ผูกพันกับโรงเรี ยนจากครู
ผลของการวัดตัวแปรแฝงรวม 4 ตัว คือ ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน
ความต้ องการจาเป็ นในการเรี ยน การสนับสนุนทางการเรี ยน และการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยน พบว่า การวัดโดยตรงจากนักเรี ยนและการวัดตามการรั บรู้ ของครู ไม่ตรงกัน กล่าวคือ
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนและการสนับสนุนทางการเรี ยนที่วดั จากนักเรี ยนมีคา่ เฉลี่ยสูงกว่าผล
การวัดตามการรับรู้ของครูซึ่ง ผลการวิจยั นี ้อธิบายได้ ว่าครูอาจจะเข้ าไม่ถึงความรู้ สึกด้ านความยึด
มั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน เนื่องจากครู เห็นพฤติกรรมความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนที่
แสดงออก แต่ไม่ได้ เห็นพฤติกรรมที่เป็ นทัศนคติเชิง อารมณ์ ซึ่ง สอดคล้ องกับงานวิจัย Hecht
(1978) พบว่า ครูมกั สังเกตเห็นพฤติกรรมที่แสดงออกเป็ นพฤติกรรมภายนอก (overt behavior) ได้
ชัดเจนมากกว่าพฤติกรรมภายใน (covert behavior) ในขณะที่การสนับสนุนทางการเรี ยนของครู
นัน้ มุม มองของครู ใ กล้ เ คี ย งกับนัก เรี ยน โดยผลการวัด จากครู ต่ า กว่าผลการวัด จากนัก เรี ย น
เล็ กน้ อย แต่การสนับสนุนทางการเรี ยนของพ่อแม่และเพื่ อน นักเรี ยนจะรู้ ดีกว่าครู จึง ทาให้ ผ ล
การวัดของครูต่ากว่าของนักเรี ยน
ตัวแปรความต้ องการจาเป็ นในการเรี ยน และการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนที่วดั
จากนักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าผลการวัดตามการรับรู้ ของครู ซึ่งอธิบายได้ ว่าเพราะครู เป็ นผู้สร้ าง
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน จึงคาดหวังว่าน่าจะเกิดขึ ้นสูง แต่นกั เรี ยนซึ่งเป็ นผู้รับ อาจจะไม่ได้
รับรู้หรื อพัฒนาไม่ได้ ตามที่ครูคาดหวัง ส่วนตัวแปรเกี่ยวกับความต้ องการจาเป็ นนัน้ การที่ครูรับรู้ว่า
สูง กว่า อาจเป็ นเพราะประเด็น ที่ ถามเกี่ ยวกับ การได้ รับสัม พันธภาพที่ ดี การมีอิสระในการ
ปกครองตนเอง และความสามารถในการเรี ยน ซึง่ เป็ นความต้ องการจาเป็ นที่เกิดขึ ้นในชันเรี
้ ยนและ
ครูมีบทบาทสาคัญที่ทาให้ เกิดขึ ้น ครูจึงรับรู้ว่าครูตงใจท
ั ้ า แต่ในสภาพเป็ นจริ งนักเรี ยนอาจมีความ
ต้ องการจาเป็ นน้ อยกว่าที่ครูรับรู้
สรุปผลการอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อ 1 แสดงว่าการที่ผ้ วู ิจยั เก็บข้ อมูลทังจาก
้
ของครู แ ละของนั ก เรี ย นน่ า จะเป็ นการออกแบบการวิ จั ย ที่ เ หมาะสม เพราะให้ ผลวิ จั ย มี
ความแตกต่า งกัน การเก็ บ ข้ อมูล ทัง้ สองแบบนี ย้ ัง มี ประโยชน์ ที่ช่ว ยให้ ค รู ใช้ เ ป็ นข้ อ มูล ในการ
วางแผนจัดการส่งเสริ มให้ เกิดความยึดมัน่ ผูกพันมากขึ ้น และในแง่ของการวิจยั อาจใช้ ผลการวัด
ของครูเป็ นเกณฑ์ในการตรวจสอบความตรงของผลการวัดของนักเรี ยนโดยการวิเคราะห์ ความตรง
เชิงเกณฑ์สมั พันธ์ (Criterion-Related Validity) ได้ อีกด้ วย
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2. โมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียน
การอภิปรายโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแยกอภิปรายได้ 4 ประเด็น คือ ความตรงของ
โมเดล อิทธิ พลของตัวแปรทานาย การวิเคราะห์เอสอีเอ็ม และการประมาณระดับตัวแปรตาม
การรับรู้ของครูโดยเป็ นนักเรี ยนรายบุคคล
2.1 โมเดลที่พัฒนาขึ ้นประกอบด้ วยตัวแปรสาเหตุ 3 ตัวคือ ความยึดมั่นผูกพันกับ
โรงเรี ยน ความต้ องการจาเป็ นในการเรี ยน การสนับสนุนทางการเรี ยนโดยความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยนเป็ นตัวแปรส่งผ่าน ลักษณะของโมเดลมีเอกสารและงานวิจยั สนับสนุน จึงทาให้ โมเดลมี
ความตรง ผลการวิจยั นี ้ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนได้
(R2=0.945) ดีกว่างานวิจยั ที่ศกึ ษาในแนวเดียวกันนี ้ เนื่องจากตัวแปรได้ ผ่านกระบวนการคัดกรอง
อย่างดี ประกอบกับเป็ นการสอบถามจากครูและค้ นคว้ าจากเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องงานวิจยั ที่
ศึกษาในแนวเดียวกันนีไ้ ด้ แก่ งานวิจัยของ Jang Reeve Ryanและ Kim(2009) พบว่า
ความต้ องการจาเป็ นอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนได้ 49%
และงานวิจยั ของ Walker Greene และ Mansell (2006) พบว่า แรงจูงใจภายในสามารถทานาย
ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงปั ญญาได้ 24%
ลัก ษณะของโมเดลที่ พัฒ นาขึ น้ มี ผ ลการวิ จัย เพิ่ ม เติ ม คื อ การวิ เ คราะห์ ค วามไม่
แปรเปลี่ยนของครู และนักเรี ยน นักเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และครู ประถมศึกษาและ
มัธ ยมศึ ก ษา ข้ อค้ น พบนี จ้ ะเป็ นประโยชน์ ส าหรั บ นิ สิ ต บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาและครู อ าจารย์ ร ะดับ
บัณฑิตศึกษาจะได้ ใช้ เป็ นต้ นแบบการวิจัยต่อไป นอกจากนันผลการวิ
้
จัยมีความน่าสนใจในการ
อภิปรายคือ ครูประถมศึกษากับครูมธั ยมศึกษาแทบไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่คอ่ ยตรงกับการวิเคราะห์
ของต่างประเทศ เพราะงานในต่างประเทศจะทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด และครู
ทังประถมศึ
้
กษาและมัธยมศึกษาควรจะใช้ กลยุทธ์ แตกต่างกันในแต่ละระดับ แต่พบว่าครู ไทยทัง้
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใช้ กลยุทธ์ เหมือนกัน ซึ่งขัดแย้ งกับความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล
ของนักเรี ยน แสดงให้ เห็นว่ากลยุทธ์ที่ใช้ กบั นักเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาควรแตกต่างกัน
ซึง่ เป็ นประเด็นที่ผ้ บู ริหารควรให้ ความสาคัญในการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
2.2 การอภิปรายด้ านอิทธิ พลของตัวแปรทานาย ซึ่งตัวแปรทานายทัง้ 3 ตัวได้ แก่
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน ความต้ องการจาเป็ นในการเรี ยน การสนับสนุนทางการเรี ยนที่มีตอ่
ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และบทบาทของตัว แปรส่ง ผ่า นคื อ ความยึด มั่น ผูก พัน กับ โรงเรี ย น
ผลการวิจยั สรุปได้ วา่ ในตัวแปรทานายทัง้ 3 ตัวนัน้ ตัวแปรการสนับสนุนทางการเรี ยนและความยึด
มัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเป็ นตัวทานายที่ดีของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ซึ่งค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
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ของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกับความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน (0.451) มีค่าสูงกว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนกับการสนับสนุนทางการเรี ยน (0.443) และเมื่อวิเคราะห์แยกอิทธิพลพบว่า อิทธิพล
จากความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนไปผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นอิทธิพลทางตรง แต่อิทธิพลจาก
การสนับสนุนทางการเรี ยนไปผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นอิทธิพลทางอ้ อมผ่านความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยน นันแสดงว่
้
าการพัฒนาผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ถ้ าพัฒนาแต่ความยึดมัน่
ผู ก พั น กั บ โรงเรี ย นอย่ า งเดี ย ว จะเพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นได้ ส่ ว นหนึ่ ง แต่ ถ้ าพั ฒ นา
การสนับสนุนทางการเรี ยนจะทาให้ ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยน และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนได้ ดีขึ ้นซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั Zimmer-Gembeckและคณะ (2006) พบว่าการสนับสนุน
ของครู ที่มาจากความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างครูและนักเรี ยนมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นโดยผ่า นความยึด มั่น ผูก พัน กับ โรงเรี ย น และการสนับ สนุน ของเพื่ อ นนัก เรี ย นที่ ม าจาก
ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างเพื่อนและนักเรี ยนมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยผ่าน
บริบทของโรงเรี ยนและความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
2.3 ในการวิเคราะห์เอสอีเอ็ม ไม่มีอิทธิพลทางตรงจากการสนับสนุนกับโรงเรี ยนไปยัง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เนื่องจากไม่พบเอกสารและงานวิจยั แต่จากข้ อค้ นพบในการวิจยั ระยะที่ 2
พบว่า การสนับสนุน ส่ง ผลต่อผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยน เพราะฉะนัน้ ทาให้ ผ ลการวิเ คราะห์ ใ น
การวิ จัย ครั ง้ นี ย้ ัง ไม่ส มบูร ณ์ เ ท่า ที่ ค วร ผู้วิ จัย เห็ น ว่ า ควรต้ อ งมี ก ารท า การวิ เ คราะห์ ทุติ ย มาน
(secondary analysis) โดยการนาข้ อมูลชุดนี ้มาวิเคราะห์ใหม่และทาเป็ นงานวิจยั เรื่ องใหม่ โดย
การลากเส้ นเชื่อมให้ มีอิทธิพลทางตรงจากการสนับสนุน ทางการเรี ยนไปผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ด้ วยเป็ นโมเดลแข่งขัน (competing model) เพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบว่าโมเดลเดิมและโมเดล
แข่งขัน โมเดลใดมีความตรงมากกว่ากัน (Jöreskog, 1996)
2.4 การวัดตัวแปรในโมเดลทัง้ 4 ตัวของนักเรี ยนตามการรับรู้ ของครู เป็ นการวัดจาก
ความคิดเห็นของครูที่มองนักเรี ยนของตนประมาณ 30-50 คนในภาพรวม ไม่แยกเป็ นรายบุคคล
ดังนันความถู
้
กต้ องในการวัดในโมเดลของครู จึงมีน้อยกว่าผลการวัดจากนักเรี ยนโดยตรง ผู้วิจัย
พิจารณาเห็นว่า หากสามารถทาได้ โดยให้ ครูประมาณระดับตัวแปรทัง้ 4 ตัวเป็ นรายบุคคลได้ โดย
ใช้ เ ครื่ องมื อที่ ง่ ายและสะดวก เช่น แบบสอบถามสัน้ และทาการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบโมเดล
เอสอี เ อ็ ม ที่ วัดจากนักเรี ย นทุกคนและที่ วัดจากนักเรี ยนทุกคนตามการรั บรู ของครู จะทาให้ ไ ด้
ผลการวิจยั ที่ได้ สาระสนเทศที่ชดั เจนมากขึ ้น
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3. การนาเสนอกลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่ นผู กพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนจากผลของ
การวิเคราะห์ เอสอีเอ็ม
ความสมบูรณ์ ของกลยุทธ์ กลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนแบ่ง เป็ น 3
กลยุทธ์ แต่ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์เอสอีเอ็มนัน้ วิธีการที่เกี่ยวกับความต้ องการจาเป็ นคือ
การตอบสนองความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยน และการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้ องที่ทาให้ เกิด
ความยึ ด มั่น ผู ก พัน กั บ โรงเรี ย น ซึ่ ง จะเห็ น ว่ า ตัว แปรในโมเดลทั ง้ หมดหนัก ไปทาง กลยุ ท ธ์
การสนับสนุน แสดงให้ เ ห็นว่าผลการวิจัยจากเอสอี เอ็ม อย่างเดียวจะไม่สมบูรณ์ ซึ่ง ตรงตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั ครัง้ นี ้ที่ทาเป็ น 2 ระยะ คือ ต้ องมีการวิเคราะห์เอสอีเอ็มร่วมกับการทดลอง
ทังนี
้ ้ลักษณะแบบแผนการวิจยั ที่ผสมระหว่างการวิจยั และพัฒนากับการทดลองไม่ตรงกับงานวิจยั
อื่นทาให้ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและให้ ผลวิจยั ที่สมบูรณ์ สมควรนาไปเป็ นแบบอย่าง
การสนับสนุนของครู มี อิทธิ พ ลต่อความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนมากกว่า
การสนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ โดยเฉพาะด้ านการดูแลเอาใจใส่นกั เรี ยนของครู จึงแสดงให้
เห็นว่าครูเป็ นบุคคลที่ควรใช้ กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนมากที่สุด
และการใช้ กลยุทธ์ นนั ้ จะส่งเสริ มความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนให้ เพิ่มมากขึ ้น ซึ่ง สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Tucker และคณะ (2002) Fredricks และคณะ (2004) White-McNulty Patrikakou
และ Weissberg (2005) Niemi (2007) ที่ให้ ครูใช้ กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
กับนักเรี ยน นอกจากนันยั
้ งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Ryzin Gravely และ Roseth (2007) ที่
พบว่า การสนับสนุนของครู ส่ง ผลต่อความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน โดยเฉพาะ
ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงพฤติกรรม (Skinner, Furrer, Marchand, & Kindermann, 2008)
4. การทดลองใช้ กลยุทธ์ การสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนของนักเรียน
การทดลองใช้ กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน ควรจะต้ องทาการจัดกระทา
2 กลุ่มที่มีลกั ษณะที่เทียบเคียงกันได้ (compatible) ในการวิจยั ครัง้ นี ้มีการจัดกระทา 2 แบบคือ
การใช้ เ อกสารความรู้ และการที่ ผ้ ูวิจัย เข้ าไปมี ส่วนร่ วมในกระบวนการของครู เพื่ อติดตามผล
การดาเนินงานของครู ในสภาพจริง อาจใช้ แต่การแจกเอกสารความรู้ที่สมบูรณ์ โดยผู้วิจยั ไม่เข้ าไป
มีส่วนร่ วมในการติดตามผลการดาเนินงาน ซึ่งน่าจะทาให้ การสรุ ปผลการวิจยั ได้ ชดั เจน ว่าผลที่
เกิ ด ขึ น้ มาจากการให้ เอกสารความรู้ เพี ย งส่ ว นเดี ย ว หรื อ อาจมี ก ารออกแบบการวิ จัย โดย
การควบคุม ด้ วยการจัดกระทาหลายรู ปแบบ เพื่ อเปรี ยบเที ยบการปฏิ สัม พั นธ์ กัน เช่น การใช้
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เอกสารหรื อการมีส่วนร่ วมในการติดตามผลการดาเนินงานควรออกแบบแฟคตอเรี ยลแบบ 2X2
และเปรี ยบเทียบการปฏิสมั พันธ์กนั จะทาให้ ได้ ผลการวิจยั ที่สมบูรณ์มากขึ ้น
ครู ใช้ กลยุทธ์ การสนับสนุน/อานวยความสะดวกค่อนข้ างน้ อย แต่โดยส่วนใหญ่ กลุ่มที่ใช้
กลยุท ธ์ ประเภทนี ้ นักเรี ยนมี ความมยึดมั่น ผูกพันกับโรงเรี ยนเพิ่ม ขึน้ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
การจัดการเรี ยนการสอนตามความต้ องการ/ความสนใจของผู้เรี ยน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
Irvin (2007) ที่พบว่า การสร้ างบรรยากาศการเรี ยนที่ดีภายในห้ องเรี ยน โดยจัดกิจกรรมทางสังคม
ที่สร้ างสรรค์ตามความต้ องการของนักเรี ยน จะทาให้ นกั เรี ยนมีความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนมาก
ขึ ้น นอกจากนันกลยุ
้
ทธ์ การสนับสนุน/อานวยความสะดวกเป็ นการจัดกิจกรรมที่ให้ นกั เรี ยนเป็ น
ผู้ออกแบบเป็ นหลัก ซึ่งหลักการของการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ Huba และ Freed (2000) ที่สรุปว่าหลักการเรี ยนรู้โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ไว้ ซึ่ง
หลักการข้ อหนึง่ ที่สาคัญคือ นักเรี ยนต้ องกาหนดหรื อออกแบบแนวทางการปฏิบตั ิด้วยตนเอง ซึ่งจะ
ทาให้ องค์ความรู้นา่ สนใจและตรงประเด็นมากยิ่งขึ ้น
ข้ อจากัดของการวิจัย
1. ตัวอย่างในการวิจัยระยะที่ 2 ไม่ค่อยสมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถควบคุมให้ กลุ่ม
ตัว อย่ า งทุก คนท าได้ ถ้ า เป็ นการวิ จัย ที่ มี ผ ลตอบแทนหรื อ การเข้ า ไปอย่ า งเป็ นทางการซึ่ ง มี
การกาหนดหรื อคาสัง่ จากผู้บริหารให้ ทกุ คนทาการทดลองครัง้ นี ้
2. ข้ อจากัดในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เนื่องจากทางโรงเรี ยนที่เป็ นกลุม่ ควบคุมไม่เต็มใจที่จะ
ให้ เก็บข้ อมูลหลังการทดลอง จึงทาให้ ไม่สามารถเปรี ยบเทียบก่อนและหลังได้ อย่างสมบูรณ์ อย่างไร
ก็ตามผู้วิจยั ได้ เปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังของนักเรี ยน โดยการประมาณค่านักเรี ยนที่ไม่มี
ข้ อมูล ด้ วยการใช้ ข้อมูลก่อนการทดลองของนักเรี ยนในระดับชันที
้ ่ไม่มีข้อมูล และข้ อมูลหลังการ
ทดลองของนักเรี ยนในระดับชันอื
้ ่นมาประมาณค่าข้ อมูลหลังการทดลองของนักเรี ยนที่ไม่มีข้อมูล
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนจากผล
การวิเคราะห์เอสอีเอ็ม: การพัฒนาและการนาไปปฏิบตั ิผ้ วู ิจยั ได้ นาเสนอข้ อเสนอแนะโดยแบ่งเป็ น
2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็ นการนาเสนอเกี่ยวกับข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ และส่วนที่ 2
เป็ นการนาเสนอเกี่ยวกับข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป มีรายละเอียดดังนี ้
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ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับนักเรี ยน เช่น ครู พ่อแม่ และเพื่อน ควรตอบสนองความต้ องการจาเป็ น
ของนักเรี ยนด้ านการเรี ยน โดยเฉพาะด้ านการได้ รับสัมพันธภาพอันดีจากผู้ เกี่ยวข้ อง ซึ่งจะทาให้
นักเรี ยนมีความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนยิ่งขึ ้น
2. ผู้บริ หารของการศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ควรพัฒนาทังความยึ
้
ดมัน่
ผูก พัน กับ โรงเรี ย นและการสนับ สนุน ทางการเรี ย น เนื่ อ งจากผลการวิ จัย พบว่า อิ ท ธิ พ ลจาก
การสนับสนุนทางการเรี ยนไปผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นอิทธิพลทางอ้ อมผ่านความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยน
3. ผู้บริ หารของสถานศึกษาควรให้ ความสาคัญกับการส่งเสริ มให้ ครู พ่อแม่ และเพื่อน
นักเรี ยนมีสว่ นร่วมในการสนับสนุนการเรี ยนของนักเรี ยนทังด้
้ านการดูแลเอาใจใส่ และการส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน เนื่องจากผลการวิจยั พบว่า อิทธิพลจากการสนับสนุนทางการเรี ยนเหล่านี ้
เป็ นอิทธิพลทางตรงและทางอ้ อมต่อความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยน
4. ลัก ษณะของโมเดลที่ พัฒ นาขึน้ มี ผ ลการวิ จัย เพิ่ ม เติ ม คื อ การวิ เ คราะห์ ค วามไม่
แปรเปลี่ยนของครู และนักเรี ยน นักเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และครู ประถมศึกษาและ
มัธ ยมศึ ก ษา ข้ อค้ น พบนี จ้ ะเป็ นประโยชน์ ส าหรั บ นิ สิ ต บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาและครู อ าจารย์ ร ะดับ
บัณฑิตศึกษาจะได้ ใช้ เป็ นต้ นแบบการวิจยั ต่อไป
5. ครูควรใช้ กลยุทธ์การสนับสนุน/อานวยความสะดวกเพิ่มมากขึ ้น เนื่องจากผลการวิจยั
พบว่า กลยุธ์การสนับสนุน/อานวยความสะดวก ทาให้ นกั เรี ยนมีความยึดมั่นผูกพันเพิ่มมากขึน้
นอกจากนัน้ การใช้ กลยุทธ์ นีย้ ัง สอดคล้ องกับหลักการจัดการเรี ยนการสอนที่สาคัญคือ การจัด
การเรี ยนการสอนโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
6. ผู้บริ หารของสถานศึกษาและครู สามารถใช้ ผลการวัดตัวแปรแฝงทัง้ 4 ตัวของครู เป็ น
เกณฑ์ในการตรวจสอบความตรงของผลการวัดของนักเรี ยนโดยการวิเคราะห์ ความตรงเชิงเกณฑ์
สัมพันธ์ (Criterion-Related Validity) ได้
7. ลัก ษณะแบบแผนการวิ จั ย ที่ ผ สมระหว่ า งการวิ จั ย และพั ฒ นากั บ การทดลองมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวและให้ ผลวิจยั ที่สมบูรณ์ สมควรแก่การนาไปเป็ นแบบอย่างในการวิจยั

