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KAEMKATE, Ph.D. 218 pp.
The purposes of this research were to develop and validate the causal model of the teacher
development under the office of basic education commission. The samples were two stage
randomly, and consisted of 720 teacher and 321 admission in 321 schools. The instruments were
questionnaires. Statistical analyses were made based on descriptive statistic, Pearson’s product
moment correlation using SPSS version 13.0 for Windows. The confirmatory factor analysis, the
multilevel confirmatory factor analysis and the multilevel structural equation model analysis were
performed using Mplus version 2.13. The variables consisted of teacher level variables:
individuals background, motivation and development needs; school level variables: physical,
social and organization; and dependent variables were teacher development a curriculum,
educational process, material development, learning a measurement and classroom research.
The major research findings were: (1) the teacher development were in moderate level; (2)
the proposed multilevel structural equation model of the teacher development fit quite well with the
empirical data set (F2 = 132.077, df = 84, p = 0.054, F2/df = 1.572, CFI = 0.993, TLI = 0.989,
RMSEA = 0.025, SRMRW = 0.022, SRMRB = 0.040). The statistical analysis showed further that, the
individual-level variables, only motivation significantly affected the perceptions of the teacher
development. Whereas for the school-level variables, only social significantly affected the
perceptions of the teacher development. The predictor variables at the individual and school level
accounted for the variance of the teacher development of about 18.60 % and 2.30 %.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ผานมาพบวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 1-7 จะมุงเนนการลงทุนสิ่งกอสรางขั้นพื้นฐาน การฟนฟูทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ การสรางงานเพิ่มและการกระจายรายไดสูชนบทเปนหลัก ทําใหการพัฒนาที่ผานมา
ขาดดุลยภาพแหงการพัฒนา คือ “เศรษฐกิจดี สังคมมีปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน” แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 จึงมุงเนน “คน เปนศูนยกลางการพัฒนา” เพราะคนเปน
ปจจัยชี้วัดความสําเร็จของทุกเรื่อง (ชมรมพัฒนาความรูดานระเบียบกฎหมาย, 2539)
ในการพัฒนาประเทศจะกาวหนาไปไดดวยดีมากนอยเพียงใดนั้น ยอมตองอาศัยปจจัย
สําคัญอยางหนึ่งคือ ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย (human resource) และการศึกษาถือวาเปน
เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พัฒนาคนทั้งคน (whole-man) เพื่อประโยชนของ
มนุษยและสังคมในอนาคตและเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ (อุทัย บุญประเสริฐ, 2532)
การจัดการศึกษาของไทยที่ผา นมายังตามไมทัน การเปลี่ย นแปลงตามกระแสโลก ไม
สอดคลองตรงตามความตองการของสังคม การศึกษายังไมมีคุณภาพเทาที่ควร และขาดเอกภาพ
เนื่องจากการจัดการศึกษาที่ผานมาจะขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐและผูบริหารระดับสูงในแตละยุค
สมัยเปนสําคัญ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนรัฐบาลหรือผูนําก็จะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายไปดวย ทําให
การปฏิบัติงานขาดความตอเนื่องจึงมีการปฏิรูปการศึกษาจัดเปนวาระแหงชาติโดยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ในมาตรา 43 บัญญัติใหรัฐจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม
นอยกวา 12 ป อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ และมาตรา 81 ไดกําหนดใหมีกฎหมายการศึกษา
สําหรับใชเปนแผนแมบทในการจัดการศึกษาของชาติ คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2541)
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทั้ง 9 หมวด ถือวาเปนการปฏิรูป
การศึกษาทั้งระบบ โดยเฉพาะหมวด 7 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 52
บัญญัติวา ใหรัฐสงเสริมใหมีระบบกระบวนการผลิตการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง โดยการกํากับและประสานงานใหสถาบันที่
ทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอมและความ
เขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมและพัฒนาบุคลากรประจําการอยางตอเนื่อง และมาตรา 53
วรรค 2 กําหนดใหครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นทั้งของรัฐและเอกชนตองมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2543)
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การพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการสงเสริมใหคนที่ปฏิบัติงานอยูแลวไดเพิ่มพูนความรู
ความชํานาญ ทักษะ เจตคติ คานิยม ความสามารถของบุคลากร ตลอดจนใหแนวคิดใหมในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคคลมีคุณภาพสูงขึ้น สงผลสะทอนทําใหหนวยงานมีผลผลิตและประสิทธิภาพ
สูงขึ้น (นพพงษ บุญจิตราดุลย, 2527) และการพัฒนาบุคลากรเปนการปรับปรุงการเพิ่มพูน
คุณภาพของบุคลากรทั้งฝายปฏิบัติและฝายสนับสนุนการสอนเพื่อพัฒนาความรู วิชาชีพ ทัศนคติ
และวิธีการปฏิบัติงานในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น
ความจํ า เปน ในการพัฒ นาบุค ลากรจึง เปน การเตรีย มครู คณาจารย และบุค ลากร
ทางการศึกษาใหกาวไปพรอมกับการปฏิรูปการศึกษา การเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความรูความสามารถและการปฏิบัติงานขององคการนําไปสูผลผลิตที่สูงขึ้น
และใหมีความชํานาญในวิชาชีพ องคการทุกแหงจึงตระหนักถึงปญหาและเห็นความจําเปนที่
จะตองใหบุคลากรกลุมนี้ของตนทันสมัยและกาวหนาอยูเสมอ รวมทั้งตองใหอยูในภาวะที่พรอมมุง
ทําประโยชนใหสําเร็จในภารกิจที่สําคัญ (ธงชัย สันติวงษ, 2539) หากบุคลากรเหลานี้ไมไดรับการ
พัฒนายอมเปนอันตรายตอหนวยงานตอความเจริญกาวหนาและแมแตความอยูรอดขององคการ
(เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2543)
จากความจําเปนขางตนการสรางมนุษยใหกลายเปน “ขุมทรัพยแหงสติปญญา” (เกรียงศักดิ์
เจริญวงศศักดิ์, 2540) จําเปนอยางยิ่งที่บุคลากรโดยเฉพาะครูซึ่งเปนผูจัดการศึกษาของชาติ จึง
ตองไดรับการพัฒนาใหปรับเปลี่ยนแนวคิดใหมีวิสัยทัศนกวางไกลใหสามารถพัฒนาตนเอง จัด
กิจกรรมตามกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ใหครูไดรับการ
เพื่อ ใหง านที่ป ฏิบัติ มี
พัฒ นาทุก ด า นตามพระราชบัญญัติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.2542
ประสิทธิภาพ ใหการศึกษาของชาติมุงสูมาตรฐาน ครูทุกคนสามารถพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพชั้นสูง และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเพื่อกาวสูครูมืออาชีพตอไป
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาครูพบวา การพัฒนาครูเกี่ยวของ
กับหลายปจจัยอาทิ ปจจัยดานครูไดแก สถานภาพสวนบุคคลหรือภูมิหลังของครูประกอบดวย อายุ
เพศ สถานภาพสมรส สติ ป ญญา คุ ณวุ ฒิ การศึ กษา ความรู ทั กษะในการจั ดการเรี ยนการสอน
ประสบการณการสอน ปจจัยดานโรงเรียนไดแก สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนทั้งหมด
เชน สภาพบริหารของโรงเรียน นโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ลักษณะของโรงเรียน
แหลงสนับสนุนการสอน งบประมาณ สภาพการสื่อสารภายนอกโรงเรียน เปนตน
จะเห็นวาการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาครูนั้นประกอบไปดวยปจจัยที่เกี่ยวกับ
ตัวครูเองและปจจัยแวดลอมอื่น ๆ ในระดับโรงเรียนซึ่งมีลักษณะสอดแทรกซอนกันเปนระดับ
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ในการนี้ผูวิจัยจึงมุงศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาครู โดยแบงตามลักษณะของขอมูลทาง
สังคมศาสตรหรือทางการศึกษาซึ่งเปนขอมูลที่มีลักษณะลดหลั่น (hierarchical data) ในระบบ
การศึกษามักประกอบดวยหนวยของการศึกษาหนวยยอย ๆ รวมกันเปนหนวยของการศึกษาที่
ใหญขึ้น เชน ครูเปนหนวยที่ซอนอยูในโรงเรียน โรงเรียนเปนหนวยที่ซอนอยูในสังกัด และสังกัดเปน
หนวยที่ซอนอยูในประเทศ ดังนั้นการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาครูจึงควรวิเคราะหขอมูล
แบบพหุระดับ (multilevel data) เพื่อใหทราบถึงอิทธิพลตาง ๆ ของตัวแปรในระดับตาง ๆ กันวามี
สวนประกอบยอยแตละสวนแตกตางกันอยางไรตามระดับขอมูล (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2541) การ
วิเคราะหขอมูลจึงจําเปนตองใชเทคนิคการวิเคราะหที่สอดคลองกับลักษณะของขอมูลแบบพหุระดับ
ความจําเปนของการวิเคราะหขอมูลหลายระดับในทางสถิติอาจกลาวไดวาถาหากนํา
ขอมูลตางระดับมาวิเคราะหรวมกันโดยใชเทคนิคการวิเคราะหทางสถิติแบบปกติเปนการละเลย
ตอลักษณะโครงสรางของขอมูลจึงอาจเกิดความผิดพลาดในการสรุปผลระหวางระดับ (ศิริชัย
กาญจนวาสี, 2532) ลักษณะของการวิเคราะหพหุระดับที่เดนและแตกตางจากการวิเคราะหชนิด
อื่น ๆ คื อ เป น เทคนิ ค ทางสถิติ ที่ใชวิเ คราะหขอมู ลที่ มี ตัวแปรอิส ระหลายตัว และตัวแปรอิส ระ
เหลานั้นสามารถจัดเปนระดับไดอยางนอย 2 ระดับขึ้นไป โดยตัวแปรระดับเดียวกันตางมี
ความสัมพันธซึ่งกันและกันและไดรับผลรวมกันจากตัวแปรระดับอื่น ๆ ที่เปนระดับมหภาค นักสถิติ
พัฒนาเทคนิคการวิเคราะหพหุระดับหลายแบบ โดยเทคนิคการวิเคราะหดวยโมเดลเชิงเสนระดับ
ลดหลั่นหรือโมเดลเอ็ชแอลเอ็ม (Hierarchical Linear Model, HLM) เสนอโดย Raudenbush และ
Bryk (1992) ถึงแมจะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหพหุระดับกันอยางกวางขวาง การ
วิเคราะหดวยเทคนิคนี้ก็ยังมีขอจํากัดสามารถสรุปได 2 ประเด็น คือ 1) โมเดลการวิเคราะหพหุ
ระดับที่ใชในปจจุบันยังไมสามารถวิเคราะหเพื่อแสดงลักษณะความสัมพันธเชิงสาเหตุไมวาจะเปน
ระดับภายในกลุม (within group) หรือ ระดับระหวางกลุม (between group) ไดและ 2) ยังไม
สามารถแกปญหาเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการวัดไดเนื่องจากไมไดรวมโมเดล
การวัดเขาไปในโมเดลเหมือนกับโมเดลวิเคราะหสมการโครงสราง (structural equation model)
และการวิเคราะหเชิงสาเหตุแบบพหุระดับดวยโปรแกรมที่วิเคราะหสมการโครงสราง เชน LISREL,
LISCOMP และ EQS ยังไมสามารถนําคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล หรือความชันมาเปนตัวแปรตามได
คงทํา ไดแตเพียงการใชคาเฉลี่ยรวมมาเปนตัวแปรตามในลักษณะของการวิเคราะหพหุ ระดั บ
เทา นั้ น จึ ง ยั ง มี ขอจํ า กัด อยู ด ว ยเหตุนี้จึ ง ต อ งมีก ารพั ฒ นาโปรแกรมใหมีค วามสามารถในการ
วิเคราะหเชิงสาเหตุแบบพหุระดับได
หลังจากนั้น Kaplan และ Elliott (1997) จึงใชแนวคิดของ Muthén ประยุกตวิธีการ
วิเคราะหพหุระดับรวมกับการวิเคราะหดวยสมการโครงสรางเพื่อใหสามารถแกไขขอจํากัดของ
ทั้ง สองวิธี และยัง เปนการรวมขอดีของการวิ เคราะหทั้ง สองวิธีดวยคือ มีความสามารถในการ
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วิเคราะหพหุระดับได ในขณะเดียวกันยังสามารถอธิบายความสัมพันธของตัวแปรที่อยูในแตละ
ระดับวาตัวแปรตัวใดบางที่มีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอกันทั้งทางตรงและทางออม และเรียกการ
วิเคราะหแบบนี้วาการวิเคราะหดวยสมการโครงสรางพหุระดับ (multilevel structural equation
model)
การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับสามารถทําไดโดยใชโปรแกรมวิเคราะห
ขอมูล 2 ประเภท ประเภทที่ 1 เปนโปรแกรมวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางทั่ว ๆ ไป ที่มีการ
พั ฒ นาเทคนิ ค วิ ธี พิ เ ศษให ส ามารถวิ เ คราะห โ มเดลพหุ ร ะดั บ ได ด ว ย เช น โปรแกรม LISREL
โปรแกรม EQS และโปรแกรม AMOS โดยใชเทคนิคการวิเคราะหกลยุทธกลุมพหุ (multiple group
strategy) สวนประเภทที่ 2 เปนโปรแกรมที่สามารถวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางชนิดพหุระดับ
โดยตรง เชน โปรแกรม Mplus (Heck and Thomas, 2000) ซึ่งโปรแกรมเหลานี้มีการใชงานที่งาย
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะใชโปรแกรม Mplus ในการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง
พหุระดับการพั ฒนาครู สั ง กัดสํ า นั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน ผลที่ไดจ ากการ
วิเ คราะหจะสามารถตอบคําถามวิจัย ที่ เป นสารสนเทศสํ า คัญใหสถานศึกษาและหนว ยงานที่
เกี่ ย วข องได มีก ารส ง เสริ ม และพัฒ นาครู ให มีทั ก ษะ ความรู ความสามารถพั ฒ นาตนเองให มี
ประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น
คําถามวิจยั
1. มีปจจัยใดบางที่สงผลตอการพัฒนาครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. โมเดลสมการโครงสร า งพหุ ร ะดั บ การพั ฒ นาครู มี ลั ก ษณะอย า งไร และมี ค วาม
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไมอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับการพัฒนาครู
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ
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ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้มีหนวยวิเคราะหสองระดับคือ ระดับบุคคลและระดับโรงเรียน ประชากร
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผูสอนและผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนที่เปดสอนระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาซึ่งเปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่ว
ประเทศ เฉพาะโรงเรียนที่เดิมเคยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.)