196
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. การให้ ครูประมาณระดับตัวแปรทัง้ 4 ตัวเป็ นรายบุคคลได้ โดยใช้ เครื่ องมือที่ง่ายและ
สะดวก เช่น แบบสอบถามสัน้ และทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบโมเดลเอสอีเอ็มที่วดั จากนักเรี ยน
ทุกคนและที่วัดจากนักเรี ยนทุกคนตามการรับรู ของครู จะทาให้ ได้ ผลการวิจัยที่ได้ สารสนเทศที่
ชัดเจนมากขึ ้น
2. ถ้ าต้ องการให้ งานวิจยั นี ้สมบูรณ์มากขึ ้น ควรเพิ่มตัวแปรทานายความยึดมัน่ ผูกพันกับ
โรงเรี ยนของนักเรี ยนในการวิเคราะห์เอสอีเอ็ม โดยการใช้ กลยุทธ์ ด้านการกระตุ้นส่งเสริ ม และ
การปลูกฝั งพัฒนาจากการวิจยั ในระยะที่ 2 เข้ าไปในโมเดล
3. เพื่ อ ให้ ผลการทดลองการใช้ กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ างความยึ ด มั่น ผู ก พัน กั บ โรงเรี ย น มี
ความชัดเจนมากขึ ้น ควรทาการจัดกระทาเพียงอย่างเดียว เช่น การใช้ เอกสารความรู้เป็ นการจัด
กระท าอย่ า งเดี ย ว หรื อ การที่ ผ้ ู วิ จัย เข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการของครู เพื่ อ ติ ด ตามผล
การดาเนินงานของครูเป็ นการจัดกระทาเพียงอย่างเดียว
4. ควรมีการวิจยั เพิ่มเติมว่าครู คาดหวังระดับใด และครูรับรู้ ว่าสภาพความเป็ นจริ งระดับ
ใด และเมื่อนาผลการวิจัยใหม่มาเปรี ยบเทียบ จะเห็นว่าสิ่งที่ครู รับรู้ ว่าเป็ นจริ งแตกต่างกับที่ครู
คาดหวัง แต่จะให้ ข้อมูลที่สอดคล้ องกับผลการวัดจากนักเรี ยนมากกว่า
5. ควรมีการวิจยั ด้ วยการวิเคราะห์ทตุ ิยมาน (secondary analysis)โดยการนาข้ อมูลชุดนี ้
มาวิเคราะห์ใหม่และทาเป็ นงานวิจัยเรื่ องใหม่ ด้ วยการลากเส้ นเชื่ อมให้ มี อิทธิ พ ลทางตรงจาก
การสนับสนุนทางการเรี ยนไปผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ วยเป็ นโมเดลแข่งขัน (competing model)
เพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบว่าโมเดลเดิมและโมเดลแข่งขัน โมเดลใดมีความตรงมากกว่ากัน
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1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช สุชีวะ
อาจารย์ประจา สาขาวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจยั และจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช วงษ์นาม
อาจารย์ประจา สาขาวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. รองศาสตราจารย์ นิยะดา ชุณหวงศ์
อาจารย์ประจา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
อาจารย์ประจา สาขาวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจยั และจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร อรัญญา ตุ้ยคาภีร์
อาจารย์ประจา สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ดร. ปนันดา เลอเลิศยุตธิ รรม
อาจารย์ประจา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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แบบสอบถามสาหรั บนักเรี ยน
เลขที่ประจาตัว…………………….
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป (โปรดขีดลงในช่ องที่ตรงกับความเป็ นจริงและเติมข้ อความให้ สมบูรณ์ )
1. เพศ
� 1) ชาย � 2) หญิง
2. อายุ
………… ปี
3. กาลังศึกษาชัน้
�1) ป.6/…
� 2) ม.1/…
� 3) ม.2/…
� 4) ม.3/… � 5) ม.4/…
� 6) ม.5/…
� 7) ม.6/…
� 8) ป.3/…
� 9) ป.4/…� 10) ป.5/…
7. วิชาที่ชอบเรี ยน (ตอบได้ มากกว่า1ข้ อ)
�1) ภาษาไทย
� 2) วิทยาศาสตร์
� 3)คณิตศาสตร์
� 4) ภาษาอังกฤษ � 5) สังคม � 6) อื่นๆ.........
8. งานอดิเรก (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
� 1) ดูทีวี
� 2) อ่านหนังสือ
� 3) เล่นกับเพื่อน
� 4) เล่นเกมส์
� 5)เล่นกีฬา
� 6) อื่นๆ.........
9. เกรดเฉลี่ยเทอมที่ผ่านมา…………
10. เกรดเฉลี่ยสะสม…………
11. จานวนครู ที่สนิทในโรงเรี ยน.........คน
12. จานวนพี่น้อง (รวมตนเอง) .........คน
13. เพื่อนสนิทในโรงเรี ยน .........คน
14. สภาพครอบครัว � 1) พ่อแม่อยู่ด้วยกัน � 2) พ่อแม่แยกกัน/หย่าร้ างกัน � 3) พ่อ/แม่เสียชีวิตหรื อทังพ่
้ อและแม่
15. ที่พกั อาศัย
� 1) อยู่กบั พ่อแม่
� 2) อยู่กบั พ่อหรื อแม่
� 3) อยู่กบั ญาติ� 4) อยู่กบั คนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่และญาติ
16. อาชีพของพ่อ
� 1) รับราชการ
� 2) ค้ าขาย � 3) เกษตรกรรม � 4) บริ ษัทเอกชน � 5) รับจ้ างทัว่ ไป � 6) พ่อบ้ าน
17. อาชีพของแม่
� 1) รับราชการ
� 2) ค้ าขาย � 3) เกษตรกรรม � 4) บริ ษัทเอกชน � 5) รับจ้ างทัว่ ไป � 6) แม่บ้าน
18. ระดับการศึกษาของพ่อ � 1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี � 2) ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า � 3) ปริ ญญาโท � 4) ปริ ญญาเอก
19. ระดับการศึกษาของแม่ � 1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี � 2) ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า � 3) ปริ ญญาโท � 4) ปริ ญญาเอก
20. รายได้ ตอ่ เดือนของครอบครัว (พ่อแม่รวมกัน)
� 1) ต่ากว่า 10,000 บาท � 2) 10,001-20,000 บาท� 3) 20,001-30,000 บาท
� 4) 30,001-40,000 บาท � 5) 40,001-50,000 บาท� 6) มากกว่า 50,000 บาท

ตอนที่ 2 โปรดขีดในช่องที่ตรงกับคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของท่ านในปั จจุบนั มากทีส่ ดุ
น้ อยที่สดุ
น้ อย ปานกลาง มาก
ปั จจุบันท่ านมีคุณลักษณะ/พฤติกรรมนีร้ ะดับใด
1. เมื่อมีปัญหาในการเรียน ฉันจะพยายามแก้ ไขปั ญหานัน้ โดยไม่ยอ่ ท้ อ
2. ถึงจะมีการบ้ านต้ องทามาก ฉันก็ไม่กงั วล/กลัว
3. ฉันมุง่ มัน่ ตังใจจะเรี
้
ยนให้ ได้ ดีในแต่ละวิชา
4. ต่อให้ เนื ้อหาที่เรียนยากแค่ไหน ฉันก็ไม่ท้อที่จะเรียนให้ เข้ าใจ
5. ฉันไม่ให้ ความสาคัญกับการกาหนดเป้าหมายการเรียน
6. ฉันตังใจวางแผนการเรี
้
ยนเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
7. ฉันไม่ร้ ูสกึ สนุกกับการมาโรงเรียน
8. ฉันมีความสุข/รู้สกึ ดีกบั สิ่งที่ครูสอน
9. ฉันชอบโรงเรียนนี ้ ไม่เคยคิดอยากย้ ายไปเรียนที่อื่น
10. ฉันรู้สกึ ดีที่ได้ เป็ นสมาชิกคนหนึ่งของโรงเรียน
11. โรงเรียนเป็ นสถานที่ที่ทาให้ ฉันได้ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
12. ฉันไม่เห็นคุณค่าของการเรียนหนังสือ
13. ฉันเตรียมอุปกรณ์การเรียนพร้ อมเสมอ
14. ฉันเตรียมทบทวนความรู้เพื่อเรียนเรื่องใหม่
15. ฉันตังใจฟั
้ งครูสอนและมีสว่ นร่วมในการเรียน
16. ฉันทางานทีค่ รูมอบหมายไม่เสร็จตามกาหนด
17. ฉันยอมรับฟั งข้ อผิดพลาดในการเรียนของตนเองจากคนอื่น
18. ฉันนาข้ อบกพร่องในการเรียนหรือการสอบมาปรับปรุงแก้ ไข

มากที่สดุ
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ตอนที่ 3 ข้ อความมี 2 ส่วน ทังด้
้ านซ้ ายและด้ านขวา โปรดตอบทังสองส่
้
วน โดยขีดในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นหรือความเป็ นจริงของท่านมากที่สดุ
ปั จจุบนั นี ้ สิ่งต่อไปนี ้เป็ นความจริงสาหรั บ
ท่ านในระดับใด
ปาน
มาก
น้ อยที่สดุ น้ อย
มาก
กลาง
ที่สดุ

สิ่งต่อไปนี ้ ควรเกิดขึน้ กับท่านในระดับใด
น้ อยที่สดุ น้ อย

ปาน
กลาง

ข้ อรายการ
มาก

มากที่สดุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

เมื่ออยูใ่ นโรงเรี ยน ฉันไม่ร้ ูสกึ โดดเดี่ยว หรื อว้ าเหว่
ฉันได้ รับการดูแลเอาใจใส่ด้านการเรี ยนอย่างดี
ฉันรู้สกึ ว่าได้ รับความรักจากคนรอบข้ าง เวลามา
โรงเรี ยน
ฉันได้ รับการสนับสนุนให้ ได้ เรี ยนในสิ่งที่อยาก
เรี ยนรู้
เมื่อฉันมีปัญหาทางการเรี ยน จะมีคนคอยช่วย
ชี ้แนะ
ถ้ าฉันทาการบ้ านไม่ได้ ก็จะมีคนคอยช่วยสอน
ถ้ าต้ องเลื อกท าอะไรสักอย่างในห้ องเรี ยน ฉั นมีส่วน
ร่วมกับการตัดสินใจนัน้
ฉัน มีส่วนร่ วมในการบอกครู ว่าตนเองอยากเรี ยนรู้
เรื่ องอะไรบ้ าง
ฉัน สามารถตัดสิ นใจเลื อกท ากิ จ กรรมอะไรก็ ไ ด้
ตามที่เหมาะกับตัวฉัน
ไม่มีใครบังคับให้ ฉันต้ องทาในสิ่งที่ฉันไม่ชอบ
ฉั น สามารถแสดงความคิ ด เห็ น ในห้ องเรี ย นได้
อย่างเต็มที่
ฉันมีอิสระที่จะทาสิ่งที่ต้องการหรื อชอบ โดยไม่ถกู
ใครกดดัน
ฉันมีวิธีการเรี ยน ที่ทาให้ ได้ คะแนนสอบออกมาดี
ฉั นสามารถส่ งงานครบตามก าหนดโดยใช้ วิ ธี การ
จัดการเวลาที่ฉันสร้ างขึ ้น
ฉันสามารถหาวิธีการขจัดจุดอ่อนในการเรี ยนของ
ตนเองได้
ฉันมัน่ ใจในตนเองว่าสามารถเรี ยนหนังสือได้ ดี
ฉันเชื่อมัน่ ว่าสามารถแก้ ไขปั ญหาทางการเรี ยนได้
ด้ วยตนเอง
ฉันตัง้ ใจว่าจะสอบให้ ได้ คะแนนดี และฉันก็ สอบ
ได้ คะแนนดี

ตอนที่ 4 โปรดขีดในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นหรือตรงกับความเป็ นจริงของท่ านมากทีส่ ดุ
ปั จจุบนั นี ้ สิง่ ต่อไปนีเป็
้ นความจริ งสาหรั บท่ านในระดับใด

1. พ่อแม่สอนให้ ฉันเป็ นมิตรและเข้ ากับคนอื่นได้
2. ครอบครัวของฉันปลูกฝั งให้ กล้ าคิดกล้ าทา และกล้ าแสดงออก
ตังแต่
้ เด็ก
3. พ่อแม่ฝึกให้ ฉันรู้จกั ตัดสินใจในเรื่อง ๆ ต่าง ๆ ด้ วยตนเอง
4. พ่อแม่สนับสนุนการเรี ยนของฉัน เช่น ให้ เรียนพิเศษ สอนการบ้ าน
สนใจซักถามเรื่องการเรี ยน ฯลฯ

น้ อยที่สดุ

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สดุ
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ปั จจุบนั นี ้ สิง่ ต่อไปนีเป็
้ นความจริ งสาหรั บท่ านในระดับใด

น้ อยที่สดุ

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สดุ

5. พ่อแม่ไม่ให้ เวลากับการพบพูดคุยปรึกษากับครูเกี่ยวกับการเรียน
ของฉัน
6. ครูสนใจ ให้ ความรักความอบอุน่ กับฉัน
7. ครูแสดงความมัน่ ใจและเชื่อมัน่ ในตัวฉัน
8. ครูไม่ให้ อิสระในการเลือกทาสิ่งที่ฉันชอบหรือสนใจ
9. ครูให้ กาลังใจและแนะนาฉันด้ านการเรียน เมื่อฉันมีปัญหา
10. ครูเปิ ดโอกาสให้ ฉันได้ ร่วมตัดสินใจในเรื่องการเรียนของตนเอง
11. ครู ไม่บอกข้ อดีหรื อสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ ไขเกี่ยวกับการเรี ยนของ
ฉัน
12. เพื่อน ๆ ช่วยเตือนฉัน เมื่อเห็นฉันทาอะไรไม่เหมาะสม
13. เพื่อนในโรงเรียนทาให้ ฉันรู้สกึ ไม่ไว้ ใจพวกเขา
14. เพื่อน ๆ ให้ กาลังใจฉันได้ ดี เวลาฉันรู้สกึ ท้ อ
15. เพื่อน ๆ แบ่งปั นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์กบั การเรียนของฉัน
16. เพื่อน ๆ ให้ คาปรึกษา เวลาฉันมีปัญหาต้ องการความช่วยเหลือ
17. เมื่อขอความช่วยเหลือ เพื่อนจะเต็มใจช่วยเหลือฉัน
ตอนที่ 5 โปรดขีดในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ครูทามากทีส่ ดุ ในปั จจุบนั
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ปั จจุบันนี ้ ครู ทา สิง่ ต่อไปนี ้ในระดับใด
น้ อยที่สดุ
ครูไม่มีสว่ นร่วมในการวางแผนการเรี ยนของฉัน
ครูช่วยทาให้ พอ่ แม่เข้ าใจความรู้สึกนึกคิดหรือความต้ องการของฉัน
ครูให้ ความสาคัญกับความต้ องการและความสนใจของฉัน
ครูจดั การเรี ยนการสอนไม่สอดล้ องกับความต้ องการหรือความสนใจ
ของฉัน
ครูถามความสมัครใจของฉันในการมอบหมายงานในห้ องเรี ยน
ครูมอบหมายงาน โดยแบ่งตามความเหมาะสมกับคุณลักษณะฉัน
ครูให้ ฉันทาตามแผนการเรี ยนที่ฉันกาหนดไว้
ครูให้ ฉันควบคุมตนเองให้ ทบทวนบทเรี ยนที่เพิ่งเรี ยนไป
เมื่อฉันต้ องตอบคาถามในห้ องเรี ยน ครูจะให้ ฉันให้ เหตุผลประกอบ
ครูไม่ซกั ถามเกี่ยวกับบทเรี ยนที่ฉันเรี ยนแล้ ว
ครูให้ ฉันรับฟั งความคิดเห็นที่แตกต่างจากเพื่อนคนอื่น
ครูเปิ ดโอกาสให้ ฉนั แสดงความคิดเห็นในห้ องเรี ยน
เมื่อฉันมีปัญหาด้ านการเรี ยน ครูจะช่วยเหลือฉันเสมอ
ครูยนิ ดีให้ คาปรึกษากับฉัน เมื่อฉันมีปัญหา
ครูไม่ให้ ฉนั บอกข้ อดีและข้ อเสียของการบ้ าน/งาน/กิจกรรมของตนเองและ
เพื่อนในห้ อง
เมื่อสอบเสร็จ ครูจะแจ้ งคะแนนพร้ อมอธิบายคาตอบให้ ฉันรู้
ครูอธิบายเพิ่มขึ ้นทั ้งในและนอกห้ อง เพื่อทาให้ ฉันเข้ าใจบทเรี ยนอย่าง
ลึกซึ ้ง
พฤติกรรมที่ครูแสดงความคาดหวังกับฉันทาให้ ฉันรู้สึกเห็นคุณค่าของ
ตนเอง