สังกัดกรมสามัญศึกษา (สศ.) และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) เหตุผลที่
เลือกศึกษาเฉพาะโรงเรียนดังกลาว เนื่องจากเปนโรงเรียนที่กระจายอยูทั่วประเทศ และไดรับการ
คาดหวังวาเปนสถานศึกษาที่เตรียมความพรอมใหกับนักเรียนเพื่อเขาสูการศึกษาระดับอุดมศึกษา
หรือระดับวิชาชีพตอไป
2. การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผูวิจัยแยกศึกษาเปนสองระดับคือ ระดับบุคคลและระดับโรงเรียน โดยระดับบุคคลศึกษา
เฉพาะปจจัยภูมิหลังของบุคคล แรงจูงใจ และความตองการพัฒนา สวนระดับโรงเรียนศึกษา
เฉพาะปจจัยดานกายภาพ ดานสังคม และดานองคการเทานั้น
3. การวิจั ยครั้ง นี้มี ตัว แปรตามคือ การพัฒ นาครู ซึ่ง ศึ ก ษาเฉพาะการพัฒ นาครูดา น
หลักสูตร ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดานสื่อการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู
และดานการวิจัยในชั้นเรียนเทานั้น โดยวัดการพัฒนาจากระดับของการพัฒนาตนเอง
สมมติฐานของการวิจัย
กาญจนา สันติพัฒนาชัย (2541) กลาววาองคประกอบที่มีผลตอการพัฒนาครูพอสรุปได
วามีองคประกอบสําคัญ 2 สวนที่มีผลตอการพัฒนาครู ไดแก องคประกอบที่เกี่ยวกับตัวครูซึ่งเปน
เรื่องเกี่ย วกับภู มิห ลัง และบุ คลิก ภาพของครู และองคประกอบดานการบริหารขององค การซึ่ ง
เกี่ยวของกับการจัดระบบการบริหารจัดการภายในองคการ สวน วิภา บุญเสนอ (2537) กลาวถึง
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการสอนของครูขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ 2 สวนคือ ปจจัยภายในของครู เชน
สถานภาพสวนบุคคลหรือภูมิหลังของครู และปจจัยภายนอกของครู ไดแก สิ่งแวดลอมของการ
เรียนการสอนทั้งหมด เชน สภาพบริหารของโรงเรียน นโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน
สําหรับ นันทนา ประกอบกิจ (2538) ไดกลาวไววา ประเด็นที่สามารถเชื่อมโยงไปสูเรื่องการพัฒนาครู
ไดนั่นคือ ปจจัยเรื่องของแรงจูงใจของครูที่เกิดจากความตองการ ความคาดหวังของครูที่มีตอองคการ
ทั้งนี้ความตองการไดรับการตอบสนองจะเปนแรงจูงใจใหครูแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับเปาหมาย
ขององคการ เกิดความตองการที่จะพัฒนาตนเองเพื่อใหองคการนั้นประสบผลสําเร็จ และตนเองมี
ความกาวหนาและใชศักยภาพที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และจากการศึกษาปจจัยที่เอื้อและเปน

6
อุปสรรคตอการพัฒนาครูไดอาศัยแนวคิดจากทฤษฎีการจูงใจ-ค้ําจุน (herzberg’s motivation
hygiene theory) ทฤษฎีนี้กลาวถึง องคประกอบ 2 สวน คือ องคประกอบที่เปนสิ่งจูงใจ
(motivators) และองคประกอบที่เปนปจจัยค้ําจุน (hygiene factors) โดยสิ่งจูงใจจะเปนปจจัยที่มี
ผลกระทบตองานที่ปฏิบัติโดยตรง (job content) ทําใหเกิดความพึงพอใจในงานโดยเกี่ยวของ
หรือสัมพันธกับความรูสึกในทางบวกกับงานที่ปฏิบัติ สวนปจจัยค้ําจุนเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความ
ไมพอใจในงาน ซึ่งเกี่ยวของหรือสัมพันธกับความรูสึกในทางลบตองานที่ปฏิบัติ
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว ผูวิจัยจึงสรุปไดวา ปจจัยที่สงผลตอ
การพัฒนาครู ประกอบดวยปจจัย 2 ระดับ ไดแก 1) ปจจัยระดับบุคคล ซึ่งไดแก ภูมิหลังของบุค คล
แรงจูงใจ และความตองการพัฒนา และ 2) ปจจัยระดับโรงเรียน ซึ่งไดแก ปจจัยดานกายภาพ ปจจัย
ดานสังคม และปจจัยดานองคการ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีสมมติฐานการวิจัยดังนี้
1. ตั วแปรป จจั ยระดั บบุ คคลที่ น าจะส งผลต อการพั ฒนาครู ได แก ภู มิ หลั งของบุค คล
แรงจูงใจ และความตองการพัฒนา และตัวแปรปจจัยระดับโรงเรียนที่นาจะสงผลตอการพัฒนาครู
ไดแก ปจจัยดานกายภาพ ปจจัยดานสังคม และปจจัยดานองคการ ซึ่งสามารถใชทํานายการพัฒนาครู
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. โมเดลสมการโครงสร า งพหุ ร ะดั บ การพั ฒ นาครู ที่ ผู วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น น า จะมี ค วาม
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย
โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ หมายถึง โมเดลที่แสดงรูปแบบความสัมพันธเชิง
สาเหตุระหวางตัวแปรตั้งแต 2 ระดับ คือระดับจุลภาค (micro level) และระดับมหภาค (macro
level) แลวนํามาบูรณาการเขาดวยกัน
ความตรงของโมเดล หมายถึง การที่โมเดลตามสมมติฐานทางทฤษฎี (proposed
model) ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งพิจารณาไดจากคา χ2 ที่
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คาสถิติวัดระดับความกลมกลืน ไดแก χ 2 / df , ดัชนี Tucker-Lewis
Index (TLI), ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI), ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของ
การประมาณคาความคลาดเคลื่อน (RMSEA), ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือ
มาตรฐาน (SRMR), ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังของสวนเหลือ (RMR) และดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) เปนตน
ครู หมายถึง ครูผูสอนและครูที่ เปนผูบริห ารโรงเรียนสังกัดสํา นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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การพัฒนาครู หมายถึง การเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติที่
จําเปนเพื่อการปฏิบัติงาน ซึ่งในการวิจัยนี้วัดการพัฒนาครูไดจากการพัฒนาครูดานหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู และการทําวิจัยในชั้น
เรียน ดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
การพัฒนาครูดานหลักสูตร หมายถึง การเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความสามารถ
และคุณสมบัติที่จําเปนเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถวัดไดจากการแสวงหาความรูเกี่ยวกับหลักสูตร
เพิ่มเติม การจัดทําสาระของหลักสูตรที่สมั พันธกับชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนาสาระของ
หลักสูตรใหมีความสมดุลทั้งความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบตอ
สังคม การติดตามการดําเนินงานดานหลักสูตร การจัดทําระบบขอมูลพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนา
หลักสูตร เชน แหลงภูมิปญญาทองถิ่น ความตองการของทองถิ่น ดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
การพัฒนาครูดานกระบวนการจัดการเรียนรู หมายถึง การเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ความสามารถ และคุณสมบัติที่จําเปนเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน สามารถวัดไดจากการ
แสวงหาความรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรูเพิ่มเติม การเตรียมแผนการเรียนรูโดยวิเคราะห
ผูเรียน วิเคราะหหลักสูตร การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การกระตุนใหนักเรียนพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชรูปแบบที่
หลากหลาย การใชภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดวย
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
การพัฒนาครูดานสื่อการเรียนรู หมายถึง การเพิ่มพูนความรู ทักษะความสามารถ
และคุณสมบัติที่จําเปนเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู สามารถวัดไดจากการแสวงหาความรูเกี่ยวกับสื่อ
การเรียนรูเพิ่มเติม การจัดหาสื่อที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนและตัว
นักเรียน การจัดหาสื่อที่มีความหลากหลายมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน การดูแลรักษา
ซอมแซมสื่อการเรียนการสอน การใชสื่อและเทคโนโลยีใหมทางการศึกษา การใชภูมิปญญา
ทองถิ่นมาผลิตสื่อการเรียนรู ดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
การพัฒนาครูดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู หมายถึง การเพิ่มพูนความรู
ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติที่จําเปนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู สามารถวัด
ไดจากการแสวงหาความรูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพิ่มเติม การประเมินผลการ
เรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับหลักสูตรและสิ่งที่ตองการประเมิน การใหนักเรียนมีสวนรวมใน
การกําหนดเกณฑและรวมประเมินผล การใหผูปกครองมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑและรวมใน
การประเมินผลนักเรียน การประเมินผลโดยใหนักเรียนประเมินตนเอง การสรางเครื่องมือสําหรับใช
ประเมินผลการเรียนรู ดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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การพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ความสามารถ และคุณสมบัติที่จําเปนเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน
หองเรียนและนําผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน
สามารถวัดไดจากการแสวงหาความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มเติม การศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยและทําความเขาใจในขั้นตอนการวิจัย และจํานวนงานวิจัยใน
ชั้นเรียนที่ครูทําขึ้น ดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ปจจัยระดับบุคคล หมายถึง ลักษณะสวนบุคคลของครูที่มีความเกี่ยวของกับการพัฒนา
ครู ประกอบดวย 1) ภูมิหลังของบุคคล วัดจากตัวแปรสังเกตได ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ เงินเดือน ภาระงาน ประสบการณในการทํางาน 2) แรงจูงใจ สามารถ
แบงเปน 2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายใน วัดจากตัวแปรสังเกตได ความสุขที่ครูไดรับจากการ
พัฒนา การพัฒนานักเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แรงจูงใจภายนอก วัดจากตัวแปร
สังเกตได ไดแก การไดเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง และการไดรับชื่อเสียงทางวิชาการ 3)
ความตองการพัฒนา วัดจากตัวแปรสังเกตได คือ การเขารับการพัฒนาที่ตรงกับความตองการ
และวิธีการพัฒนาที่ตองการไดรับ สามารถวัดไดดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ปจจัยดานภูมิหลังของบุคคล หมายถึง ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะตัวของครูแตละ
คน ซึ่ ง ได แ ก เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ เงิ น เดื อ น ภาระงาน และ
ประสบการณในการทํางาน
ภาระงานของครู หมายถึง จํานวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยตอสัปดาหที่ครูไดรับมอบหมาย
ให ส อนหนั ง สื อ และได รั บ มอบหมายงานอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากงานสอนหนั ง สื อ ซึ่ ง วั ด ได จ าก
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ประสบการณในการทํางาน หมายถึง จํานวนปที่ประกอบอาชีพครู ซึ่งวัดไดจาก
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
แรงจูงใจ หมายถึง ความตองการพื้นฐานในการพัฒนาตนเองของครู สามารถวัดไดจาก
แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก ดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
แรงจูงใจภายใน หมายถึง ผลตอบแทนดานจิตใจซึ่งเปนสิ่งที่จะกระตุนใหครูมี
การพัฒนา ไดแก ความสุขที่ครูไดรับจากการพัฒนาตนเอง การพัฒนานักเรียน การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
แรงจูงใจภายนอก หมายถึง ผลตอบแทนภายนอกซึ่งเปนสิ่งที่จะกระตุนใหครูมี
การพัฒนา ไดแก การไดเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง และการไดรับชื่อเสียงทางวิชาการ
ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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ความต อ งการพั ฒ นา หมายถึ ง ความต อ งการของครู ที่ จ ะเพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะ
ความสามารถ และคุณสมบัติที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติงาน สามารถวัดไดจากจํานวนครั้งตอปของ