น้ อย

ขอบคุณทุกคนที่เสียสละเวลาให้ ข้อมูล

ปานกลาง

มาก

มากที่สดุ
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แบบสอบถามสาหรั บครู
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป (โปรดขีดลงในช่ องที่ตรงกับความเป็ นจริงและเติมข้ อความให้ สมบูรณ์ )
1. เพศ
� 1) ชาย
� 2) หญิง
2. อายุ
� 1) น้ อยกว่า 31 ปี � 2) 31-40 ปี
� 3) 41-50 ปี
� 4) 51 ปี ขึ ้นไป
3. ประสบการณ์ทางาน � 1) น้ อยกว่า 6 ปี � 2) 6-10 ปี
� 3) 11-15 ปี
� 4) 16-20 ปี � 5) 21 ปี ขึ ้นไป
4. ระดับการศึกษาสูงสุด � 1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี � 2) ปริ ญญาตรี
� 3) ปริ ญญาโท
� 4) ปริ ญญาเอก
5. ระดับวิทยฐานะ
� 1) ครู ผ้ ชู ่วย
� 2) ครู
� 3) ชานาญการ
� 4) ชานาญการพิเศษ
� 5) เชี่ยวชาญ
� 6) เชี่ยวชาญพิเศษ
6. สถานศึกษาตัง้ อยู่ที่ � 1) ภาคเหนือ
� 2) ภาคอีสาน
� 3) ภาคกลาง
� 4) ภาคใต้ � 5) กรุ งเทพมหานคร
7. ขนาดโรงเรี ยน
� 1) เล็ก
� 2) กลาง
� 3) ใหญ่
� 4) ใหญ่พเิ ศษ
8. สังกัดโรงเรี ยน
� 1) สพฐ.
� 2) สช.
� 3) เทศบาล
� 4) กทม.
9. ระดับชันที
้ ่สอน (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
� 1) ป.6/…
� 2) ม.1/…
� 3) ม.2/…
� 4) ม.3/…
� 5) ม.4/…
� 6) ม.5/…
� 7) ม.6/… � 8) ป.3/…� 9) ป.4/…
� 10) ป.5/…
10. กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ หลักที่สอน (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
� 1) วิทยาศาสตร์ � 2) คณิตศาสตร์ � 3) ภาษาไทย � 4) สังคม
�5) ภาษาต่างประเทศ
� 6) ศิลปะ
� 7) สุขศึกษาและพลศึกษา
�8) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตอนที่ 2 โปรดขีดในช่องที่ตรงกับคุณลักษณะหรื อพฤติกรรมของนักเรี ยนที่คณ
ุ สอนในปั จจุบนั ในความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
ปั จจุบันนี ้ นักเรียนที่คุณสอนมีคุณลักษณะ/พฤติกรรมนี ้
น้ อยที่สดุ
น้ อย ปานกลาง
มาก มากที่สดุ
อยู่ในระดับใด
1. เมื่อมีปัญหาในการเรี ยน นักเรี ยนจะพยายามแก้ ไขปั ญหานัน้ โดยไม่
ย่อท้ อ
2. ถึงจะมีการบ้ านต้ องทามาก นักเรี ยนก็ไม่กงั วล/กลัว
3. นักเรี ยนมุ่งมัน่ ตังใจจะเรี
้
ยนให้ ได้ ดีในแต่ละวิชา
4. ต่อให้ เนื ้อหาที่เรี ยนยากแค่ไหน นักเรี ยนก็ไม่ท้อที่จะเรี ยนให้ เข้ าใจ
5. นักเรี ยนไม่ให้ ความสาคัญกับการกาหนดเป้าหมายการเรี ยน
6. นักเรี ยนตังใจวางแผนการเรี
้
ยนเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
7. นักเรี ยนไม่ร้ ู สกึ สนุกกับการมาโรงเรี ยน
8. นักเรี ยนมีความสุข/รู้ สกึ ดีกบั สิง่ ที่ครู สอน
9. นักเรี ยนชอบโรงเรี ยนนี ้ ไม่เคยคิดอยากย้ ายไปเรี ยนที่อื่น
10. นักเรี ยนรู้ สกึ ดีที่ได้ เป็ นสมาชิกคนหนึง่ ของโรงเรี ยน
11. โรงเรี ยนเป็ นสถานที่ที่ทาให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ สงิ่ ใหม่ ๆ
12. นักเรี ยนไม่เห็นคุณค่าของการเรี ยนหนังสือ
13. นักเรี ยนเตรี ยมอุปกรณ์การเรี ยนพร้ อมเสมอ
14. นักเรี ยนเตรี ยมทบทวนความรู้ เพื่อเรี ยนเรื่ องใหม่
15. นักเรี ยนตังใจฟั
้ งครู สอนและมีสว่ นร่ วมในการเรี ยน
16. นักเรี ยนทางานที่ครู มอบหมายไม่เสร็ จตามกาหนด
17. นักเรี ยนยอมรับฟั งข้ อผิดพลาดในการเรี ยนของตนเองจากคนอื่น
18. นักเรี ยนนาข้ อบกพร่ องในการเรี ยนหรื อการสอบมาปรับปรุ งแก้ ไข
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ตอนที่ 3 ข้ อความมี 2 ส่วน ทังด้
้ านซ้ ายและด้ านขวา โปรดตอบทังสองส่
้
วน โดยขีดในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ ความรู้สึก/
พฤติกรรมของนักเรียนที่ท่านสอนมากที่สดุ
ท่านคิดว่านักเรี ยนควรมีความรู้สกึ /
ในปั จจุบนั สิ่งต่อไปนี ้เป็ นความจริงสาหรับ
พฤติกรรมนี ้อยูใ่ นระดับใด
นักเรี ยน ในระดับใด
รายการสาหรั บประเมินนักเรียน
น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
มาก
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
1. เมื่ออยูใ่ นโรงเรี ยน นักเรี ยนไม่ร้ ูสกึ โดด
เดี่ยว หรื อว้ าเหว่
2. นักเรี ยนได้ รับการดูแลเอาใจใส่ด้านการ
เรี ยนอย่างดี
3. นักเรี ยนรู้สกึ ว่าได้ รับความรักจากคนรอบ
ข้ าง เวลามาโรงเรี ยน
4. นักเรี ยนได้ รับการสนับสนุนให้ ได้ เรี ยนใน
สิ่งที่อยากเรี ยนรู้
5. เมื่อนักเรี ยนมีปัญหาทางการเรี ยน จะมี
คนคอยช่วยชี ้แนะ
6. ถ้ านักเรี ยนทาการบ้ านไม่ได้ ก็จะมีคนคอย
ช่วยสอน
7. ถ้ า ต้ อ ง เ ลื อก ท า อ ะ ไ รสั ก อ ย่ า ง ใ น
ห้ องเรี ย น นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มกั บ การ
ตัดสินใจนัน้
8. นักเรี ยนมีสว่ นร่วมในการบอกครู ว่าตนเอง
อยากเรี ยนรู้เรื่ องอะไรบ้ าง
9. นั ก เรี ยนสามารถตั ด สิ น ใจเลื อ กท า
กิจกรรมอะไรก็ได้ ตามที่เหมาะกับตน
10. ไม่มีใครบังคับให้ นักเรี ยนต้ องทาในสิ่งที่
นักเรี ยนไม่ชอบ
11. นักเรี ยนสามารถแสดงความคิ ดเห็ นใน
ห้ องเรี ยนได้ อย่างเต็มที่
12. นักเรี ยนมีอิสระที่จะทาสิ่งที่ต้องการหรื อ
ชอบ โดยไม่ถกู ใครกดดัน
13. นักเรี ยนมีวิธีการเรี ยน ที่ทาให้ ได้ คะแนน
สอบออกมาดี
14. นักเรี ยนสามารถส่งงานครบตามกาหนด
โดยใช้ วิธีการจัดการเวลาที่นกั เรี ยนสร้ าง
ขึ ้น
15. นักเรี ยนสามารถหาวิธีการขจัดจุดอ่อนใน
การเรี ยนของตนเองได้
16. นักเรี ยนมัน่ ใจในตนเองว่าสามารถเรี ยน
หนังสือได้ ดี
17. นักเรี ยนเชื่ อมั่นว่าสามารถแก้ ไขปั ญหา
ทางการเรี ยนได้ ด้วยตนเอง
18. นักเรี ยนตัง้ ใจว่าจะสอบให้ ได้ คะแนนดี
และนักเรี ยนก็สอบได้ คะแนนดี
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ตอนที่ 4 โปรดขีดในช่องที่ตรงกับที่ทา่ นคิดว่าตรงกับความเป็ นจริงสาหรั บนักเรียนมากที่สดุ
ในปั จจุบนั สิ่งต่อไปนี ้เป็ นความจริงสาหรับนักเรียนในระดับใด น้ อยที่สดุ น้ อย ปานกลาง
1. พ่อแม่สอนให้ นกั เรียนเป็ นมิตรและเข้ ากับคนอื่นได้
2. ครอบครัวของนักเรี ยนปลูกฝั งให้ กล้ าคิดกล้ าทา และกล้ า
แสดงออกตังแต่
้ เด็ก
3. พ่อแม่ฝึกให้ นกั เรียนรู้จกั ตัดสินใจในเรื่ อง ๆ ต่าง ๆ ด้ วย
ตนเอง
4. พ่อแม่ชว่ ยชี ้แนะแนวทางการศึกษาให้ นักเรียน
5. พ่อแม่สนับสนุนการเรี ยนของนักเรียน เช่น ให้ เรี ยนพิเศษ สอน
การบ้ าน สนใจซักถามเรื่ องการเรียนฯลฯ
6. พ่อแม่ไม่ให้ เวลากับการพบพูดคุยปรึกษากับครูเกี่ยวกับการ
เรียนของนักเรี ยน
7. ครูสนใจ ให้ ความรักความอบอุน่ กับนักเรียน
8. ครูแสดงความมัน่ ใจและเชื่อมัน่ ในตัวนักเรียน
9. ครูไม่ให้ อิสระในการเลือกทาสิ่งที่นกั เรียนชอบหรื อสนใจ
10. ครูให้ กาลังใจและแนะนานักเรี ยนด้ านการเรียน เมื่อนักเรียน
มีปัญหา (+)
11. ครูเปิ ดโอกาสให้ นกั เรียนได้ ร่วมตัดสินใจในเรื่ องการเรียนของ
ตนเอง
12. ครูไม่บอกข้ อดีหรื อสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ ไขเกี่ยวกับการเรียน
ของนักเรียน
13. เพื่อน ๆ ช่วยเตือนนักเรี ยน เมื่อเห็นนักเรี ยนทาอะไรไม่
เหมาะสม
14. เพื่อนในโรงเรี ยนทาให้ นกั เรียนรู้สกึ ไม่ไว้ ใจพวกเขา
15. เพื่อน ๆ ให้ กาลังใจนักเรียนได้ ดี เวลานักเรียนรู้สกึ ท้ อ
16. เพื่อน ๆ แบ่งปั นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์กับการเรี ยนของ
นักเรียน
17. เพื่อน ๆ ให้ คาปรึกษา เวลานักเรียนมีปัญหาต้ องการความ
ช่วยเหลือ
18. เมื่อขอความช่วยเหลือ เพื่อนจะเต็มใจช่วยเหลือนักเรี ยน

มาก มากที่สดุ
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ตอนที่ 5 ข้ อความมี 2 ส่วน ทังด้
้ านซ้ ายและด้ านขวา โปรดตอบทังสองส่
้
วน โดยขีดในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นหรื อ
ความเป็ นจริงของท่ านมากที่สดุ
ท่านคิดว่าครูควรทาสิ่งต่อไปนี ้ระดับใด
น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ

ข้ อรายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

ครูไม่มีสว่ นร่วมในการวางแผนการเรี ยน
ของนักเรี ยน
ครูช่วยทาให้ พอ่ แม่เข้ าใจความรู้สึกนึกคิด
หรื อความต้ องการของนักเรี ยน
ครูให้ ความสาคัญกับความต้ องการและ
ความสนใจของนักเรี ยน
ครูจดั การเรี ยนการสอนไม่สอดล้ องกับ
ความต้ องการหรื อความสนใจของนักเรี ยน
ครูถามความสมัครใจของนักเรี ยนในการ
มอบหมายงานในห้ องเรี ยน
ครูมอบหมายงาน โดยแบ่งตามความ
เหมาะสมกับคุณลักษณะนักเรี ยน
ครูให้ นกั เรี ยนทาตามแผนการเรี ยนที่
นักเรี ยนกาหนดไว้
ครูให้ นกั เรี ยนควบคุมตนเองให้ ทบทวน
บทเรี ยนที่เพิ่งเรี ยนไป
เมื่อนักเรี ยนต้ องตอบคาถามในห้ องเรี ยน
ครูจะให้ นกั เรี ยนให้ เหตุผลประกอบ
ครูไม่ซกั ถามเกี่ยวกับบทเรี ยนที่นกั เรี ยน
เรี ยนแล้ ว
ครูให้ นกั เรี ยนรับฟั งความคิดเห็นที่
แตกต่างจากเพื่อนคนอื่น
ครูเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนแสดงความ
คิดเห็นในห้ องเรี ยน
เมื่อนักเรี ยนมีปัญหาด้ านการเรี ยน ครูจะ
ช่วยเหลือนักเรี ยนเสมอ
ครูยินดีให้ คาปรึ กษากับนักเรี ยน เมื่อ
นักเรี ยนมีปัญหา
ครูไม่ให้ นกั เรี ยนบอกข้ อดีและข้ อเสียของ
การบ้ าน/งาน/กิจกรรมของตนเองและเพื่อน
ในห้ อง
เมื่อสอบเสร็ จ ครู จะแจ้ งคะแนนพร้ อม
อธิบายคาตอบให้ นกั เรี ยนรู้
ครูอธิบายเพิ่มขึ ้นทัง้ ในและนอกห้ อง เพื่อทา
ให้ นกั เรี ยนเข้ าใจบทเรี ยนอย่างลึกซึ ้ง
พฤติกรรมที่ครู แสดงความคาดหวังกับ
นักเรี ยนทาให้ นกั เรี ยนรู้สึกเห็นคุณค่าของ
ตนเอง

ขอบคุณทุกคนที่เสียสละเวลาให้ ข้อมูล

ปั จจุบนั นี ้ ท่ านทาจริงในระดับใด
น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
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ภาคผนวก ง
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ผลการวิเคราะห์ในตอนนี ้แบ่งเป็ น 4 ส่วน คือ ส่ วนที่ 1 ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของ
นักเรี ยน ส่ วนที่ 2 ความต้ องการจาเป็ นในการเรี ยน ส่ วนที่ 3 การสนับสนุนทางการเรี ยน และ
ส่ วนที่ 4 วิธีการที่ได้ รับการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนจากครู ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์โดยใช้
สถิตพิ ื ้นฐานเพื่อแสดงการแจกแจงและร้ อยละ(%) เป็ นรายข้ อคาถาม และเพื่อแสดงระดับและการ
แจกแจงของตัวแปรแต่ละตัว ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1 ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน
ผลการตอบแบบสอบถามความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนของนักเรี ยน 3 ด้ าน คือ ความยึด
มัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญา เชิงอารมณ์ และเชิงพฤติกรรม โดยข้ อรายการแต่ละข้ อมีลกั ษณะ
เป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ ระดับ 1 หมายถึง ไม่เคยทาหรื อทาน้ อยมาก ระดับ 2 หมายถึง
ทาน้ อย ระดับ 3 หมายถึง ทาเป็ นบางครัง้ ระดับ 4 หมายถึง ทาบ่อยๆ และระดับ 5 หมายถึง ทา
เป็ นประจา ซึ่งผลการวิเคราะห์ ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญาเป็ นรายข้ อคาถาม พบว่า
นักเรี ยนส่วนใหญ่เลือกตอบว่าทาเป็ นบางครัง้ (ระดับ 3) และทาบ่อยๆ (ระดับ 4) ด้ วยจานวนข้ อ
รายการที่เท่ากัน โดยมีคา่ เฉลี่ยของความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญาอยู่ในช่วง 3.26– 3.81
ในขณะที่ครูส่วนใหญ่เลือกตอบว่านักเรี ยนทาเป็ นบางครัง้ (ระดับ 3) ทุกข้ อรายการ โดยมีคา่ เฉลี่ย
ของความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงปั ญญาอยูใ่ นช่วง 3.05-3.33 ดังตาราง 1
ตาราง 1 จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความยึดมัน่ ผูกพันเชิงปั ญญา
ข้ อรายการ

1

2

นักเรียน
3 4 5 Mean SD

1

ความมุ่งมั่นในการจัดการกับปั ญหา
1. ความพยายามในการแก้ ไขปั ญหา 25 109 776 652 217 3.52 0.84 18
(1.4) (6.1) (43.6) (36.6) (12.2)

2

3

ครู
4

5 Mean SD

86 262 124 15 3.06 0.82

(3.6) (17.0) (51.9) (24.6) (3.0)

2.การเผชิญกับความยากลาบากในงาน 50 246 839 478 167 3.26 0.91 13 103 245 130 12 3.05 0.81
(2.8) (13.8) (47.1) (26.9) (9.4)

ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการเรียน
1. ความตังใจเรี
้ ยนให้ ได้ ดี

18
(1.0)
2. การทาความเข้ าใจกับบทเรียนที่ยาก 25
(1.4)

ความมุ่งมั่นในการวางแผนการเรียน
1. การให้ ความสาคัญกับการกาหนด
เป้าหมาย
2. ความตังใจในการวางแผนการเรี
้
ยน
ให้ บรรลุเป้าหมาย

(2.6) (20.5) (48.7) (25.8) (2.4)

103 613 699 346 3.70 0.88 4
(5.8) (34.5) (39.3) (19.4)
(0.8)
206 744 589 209 3.42 0.89 11
(11.6) (42.0) (33.2) (11.8)
(2.2)

64 234 168
(12.6) (46.2) (33.2)
105 249 125
(20.8) (49.3) (24.8)

36 3.33 0.82
(7.1)
15 3.06 0.81
(3.0)

71 173 442 624 460 3.69 1.08 16 100 188 167 28 3.18 0.93
(4.0) (9.8) (25.0) (35.3) (26.0)
(3.2) (20.0) (37.7) (33.5) (5.6)
19 120 481 719 441 3.81 0.92 9 86 243 140 27 3.18 0.84
(1.1) (6.7) (27.0) (40.4) (24.8)
(1.8) (17.0) (48.1) (27.7) (5.3)
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ผลการวิ เ คราะห์ ความยึด มั่น ผูก พัน กับ โรงเรี ยนเชิ ง อารมณ์ เป็ นรายข้ อ คาถาม พบว่า
นักเรี ยนส่วนใหญ่เลือกตอบว่าทาบ่อยๆ (ระดับ 4) เกือบทุกข้ อรายการ ยกเว้ นความรู้สึก ไม่อยาก
ย้ ายไปเรี ยนที่อื่น ที่นกั เรี ยนส่วนใหญ่เลือกตอบว่าทาเป็ นบางครัง้ (ระดับ 3) โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนเชิงอารมณ์อยูใ่ นช่วง 3.58– 4.28 ในขณะที่ครูส่วนใหญ่เลือกตอบว่า
นักเรี ยนทาบ่อยๆ (ระดับ 4) ทุกข้ อรายการ โดยมีค่าเฉลี่ยของความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนเชิง
อารมณ์อยูใ่ นช่วง 3.71-4.07 ดังตาราง 2
ตาราง 2 จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความยึดมัน่ ผูกพันเชิงอารมณ์
ข้ อรายการ
ความรู้ สึกดี
1. รู้สกึ สนุกกับการมาโรงเรียน
2. มีความสุข/รู้สกึ ดีกบั สิ่งที่ครูสอน

1

2

นักเรียน
3 4 5 Mean SD 1

2

3

ครู
4

5 Mean SD

66 148 351 560 646 3.89 1.10 10 43 116 212 125 3.79 0.98
(3.7) (8.4) (19.8) (31.6) (36.5)
(2.0) (8.5) (22.9) (41.9) (24.7)
31 80 566 685 414 3.77 0.91 4 15 155 270 62 3.73 0.74
(1.7) (4.5) (31.9) (38.6) (23.3)
(0.8) (3.0) (30.6) (53.4) (12.3)

ความรู้ สึกว่ าเป็ นส่ วนหนึ่งของโรงเรี ยน
1. ความรู้สกึ ไม่อยากย้ ายไปเรียนที่อื่น 67 184 616 482 430 3.58 1.08 3
(3.8) (10.3) (34.6) (27.1) (24.2)

9 106 265 123 3.98 0.76
(0.6) (1.8) (20.9) (52.4) (24.3)

2. ความรู้สกึ ดีที่ได้ เป็ นสมาชิกคนหนึ่ง 27 83 458 655 553 3.91 0.94 2 5
(1.5) (4.7) (25.8) (36.9) (31.1)
(0.4) (1.0)
ของโรงเรียน
การเห็นคุณค่ าของการเรียน
1. ความรู้สกึ ว่าโรงเรียนเป็ นสถานที่ที่ 30 52 326 722 646 4.07 0.90 1 6
(1.7) (2.9) (18.4) (40.7) (36.4)
(0.2) (1.2)
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
2. การเห็นคุณค่าของการเรียนหนังสือ 49 75 217 428 1008 4.28 1.01 13 62
(2.8) (4.2) (12.2) (24.1) (56.7)

74 301 123 4.07 0.68
(14.7) (59.6) (24.4)
85 282 131 4.06 0.70
(16.8) (55.8) (25.9)

120 176 135 3.71 1.07
(2.6) (12.3) (23.7) (34.8) (26.7)

ผลวิ เ คราะห์ ค วามยึด มั่น ผูก พัน กับ โรงเรี ย นเชิ ง พฤติ ก รรมเป็ นรายข้ อ ค าถาม พบว่ า
นักเรี ยนส่วนใหญ่เลือกตอบว่าทาเป็ นบางครัง้ (ระดับ 3) เกือบทุกข้ อรายการ ยกเว้ น 2 ข้ อรายการ
ที่ นักเรี ยนส่วนใหญ่ เ ลื อ กตอบว่าทาบ่อยๆ (ระดับ 4) คือ การทางานที่ ครู ม อบหมายเสร็ จ ตาม
กาหนด และการยอมรับฟั งข้ อผิดพลาดของตนเองจากคนอื่น โดยมีคา่ เฉลี่ยของความยึดมัน่ ผูกพัน
กับโรงเรี ยนเชิงพฤติกรรมกรรมอยู่ในช่วง 3.12– 3.60 ในขณะที่ครู ส่วนใหญ่เลือกตอบว่านักเรี ยน
ทาเป็ นบางครัง้ (ระดับ 3) เกื บทุกข้ อรายการ ยกเว้ นการมีส่วนร่ วมในการเรี ยน ที่ครู ส่วนใหญ่
เลือกตอบว่านักเรี ยนทาบ่อยๆ (ระดับ 4) โดยมีค่าเฉลี่ ยของความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรี ยนเชิ ง
พฤติกรรมอยูใ่ นช่วง 2.85-3.46 ดังตาราง 3
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ตาราง 3 จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความยึดมัน่ ผูกพันเชิงพฤติกรรม
ข้ อรายการ

นักเรียน
3 4 5 Mean SD

ครู
4

1 2
1 2 3
การเตรียมความพร้ อมด้ านการเรี ยน
1. การเตรียมอุปกรณ์การเรียนพร้ อม 40 180 672 575 308 3.52 0.97 13 63 227 172
(2.3) (10.1) (37.9) (32.4) (17.4)
(2.6) (12.5) (44.9) (34.0)
เสมอ
2. การเตรียมทบทวนความรู้เพื่อเรียน 44 326 885 414 107 3.12 0.86 30 119 257 93
(2.5) (18.4) (49.8) (23.3) (6.0)
(5.9) (23.6) (50.9) (18.4)
เรื่องใหม่
ความตัง้ ใจเรียน
20 135 736 680 203 3.51 0.83 4 39 209 224
1.การมีสว่ นร่วมในการเรียน
(1.1) (7.6) (41.5) (38.3) (11.4)

2. การทางานที่ครูมอบหมายเสร็จตาม
กาหนด
ติดตามและประเมินผลการเรียน
1. การยอมรับฟั งข้ อผิดพลาดของ
ตนเอง จากคนอื่น
2.การนาข้ อบกพร่องของตนเองมา
ปรับปรุงแก้ ไข

5 Mean SD
31 3.29 0.86
(6.1)
6 2.85 0.83
(1.2)

27 3.46 0.75
(0.8) (7.8) (41.6) (44.5) (5.4)

57 216 570 627 303 3.51 1.01 18 98 203 157 30 3.16 0.93
(3.2) (12.2) (32.1) (35.4) (17.1)
(3.6) (19.4) (40.1) (31.0) (5.9)
30 148 626 678 295 3.60 0.92 9 60 256 165 15 3.23 0.76
(1.7) (8.3) (35.2) (38.2) (16.6)
(1.8) (11.9) (50.7) (32.7) (3.0)
29 124 692 673 261 3.57 0.88 12 96 254 134 10 3.07 0.79
(1.6) (7.0) (38.9) (37.8) (14.7)
(2.4) (19.0) (50.2) (26.5) (2.0)