การเขา รับ การพัฒ นาที ่ต รงกับ ความตอ งการของครู และวิธ ีก ารพัฒ นาที ่ต อ งการไดร ับ
โดยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
การเขารับการพัฒนาที่ตรงกับความตองการ หมายถึง จํานวนครั้งตอปของการ
เขารับการพัฒนาที่ตรงกับความตองการของครู ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
วิ ธี ก ารพั ฒ นาที่ ต อ งการได รั บ หมายถึ ง วิ ธี ก ารพั ฒ นาของครู ที่ ต อ งการ
ประกอบดวย การลาศึกษาตอ การศึกษาดูงาน การฝกอบรม การศึกษาดวยตนเอง การฝกงาน
การประชุม/สัมมนา การสังเกตการสอน การทําวิจัย และการนิเทศครู ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้น
ปจ จั ย ระดั บ โรงเรี ย น หมายถึ ง คุ ณลั ก ษณะของโรงเรีย นที่มี ค วามเกี่ ย วข องกั บ การ
พัฒนาครู ประกอบดวย 1) ดานกายภาพ วัดจากตัวแปรสังเกตได ไดแก แหลงทรัพยากรในการ
เรียนรูของโรงเรีย น สัง กัด เดิม ของโรงเรีย น ขนาดของโรงเรีย น สภาพที่ตั้ง ของโรงเรีย น และ
สัดสวนนักเรียนตอครู 2) ดานสังคม วัดจากตัวแปรสังเกตได ไดแก ความรวมมือกับภายนอก และ
การนิเทศครู 3) ดานองคการ วัดจากตัวแปรสังเกตได ไดแก การจัดครูเขารับการพัฒนา โครงสราง
การบริหารดานการพัฒนาครู และงบประมาณการพัฒนาครู สามารถวัดดวยแบบสอบถามที่ผูวจิ ยั
สรางขึ้น
ปจจัยดานกายภาพ หมายถึง ปจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะของโรงเรียน สามารถวัดไดจาก
แหลงทรัพยากรในการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดเดิมของโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน สภาพที่ตั้ง
ของโรงเรียน และสัดสวนนักเรียนตอครู ดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ขนาดโรงเรียน หมายถึง การแบงโรงเรียนโดยใชจํานวนนักเรียนเปนเกณฑ ดังนี้
โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนนอยกวา 500 คน
โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน 500 - 1499 คน
โรงเรียนขนาดใหญ หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 1500 คนขึ้นไป
ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
สภาพที่ตั้งของโรงเรียน หมายถึง สถานที่ตั้งของโรงเรียนจําแนกตามเขตเทศบาล
ไดแก โรงเรียนในเมืองและโรงเรียนนอกเมือง
โรงเรียนในเมือง หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตเทศบาล
โรงเรียนนอกเมือง หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล ซึ่งวัดไดจาก
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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สัดสวนนักเรียนตอครู หมายถึง จํานวนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนหารดว ย
จํานวนครูทั้งหมดของโรงเรียน ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
แหลงทรัพยากรในการเรียนรูของโรงเรียน หมายถึง จํานวนสถานที่ หรือสิ่งที่
อํ า นวยความสะดวกแก ก ารเรี ย นรู เพื่ อ เสริ ม สร า งบรรยากาศการเรี ย นการสอนที่ ดี ซึ่ ง ได แ ก
หองสมุด หองสมุดหมวดวิชา หองศูนยการเรียน ปายนิเทศ สวนพฤกษศาสตร หองคอมพิวเตอร
อินเทอรเนต และหองโสตทัศนศึกษา ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ปจจัยดานสังคม หมายถึง ปจจัยที่เกี่ยวกับสภาพการติดตอสัมพันธของโรงเรียนกับ
หน ว ยงานภายนอก สามารถวั ด ได จ ากความร ว มมื อ กั บ ภายนอก และการนิ เ ทศครู ด ว ย
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ความรวมมือกับภายนอก หมายถึง จํานวนกิจกรรมโดยเฉลี่ยตอปที่โรงเรียนจัดขึน้
เพื่ อ ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ระหว า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชนหรื อ หน ว ยงานภายนอก ซึ่ ง วั ด ได จ าก
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
การนิเทศครู หมายถึง การทํางานรวมกันระหวางครูกับผูนิเทศนเพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานสูความสําเร็จ โดยผูที่ทําการนิเทศครูอาจเปนไดทั้งผูบริหาร
โรงเรียน ผูชวยผูบริหาร หัวหนาฝาย หัวหนาหมวด หัวหนาสาย กรรมการการบริหารโรงเรียน ครู
ผูมีประสบการณและมีความชํานาญในการเรียนการสอน และศึกษานิเทศก โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
พัฒนาครูใหมีความสามารถในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ โดยวัดจากจํานวนครั้งของการ
นิเทศครู ดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ปจจัยดานองคการ หมายถึง ปจจัยที่เกี่ยวกับสภาพการจัดการโรงเรียนดานการพัฒนา
ครู สามารถวัดไดจากการจัดครูเขารับการพัฒนา โครงสรางการบริหารโรงเรียนดานการพัฒนาครู
และงบประมาณการพัฒนาครู ดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
การจัดครูเขารับการพัฒนา หมายถึง การที่ผูบริหารสงครูเขารับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ความรู สามารถวัดไดจากจํานวนครั้งตอปของการสงครูเขารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มความรู ดวย
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
โครงสรางการบริหารโรงเรียนดานการพัฒนาครู หมายถึง รูปแบบการปฏิบัติเพื่อ
วางแผนสนั บ สนุ น และคั ด เลื อ กครู ไ ปรั บ การพั ฒ นา ซึ่ ง วั ด ได จ าก ความชั ด เจนของนโยบาย
แผนการพัฒนา โครงสราง งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ความเหมาะสมของหลักเกณฑการสงครูเขา
รับการฝกอบรมพัฒนา ดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
งบประมาณการพัฒนาครู หมายถึง คาเฉลี่ยของงบประมาณที่ใชในการพัฒนาครู
ในปการศึกษา 2548 ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
ไดทราบรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรระดับบุคคลและตัวแปรระดับโรงเรียนที่
สงผลตอการพัฒนาครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปนสารสนเทศใหกับ
ผูบริหารโรงเรียนหรือผูที่เกี่ยวของทางดานการศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาครูตอไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยแบงการนําเสนอเปน 4 ตอน
คือตอนที่ 1 กลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาครู ตอนที่ 2 กลาวถึงเทคนิควิธีที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ตอนที่ 3 กลาวถึงเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ และตอนที่ 4 กลาวถึงกรอบแนวคิดในการวิจัย
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาครู
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารเกี่ยวของกับการพัฒนาครูครั้งนี้ โดยนําเสนอดังนี้ คือ 1) หลักการ
และแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 2) ความหมายและแนวคิดของการพัฒนาครู
1.1 หลักการและแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ปจจุบันผูปฏิบัติงานในองคการตาง ๆ เริ่มถูกมองวาเปนมนุษยหรือบุคคลที่มีคุณคาการ
มองผูปฏิบัติงานในลักษณะเชนนี้เปนการมองในฐานะเปนทรัพยากรบุคคล หรือทรัพยากรมนุษย
จะเห็นวาเปนการใหความสําคัญกับผูปฏิบัติงานมากขึ้น การปฏิบัติงานในองคการจึงมุงการสราง
ความรวมมือรวมใจในการทํางานมากกวาลักษณะของการจางงานที่ผูปฏิบัติงานจะเปนเพียง
กํ า ลั ง คนขององค ก าร ด ว ยเหตุ นี้ ก ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ เ หมาะสมจึ ง เป น ป จ จั ย ที่ มี
ความสําคัญตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการ เพราะถาองคการมีคนที่ไมมีคุณภาพ
หรือไมเหมาะสมมาปฏิบัติงานยอมทําใหประสบปญหาที่จะนําสูความลมเหลวได ในทางตรงขาม
ถาองคการนั้นมีผูปฏิบัติงานที่เปนคนมีความรู ความสามารถหรือมีศักยภาพสูง ยอมสงผลให
องคการนั้นประสบผลสําเร็จ ดังนั้น จึงมีผูกลาวกันเสมอวาความสําเร็จในการประกอบอาชีพหรือ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของคน มีความสัมพันธหรือขึ้นอยูกับองคการหรือหนวยงานที่มีคน
นั้น ปฏิ บัติ ง านอยู ขณะเดี ย วกั น ความสํ า เร็ จขององค ก ารก็มี ค วามสั ม พั น ธ ห รื อขึ้ น อยู กั บ คนที่
ปฏิบัติงานนั้นดวย ความสัมพันธระหวางองคการกับคนที่ถือวาเปนกําลังคนหรือทรัพยากรมนุษย
จึงเปนที่ยอมรับของนักวิชาการและผูมีประสบการณที่เกี่ยวของทั้งหลาย โดยไดพยายามที่จะ
คิดคนหลักการและรูปแบบที่มาอธิบายการบริหารงานในองคการที่มุงผลใหเกิดความกาวหนาและ
ความสําเร็จยิ่งขึ้นของทั้งสองฝาย ดังจะเห็นไดจากแนวคิดของ วไลพร พูนประสินธิ์ และสมโภชน
นพคุณ (ม.ป.ป.) ที่เสนอบทความเรื่อง ระบบการวางแผนและพัฒนากําลังคนในองคการ โดย
พยายามชี้ใหเห็นกระบวนการตาง ๆ ภายในองคการที่ไดดําเนินการเพื่อสรางความสมดุลและ
ความสัมพันธที่เกื้อกูลตอกัน และไดพยายามเชื่อมโยงหลักความคิดดานการวางแผนกําลังคน
และพัฒนากําลังคน เขาดวยกันเปนระบบการวางแผนและการพัฒนากําลังคนที่สมบูรณแบบมาก
ยิ่งขึ้น โดยระบบการวางแผนและการพัฒนากําลังคน ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวนคือ 1) สวน
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ภารกิจหรืองานขององคการที่ตองปฏิบัติ ซึ่งตองอาศัยกําลังคน 2) สวนกิจกรรมหรือพฤติกรรมของ
คนที่ตองการบรรลุผลสําเร็จโดยการเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ขององคการ 3) ประสานสัมพันธกัน
ระหวางองคการและคนเพื่อใหทั้งสองฝายสามารถอยูรวมกันและนําไปสูความสําเร็จของทั้งสองฝาย
เนื่องดวยจากการที่ปจจุบันถือวาผูปฏิบัติงานในองคการเปนทรัพยากรบุคคลหรือเปน
ทรัพยากรมนุษย มิใชเปนเพียงกําลังคนขององคการที่ทําใหเกิดผลงานเทานั้น จึงไดมีการเชื่อมโยง
แนวคิด หลักการในเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย (human resource management)
กับการพัฒนามนุษย (human resource development) เพื่อใหเกิดความสําเร็จดังแนวคิดของ
ดนัย เทียนพุฒ (2539) ที่กลาวถึงภารกิจหลักของการบริหารทรัพยากรบุคคลวาประกอบดวย 4
ภารกิจ คือ
1. การสรรหา (recruitment) หมายถึง การเสาะแสวงหาบุคลากรโดยเลือกสรรคนดีมี
ความรู ความสามารถเหมาะสมกับงานหรือตําแหนงหนาที่ เปนคนที่สามารถปรับตนเองใหเขากับ
วัฒนธรรมองคการ รวมทั้งเปนบุคคลที่มีแววในการพัฒนาใหเติบโตกาวหนาได
2. การพัฒนา (development) หมายถึง การพัฒนาที่สามารถกระทําไดดวยการพัฒนา
ในรูปแบบของการบริหารทรัพยากรบุคคล กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปาหมายคือ เสริมสราง
ใหพนักงานมีความรู ความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณเพิ่มขึ้นจนสามารถปฏิบัติงานใน
ตําแหนงปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ และพรอมที่จะรับผิดชอบงานในตําแหนงที่สูงขึ้น รวมถึง
การมุงสูองคการที่ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพดวย
3. การรักษาบุคลากร (retention) คือ การพยายามที่จะทําใหพนักงานมีความพึงพอใจ
ในการทํางานดวยบรรยากาศที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ตลอดจนการดูแลความเปนอยูในรูปแบบ
คาตอบแทนและสวัสดิการที่จูงใจและรักษาพนักงานใหอยูในองคการใหนานที่สุด
4. การใชประโยชน (utilization) หมายถึง การใชใหไดประโยชนสูงสุดตามแนวทางใน
การจัดทําแผนกําลังคน การขยายขอบเขตงานหรือการปรับปรุงงาน การตรวจสอบ หรือวิจัยดาน
ทรัพยากรบุคคล
นอกจากนี้ ดนัย เทียนพุฒ (2539) ยังใหความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
(Human Resource Development: HRD) หมายถึง การบูรณาการเพื่อใชการฝกอบรมและการ
พัฒนา การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองคการ สําหรับปรับปรุงบุคคล ทีม และประสิทธิผลของ
องคการ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไมใชเพียงผลรวมของกิจกรรมบางสวนเทานั้น แตเปนการ
ใชประโยชนทั้งหมดเพื่อการพัฒนาใหเกิดความสําเร็จในระดับที่สูงขึ้นของแตละบุคคลและเกิด
ประสิทธิผลขององคการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย จะเนนที่การบริหารจัดการอยางไรใหคนหรือทรัพยากรมนุษย
ที่ทํางานอยูในองคการมีคุณภาพและทํางานใหองคการประสบผลสําเร็จ ขณะเดียวกันคนที่ทํางาน

14
ก็ไดรับผลตอบแทน ทํางานในสิ่งแวดลอมที่ดีมีความสุข ปจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงมี
แนวคิดที่กวางขึ้น มิไดมุงการพัฒนาบุคลากรในองคกรแตเพียงดานพัฒนาศักยภาพใหมีความรู
ความสามารถ และมีความชํานาญเชี่ยวชาญในงานเทานั้น ดังแนวคิดของเพคซ (Pace, 1991)
เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนองครวม ทั้งสภาพแวดลอมในการทํางาน ผลประโยชน
ของพนั ก งาน และการช ว ยให พ นั ก งานมี ผ ลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น เป น การส ง เสริ ม ความก า วหน า ของ
พนักงานและความเจริญกาวหนาขององคการไปพรอม ๆ กัน โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาใหเกิด
การบูรณาการใน 3 ดาน คือ
1. การพัฒนาบุคคล (individual development) เปนเรื่องของการชวยใหพนักงาน
มองเห็นจุดออนจุดแข็งของตนเอง พรอมทั้งเสริมจุดแข็งและแกไขจุดออนใหแกพนักงาน และใหใช
ศักยภาพที่มีอยูในตัวเองอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานใหกับ
องคการ ขณะเดียวกันก็ทําใหบคุ คลบรรลุเปาหมายของตนเองดวย
2. การพัฒนาอาชีพ (career development) เปนการเปดโอกาสใหพนักงานแตละ
บุคคลมีโอกาสเติบโตกาวหนาในงาน โดยการประเมินศักยภาพของบุคคล กําหนดเสนทางอาชีพที่
เหมาะสม วางแผนดําเนินการฝกอบรม พัฒนาและเสริมสรางประสบการณ เพื่อเตรียมบุคคลใหมี
ความกาวหนาในงาน สงเสริมใหบุคคลไดพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพ ทําใหเกิดประโยชนตอ
ตนเองและองคการ
3. การพัฒนาองคการ (organization development) การใหความสําคัญตอระบบ
องคการ ไดแก โครงสรางและหนาที่ตางๆ ซึ่งมีความสัมพันธกันสงผลตอความสําเร็จขององคการ
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามแนวคิดของแนตเลอร (Nadler, 1989 อางถึงใน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2541) ไดใหความหมายไววาเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของโดยตรง
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการเพื่อใหเกิดทัศนคติ และพฤติกรรมที่พึงประสงค ซึ่งมี
ขอบเขตครอบคลุมเกี่ยวกับ 1) การฝกอบรม 2) การศึกษา 3) การพัฒนา
จะเห็นไดวากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการนั้นจําเปนตอง
ไดรับความรวมมือในการดูแล และประสานความรวมมือกันภายในองคการ เพื่อใหมีการวิเคราะห
สภาพปญหา การวางแผน ตลอดจนการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับเปาหมาย
วัตถุประสงค และภารกิจหลักขององคการ
1.2 ความหมายและแนวคิดของการพัฒนาครู
ครูเปนบุคลากรขององคการที่เปนสถาบันการศึกษาเชนเดียวกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
องคการอื่น ๆ ดังนั้นหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาครูจึงคลายกับการพัฒนาบุคลากรอื่น ๆ
และเพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องการพัฒนาครูไดดียิ่งขึ้น จึงไดนําเสนอในเรื่องของความหมาย
และแนวคิดของการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
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1.2.1 ความหมายการพัฒนาบุคลากร แบงความหมายออกเปน 3 กลุม คือ
กลุมความหมายแรก หมายถึง เฉพาะการพัฒนาบุคลากรเทานั้น มีทัศนะที่แตกตางกันคือ
- ทรรศนะแรก “การพัฒนาบุคลากร” หมายถึง กรรมวิธีในอันที่จะเพิ่มพูน
สมรรถภาพในการทํางานของผูปฏิบัติงานแตละคน ทั้งในดานความคิด การกระทํา ความสามารถ
ความรู ความชํานาญและทัศนคติ
- ทรรศนะที่สอง “การพัฒนาบุคลากร” หมายถึง การดําเนินความพยายามใด ๆ
ที่จะทําใหสมรรถภาพเชิงสรางสรรคของบุคคลแตละคนสอดคลองกับงานในหนาที่ที่บุคคลนั้นตอง
กระทํา
- ทรรศนะที่สาม “การพัฒนาบุคลากร” หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการ
สงเสริมใหบุคคลมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการทํางานดีขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กลุมความหมายที่สอง หมายถึง การพัฒนาบุคลากรในแงที่เปนการฝกอบรมซึ่งมีทรรศนะ
ที่แตกตางกัน ดังนี้
- ทรรศนะแรก “การฝกอบรม” คือ กระบวนการในการเสริมสราง เพิ่มพูน ความรู
ทักษะหรือความชํานาญงานใหแกผูปฏิบัติงานแตละบุคคลในขอบเขตการปฏิบัติงานเฉพาะดาน
- ทรรศนะที่สอง “การฝกอบรม” คือ กระบวนการที่จัดใหมีขึ้นเพื่อใหบุคคลได
เรียนรูและมีความชํานาญ เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง โดยมุงใหบุคคลนั้นไดเรียนรูเรื่องใด
เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะและเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลนั้นเปนในแนวทางที่ตองการ
- ทรรศนะที่สาม “การฝกอบรม” คือ การเสริมสรางและพัฒนาความคิดเห็น
ความรู ความสามารถ ความชํานิชํานาญ และความเจนจัดของบุคคลในขณะที่กําลังทํางานอยูให
กวางขวางและกาวหนายิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
กลุ ม ความหมายที่ ส าม มี ค วามหมายของกลุ ม แรกและกลุ ม ที่ ส องควบคู กั น คื อ การ
ฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร เปนการเสริมสรางความรู ความเขาใจ และความชํานาญใหแก
พนั ก งานในองค ก าร จนสามารถก อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในพฤติ ก รรมและทั ศ นคติ อย า ง
คอนขางจะถาวรอันจะอํานวยประโยชนใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
ทําใหมีความเจริญกาวหนาในการงาน
นักวิชาการหลายทานไดแสดงความคิดเห็นและใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรไว
ตาง ๆ กัน ดังนี้
พยอม วงคสารศรี (2540) กลาวถึงการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดําเนินการเพิ่มพูน
ความรู ความสามารถ และทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานที่ ตนรับผิดชอบให มีคุณภาพประสบ
ความสําเร็จเปนที่นาพอใจแกองคการ
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ภิญโญ สาธร (2523) ไดใหความหมายวา การพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการที่มี
ระเบียบแบบแผน ซึ่งมุงหมายที่จะพัฒนาบุคคลใหมีความรู ความชํานาญ เพื่อวัตถุประสงคอยางใด
อยางหนึ่ง
สมพงศ เกษมสิน (2526) กลาววาการพัฒนาบุคลากร หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่มุง
เพิ่ม พู น ความรู ความชํา นาญและประสบการณให แก บุค ลากร เพื่ อ ให ทุก คนในหนว ยงานใด
หน ว ยงานหนึ่ ง สามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบดี ยิ่ ง ขึ้ น มุ ง หมายที่ จ ะพั ฒ นาทั ศ นคติ ข อง
ผูปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางที่ดี มีกําลังใจ มีขวัญดีในการทํางานและมีความคิดที่จะปรับปรุง
การปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น การพัฒนาบุคลากรจึงเปนกิจกรรมที่อยูในความรับผิดชอบโดยตรงของ
ผูบังคับบัญชา หัวหนางาน หรือนักบริหารทุกทานที่จะตองคอยเอาใจใส สงเสริมใหมีการพัฒนา
บุคลากรโดยทั่วถึงกันและติดตอกันอยางสม่ําเสมอ
พนัส หันนาคินทร (2530) ไดใหความหมายการพัฒนาบุคลากรวาเปนวิธีการสงเสริมให
ผูปฏิบัติงานไดมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้นเชน ไดรับความรูเพิ่มขึ้นหรือวิธีการทํางานที่ดีขึ้น
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2531) ไดใหความหมายของการ
พัฒนาบุคลากรวาหมายถึง การปรับปรุง การเพิ่มพูนคุณภาพบุคลากร คือ ครูทั้งฝายปฏิบัติการ
สอนและฝ า ยสนั บ สนุ น การสอน รวมทั้ ง การปฐมนิ เ ทศครู ใ หม ซึ่ ง ขอบเขตของการพั ฒ นาจะ
ครอบคลุมถึงการพัฒนาความรู วิชาชีพ เจตคติและวิธีการปฏิบัติงานในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น
กิติมา ปรีดีดิลก (2532) กลาววา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการหรือกรรมวิธี
ตาง ๆ ที่มุงงานใหเปนไปในทางที่ดี มีความรับผิดชอบตองาน อันจะทําใหงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นพพงษ บุญจิตราดุลย (2534) กลาววา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการ
เพิ่ ม พู น ความรู ความชํ า นาญ ประสบการณ ใ ห กั บ บุ ค ลากรในองค ก าร ตลอดจนการให
แนวความคิดใหมในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคคลมีคุณภาพขึ้น และสงผลสะทอนใหหนวยงานมี
ผลผลิตและประสิทธิภาพสูงขึ้น
สมาน รังสิโยกฤษฎ (2535) ใหความหมายการพัฒนาบุคลากรไววา เปนการดําเนินการ
เกี่ยวกับการสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการทํางานที่ดีขึ้น ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีในการทํางาน อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ หรืออีกนัยหนึ่งถือวาเปน
กระบวนการที่จะเสริมสรางและเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานดานตาง ๆ เชน ความรู ความสามารถ
ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการในการทํางานอันจะนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน
วิจิตร อาวะกุล (2537) ใหความหมายการพัฒนาบุคลากรวา หมายถึง การเพิ่มพูนความรู
ความสามารถของบุคคลขึ้นทีละเล็กทีละนอย มีการงอกงามภายในตัวบุคคล จนกระทั่งถึงระดับ
ความรู ความสามารถ ความเปนผูใหญที่เราตองการ
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ความหมายของการพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ เ ป น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ครู โ ดยตรงนั้ น มี ผู เ สนอไว ซึ่ ง
รวบรวมมาไดดังนี้
ออรลิช (Orlich, 1989) ใหความหมายการพัฒนาครู หมายถึง การสงเสริมศักยภาพของ
คน ทั้งนี้อยูภายใตสมมติฐานที่วาสถาบันการศึกษานั้นมีจุดมุงหมายเพื่อตองการประสบผลสําเร็จ
ในหลาย ๆ เรื่อง ดังนั้น บุคลากรในสถานศึกษาจะตองมีการเพิ่มพูนความรูและความชํานาญและ
ตองรับรูตอการที่จะมุงปฏิบัติในสิ่งที่ทาทายใหม ๆ และจะตองไดรับการกระตุนเพื่อแกปญหา
โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ไฮดเดอรแมน (Heiderman, 1990) ใหความหมายการพัฒนาบุคลากรที่เปนครูวาเปน
กระบวนการที่ใหกับผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อใหเกิดความรู มีทัศนคติและทักษะที่ทําให
เกิ ดแนวคิดในการสร างสรรคท างการศึก ษาและโปรแกรมการสอน ทั้ง นี้จ ะช วยใหนั กเรียนได
พัฒนาการเรียนรู การพัฒนาบุคลากรครูเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับบุคคล วิชาชีพ และความตองการของ
องคการ กระบวนการพัฒนาครูประกอบดวย 1) การประเมินความตองการการพัฒนาครู 2) การ
วางแผนระยะยาวและแผนกลยุทธ 3) การดําเนินการพัฒนาตามโปรแกรมที่วางไว 4) การ
ประเมินผลที่ไดรับ 5) การเพิ่มอํานาจการมีสวนรวมใหแกครู (participant empowerment)
จากความหมายของการพัฒนาบุคลากรที่นักวิชาการไดใหไวดังกลาว สามารถสรุปไดวา
การพั ฒ นาบุ ค ลากรหรื อ การพั ฒ นาครู นั้น เป น การเพิ่ม พู น ความรู ทั ก ษะ ความสามารถ และ
คุณสมบัติที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติงาน
1.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
กุลธน ธนาพงศธร (2539) ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรวามี 2 แนวคิด คือ
1. แนวคิดแบบดั้งเดิม เปนแนวคิดที่มีมาแตดั้งเดิม วา การพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งไม
จําเปนสําหรับองคการและไมใชหนาที่ที่องคการจะตองจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรแตอยางใด
องคการมีหนาที่เฉพาะแตเพียงบังคับบัญชา ควบคุม ใหพนักงานแตละคนปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่ง
หรือตามที่ไดรับมอบหมาย ถาหากบุคลากรใดตองการเพิ่มพูนความรูความสามารถของตนจะตอง
ดิ้นรนขวนขวายกันเองโดยลําพัง แนวคิดแบบนี้ไมเชื่อวา การพัฒนาเกิดประโยชนตอองคการและ