2 ความต้ องการจาเป็ นในการเรียน (needs)
ผลการตอบแบบสอบถามความต้ องการจาเป็ นในการเรี ยน 3 ด้ าน คือ ความต้ องการได้ รับ
สัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ยวข้ อง การมีอิสระในการปกครองตนเอง และความสามารถในการเรี ยน
ซึ่งในการตอบแบบสอบถามส่วนนี ้แบ่งการตอบเป็ น 2 ส่วน คือ สภาพที่ควรจะเป็ น และสภาพที่
เป็ นจริ ง โดยข้ อรายการแต่ละข้ อมีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ ระดับ 1 หมายถึง
ควรจะเป็ น/ปั จจุบนั เป็ นจริงน้ อยที่สดุ ระดับ 2 หมายถึง ควรจะเป็ น/ปั จจุบนั เป็ นจริ งน้ อย ระดับ 3
หมายถึง ควรจะเป็ น/ปั จจุบนั เป็ นจริงปานกลาง ระดับ 4 หมายถึง ควรจะเป็ น/ปั จจุบนั เป็ นจริ งมาก
และระดับ 5 หมายถึง ควรจะเป็ น/ปั จจุบนั เป็ นจริงมากที่สดุ
ผลการวิเคราะห์สภาพที่ ควรจะเป็ นของการได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ยวข้ องเป็ นราย
ข้ อคาถาม พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่เลือกตอบว่าควรจะเป็ นมาก (ระดับ 4) เกื อบทุกข้ อรายการ
ยกเว้ น 2 ข้ อรายการที่นกั เรี ยนส่วนใหญ่เลือกตอบว่าควรจะเป็ นมากที่สดุ (ระดับ 5) คือ การได้ รับ
การสนับสนุนให้ ได้ เรี ยนในสิ่งที่อยากเรี ยนรู้ และความรู้ สึกโดดเดี่ยวหรื อว้ าเหว่ เมื่ออยู่โรงเรี ยน
โดยมีคา่ เฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็ นของการได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ยวข้ องอยู่ในช่วง 3.22–
4.00 ในขณะที่ครูสว่ นใหญ่เลือกตอบว่าควรจะเป็ นมากที่สดุ (ระดับ 5) และควรจะเป็ นมาก (ระดับ
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4) ด้ วยจานวนข้ อรายการที่เท่ากัน โดยมีคา่ เฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็ นของการได้ รับสัมพันธภาพ
ที่ดีจากผู้เกี่ยวข้ องอยูใ่ นช่วง 3.77-4.38 ดังตาราง 4
ผลการวิเคราะห์สภาพที่เป็ นจริ งในปั จจุบนั ของการได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ยวข้ อง
เป็ นรายข้ อคาถาม พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่เลือกตอบว่าควรจะเป็ น/ปั จจุบนั เป็ นจริ งปานกลาง
(ระดับ 3) เกือบทุกข้ อรายการ ยกเว้ น ความรู้สกึ โดดเดี่ยวหรื อว้ าเหว่ เมื่ออยู่โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนส่วน
ใหญ่เลือกตอบว่าปั จจุบนั เป็ นจริงมากที่สดุ (ระดับ 5) โดยมีคา่ เฉลี่ยของสภาพที่เป็ นจริ งในปั จจุบนั
ของการได้ รั บ สัม พัน ธภาพที่ ดี จ ากผู้เ กี่ ย วข้ อ งอยู่ ใ นช่ ว ง 3.24– 3.66 ในขณะที่ ค รู ส่ ว นใหญ่
เลือกตอบว่าปั จจุบนั เป็ นจริ งมาก (ระดับ 4) ทุกข้ อรายการ โดยมีค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็ นจริ งใน
ปั จจุบนั ของการได้ รับสัมพันธภาพที่ดีจากผู้เกี่ยวข้ องอยูใ่ นช่วง 3.43-3.95
ตาราง 4 จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการได้ รับสัมพันธภาพที่ดี
ข้ อรายการ

1

2

การได้ รับความรักและห่ วงใยจากผู้
ที่เกี่ยวข้ อง
1. ความรู้สกึ โดดเดี่ยวหรื อว้ าเหว่ เมื่ออยู่ I 399 225
โรงเรี ยน
(22.5 (12.7)
D 326 235
(18.3) (13.2)
2. การได้ รับการดูแลเอาใจใส่ด้านการ
I 14 62
เรี ยนอย่างดี
(0.8) (3.5)
D 19 111
(1.1) (6.2)
3. การได้ รับความรักจากคนรอบข้ าง
I 40 117
เวลามาโรงเรี ยน
(2.3) (6.6)
D 48 147
(2.7) (8.3)
การได้ รับความช่ วยเหลือจากผู้ท่ ี
เกี่ยวข้ อง
1. การได้ รับการสนับสนุนให้ ได้ เรี ยนใน I 20 96
สิ่งที่อยากเรี ยนรู้
(1.1) (5.4)
D 34 158
(1.9) (8.9)
2. เมื่อมีปัญหาทางการเรี ยน จะมีคน
I 30 97
คอยช่วยชี ้แนะ
(1.7) (5.5)
D 46 173
(2.6 (9.7)
3. ถ้ าทาการบ้ านไม่ได้ ก็จะมีคนคอย
I 54 135
ช่วยสอน
(3.0) (7.6)
D 74 213
(4.2) (12.0)

3

นักเรียน
4
5

Mean SD

1

2

3

ครู
4

5

Mean SD

58
(11.6)
52
(10.4)
1
(0.2)
4
(0.8)
1
(0.2)
4
(0.8)

39
(7.8)
59
(11.8)
3
(0.6)
12
(2.4)
2
(0.4)
11
(2.2)

48
(9.6)
86
(17.3)
41
(8.2)
97
(19.5)
57
(11.5)
134
(27.0)

166
(33.3)
223
(44.8)
211
(42.5)
278
(55.9)
267
(53.8)
283
(57.1)

187
(37.6)
78
(15.7)
241
(48.5)
106
(21.3)
169
(34.1)
64
(12.9)

3.77 1.34

2
(0.4)
2
(0.4)
1
(0.2)
1
(0.2)
1
(0.2)
3
(0.6)

7
(1.4)
27
(5.4)
5
(1.0)
22
(4.4)
26
(5.3)
57
(11.5)

48
(9.7)
112
(22.6)
58
(11.7)
129
(26.0)
83
(16.8)
176
(35.6)

203
(40.9)
268
(54.0)
217
(43.7)
266
(53.5)
223
(45.1)
214
(43.2)

236
(47.6)
87
(17.5)
216
(43.5)
79
(15.9)
162
(32.7)
45
(9.1)

4.34 0.74

278
(15.6)
358
(20.1)
455
(25.6)
658
(37.0)
489
(27.6)
660
(37.2)

344
19.4)
408
(23.0)
648
(36.4)
658
(37.0)
650
(36.6)
648
(36.5)

531
(29.9)
450
(25.3)
600
(33.7)
334
(18.8)
478
(26.9)
272
(15.3)

3.22 1.54

401
(22.6)
619
(34.9)
421
(23.7)
658
(37.0)
447
(25.2)
663
(37.2)

597
(33.7)
611
(34.5)
655
(36.9)
605
(34.0)
631
(35.5)
572
(32.1)

658
(37.1)
351
(19.8)
574
(32.3)
296
(16.6)
510
(28.7)
258
(14.5)

4.00 0.96

3.24 1.43
3.99 0.90
3.66 0.89
3.79 0.98
3.53 0.94

3.61 0.96
3.93 0.96
3.52 0.97
3.79 1.04
3.41 1.01

3.43 1.19
4.38 0.68
3.95 0.76
4.21 0.67
3.79 0.72

3.83 0.79
4.29 0.72
3.80 0.76
4.05 0.85
3.49 0.84
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ผลการวิเคราะห์สภาพที่ควรจะเป็ นของการมีอิสระในปกครองตนเองเป็ นรายข้ อคาถาม
พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่เลือกตอบว่าควรจะเป็ นมากที่สดุ (ระดับ 5) และควรจะเป็ นมาก (ระดับ 4)
ด้ วยจานวนข้ อรายการที่เท่ากัน โดยมีคา่ เฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็ นของการมีอิสระในการปกครอง
ตนเองอยู่ในช่วง 3.56– 3.80 ในขณะที่ครู ส่วนใหญ่เลือกตอบว่าควรจะเป็ นมาก (ระดับ 4) ทุกข้ อ
รายการ โดยมีคา่ เฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็ นของการมีอิสระในปกครองตนเองอยูใ่ นช่วง 3.72-4.33
สภาพที่เป็ นจริ งในปั จ จุบนั ของการมีอิสระในปกครองตนเอง พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่
เลือกตอบว่าควรจะเป็ น/ปั จจุบนั เป็ นจริ งปานกลาง (ระดับ 3) ทุกข้ อรายการ โดยมีค่าเฉลี่ยของ
สภาพที่เป็ นจริ งในปั จจุบนั ของการมีอิสระในปกครองตนเองอยู่ในช่วง 3.04– 3.37 ในขณะที่ครู
ส่วนใหญ่เลือกตอบว่าปั จจุบนั เป็ นจริงมาก (ระดับ 4) เกือบทุกข้ อรายการ ยกเว้ นการไม่มีใครบังคับ
ให้ ต้องทา ในสิ่งที่ไม่ชอบที่ครู ส่วนใหญ่เลือกตอบว่าปั จจุบนั เป็ นจริ งปานกลาง (ระดับ 3) โดยมี
ค่าเฉลี่ ยของสภาพที่ เ ป็ นจริ ง ในปั จจุบนั ของการมีอิสระในปกครองตนเองอยู่ในช่วง 3.33-3.93
ตาราง 5 จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีอิสระในปกครองตนเอง
ข้ อรายการ
การตัดสินใจด้ วยตนเอง
1. การมีส่วนร่วมกับการตัดสินใจเลือก
ทาสิ่งต่างๆ ในห้ องเรี ยน

I
D

2. การมีสว่ นร่วมในการบอกครูวา่
อยากเรี ยนรู้เรื่ องใด

I
D

3. ความสามารถในการตัดสินใจ
เลือกทากิจกรรมที่เหมาะกับ
ตัวเอง
การมีอิสระ
1. การไม่มีใครบังคับให้ ต้องทา ในสิ่งที่
ไม่ชอบ

I
D

I
D

2. ความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็นในห้ องเรี ยนได้ อย่างเต็มที่

I
D

3. การมีอิสระที่จะทาสิ่งที่ต้องการ
หรื อชอบ โดยไม่ถกู ใครกดดัน

I
D

นักเรียน
4
5

1

2

3

38
(2.1)
65
(3.7)
59
(3.3)
107
(6.0)
61
(3.4)
95
(5.3)

138
(7.8)
222
(12.5)
193
(10.9)
367
(20.7)
148
(8.3)
250
(14.1)

568
(32.0)
801
(45.2)
570
(32.1)
785
(44.3)
488
(27.4)
611
(34.4)

588
(33.1)
479
(27.0)
600
(33.8)
382
(21.5)
538
(30.2)
549
(30.9)

122
(6.9)
114
(6.4)
43
(2.4)
69
(3.9)
58
(3.3)
84
(4.7)

204
(11.5)
296
(16.6)
147
(8.3)
273
(15.4)
156
(8.8)
253
(14.3)

467
(26.2)
597
(33.6)
510
(28.7)
731
(41.1)
439
(24.7)
640
(36.1)

442
(24.8)
492
(27.7)
581
(32.7)
456
(25.6)
552
(31.1)
530
(29.9)

Mean SD

1

2

3

ครู
4

5

Mean SD

442
(24.9)
207
(11.7)
354
(19.9)
133
(7.5)
545
(30.6)
272
(15.3)

3.71 0.99

1
(0.2)
3
(0.6)
4
(0.8)
13
(2.6)
2
(0.4)
6
(1.2)

7
(1.4)
39
(7.8)
25
(5.0)
72
(14.5)
22
(4.4)
70
(14.1)

76
(15.3)
151
(30.4)
106
(21.4)
187
(37.7)
103
(20.8)
187
(37.7)

238
(48.0)
233
(46.9)
197
(39.7)
187
(37.7)
223
(45.0)
196
(39.5)

174
(35.1)
71
(14.3)
164
(33.1)
37
(7.5)
146
(29.4)
37
(7.5)

4.16 0.74

545
(30.6)
279
(15.7)
495
(27.9)
249
(14.0)
572
(32.2)
266
(15.0)

3.61 1.22

10
(2.0)
3.30 1.11 8
(1.6)
3.75 1.03 1
(0.2)
3.31 1.02 4
(0.8)
3.80 1.08

31
(6.2)
59
(11.9)
9
(1.8)
27
(5.5)
21
(4.2)
5
(1.0)

159
(32.0)
213
(42.9)
48
(9.7)
97
(19.6)
132
(26.7)
38
(7.7)

184
(37.0)
174
(35.0)
206
(41.5)
241
(48.7)
209
(42.2)
173
(34.9)

113
(22.7)
43
(8.7)
232
(46.8)
126
(25.5)
133
(26.9)
231
(46.6)