เชื่อวาหากองคการไดบุคคลที่มีความรูความสามารถตั้งแตแรก เขามาอยูกับองคการ ยอมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดทุกอยางตลอดไปโดยไมจําเปนตองเขารับการฝกอบรมใด ๆ องคการจึงมุงเนนที่
การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร เพื่อใหไดผูที่มีความรูความสามารถสูงสุดมากกวาที่จะ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรของตนเอง
2. แนวคิดแบบใหม เปนแนวคิดที่มีลักษณะตรงขามกับแนวคิดแรก กลาวคือเปนแนวคิด
ที่เชื่อวา การพัฒนาบุคลากรเปนหนาที่ที่สําคัญและจําเปนที่องคการทุกองคการตองกระทําอยาง
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สม่ํ า เสมอ ถึ ง แม ว า จะต อ งสู ญ เสี ย เวลาและค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น การแต อ งค ก ารจะได รั บ
ประโยชนมากกวา ซึ่งมีเหตุผลสนับสนุนความเชื่อเชนนี้อยู 2 ประการ คือ
2.1 ถึงแมวาองคการจะมีระบบการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรที่ดีและสามารถ
ไดผูที่มีความรูความสามารถเพียงใดก็ตาม แตก็มิไดเปนหลักประกันไดวาบุคลากรนั้นจะสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดทันทีและตลอดไปโดยปราศจากการพัฒนาปรับปรุงตนเองอยาง
สม่ําเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อไดรับการเลื่อนตําแหนงหรือโอนยายไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
อื่น ยอมมีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาเปนอยางดีเสียกอน
2.2 เนื่องจากในปจจุบันไดมีการคิดคนและการนําเอาวิทยาการบริหารสมัยใหม
มาใชในการบริหารงานดานตาง ๆ อยูตลอดเวลาและอยางแพรหลาย จึงจําเปนที่บุคคลทุกคน
จะตองปรับปรุงตนเองใหเปนผูมีความรู ความคิดที่ทันสมัยกาวทันโลกอยูเสมอ และสามารถ
แข ง ขั น กั บ ผู อื่ น ได จึ ง มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งพั ฒ นาบุ ค ลากรของตนเองให มี ค วามรู
ความสามารถสูงขึ้นอยูเสมอ เพื่อความอยูรอดและความเจริญกาวหนาขององคการ
จากแนวคิดขางตนจะเห็นวา ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การเชื่อมสังคมไทยใหเขากับสังคมโลกทั้งในดานการคา การลงทุน ขอมูลขาวสารภายใตคลื่นแหง
โลกาภิวัตน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2543) ทําใหองคการตองเผชิญกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว บุคลากรซึ่งเปนกลไกสําคัญขององคการจําเปนตองมีการปรับตัวใหเขากับยุคสมัย ให
มีความรู ความสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ใหองคการไดรับประโยชนสูงสุด
ฟูลเลนและฮารกีรเวส (Fullen and Hargreaves, 1992) ไดกลาวถึง การพัฒนาครูโดย
อางถึงผลการศึกษาของสทอลลิงส (Stallings) ไววา การพัฒนาบุคลากรครูที่จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอการปฏิบัติงานของครูเพื่อชวยใหผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้นไดนั้น ครูจะตอง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง และใชแนวคิดใหมภายใตสถานการณตอไปนี้
1. ครูจะตองรูวาตนเองนั้นตองการปรับปรุงอะไร โดยการวิเคราะหจากการสังเกต
ขอมูลที่เกี่ยวกับตนเอง
2. ครูเขียนขอตกลงที่จะใชแนวคิดใหมในชั้นเรียนครั้งตอไป
3. ครูดัดแปลงแนวคิดที่ไดจากการประชุมปฏิบัติการเพื่อใชปฏิบัติงานในชั้นเรียน
4. ครูนําแนวคิดตาง ๆ มาใชและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น
5. ครูสังเกตการสอนของครูคนอื่น ๆ และวิเคราะหขอมูล
6. ครูรายงานผลสําเร็จและการลมเหลวใหกลุมครูไดทราบ
7. ครูอภิปรายปญหาและขอแกไขเกี่ยวกับนักเรียนแตละคนและเนื้อหาวิชาทีส่ อน
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8. ครูจําเปนที่จะตองใชวิธีการตาง ๆ ในการเรียนการสอนไดแก รูปแบบตาง ๆ
สถานการณจําลอง วิดีโอเทปการวิเคราะหวิจารณ เรื่องที่นําเสนอในการประชุมปฏิบัติการ
9. ครู เ รี ย นรู ด ว ยวิ ธี ก ารของตนเองโดยกํ า หนดจุ ด มุ ง หมายใหม เ พื่ อ ให เ กิ ด
ความกาวหนาในวิชาชีพ
ครู อาจารยในโรงเรียนหรือสถาบันการศึ กษาเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานสอน จึงตองมี
ปฏิสัมพันธรวมกับนักศึกษาทั้งในเชิงเนื้อหาวิชาและดานสวนบุคคลกับนักศึกษา โดยเฉพาะครูทสี่ อน
ในโรงเรียน วิทยาลัย หรือในสถาบันการศึกษาตาง ๆ จะแตกตางจากครูที่สอนทั่ว ๆ ไป แอนเดอรสัน
(Anderson, 1989) กลาวถึงครูในโรงเรียนวา มีความแตกตางไมเหมือนกับครูที่สอนทั่ว ๆ ไป เชน
ครูสอนเปยโน เทนนิส ฯลฯ ที่ทําหนาที่สอนนักเรียนเพียงเพื่อใหสามารถทํางานหรือทํากิจกรรม
ตาง ๆ ดวยมือใหไดดีที่สุด และมีขอเสนอแนะหลายประการเพื่อปรับปรุงสภาพการทํางานและให
ครู มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นี้ ข อ แรก นั ก การศึ ก ษาโดยเฉพาะผู ที่ ทํ า หน า ที่ เ ป น ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น
จําเปนตองจัดสภาพการทํางานใหครูในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ผู บริห ารจะตอ งสามารถจํา แนกไดว า งานใดที่จํ า เปน ตอ งดูแ ลควบคุ ม และงานใดที่ครูมีอิส ระ
สามารถตัดสินใจดวยตนเองได ขอสอง ครูตองเรียนรูการสื่อสารและรวมแกปญหาการศึกษาของ
โรงเรียน และยอมรับในสิ่งที่เปนความรับผิดชอบของโรงเรียน เพื่อเปนการแกปญหาไมใหครูเกิด
ความรูสึกที่แยกตัวหรือมีประสบการณของการไมมีสวนรวมของครูเหมือนเชนปญหาที่เปนอยูใน
ปจจุบัน ขอสาม ครูจะตองทํางานเพื่อสรางตนเองในฐานะเปนวิชาชีพ โดยตองรับผิดชอบอยาง
มากเพื่อวิชาชีพและศักยภาพของวิทยาลัยคนควาอยางตอเนื่องเพื่อใหการสอนเปนไปในทางที่ดี
ขึ้น ขอสี่ ทายที่สุดในการศึกษาอุดมศึกษาที่เปนของรัฐ ชุมชนและผูบริหารของโรงเรียนจะตองให
ความเคารพครูในฐานะเปนผูมีความรูในวิชาชีพ
ฟูลเลนและฮารกีรเวส (Fullen and Hargreaves, 1992) ไดเสนอการพัฒนาอาจารย
ประกอบดวย 3 มิติ คือ การพัฒนาความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ การพัฒนาดานจิตวิทยา และการ
พัฒนาทางวงจรชีวติ
1. การพัฒนาความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ (development of professional
expertise) เปนความเชี่ยวชาญที่ครูจะตองนํามาใชโดยตรงเพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามของ
นักเรียน ความเชี่ยวชาญนี้จะชวยเพิ่มความชํานาญในการใชรูปแบบการสอนที่กอใหเกิดผลสําเร็จสูง
2. การพัฒนาจิตวิทยา (psychological development) เปนการสังเคราะหทฤษฎี
ดานจิตวิทยาไดแก ทฤษฎีการพัฒนาอีโกของโลวิงเจอร (Loevinger’s) และทฤษฎีพัฒนาการดาน
จริยธรรมของโคลเบอร (Kohlberg’s) และทฤษฎีพัฒนาการดานมโนทัศนของฮันท (Hunt) ทั้ง 3
สวน ของจิตวิทยาพัฒนาการนี้เปนสวนที่เกี่ยวของกับการเกิดมโนทัศน โดยทั่วไปการเกิดอีโกของ
บุคคลจะกระตุนใหบุคคลนั้นประสบผลสําเร็จ มีบูรณาการและมีประสบการณดานความรูสึกตาง ๆ
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และเปนสิ่งที่ทําใหสามารถจําแนกความเขาใจตนเองไดดีและผูอื่นไดดีขึ้น จากนั้นการพัฒนาดาน
คุณธรรมจะเกิดขึ้นจากพื้นฐานความคิดเห็นที่ถูกตอง และความรูสึกดีงามตอบุคคล ตอการมี
หลักการดานจริยธรรมมากกวาจะเปนความรูสึกจากความชอบของตนเอง สุดทายการพัฒนา
มโนทัศนจะเกิดขึ้นโดยการบูรณามโนทัศนมาเปนกระบวนการคิดที่เปนนามธรรมมากขึ้น
3. การพัฒนาวงจรอาชีพ (career-cycle development) เปนแนวคิดที่ไดมาจาก
ผลการวิจัยเกี่ยวกับครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในสวิตเซอรแลนดและอังกฤษที่ผูเขียนเสนอไววามี
ระยะการพัฒนาการประกอบดวย 5 ระยะคือ ระยะ 1 เปนระยะเริ่มตนของอาชีพเปนการขีดวงลอม
ความรับผิดชอบการสอนในชั้นเรียนของครู ระยะนี้ครูอาจมีปญหาหรือเผชิญเหตุการณตา ง ๆ บางคน
อาจปรับตัวไดงาย บางคนอาจมีความยุงยากใจในการสอน ระยะที่ 2 เปนระยะอยูตัว คงที่ในการ
ประกอบอาชี พ ระยะนี้ ค รู จ ะมี ความรู สึก งา ยขึ้น ในการประกอบอาชี พ รูสึ ก อิ ส ระมากขึ้ น เริ่ ม
รับผิดชอบหนาที่ซึ่งจะชวยสนับสนุนความกาวหนา ระยะที่ 3 เปนระยะเริ่มสิ่งใหมและทํางานที่ทา
ทายมากขึ้น ภายหลังผานระยะคงที่มาแลว ระยะนี้ครูจะมีอายุระหวาง 30-40 ป เปนระยะที่เริ่มตน
ของการมีประสบการณที่ยั่งยืน ครูจะมองหาการสนับสนุน เพื่อปฏิบัติงานในบทบาทผูบริหาร
ระยะที่ 4 ระยะเขาถึงวิชาชีพ เกิดขึ้นกับครูอายุระหวาง 40 ปขึ้นไป ประมาณอายุ 50-55 ป ระยะนี้
กลุมหนึ่งอาจหยุดการมองหาความกาวหนา กลุมนี้จึงเปนเหมือนเสาหลักของโรงเรียน ในขณะที่
อีกกลุมหนึ่งอาจเบื่อหนายไมสนใจความกาวหนาในวิชาชีพ ระยะสุดทาย เปนระยะเตรียมตัว
เกษียณหรือออกจากงาน ระยะนี้ครูจะมีพฤติกรรมหลายรูปแบบ รูปแบบเนนดานบวกคือ สนใจเขา
รวมกิจกรรมวิชาชีพ สนใจการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมอีกรูปแบบคือตอตานความสนใจตาง ๆ
มีทัศนคติที่จะมองสิ่งตาง ๆ ในแงดีนอยลงขึ้นอยูกับประสบการณในอดีต พฤติกรมบางแบบจะ
ปฏิบัติสิ่งตาง ๆ ที่สงเสริมสนับสนุนในเรื่องใด ๆ จะรูสึกเหนื่อยออนและเกิดความรูสึกที่วติ กกังวล
ตอครูที่อายุออนกวา
จากแนวคิ ดเกี่ ย วกับ การพัฒ นาบุคลากรของนัก วิช าการข า งต น พอสรุ ปไดวา แนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
อยางรวดเร็วองคการตองมีการปรับปรุง พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพและทันตอสภาพการเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชนสูงสุดขององคการ
1.2.3 ความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร
การบริหารงานในหนวยงานหรือองคการใด ๆ มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนา
บุคลากรอยูเสมอ เพราะประสิทธิภาพของงานในหนวยงานจะขึ้นอยูกับความรูความสามารถของ
บุคลากรในหนวยงาน ซึ่งไดมีผูกลาวถึงความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรไวดังนี้
พนัส หันนาคินทร (2526) ไดกลาวถึงหลักการ เหตุผล และความจําเปนที่จะตองมีการ
พัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน ซึ่งสรุปไดดังนี้
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1. ประสิทธิผลของโรงเรียนยอมขึ้นอยูกับความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานยอมจะเพิ่มขึ้นจากการที่โรงเรียนใหโอกาสพัฒนาความสามารถที่มี
อยูในตัวเอง
2. การพั ฒ นาของคนเปน กิจกรรมตั้ง แต เ กิด จนตาย การพั ฒ นาบุคลากรเป น
กิจกรรมที่จะตองกระทําตั้งแตแรกเขาทํางานจนถึงเวลาที่จะตองออกจากงาน
3. โรงเรียนมีหนาที่ที่จะตองเสริมสรางประสบการณดานตาง ๆ เพื่อเตรียมคนไป
รับหนาที่ใหมและปรับปรุงงานที่ทําอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งในรูปของกลุมคณะและ
รายบุคคลซึ่งบทบาทนี้จะตองเพิ่มขึ้นอยูเสมอ
4. จุดประสงคประการแรกในการพัฒนาบุคลากรนั้น เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
โรงเรียนใหสูงขึ้น และในกรณีเชนนี้ จําเปนที่จะตองทําการปรับปรุงใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางาน
ใหสอดคลองกันและไดคุณภาพที่ระดับทัดเทียมกัน
5. โรงเรียนควรจะถือวาการพัฒนาตัวบุคคลนั้นเปนการลงทุนรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะ
สงผลในระยะยาว นอกจากจะเสริมสรางประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานแลวยังเปนการดึงดูดคนให
ปรารถนาจะทํา งานอยู กั บ โรงเรี ย นนั้ น มากขึ้น อั น เป น การเสริ มสรา งความเป น ปกแผ น ใหกั บ
โรงเรียนนั้นโดยตรง
กุลธน ธนาพงศธร (2539) ไดกลาวถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรไวดังนี้
1. การพัฒนาบุคลากรชวยทําใหระบบและวิธีการปฏิบัติงานมีสรรถภาพดียิ่งขึ้นมี
การติ ด ต อ ประสานงานดี ย่ิง ขึ้ น เพราะการพั ฒ นาบุ ค ลากรจะช ว ยเร ง เร า ความสนใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีความสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ของตนใหไดผลดียิ่งขึ้นการพัฒนา
บุคลากรเปนวิธีการอยางหนึ่งที่จะชวยทําใหเกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานนอยลง ซึ่งจะมีผลทําใหองคการ
สามารถลดคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ลงไดดวย