3.72 0.95

3.30 0.96
3.56 1.03
3.04 0.98
3.76 1.08
3.37 1.07

3.36 1.05

3.66 0.84
3.99 0.91
3.33 0.91
3.99 0.85
3.38 0.86

3.37 0.86
4.33 0.74
3.93 0.86
3.92 0.84
3.57 0.81
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ผลการวิเคราะห์สภาพที่ควรจะเป็ นของความสามารถในการเรี ยนเป็ นรายข้ อคาถาม พบว่า
นักเรี ยนส่วนใหญ่เลือกตอบว่าควรจะเป็ นมากที่สุด (ระดับ 5) และควรจะเป็ นมาก (ระดับ 4) ด้ วย
จานวนข้ อที่เท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ ยของสภาพที่ควรจะเป็ นของความสามารถในการเรี ยนอยู่ในช่วง
3.76– 4.04 ในขณะที่ครู ส่วนใหญ่เลือกตอบว่าควรจะเป็ นมาก (ระดับ 4) เกือบทุกข้ อรายการ ยกเว้ น
การมีวิธีการเรี ยนที่ทาให้ ได้ คะแนนสอบออกมาดี ที่ครู ส่วนใหญ่เลือกตอบว่าควรจะเป็ นปานกลาง
(ระดับ 3) โดยมีคา่ เฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็ นของความสามารถในการเรี ยนอยูใ่ นช่วง 3.82-4.06
ผลการวิเ คราะห์ ส ภาพที่ เป็ นจริ ง ในปั จ จุบันของความสามารถในการเรี ยนเป็ นรายข้ อ
คาถาม พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่เลือกตอบว่าควรจะเป็ น/ปั จจุบนั เป็ นจริ งปานกลาง (ระดับ 3) ทุก
ข้ อรายการ โดยมีค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็ นจริ งในปั จจุบนั ของความสามารถในการเรี ยนอยู่ในช่วง
3.20– 3.56 ในขณะที่ครูส่วนใหญ่เลือกตอบว่าปั จจุบนั เป็ นจริ งปานกลาง (ระดับ 3) ทุกข้ อรายการ
โดยมีคา่ เฉลี่ยของสภาพที่เป็ นจริงในปั จจุบนั ของความสามารถในการเรี ยน อยูใ่ นช่วง 2.94-3.34
ตาราง 6 จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการเรี ยน
ข้ อรายการ
ความเชื่อในวิธีการที่ใช้
1. การมีวิธีการเรี ยนที่ทาให้ ได้ คะแนน
สอบออกมาดี

I
D

2. ความสามารถในการส่งงานครบ
ตามกาหนดโดยใช้ วิธีการจัดการ
เวลาที่ตนเองสร้ างขึ ้น
3. ความสามารถหาวิธีการขจัดจุดอ่อน
ในการเรี ยนของตนเองได้

I
D
I
D

ความเชื่อในความสามารถที่จะทา
ให้ สาเร็จทางการเรียน
1. ความมัน่ ใจในตนเองว่าสามารถ
เรี ยนหนังสือได้ ดี
2. ความเชื่อมัน่ ว่าสามารถแก้ ไขปั ญหา
ทางการเรี ยนได้ ด้วยตนเอง

I
D
I
D

3. ความตังใจว่
้ าจะสอบให้ ได้ คะแนนดี

I
D
I

นักเรียน
4
5

1

2

3

28
(1.6)
43
(2.4)
30
(1.7)
54
(3.0)
40
(2.3)
62
(3.5)

123
(6.9)
243
(13.7)
141
(8.0)
272
(15.3)
152
(8.6)
298
(16.8)

511
(28.8)
747
(42.1)
475
(26.8)
686
(38.7)
493
(27.8)
791
(44.5)

556
(31.3)
531
(29.9)
541
(30.5)
519
(29.3)
590
(33.3)
471
(26.5)

22
(1.2)
43
(2.4)
24
(1.4)
30
(1.7)
21
(1.2)
40
(2.3)

119
(6.7)
197
(11.1)
113
(6.4)
217
(12.2)
93
(5.2)
151
(8.5)

458
(25.8)
747
(42.1)
536
(30.2)
796
(44.8)
420
(23.6)
688
(38.8)

599
(33.7)
542
(30.5)
596
(33.5)
530
(29.9)
510
(28.7)
571
(32.2)

Mean SD

1

2

3

ครู
4

5

Mean SD

558
(31.4)
212
(11.9)
584
(33.0)
242
(13.6)
498
(28.1)
154
(8.7)

3.84 1.00

23
(4.7)
12
(2.4)
3
(0.6)
18
(3.6)
8
(1.6)
27
(5.4)

116
(23.5)
60
(12.2)
37
(7.5)
90
(18.1)
42
(8.5)
118
(23.8)

207
(41.9)
211
(42.8)
109
(22.0)
214
(43.1)
121
(24.4)
217
(43.8)

148
(30.0)
172
(34.9)
185
(37.4)
150
(30.2)
184
(37.2)
125
(25.2)

23
(4.7)
12
(2.4)
161
(32.5)
24
(4.8)
140
(28.3)
9
(1.8)

3.97 0.85

580
(32.6)
247
(13.9)
508
(28.6)
202
(11.4)
732
(41.2)
325
(18.3)

3.90 0.98

1
(0.2)
9
(1.8)
2
(0.4)
11
(2.2)
1
(0.2)
4
(0.8)

13
(2.6)
54
(11.0)
26
(5.2)
94
(18.9)
15
(3.0)
64
(12.9)

117
(23.8)
220
(44.6)
132
(26.6)
237
(47.7)
107
(21.5)
226
(45.5)

198
(40.2)
181
(36.7)
208
(41.9)
138
(27.8)
204
(41.0)
175
(35.2)

163
(33.1)
29
(5.9)
129
(26.0)
17
(3.4)
170
(34.2)
28
(5.6)

4.03 0.83

3.35 0.94
3.85 1.02
3.35 0.99
3.76 1.02
3.20 0.94

3.42 0.94
3.82 0.96
3.37 0.90
4.04 0.98
3.56 0.96

3.33 0.88
3.94 0.95
3.15 0.90
3.82 0.99
2.94 0.88

3.34 0.82
3.88 0.87
3.11 0.83
4.06 0.83
3.32 0.80
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3 การสนับสนุนทางการเรียน
ผลการตอบแบบสอบถามการสนับสนุนทางการเรี ยน 3 ด้ าน คือ การสนับสนุนของพ่อแม่
ครู และเพื่ อน โดยข้ อ รายการแต่ละข้ อมี ลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ ระดับ 1
หมายถึง ไม่เคยทาหรื อทาน้ อยมาก ระดับ 2 หมายถึง ทาน้ อย ระดับ 3 หมายถึง ทาเป็ นบางครัง้
ระดับ 4 หมายถึง ทาบ่อยๆ และระดับ 5 หมายถึง ทาเป็ นประจา
ผลการวิเคราะห์ระดับการสนับสนุนของพ่อแม่เป็ นรายข้ อคาถาม พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่
เลือกตอบว่าพ่อแม่ทาบ่อยๆ (ระดับ 4) และทาเป็ นประจ า (ระดับ 5) ด้ วยจานวนข้ อรายการที่
เท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ยของการสนับสนุน ของพ่อแม่อยู่ในช่วง 3.42– 4.27 ในขณะที่ครู ส่วนใหญ่
เลือกตอบว่าพ่อแม่ทาเป็ นบางครัง้ (ระดับ 3) ยกเว้ น 2 ข้ อรายการที่ครูส่วนใหญ่เลือกตอบว่าพ่อแม่
ทาบ่อยๆ (ระดับ 4) คือ พ่อแม่สอนให้ เป็ นมิตรและเข้ ากับคนอื่นได้ และพ่อแม่สนับสนุนการเรี ยน
โดยมีคา่ เฉลี่ยของการสนับสนุนของพ่อแม่อยูใ่ นช่วง 3.00-3.74 ดังตาราง 7
ตาราง 7 จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสนับสนุนของพ่อแม่
ข้ อรายการ
การดูแลเอาใจใส่ ของพ่ อแม่
1. พ่อแม่สอนให้ เป็ นมิตรและเข้ ากับคน
อื่นได้
2. ครอบครัวปลูกฝั งให้ กล้ าคิดกล้ าทา
และกล้ าแสดงออกตังแต่
้ เด็ก
3. พ่อแม่ฝึกให้ ร้ ูจกั ตัดสินใจได้ ด้วย
ตนเอง
การส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ของพ่ อแม่
1. พ่อแม่ชว่ ยชี ้แนะแนวทางการศึกษา

1

2

นักเรียน
3 4 5 Mean SD

1

2

3

ครู
4

5 Mean SD

19 28 238 653 839 4.27 0.83 1 14 158 265 58 3.74 0.71
(1.1) (1.6) (13.4) (36.7) (47.2)
(0.2) (2.8) (31.9) (53.4) (11.7)
15 115 560 635 451 3.78 0.93 3 54 207 192 40 3.43 0.81
(0.8) (6.5) (31.5) (35.8) (25.4)
(0.6) (10.9) (41.7) (38.7) (8.1)
11 75 423 751 515 3.95 0.87 4 77 222 168 24 3.26 0.81
(0.6) (4.2) (23.8) (42.3) (29.0)
(0.8) (15.6) (44.8) (33.9) (4.8)
25 66 382 646 659 4.04 0.93 9 72 184 176 52 3.39 0.92
(1.4) (3.7) (21.5) (36.3) (37.1)
(1.8) (14.6) (37.3) (35.7) (10.5)

2. พ่อแม่สนับสนุนการเรียน

34 114 402 555 672 3.97 1.02 11 58 164 181 82 3.53 0.97
(1.9) (6.4) (22.6) (31.2) (37.8)
(2.2) (11.7) (33.1) (36.5) (16.5)

3. พ่อแม่ให้ เวลากับการพบพูดคุย
ปรึกษากับครู

134 256 508 473 401 3.42 1.20 26 124 200 114 30 3.00 0.97
(7.6) (14.4) (28.7) (26.7) (22.6)
(5.3) (25.1) (40.5) (23.1) (6.1)

ผลการวิเคราะห์ระดับ การสนับสนุนของครู เป็ นรายข้ อคาถาม พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่
เลือกตอบว่าครูทาเป็ นบางครัง้ (ระดับ 3) และทาบ่อยๆ (ระดับ 4) ด้ วยจานวนข้ อรายการที่เท่ากัน
โดยมีคา่ เฉลี่ยของการสนับสนุนของครูอยูใ่ นช่วง 3.35– 3.67 ในขณะที่ครูส่วนใหญ่เลือกตอบว่าครู
ทาบ่อยๆ (ระดับ 4) โดยมีคา่ เฉลี่ยของการสนับสนุนของครูอยูใ่ นช่วง 3.62-4.12 ดังตาราง 8
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ตาราง 8 จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสนับสนุนของครู
ข้ อรายการ
การดูแลเอาใจใส่ ของครู
1. ครู สนใจ ให้ ความรักความอบอุ่นกับ
นักเรี ยน
2. ครู แสดงความมัน่ ใจและเชื่อมัน่ ในตัว
นักเรี ยน
3. ครู ให้ อิสระในการเลือกทาสิง่ ที่นกั เรี ยน
ชอบ/สนใจ
การสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ ของครู
1. ครู ให้ นกั เรี ยนมีสว่ นร่ วมในการเรี ยน
2. ครู ช่วยเหลือในการเรี ยนรู้
3. ครู ใช้ การประเมินเพื่อการพัฒนาการ
เรี ยนรู้ ของนักเรี ยน

นักเรี ยน
3 4 5 Mean SD

1

2

1

2

47
(2.6)
33
(1.9)
72
(4.0)

105
(5.9)
172
(9.7)
174
(9.8)

27
(1.5)
38
(2.1)
89
(5.0)

137 591 667 356 3.67 0.93
9 68 270 147 4.12 0.70
(7.7) (33.2) (37.5) (20.0)
(1.8) (13.8) (54.7) (29.8)
124 613 696 306 3.62 0.92 3 17 122 272 81 3.83 0.76
(7.0) (34.5) (39.2) (17.2)
(0.6) (3.4) (24.6) (54.9) (16.4)
215 575 542 359 3.49 1.09 6 45 94 213 137 3.87 0.96
(12.1) (32.3) (30.4) (20.2)
(1.2) (9.1) (19.0) (43.0) (27.7)

645 585 395 3.66 0.97 1 8
(36.3) (32.9) (22.2)
(0.2) (1.6)
895 497 183 3.35 0.86
15
(50.3) (27.9) (10.3)
(3.0)
580 600 353 3.56 1.04 11 45
(32.6) (33.7) (19.8)
(2.2) (9.1)

3

ครู
4

5 Mean SD

94 297 96 3.97 0.68
(19.0) (59.9) (19.4)
115 285 81 3.87 0.71
(23.2) (57.5) (16.3)
144 218 77 3.62 0.93
(29.1) (44.0) (15.6)