2. การพัฒนาบุคลากรชวยลดระยะเวลาของการเรียนรูงานใหนอยลง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบุคคลที่เพิ่งเขาทํางานใหมหรือเขารับตําแหนงใหม อีกทั้งยังเปนการชวยลดความเสียหาย
ตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานแบบลองผิดลองถูกอีกดวย
3. การพั ฒ นาบุ ค ลากรเป น การช ว ยแบ ง ภาระหน า ที่ ข องผู บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ
หัวหนางานตาง ๆ ในการตอบคําถามหรือใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาของตน
4. การพัฒนาบุคลากรเปนวิธีการอยางหนึ่งที่จะชวยกระตุนบุคลากรตาง ๆ ให
ปฏิบัติงานเพื่อความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน
5. การพัฒนาบุคลากรยังชวยทําใหบุคคลนั้นมีโอกาสไดรับความรู ความคิดใหม ๆ
ทําใหเปนคนทันสมัย ทันตอความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีใหม ๆ
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กิติมา ปรีดีดิลก (2532) ไดกลาวถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรวา การพัฒนา
บุคลากรไมเพียงแตจะทําใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางานที่ดีขึ้น
เทานั้น แตยังสงผลใหงานที่มีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอบุคลากรในดานการเลื่อนตําแหนง
และหนาที่การงานอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับทวีบูรณ หอมเย็น (2526) ที่กลาววา การพัฒนา
บุคลากรจะชวยใหบรรลุทั้งเปาหมายสวนบุคคลและองคการ กลาวคือ สําหรับบุคคลจะมีความรู
ความสามารถมากขึ้น สามารถปฏิบัติงานใหเกิดผลดี บุคลากรพึงพอใจในงาน ตลอดทั้งชวย
สงเสริมใหมีโอกาสกาวหนา และสําหรับโรงเรียน คือสามารถผลิตนักเรียนใหเปนผูมีความสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
ภิญโญ สาธร (2523) ไดกลาวถึงความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนวา ครู
อาจารยหรือบุคลากรประเภทใดประเภทหนึ่งของโรงเรียน แมจะมีความสามารถดีเดนเพียงไรก็ตาม
ถาเวลาผานไปนาน ๆ งานที่ทําก็จะกลายเปนความเบื่อหนายไดเหมือนกัน การไดเปลี่ยนงานบาง
เปนครั้งคราว การไดพบปะครูโรงเรียนอื่นบาง หรือการไดเขารวมสัมมนาหรือเขารับการฝกอบรม
อาจทําใหมีกําลังใจและทํางานอยางมีประสิทธิภาพได
นอกจากนี้ พนัส หันนาคินทร (2526) ไดกลาวถึงความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรวา
แมจะไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถสูงแลวก็ตามแตก็หายุติลงแคนั้นไม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อาชีพครูจะตองตามใหทันตอเหตุการณ ความเปลี่ยนแปลงหรือการคนพบวิชาการใหม ๆ จะหยุด
นิ่งไมไดเพราะความรูและวิธีการตาง ๆ เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อจะใหการศึกษาแก
นักเรียนไดผลเต็มที่และทันตอความเจริญของโลก ครูเองก็ตองติดตามความเจริญกาวหนาเหลานี้
อยูเสมอ
จากแนวคิดของนักวิชาการดังกลาวขางตน จึงพอสรุปไดวา การพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งที่มี
ความสํ า คั ญ และมี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง โดยเฉพาะบุ ค ลากรครู ผู มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการจั ด
การศึกษาของชาติใหบรรลุตามจุดมุงหมาย จึงสมควรที่จะไดรับการเพิ่มพูนความรูความสามารถ
ตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลดีทั้งในระดับบุคคล หนวยงาน หรือองคการ และ
ประเทศชาติตอไป
1.2.4 ความมุงหมายของการพัฒนาบุคลากร
สมพงศ เกษมสิน (2526) ไดใหความมุงหมายในการพัฒนาบุคลากรมี 2 ประการ คือ
1. ความมุงหมายขององคการ (institutional objectives) เปนความมุงหมายที่
เนนหนักในแงของสวนรวม ไดแก
1.1 เพื่อสรางความสนใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
1.2 เพื่อเสนอแนะวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุด
1.3 เพื่อใหปฏิบัติงานไดผลสูงสุด
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1.4
1.5
1.6
1.7

เพื่อลดความสิ้นเปลืองและปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน
เพื่อจัดวางมาตรฐานในการทํางาน
เพื่อฝกฝมือในการทํางานของบุคลากร
เพื่อพัฒนาการบริหาร โดยเฉพาะการบริหารดานบุคคลใหมีความพอใจ
ทุกฝาย
1.8 เพื่อฝกฝนคนไวเพื่อความกาวหนาของงานและการขยายองคการ
1.9 สนองบริการอันมีประสิทธิภาพแกสาธารณะหรือผูมาติดตอ
2. ความมุงหมายสวนบุคคล (employee objective) หมายถึง ความมุงหมาย
ของขาราชการพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยูในองคการหรือหนวยงาน ซึ่งไดแก
2.1 เพื่อความกาวหนาในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง
2.2 เพื่อเสริมบุคลิกภาพในการทํางาน
2.3 เพื่อฝกฝมือในการทํางานโดยการทดลองปฏิบัติ
2.4 เพื่อฝกฝนในการใชวินิจฉัยในการตัดสินใจ
2.5 เพื่อเรียนรูงานและลดการเสี่ยงอันตรายในการทํางาน
2.6 เพื่อปรับปรุงสภาพการทํางานใหดีขึ้น
2.7 เพื่อสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน
2.8 เพื่อเขาใจนโยบายและความมุงหมายขององคการใหดียิ่งขึ้น
2.9 เพื่อใหมีความพอใจในการปฏิบัติงาน
นพพงษ บุญจิตราดุลย (2527) กลาววา การพัฒนาครูมีเปาหมายดังนี้
1. เพื่อแกไขการทํางานที่ดอยประสิทธิภาพเชน ปฏิบัติงานลาชา หยอนคุณภาพ
2. เพื่อสงเสริมสมรรถภาพในการทํางาน เชน หลักการทฤษฎีแนวทางปฏิบตั ิ เพือ่
ปรับปรุงการทํางานใหดีกวาที่เปนอยู
3. เพื่อเตรียมบุคคลใหพรอมที่จะรับตําแหนงสูงขึ้น หรือเตรียมพรอมสําหรับงาน
ที่ไดรับมอบหมายในอนาคต
4. เพื่อสรางความเขาใจในการสื่อสาร ระหวางบุคคลในระดับเดียวกันหรือตาง
ระดับเพื่อใหเกิดการประสานงานความรวมมือการทํางานไดดีขึ้น
สรุ ปไดวา การพัฒ นาบุ คลากรมีความมุ ง หมายหรือมีวัตถุป ระสงคก็เ พื่อ องคก ารหรือ
หนวยงานและเพื่อบุคคลหรือผูปฏิบัติไดรับผลประโยชนสิ่งตาง ๆ เกี่ยวกับการทํางาน
1.2.5 กระบวนการพัฒนาบุคลากร
นพพงษ บุญจิตราดุลย (2527) ไดกลาวถึงกระบวนการพัฒนาบุคลากรไว 5 ขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาปญหาและสํารวจความตองการเพื่อการพัฒนา
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ขั้นที่ 2 การกําหนดจุดมุงหมายของการพัฒนาซึ่งความตองการตาง ๆ สามารถ
แยกออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ
1) ความตองการพัฒนาของระบบเปนสวนรวม (total development needs)
2) ความตองการพัฒนาเฉพาะหนวยงาน (unit development needs)
3) ความตองการพัฒนาของปจเจกบุคคล (individual development)
ขั้นที่ 3 การวางแผนพัฒนาเปนขั้นตอนที่ครอบคลุมไปถึงการกําหนดกิจกรรม หรือ
วิธีการตาง ๆ ที่จะใชในการพัฒนากําหนดตัวผูรับผิดชอบกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งกําหนดเวลาที่จะ
ดําเนินการโดยการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ควรพิจารณาใหสอดคลองกับแผนงานดานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับกําลังคนดวย และจะตองพิจารณาคําถามที่สําคัญตอไปนี้ เพื่อเปนแนวทางในการวางแผน
1) โปรแกรมการพัฒนาที่จะออกแบบนี้ทําเพื่อใคร บุคคลที่เขารวมพัฒนาจะ
เปนไปในลักษณะของการผูกมัดหรือไม
2) ความรับผิดชอบตาง ๆ ในเรื่องกระบวนการริเริ่มการนําทางและการประเมินคา
จะจัดแบงอยางไร
3) จะจัดเวลา คณะบุคคล สิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพยากร เพื่อกระตุน
โปรแกรมและทําใหโปรแกรมแข็งแกรงไดอยางไร
4) ขั้นตอนอะไรควรปฏิบัติเพื่อรับรองไดวากระบวนการงบประมาณจะไดรับผล
ตามที่ตองการเพื่อสนองการพัฒนาเหลานี้
5) จะต อ งมี ก ารศึ ก ษาในเรื่ อ งอะไรบ า ง เพื่ อ เป น พื้ น ฐานของการวางแผน
โปรแกรมการพัฒนา
6) กิจกรรมชนิดใดที่ควรจะบรรจุในโปรแกรมพัฒนา
7) ทฤษฎีการเรียนรูอาจนําประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิผลในโปรแกรมการ
พัฒนาบุคลากรไดอยางไร เพื่อใหบุคลากรมีพฤติกรรมที่ตองการ
8) ขั้นตอนอะไรบางที่ควรดําเนินการ เพื่อใหเกิดความสมดุลในโปรแกรมการพัฒนา
9) ในการที่จะใหมีการตรวจตราโปรแกรมการพัฒนาตอไป ควรจะตองมีการจัด
อะไรบาง
10) คณะบุคลากรจะไดรับการจูงใจอยางไร เพื่อจะไดเพิ่มความสามารถของเขาที่
จะเปนผลตอเปาประสงคของระบบหนวยงาน
11) จะใชวิธีการพัฒนาตาง ๆ กันไดอยางไร
ขั้นที่ 4 การดําเนินการพัฒนาเปนขั้นตอนการลงมือปฏิบัติและดําเนินการตามแผนที่
ไดกําหนดไว ควรจะใหบุคลากรในหนวยงานทุกคนไดทราบเกี่ยวกับแผนดําเนินการ เพื่อจะได
เขาใจและใหความรวมมือในการดําเนินการใหบรรลุจุดมุงหมายตาง ๆ ที่ตั้งไว และเปนไปตาม
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นโยบายที่ไดรับมอบหมาย การดําเนินการจะเกี่ยวกับการตัดสินใจเฉพาะอยาง เชน การตัดสินใจ
เลือกกิจกรรม ชวงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม บุคลากรที่เกี่ยวของ เงินที่จะใชจาย และสิ่ง
อํานวยความสะดวกตามที่ตองการ
ขั้นที่ 5 การประเมินผลกระบวนการพัฒนาบุคลากร เมื่อไดดําเนินการพัฒนาไปแลว
จําเปนจะตองดําเนินการประเมินผล ซึ่งเปนขั้นตอนสําคัญมาก เพราะผลจากการประเมินจะ
สามารถนําไปปรับปรุงแกไขขั้นตอนตาง ๆในการพัฒนาบุคลากรครั้งตอไปใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
Castetter (อางถึงใน เพลิน พิมพศักดิ์, 2544) กลาวถึงกระบวนการพัฒนาบุคลากรวามี
6 ขั้น คือ 1) กําหนดเปาประสงคและบทบาทของหนวยงาน 2) การกําหนดหนาที่และความ
รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 3) การกําหนดความตองการตาง ๆ ในการพัฒนา
4) การเตรียมแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด 5) การจัดทําและดําเนินโครงการพัฒนาตามแผน
ที่กําหนด 6) การประเมินผลกระบวนการพัฒนา
สรุปไดวากระบวนการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้
1) ศึกษาปญหาสํารวจความตองการเพื่อการพัฒนา
2) กําหนดจุดประสงค/เปาหมาย
3) กําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบ
4) วางแผนการพัฒนาบุคลากร รวมถึงวิชาการและกิจกรรมการพัฒนา
5) การดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว
6) ประเมินกระบวนการพัฒนา
7) นําผลจากการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการพัฒนาในครั้งตอไป
1.2.6 ความตองการพัฒนาตนเองของครู
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรนั้น โยง จันทรากุลนนท (2538) ไดใหขอเสนอแนะไววา
ควรจะศึกษาถึงขอมูลความตองการที่แทจริงดวย เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรประสบความสําเร็จ
และบรรลุตามเปาหมายที่วางไว
ความตองการของมนุษยมีอยูมากมายหลายอยางตางกันไป สมพงศ เกษมสิน (2526) ซึ่ง
กลาววา ความตองการโดยทั่วไปของมนุษย อาจแบงไดเปน 2 พวกใหญ ๆ คือ
1. ความตองการทางรางกาย (physical needs) สวนใหญมีความจําเปนแกชีวิต
และมักมีมาแตกําเนิด ซึ่งไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ความตองการทาง
เพศ การเคลื่อนไหวทางรางกาย และการขับถาย
2. ความตองการทางจิตใจ (psychological needs) สําหรับความตองการทางจิตใจ
นี้สวนใหญมักเกิดขึ้นในภายหลัง และความตองการนี้บางทีก็ซอนตัวอยูหรือบางทีก็แสดงออกมา
อยางชัดเจนไดแก
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2.1 ความมั่นคงปลอดภัย (security) หมายถึง ความรูสึกที่ตองการความมั่นคง
ของชีวิต ทั้งในปจจุบันและอนาคต รวมถึงความกาวหนาและความอบอุนใจดวย
2.2 การยกยองนับถือ (recognition) เปนความตองการขั้นพื้นฐานในทางสังคม
ของมนุษยที่ตองการไดรับความสําเร็จ ตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอื่นหรือตองการให
ผูอื่นเห็นวาตนเองมีความสําคัญ
2.3 การยอมรับในสังคมหรือการเขาหมูพวก (belonging) คือความตองการที่
จะใหสังคมยอมรับตนเขาเปนสมาชิกรวมอยูดวยหรือการเขาพวกเขาหมูและมีสวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ
2.4 โอกาสกาวหนา (opportunity) เปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและไมมีใครปฏิเสธ
เมื่อทุกคนมีความตองการเชนนี้ก็จะหาทางสงเสริมและสนับสนุนตอไป