ผลการวิเคราะห์ระดับการสนับสนุนของเพื่อนเป็ นรายข้ อคาถาม พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่
เลือกตอบว่าเพื่อนทาบ่อยๆ (ระดับ 4) ทุกข้ อรายการ โดยมีค่าเฉลี่ยของการสนับสนุน ของครู อยู่
ในช่วง 3.58– 3.74 ในขณะที่ครูส่วนใหญ่เลือกตอบว่าครูทาบ่อยๆ (ระดับ 4) ทุกข้ อรายการ โดยมี
ค่าเฉลี่ยของการสนับสนุนของครูอยูใ่ นช่วง 3.46-3.75 ดังตาราง 9
ตาราง 9 จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสนับสนุนของเพื่อน
ข้ อรายการ

1

2

3

นักเรียน
4 5 Mean SD

1

2

3

ครู
4

5 Mean SD

การดูแลเอาใจใส่ ของเพื่อน

1. เพื่อน ๆ ช่วยเตือน เมื่อทาอะไรไม่
เหมาะสม
2. เพื่อนในโรงเรี ยนทาให้ ร้ ูสกึ ไว้ ใจพวกเขา
3. เพื่อน ๆ ให้ กาลังใจได้ ดี เวลารู้ สกึ ท้ อ

54 158 588 652 323 3.58 0.98 7 44 196 208 40 3.46 0.82
(3.0) (8.9) (33.1) (36.7) (18.2)
(1.4) (8.9) (39.6) (42.0) (8.1)
88 200 451 559 479 3.64 1.14 15 48 129 204 100 3.66 1.00
(5.0) (11.3) (25.4) (31.5) (27.0)
(3.0) (9.7) (26.0) (41.1) (20.2)
50 147 506 591 485 3.74 1.04 2 20 154 245 74 3.75 0.77
(2.8) (8.3) (28.4) (33.2) (27.3)
(0.4) (4.0) (31.1) (49.5) (14.9)

การส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ของเพื่อน

1. เพื่อน ๆ แบ่งปั นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์

29 121 574 691 365 3.70 0.92
(1.6) (6.8) (32.2) (38.8) (20.5)

2. เพื่อน ๆ ให้ คาปรึกษา เวลามีปัญหา

25 135 275 59 3.74 0.73
(5.1) (27.3) (55.7) (11.9)

31 130 529 682 407 3.73 0.95 1 11 161 271 52 3.73 0.68
(1.7) (7.3) (29.7) (38.3) (22.9)
(0.2) (2.2) (32.5) (54.6) (10.5)

3. เมื่ อขอความช่วยเหลือ เพื่ อนเต็มใจ 41 150 552 616 421 3.69 1.00
ช่วยเหลือ
(2.3) (8.4) (31.0) (34.6) (23.7)

14 147 259 73 3.79 0.72
(2.8) (29.8) (52.5) (14.8)
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4 วิธีการที่ได้ รับการสร้ างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนจากครู
ผลการตอบแบบสอบถามวิธีการที่ได้ รับการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรี ยนจากครู 3
ด้ าน คือ การสร้ างความสัม พันธ์ กับ ผู้เกี่ ยวข้ อง การกาหนดตนเอง และการเสริ ม พลัง โดยข้ อ
รายการแต่ละข้ อมีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ ระดับ 1 หมายถึง ไม่เคยทาหรื อทา
น้ อยมาก ระดับ 2 หมายถึง ทาน้ อย ระดับ 3 หมายถึง ทาเป็ นบางครัง้ ระดับ 4 หมายถึง ทาบ่อยๆ
และระดับ 5 หมายถึง ทาเป็ นประจา
การวิเคราะห์ระดับการสร้ างความสัมพันธ์ จากครู เป็ นรายข้ อคาถาม พบว่า นักเรี ยนส่วน
ใหญ่ เ ลื อ กตอบว่ า ครู ท าเป็ นบางครั ง้ (ระดับ 3) ทุ ก ข้ อรายการ โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ของการสร้ าง
ความสัม พันธ์ อยู่ในช่วง 3.15–3.55 ในขณะที่ ครู ส่วนใหญ่ เลื อกตอบว่าครู ทาบ่อยๆ (ระดับ 4)
ยกเว้ นการให้ นกั เรี ยนมีสว่ นร่วมในการวางแผนการเรี ยนที่ครูทาเป็ นประจา (ระดับ 5) โดยมีคา่ เฉลี่ย
ของการสร้ างความสัมพันธ์อยู่ในช่วง 3.50-3.97 ดังตาราง 10
ตาราง 10 จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสร้ างความสัมพันธ์
ข้ อรายการ
1
การเรียนแบบร่ วมมือ
1. การให้ นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการวาง
แผนการเรี ยน
2. การทาให้ พ่อแม่เข้ าใจความรู้สกึ นึกคิด/
ความต้ องการของนักเรียน
การจัดการเรี ยนการสอนตามความ
สนใจ/ความต้ องการของนักเรียน
1. การให้ ความสาคัญกับความต้ องการ
และความสนใจของนักเรียน
2. การจัดการเรี ยนการสอนสอดล้ องกับ
ความต้ องการ/ความสนใจของนักเรียน
การมอบหมายความรับผิดชอบใน
ห้ องเรียน
1. การถามความสมัครใจในการ
มอบหมายงาน
2. การมอบหมายงานตามความ
เหมาะสม/คุณลักษณะ

2

นักเรียน
3 4 5 Mean SD

1

2

3

ครู
4

5 Mean SD

85 143 620 561 368 3.55 1.05 24 62 113 140 157 3.69 1.18
(4.8) (8.0) (34.9) (31.6) (20.7)
(4.8) (12.5) (22.8) (28.2) (31.7)
97 303 791 421 168 3.15 0.99 3 28 142 238 84 3.75 0.82
(5.4) (17.0) (44.4) (23.7) (9.4)
(0.6) (5.7) (28.7) (48.1) (17.0)

52 210 787 532 197 3.34 0.93 3 10 98 269 114 3.97 0.75
(2.9) (11.8) (44.3) (29.9) (11.1)
(0.6) (2.0) (19.8) (54.5) (23.1)
68 243 690 530 244 3.36 1.00 25 72 131 160 105 3.50 1.13
(3.8) (13.7) (38.9) (29.9) (13.7)
(5.1) (14.6) (26.6) (32.5) (21.3)

81 241 717 493 246 3.33 1.02 13 27 147 226 80 3.68 0.90
(4.6) (13.6) (40.3) (27.7) (13.8)
(2.6) (5.5) (29.8) (45.8) (16.2)
55 227 715 556 224 3.38 0.96 7 24 123 246 93 3.80 0.85
(3.1) (12.8) (40.2) (31.3) (12.6)
(1.4) (4.9) (24.9) (49.9) (18.9)
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การวิเคราะห์ระดับวิธีการกาหนดตนเองจากครูเป็ นรายข้ อคาถาม พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่
เลือกตอบว่าครูทาเป็ นบางครัง้ (ระดับ 3) เกือบทุกข้ อรายการ ยกเว้ น 2 ข้ อรายการที่นกั เรี ยนส่วน
ใหญ่เลือกตอบว่าครู ทาบ่อยๆ (ระดับ 4) คือ การสอนนักเรี ยนให้ เหตุผลประกอบคาตอบที่ตอบ
และการเปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็นในห้ องเรี ยน โดยมีคา่ เฉลี่ยของการกาหนดตนเองจากครู
อยูใ่ นช่วง 3.26–3.65 ในขณะที่ครูส่วนใหญ่เลือกตอบว่าครูทาบ่อยๆ (ระดับ 4) ทุกข้ อรายการ โดย
มีคา่ เฉลี่ยของการกาหนดตนเองจากครูอยูใ่ นช่วง 3.53-4.17 ดังตาราง 11
ตาราง 11 จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการกาหนดตนเอง
ข้ อรายการ
การสอนให้ กากับตนเอง
1. การให้ นกั เรียนทาตามแผนการเรียน
ที่กาหนดไว้
2. การให้ นกั เรียนควบคุมตนเองให้
ทบทวนบทเรียน
การสอนให้ คิดอย่ างมีเหตุผล
1. การสอนนักเรียนให้ เหตุผลประกอบ
คาตอบที่ตอบ
2. การซักถามเกี่ยวกับบทเรียนที่
นักเรียนเรียนแล้ ว
การรับฟั งความคิดเห็นของนักเรียน
1. การให้ นกั เรียนรับฟั งความคิดเห็นที่
แตกต่าง
2. การเปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็น
ในห้ องเรียน

1

2

นักเรียน
3 4 5 Mean SD

1

2

3

ครู
4

5 Mean SD

63 257 789 485 183 3.26 0.95 13 35 174 218 52 3.53 0.87
(3.5) (14.5) (44.4) (27.3) (10.3)
(2.6) (7.1) (35.4) (44.3) (10.6)
34 134 640 627 338 3.62 0.94 7 20 166 244 55 3.65 0.79
(1.9) (7.6) (36.1) (35.4) (19.1)
(1.4) (4.1) (33.7) (49.6) (11.2)
33 140 598 650 354 3.65 0.95 4 13 101 254 122 3.97 0.79
(1.9) (7.9) (33.7) (36.6) (19.9)
(0.8) (2.6) (20.4) (51.4) (24.7)
82 187 592 538 375 3.53 1.08 14 43 90 164 181 3.92 1.07
(4.6) (10.5) (33.4) (30.3) (21.1)
(2.8) (8.7) (18.3) (33.3) (36.8)
61 192 736 532 250 3.41 0.97 3 14 107 254 114 3.94 0.78
(3.4) (10.8) (41.6) (30.0) (14.1)
(0.6) (2.8) (21.7) (51.6) (23.2)
40 146 613 626 352 3.62 0.96 4 8 66 240 177 4.17 0.78
(2.3) (8.2) (34.5) (35.2) (19.8)
(0.8) (1.6) (13.3) (48.5) (35.8)

การวิ เ คราะห์ ร ะดับ การเสริ ม พลัง จากครู เป็ นรายข้ อค าถาม พบว่า นัก เรี ย นส่ว นใหญ่
เลือกตอบว่าครูทาเป็ นบางครัง้ (ระดับ 3) เกือบทุกข้ อรายการ ยกเว้ น 2 ข้ อรายการที่นกั เรี ยนส่วน
ใหญ่เลือกตอบว่าครู ทาบ่อยๆ (ระดับ 4) คือ การช่วยเหลือนักเรี ยนเสมอ และการให้ คาปรึกษากับ
นักเรี ยน เมื่ อนักเรี ยนมี ปัญ หา โดยมี ค่าเฉลี่ ยของการเสริ ม พลัง จากครู อยู่ในช่วง 3.37–3.75
ในขณะที่ครู ส่วนใหญ่เลือกตอบว่าครู ทาบ่อยๆ (ระดับ 4) ทุกข้ อรายการ โดยมีค่าเฉลี่ยของการ
เสริมพลังจากครูอยูใ่ นช่วง 3.66-4.38 ดังตาราง 12
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ตาราง 12 จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเสริมพลัง
ข้ อรายการ
การช่ วยเหลือนักเรียนในการเรียน
1. การช่วยเหลือนักเรียนเสมอ
2. การให้ คาปรึกษากับนักเรียน เมื่อ
นักเรียนมีปัญหา
การให้ ข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสม
1. การบอกข้ อดีและข้ อเสียงาน/การ
สอบของนักเรียน
2. การบอกคะแนนพร้ อมอธิบาย
คาตอบให้ นกั เรียนรู้
การคาดหวังให้ นักเรียนประสบ
ความสาเร็จ
1. การอธิบายเพิ่มเพื่อทาให้ เข้ าใจ
บทเรียนอย่างลึกซึ ้ง
2. การแสดงพฤติกรรมของครูที่ทาให้
นักเรียนรู้สกึ เห็นคุณค่าของตนเอง

1

2

นักเรียน
3 4 5 Mean SD

1

2

3

ครู
4

5 Mean SD

38 177 592 627 342 3.60 0.98 4 4 61 242 183 4.21 0.75
(2.1) (10.0) (33.3) (35.3) (19.3)
(0.8) (0.8) (12.3) (49.0) (37.0)
40 126 525 625 456 3.75 0.99 2 1 52 193 246 4.38 0.71
(2.3) (7.1) (29.6) (35.3) (25.7)
(0.4) (0.2) (10.5) (39.1) (49.8)
98 222 693 447 314 3.37 1.08 17 61 122 170 125 3.66 1.09
(5.5) (12.5) (39.1) (25.2) (17.7)
(3.4) (12.3) (24.6) (34.3) (25.3)
55 191 609 552 363 3.55 1.03 1 8 106 223 156 4.06 0.78
(3.1) (10.8) (34.4) (31.2) (20.5)
(0.2) (1.6) (21.5) (45.1) (31.6)

35 164 647 554 373 3.60 0.98 3 10 98 238 146 4.04 0.79
(2.0) (9.2) (36.5) (31.2) (21.0)
(0.6) (2.0) (19.8) (48.1) (29.5)
44 119 617 573 423 3.68 0.99 2 9 105 222 155 4.05 0.80
(2.5) (6.7) (34.7) (32.3) (23.8)
(0.4) (1.8) (21.3) (45.0) (31.4)
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