สําหรับ Knowles (1980 อางถึงใน เพ็ญณี แนรอท, 2531) ไดกลาวถึงความตองการของ
มนุษยวา มนุษยมักจะต องการในสิ่งที่ตนคิดวาขาด ตองการในสิ่งที่ตนเองวางจุดมุงหมายไว
ตองการในสิ่งที่จําเปน และไดอภิปรายถึงความตองการพื้นฐานของมนุษยไวดังนี้
1. ความตองการทางรางกายหรือความตองการมีชีวิตรอด
2. ความตองการการพัฒนา อันจะทําใหตนเองมีความกาวหนา
3. ความตองการความมั่นคงในการทํากิจกรรมใหม ๆ
4. ความตองการไดรับประสบการณใหม ๆ เพราะธรรมชาติของมนุษยมักจะเบื่อ
หนายในการกระทําที่ซ้ําซาก
5. ความตองการความรักจากบุคคลอื่น ๆ
6. ความตองการการยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น ๆ
สรุปไดวาความตองการพัฒนาเพื่อใหเกิดความกาวหนาเปนความตองการพื้นฐานที่มี
ความจําเปนตอมนุษยอีกอยางหนึ่ง โดยเฉพาะครูซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา
ควรจะตระหนักและพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาเทาทันการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งดานขอมูล
ขาวสารทั่วไป และสวนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของตน
1.2.7 แนวทางและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ประกอบ คุปรัตน (2530) ไดเสนอแนวทางการพัฒนาครูอาจารยวาตองคํานึงถึงการพัฒนา
องคการควบคูไปดวย เพื่อพัฒนาสงเสริมงานดานการเรียนการสอนของครูอาจารย การพัฒนาใน
งานวิจัย การใหบริการชุมชนของครูอาจารย และงานของครูอาจารยดานอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะการ
ทํางานของครูอาจารยนั้นตองสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและการเปนสมาชิกในหนวยงานตามลําดับ
ซึ่งแตละแหงจะมีมาตรฐานในการทํางานและนโยบายที่แตกตางกัน การจัดสภาพแวดลอมจะตอง
สงเสริมใหอาจารยมีการพัฒนาดวย การเปลี่ยนแปลงภายในองคการเพื่อเปนพื้นฐานนั้นจะเปน
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การกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการเรียนการสอน การทํางานของครูอาจารยในสวนอื่น ๆ
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เมืองทอง แขมมณี (2530) กลาววา การพัฒนาครูอาจารยในอดีตยึดถือการพัฒนาครู
อาจารยใหมีความรูทางวิชาการที่ตองสอนเปนหลัก โดยมีความเชื่อวาหากครูอาจารยมีความรูใน
วิชาการใดเปนอยางดีแลวยอมเปนครูอาจารยที่ดีได จึงทําใหมุงพัฒนาคุณวุฒิเปนสําคัญโดยมิได
มีวิธีการพัฒนาดานคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในยุคตอมาการพัฒนาครูอาจารยไดมีการเปลี่ยนแปลง
เปนลําดับไดแก การพัฒนาครูอาจารยดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ และ
การพัฒนาครูอาจารยใหมีเจตคติ ความรู และความสามารถที่เหมาะสม นอกจากนี้ควรไดรับการ
พัฒนาใหมีสุขภาพทั้งกายและจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนมนุษยสัมพันธที่เหมาะสมดวย
ฟูลเลนและฮารกีรเวส (Fullen and Hargreaves, 1992) กลาวถึง กิจกรรมการพัฒนา
บุ ค ลากรว า มี รู ป แบบและวิ ธี ก ารดั ง นี้ กิ จ กรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากรหรื อ การพั ฒ นาบุ ค คล
(individual development) สามารถกระทําไดโดยการฝกอบรม (training) การศึกษา (education)
และการพัฒนา (development) (Pace, 1991) สอดคลองกับแนวคิดของแนตเลอร (Nadler,
1989) ที่แบงกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปน 3 กลุมคือ การฝกอบรม (training)
การศึกษา (education) การพัฒนา (development)
พาลเมอร (Palmer,1978) กลาววา การฝกอบรมที่ดําเนินการใหแกอาจารยเปนเครื่องมือ
ที่ ดี ใ นการเพิ่ ม พู น ความรู ใ ห แ ก อ าจารย ช ว ยให อ าจารย ป รั บ ปรุ ง การสอนในชั้ น เรี ย นให มี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่ง ขึ้น และทํา ใหเ กิดความตองการที่ จะปฏิบัติง านสอนไดดียิ่ง ขึ้น การที่จะบรรลุ
จุดมุงหมายนี้ไดการจัดฝกอบรมใหแกอาจารยจะตองเปนไปตามความตองการของผูเรียน การ
ฝกอบรมจึงนํามาใชเปนเครื่องมือในการกระตุนที่สําคัญเพื่อใหอาจารยประสบผลสําเร็จในงาน
สอนระดับสูงสุดได ถึงแมวาการจัดโปรแกรมการฝกอบรมจะมีจุดมุงหมายหลายประการ แตสวน
ใหญจะมุงพัฒนาการสอน การพัฒนาโดยวิธีนี้จะชวยเพิ่มความรูเนื้อหาในสาขาวิชาที่เปนความรู
เฉพาะทางรวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนความชํานาญในการจัดการเรียนการสอน ประเภทของการฝกอบรม
จําแนกเปน 4 ประเภทคือ 1) การฝกอบรมกอนเขาทํางาน 2) การฝกอบรมปฐมนิเทศ 3) การฝกอบรม
หลังเขาทํางานแลว 4) การฝกอบรมกอนจะไดรับการเลื่อนตําแหนง
แอนโทนี่ เพอรเวยและแคคมาร (Anthony, Perrewe’ and Kachmar, 1996) ใหความหมาย
การฝกอบรม หมายถึง การจัดการสอนเพื่อพัฒนาความชํานาญใหผูนั้นสามารถปฏิบัติงานไดทันที
คอนขางจะมีความหมายแคบเฉพาะเปนการมุงพัฒนาความชํานาญที่ตองใชในการปฏิบัติงาน
อยางรีบดวน แบงการฝกอบรมเปน 2 ลักษณะคือ 1) การฝกอบรมพรอมกับทํางานไปดวย 2) การ
ฝกอบรมโดยไมไดปฏิบัติงานดวย
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เมืองทอง แขมมณี (2530) กลาวถึงวิธีการพัฒนาครูอาจารยที่ใชกันอยูอาศัยหลักการ
ศึกษาและฝกอบรมดังกิจกรรมตอไปนี้ คือ
1. การศึกษาตอในประเทศและตางประเทศ
2. การรับการฝกอบรมเรื่องตาง ๆ ทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ การบริหาร และเรื่อง
อื่นที่เปนประโยชน
3. การรวมประชุมปฏิบัติการ การประชุมวิชาการ การสัมมนา
4. การฝกปฏิบัติงานดานตาง ๆ เชน ฝกสอน ทําการวิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม
5. การศึกษาปฏิบัติดวยตนเอง
6. การผลัดเปลี่ยนดํารงตําแหนงในสถาบันอุดมศึกษา
7. การประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย
8. การชวยกิจกรรมตาง ๆ ทั้งดานวิชาการและสังคม ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
9. กิจกรรมอื่น ๆ เชน การพัฒนาตนเองทั้งรางกาย และจิตใจ
เซนเก (Senge, 1995) เปนบุคคลที่ใหความสําคัญกับการเรียนรูขององคการ (organizational
learning) จากงานเขียนในหนังสือ The Fifth Discipline เขาไดเรียกรองใหจําแนกองคการแหง
การเรียนรูออกจากองคการตามรูปแบบเดิม ที่มีลักษณะแบบอํานาจนิยมเนนการควบคุมองคการ
โดยไมคอยเห็นความสําคัญของเรียนรู แตจะเปนเรื่องการสั่งการ การควบคุม การบังคับบัญชา
และการปฏิบัติตามคําสั่งและกฎระเบียบอยางเครงครัดมากกวา ในขณะที่สภาพปญหาตาง ๆ มี
ความสลับซับซอนและมีพลวัตรการเปลี่ยนแปลงอยางสูง ดังนั้นการทํางานทุกอยางในโลกยุค
สมัยใหมจะเต็มไปดวยการเรียนรูมากขึ้น (learningful) องคการใดมีความสามารถที่จะเรียนรูไดเร็ว
กวาคูแขงก็จะเปนองคการที่สามารถคนพบวิธีการที่จะสรางความผูกพัน และความสามารถของ
พนักงานใหเกิดการเรียนรูไดทั่วทุกระดับในองคการ
ชีล (Sheal, 1994) ไดเสนอวิธีการสงเสริมการเรียนรูใหเกิดขึ้นในองคการวา องคการของเรา
จะมีการจัดฝกอบรมจํานวนมาก นั่นก็มิไดหมายความวาบุคลากรจะเกิดการเรียนรูไ ดมากตามไปดวย
เพราะตัวผูเรียนเองจะเปนผูควบคุมการปด-เปดรับการเรียนรู ซึ่งการปด-เปดนี้เปนตัวกระตุนให
เกิดความตองการที่จะเรียนรู หรือตองการที่จะเขามามีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ งานของผูรับผิดชอบ
ดานการฝกอบรมคือการสงเสริมการเรียนรูและหาทางที่จะใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะเปดรับ
การเรียนรูตลอดเวลา
พนัส หันนาคินทร (2530) ไดกลาวถึงกิจกรรมพัฒนาบุคลากรไวดังนี้
1. การอานหรือการแสวงหาความรูดวยวิธีตาง ๆ เชน การฟงปาฐกถา ในกรณีนี้
การอานมีความสําคัญมากเพราะครูยอมทําไดทันทีเมื่อมีโอกาส
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2. การคนควาและการทดลองดานวิชาชีพ หรือความรูดานวิชาการแบบงาย
ที่สุด คือการศึกษาจากตําราตาง ๆ แลวรวบรวมเปนบทความขึ้นใหม
3. การทดลองและการวิจัย
4. การเขารวมอบรมประชุมทางวิชาการ
5. การไปสังเกตการสอนในโรงเรียนอื่น ๆ จะทําใหไมคิดวาสิ่งที่ตนกระทําอยูดี
ที่สุดแลว
6. การมี กิ จ กรรมร ว มกั บ ชุ ม ชน จะทํ า ให ไ ด ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมตลอดจนความเชื่อ และความคิดของคนในชุมชนนั้น
7. การมีสวนรวมในการบริหารงานของโรงเรียน เปนการฝกใหรูจักการทํางาน
ในฐานะผูบริหาร ซึ่งเปนการเตรียมเปนผูบริหารในโอกาสตอไป
8. การลาเพื่อศึกษาตอหลังจากที่ไดทํางานพอสมควรแลว จะเปนประโยชน
อยางยิ่งเพราะจะทําใหไดประสบการณที่ผานมาแลวเปนรากฐานที่จะเขาใจปญหาตอไป
9. การติดตามความเจริญกาวหนาของตนเอง วิธีดูความเจริญกาวหนาของ
ตนเองนั้ น มี ห ลายประการ เช น สนทนากั บผู อื่น จะทํ า ใหเ ราทราบว า เราทํา งานเป น อย า งไรมี
ประสิทธิภาพดีหรือไม
10. การสงเสริมใหเปนสมาชิกสมาคม ที่มีวัตถุประสงคทางวิชาการ
11. สงเสริมใหมีการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชน การศึกษาตอในสถาบันตาง ๆ
12. การประเมินผลประสิทธิภาพของครูจะชวยใหครูปรับปรุงการปฏิบัติงานไดวธิ ี
หนึ่งการประเมินประสิทธิภาพของครูจึงควรพิจารณาอยางรอบคอบและยุติธรรม
สนั่น มีสัตยธรรม (2541) ไดกลาวถึงวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบงออกเปน 3 วิธี
คือ 1) การพัฒนาโดยการศึกษา (education) 2) การพัฒนาโดยการฝกอบรม (training) 3) การ
พัฒนาในงาน (development in career) ไดแก การมอบหมายงาน การสอนงานและการแนะงาน
การขยายปริมาณและการเพิ่มคุณภาพงาน การเพิ่มความรับผิดชอบ การมอบหมายอํานาจหนาที่
การใหรักษาราชการแทน การเลื่อนตําแหนง
ชาญณรงค ชาวงษ (2535) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดยสรุปมีดังนี้ 1) การปฐมนิเทศ
บุคลากรที่มาบรรจุใหม 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) การสัมมนาเชิงวิชาการ 4) การนิเทศงานใน
สํานักงาน 5) การเผยแพรขาวสารทางวิชาการ 6) การศึกษาตอหรือดูงานเพิ่มเติม 7) การทัศนศึกษา
ดูงานและสังเกตวิธีการทํางาน 8) การแตงตั้งโยกยายสับเปลี่ยนหนาที่การงาน
Castetter (อางถึงใน เพลิน พิมพศักด, 2544) ใหแนวทางพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษามี
กิจกรรมตาง ๆ ที่สามารถนําไปประยุกตใชได เชน การบรรยาย การประชุม การสัมมนา การ
อภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การหมุนเวียนตําแหนง การสอนแบบสําเร็จรูป การประชุมยอย
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การมอบหมายงานพิเศษ การแจกจายเอกสาร จัดรายวิชาใหเขาเรียน การศึกษาเฉพาะรายกรณี
ภาพยนตร เทปบันทึกเสียง โทรทัศน การเลนเกม การเลียนแบบ การฝกอบรมระยะสั้น การสอน
โดยครูพิเศษ การสาธิต การทดลองการปฏิบัติงาน การใชครูผูชวย การศึกษาพิเศษ การจัดการ
ฝกงาน โครงการวิจัย โปรแกรมการแลกเปลี่ยน กิจกรรมรายบุคคล การศึกษาประสานงาน การ
แสดงบทบาทสมมติ การฝกหัดแกปญหา การระดมความคิด การมีสวนรวมกับสถาบันสังคม การ
เยี่ยมชมกิจการ การจัดทัศนศึกษา
สรุ ปได ว า แนวทาง วิ ธี การ และกิ จกรรมการพั ฒนาบุ คลากรที่ สํ าคั ญคื อ การศึ กษา การ
ฝกอบรม และการพัฒนา โดยการศึกษาเปนการใหการศึกษาแกบุคลากรใหมีความพรอมเพื่อจะ
ปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเปนการศึกษาเพื่อเขาทํางานในองคการมีการดําเนินการโดยใช
ระยะเวลายาวนาน การฝกอบรมเปนการมุงพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงหรือ
ใหทํางานโดยใชความรูความสามารถที่ยากมากขึ้นกวาเดิม เพื่อยกระดับความรูความสามารถให
ผู เ ข า อบรมสามารถนํ า ความรู ไ ปใช ไ ด ทั น ที ส ว นการพั ฒ นาเป น การเพิ่ ม พู น เสริ ม ความรู
ประสบการณใ หแกบุค ลากรเพื่อให มีค วามพรอ มในการปฏิบั ติง านไดต ามความต อ งการของ
องคการที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเลือกกิจกรรมใดมาใชกับใคร หนวยงานใดยอมขึ้นอยูก บั ผูท มี่ สี ว น
เกี่ยวของ โดยเฉพาะผูบริหารของหนวยงาน ซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเลือกกิจกรรมเหลานั้น
มาใชใหถูกตองและเหมาะสม
1.2.8 ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาบุคลากร
การดําเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากรจําเปนตองมีขอมูลดานตาง ๆ มาพิจารณาประกอบ ซึ่ง
ควรมีขอมูลเกี่ยวกับเรื่องปจจัยที่สงผลตอหรือมีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลากรดวย เพื่อใชเปน
ขอมูลตัดสินใจ กําหนดแนวทางเพื่อวางแผนและสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
อนุศาสตร สอนศิลพงศ (2546) ไดศึกษาการพัฒนาครูตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 กลาววาปจจัยที่สงผลตอหรือมีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลากรดานหลักสูตร
ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู
และดานการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเปนภาระหนาที่ของครูจะตองปฏิบัติ มีผูกลาวถึงเรือ่ งนี้ สวนหนึง่ จะ
เปนปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการสอนและการทําวิจัยโดยมีแนวคิดวา การปฏิบัติงานใดก็ตามถาจะ
ใหเกิดคุณภาพดีหรือไมขึ้นอยูกับปจจัยใดแลว เชื่อวาปจจัยนั้นยอมมีผลกระทบตอการพัฒนางาน
นั้นดวย ทั้งนี้อธิบายไดวาคุณภาพในการปฏิบัติงานจะเกิดขึ้นไดจะตองผานกระบวนการพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านนั้ น มาแล ว นั้ น หมายความว า ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร
กระบวนการจัดการเรียนรู การพัฒนาสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู และการวิจัย
ในชั้นเรียน ก็คือ ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาครูดานหลักสูตร ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดาน
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การพัฒนาสื่อการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู และดานการวิจัยในชั้นเรียนของครู
ดวย
วิภา บุญเสนอ (2537) กลาวถึง ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการสอนของครูขึ้นอยูกับคุณภาพ
ของปจจัยสําคัญ 2 สวน คือ
1. ป จ จั ย ภายในของครู เช น สถานภาพส ว นบุ ค คล หรื อ ภู มิ ห ลั ง ของครู
ประกอบดวย อายุ เพศ สถานภาพสมรส สติปญญา คุณวุฒิการศึกษา ความรูและทักษะในการ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ประสบการณการสอน ประสบการณวิชาชีพครู เจตคติ
ตอการสอน ตอโรงเรียน ตอเพื่อนรวมงาน ตอนักเรียน ฯลฯ รวมถึงบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบ ตลอดจนฐานะเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ
2. ปจจัยภายนอกของครู ไดแก สิ่งแวดลอมของการเรียนการสอนทั้งหมด เชน
สภาพบริหารของโรงเรียน นโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ลักษณะของชั้นเรียน
ลักษณะของนักเรียน แหลงสนับสนุนการสอน ซึ่งประกอบดวย อุปกรณ ตํารา หนังสือ สิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ งบประมาณในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน สภาพสังคมโดยทั่วไป
สภาพการแขงขันทางวิชาการตลอดจนสภาพการสื่อสารระหวางภายในและภายนอกโรงเรียน ฯลฯ
สุภางค จันทวานิช (2524) กลาวถึง การพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหสรางงานวิจัยใน
หนวยงาน จําเปนตองสรางปจจัยใหมีบรรยากาศเกื้อกูลตอการวิจัย ซึ่งประกอบดวยปจจัยหลัก 3
ดาน คือ
1. ปจ จั ย เกี่ ย วกั บนั ก วิ จัย ได แก ความรอบรู ในดา นต า ง ๆ เช น สั ง คมศาสตร
ทฤษฎีการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย และมีความสามารถในเชิงวิเคราะหวิจัยรวมทั้งความสามารถ
ในการถายทอดผลการวิจัย
2. ปจจัย เกี่ ย วกั บ หนว ยงานวิจั ย ได แก โครงสรา งของหนว ยงาน ซึ่ง จะต อ งมี
ปจจัยปอนเขาในแงตาง ๆ คือ ศูนยขอมูลพื้นฐานที่ดี ตํารา เอกสารมีความพรอมและเพียงพอใน
การหยิบขอมูลมาใชได และมีทุนสําหรับการวิจัย สวนในเรื่องระบบบริหารของหนวยงานจะตองมี
การจัดหาและกระจายบุคลากร ความสามารถ ตลอดจนทรัพยากรตาง ๆ สําหรับการวิจัยอยาง
เหมาะสม มีการแบงงานและความรับผิดชอบมีผูนําที่มีประสิทธิภาพสูง มีชองทางหรือเครือขาย
สําหรับการเผยแพรและติดตอในการวิจัย
3. ปจจัยเกี่ยวกับบริบทของการวิจัย เปนสวนที่มีอิทธิพลอยางยิ่งตอคุณภาพของ
การวิจัย ไดแก แบบแผนการแสวงหาความจริงที่มีมาแตโบราณ ความใจกวางในการรับฟงคําติชม
และการเปลี่ยนแปลงคานิยมตอการศึกษา ความตองการงานวิจัยผลตอบแทนที่ไมใชวัตถุในการ
ทําวิจัย เชน ความกาวหนาทางวิชาการ การยอมรับจากวงการวิจัย รวมทั้งความเต็มใจที่จะ
แลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันระหวางหนวยงาน
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ชุติมา ปญญาพินิจนุกูร (2528) ไดเสนอความตองการปจจัยดานตาง ๆ ที่เอื้อตอการ
พัฒนาครูอาจารยในการทําวิจัย คือ
1. ปจจัยดานความรูในการวิจัย ไดแก การจัดกิจกรรม อบรม/ประชุม/สัมมนาให
ความรูดานวิจัยในหนวยงาน
2. ปจจัยดานงบประมาณและเงินทุน ซึ่งควรมีการจัดหาแหลงทุน หรือแจงแหลง
ใหทุนการทําวิจัย หรือมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับอุดหนุนการทําวิจัย
3. ปจจัยดานเวลา โดยสนับสนุนใหผูมีโครงการวิจัยใหดําเนินงานวิจัยไดโดยถือ
เปนสวนหนึ่งของงานที่ทํา และใหลาทําวิจัยไดในชวงเวลาที่จําเปนและไมนับเปนวันลา
4. ปจจัยดานวัสดุอุปกรณแหลงคนควาและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ซึ่งมี
ความสําคัญที่จะทําใหการวิจัยสําเร็จลุลวงและมีคุณภาพ
5. ปจจัยดานแรงจูงใจ ประกอบดวย
5.1 แรงจูงใจภายใน คือ การสรางทัศนคติที่ดีตอการทําวิจัย
5.2 แรงจูงใจภายนอก คือ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ รวมทั้งผลตอบแทน
ที่จะชวยใหเกิดความภาคภูมิใจ เชน การนําผลการวิจัยมาเปนสวนหนึ่งของการเลื่อนขั้นเลื่อน
ตําแหนง สนับสนุนใหมีการนําผลการวิจัยมาใชในหนวยงาน สนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานวิจัย
ทั้งในและนอกหนวยงาน
ประชุม รอดประเสริฐ (2533 อางถึงในเทวี เศรษฐภักดี, 2536) กลาวถึงการปฏิบัติงาน
ดานพัฒนาบุคลากรจะบรรลุเปาหมายหรือไมนั้น จะตองมีองคประกอบที่สําคัญ ไดแก
1. บุคคล ประกอบดวย
1.1 ผู ที่ มี ค วามตั้ ง ใจและพร อ มที่ จ ะพั ฒ นาตนเอง เพราะการพั ฒ นานั้ น
จะตองเริ่มที่แตละบุคคลกอน
1.2 วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ
1.3 ผู บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ จะต อ งเล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ และให ก าร
ชวยเหลือสนับสนุนอยางจริงจัง
2. งบประมาณ คือ เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการพัฒนารวมทั้ง
สิ่งจูงใจ ทั้งทางเศรษฐกิจและการบํารุงขวัญกําลังใจ
3. บรรยากาศและสภาพแวดลอม ไดแก สถานที่ เวลา บุคลิกและพฤติกรรมของ
คนที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนา
4. การสื่อขอความและการประสานงาน ทั้งการจัดการที่ดีจะทําใหผูที่เกี่ยวของได
ทราบถึงวัตถุประสงค นโยบาย และขอความที่เสริมสรางเจตคติความเขาใจอันดี ในเรื่องที่จะพัฒนา
ในครั้งนั้น ๆ
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5. อื่น ๆ เชน การยอมรับ กําลังใจ และความมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันจากสมาชิกทุกระดับ
วิจิตร วรุตบางกูร (2535) กลาวถึง อุปสรรคตอการพัฒนาครูอาจารยในภาพรวมดังนี้
1. เปาหมายสวนตัวของครูอาจารยกับเปาหมายการพัฒนาไมสอดคลองกัน ครู
อาจารยไมสามารถปรับตัวได
2. ครูอาจารยรูสึกวากิจกรรมที่จัดเพื่อพัฒนาอาจารยไมมีความจําเปน ไมเกิด
ประโยชนประกอบกับมีงานลนมือ
3. ผู บ ริ ห ารบางคนมองเห็ น อุ ป สรรคที่ ง บประมาณเช น ไม มี เ งิ น ซื้ อ หนั ง สื อ
อุปกรณ คาจาง ที่ปรึกษา คาใชจายในการเดินทาง ซึ่งบางโครงการอาจไมจําเปนหรือเงินนอย
4. ครูอาจารยที่แยกตัวออกจากกลุมจะขาดโอกาสรับแรงเสริมใหเรียนรู
5. บางหนวยงานครูอาจารยเชื่อวาตนเปนคนสมบูรณแบบแลวไมจําเปนตอง
พัฒนา การพัฒนาเปนเรื่องของคนอื่น
ธงชัย สันติวงษ (2538) ไดเขียนไวในหนังสือองคการทฤษฎีและการออกแบบ เรื่อง
ขอบเขตและปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารองคการ กลาวถึง สภาพบรรยากาศขององคการมี
ความสําคัญไมนอยกวาปจจัยเปาหมายและวัตถุประสงค กับปจจัยโครงสรางและการแบงงาน
ภายในขององค ก าร สภาพบรรยากาศขององค ก ารเป น ปจ จั ย สาเหตุ สํา คั ญ ที่ มีผ ลกระทบต อ
องคการที่เห็นไดชัดเจนที่สุด คือ สภาพแวดลอมของสถานที่ ไดแก อาคารสถานที่ หองทํางาน การ
ใชงานของอุปกรณเครื่องใชในสถานที่ หากสภาพแวดลอมขององคการไมดีตัวผูทํางานจะถูกกลืน
โดยไมรูตัวตรงขามหากบรรยากาศเปนไปโดยมีการสนับสนุนและเกื้อกูลแลวจะชวยกระตุนหรือ
สงเสริมผูทํางานเกิดความคิดริเริ่ม เติบโตและเขมแข็งตองานหนัก
กิลดเมอร (Gilmer, 1971 อางถึงใน สุธิดา รัตนวาณิชยพันธ, 2538) ใหความเห็นวา
บรรยากาศองคการ หมายถึง ลักษณะตาง ๆ ที่ทําใหองคการหนึ่งแตกตางไปจากอีกองคการหนึ่ง
และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนในองคการนั้น รวมทั้งกระบวนการตาง ๆ ซึ่งพิจารณาในเชิง
จิตวิทยา บรรยากาศในองคการจะเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล เชน การสรรหาบุคคล การ
คัดเลือกบุคคล การฝกอบรม ตลอดจนความพอใจในงาน
นันทนา ประกอบกิจ (2538) กลาววา เมื่อบุคคลตัดสินใจเขามาเปนสมาชิกขององคการก็
คาดหวังที่จะไดพบกับสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยใหเขาไดใชความรูความสามารถเต็มที่และ
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของตนเองได ดังนั้นหากองคการสามารถจูงใจใหบุคคลบรรลุ
เปาหมายที่พึงประสงคแลว เขาก็อยากจะปฏิบัติงานในองคการนั้นตอไป ดวยความจงรักภักดีและ
มีความผูกพันตอองคการ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ความตองการ ความคาดหวัง ความปรารถนาของ
มนุษยนั้นมีผลตอการปฏิบัติงานได โดยเฉพาะถาความตองการนั้นไดรับการสนองตอบ จะมีผลทํา
ใหสมาชิกขององคการมีความตั้งใจ ทุมเท และกระตือรือรนในการทํางานดียิ่งขึ้น จากแนวคิดนี้จึง
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เปนประเด็นที่สามารถเชื่อมโยงไปสูเรื่องการพัฒนาครูอาจารยไดนั่นคือ ปจจัยในเรื่องของแรงจูงใจ
ของครูอาจารยที่เกิดจากความตองการ ความคาดหวังของครูอาจารยที่มีตอสถาบันหรือองคการ
ไดรับการสนองตอบยอมเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการพัฒนาครูอาจารยดวย ทั้งนี้ความตองการที่
ไดรับการตอบสนองจะเปนแรงจูงใจใหครูอาจารยแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับเปาหมายของ
องคการ เกิดความตองการที่จะพัฒนาตนเองเพื่อใหองคการนั้นประสบผลสําเร็จ และตนเองมี
ความกาวหนาและใชศักยภาพที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ
กาญจนา สันติพัฒนาชัย (2541) กลาววาองคประกอบที่มีผลตอการพัฒนาอาจารยพอ
สรุปไดวามีองคประกอบสําคัญ 2 สวน ที่มีผลตอการพัฒนาครูอาจารย ไดแก องคประกอบที่
เกี่ยวกับตัวครูอาจารย และองคประกอบดานการบริหารขององคการ
1. องคประกอบเกี่ยวกับตัวครูอาจารย องคประกอบที่มีผลตอการพัฒนาอาจารย
จะเปนเรื่องเกี่ยวกับภูมิหลังและบุคลิกภาพของครูอาจารย ไดแก เพศ อายุ ประสบการณ วุฒิ
การศึกษา ฐานะเศรษฐกิจและสังคม อุปนิสัย ความสนใจ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ
2. องคประกอบดานการบริห ารขององคการ องคประกอบที่เ กี่ยวของกับการ
จัดระบบการบริหารจัดการภายในองคการไดแก งบประมาณดําเนินการ การจัดสภาพแวดลอม
และบรรยากาศในองคการ เครื่องมืออุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก การสรางแรงจูงใจในเรื่อง
ตาง ๆ ฯลฯ
และ กาญจนา สันติพัฒนาชัย (2541) ยังไดศึกษาปจจัยที่เอื้อและเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาครูไดอาศัยแนวคิดจากทฤษฎีการจูงใจ-ค้ําจุน (herzberg’s motivation hygiene theory)
ทฤษฎีนี้กลาวถึง องคประกอบ 2 สวน คือ องคประกอบที่เปนสิ่งจูงใจ (motivators) และ
องคประกอบที่เปนปจจัยค้ําจุน (hygiene factors) โดยสิ่งจูงใจจะเปนปจจัยที่มีผลกระทบตองาน
ที่ปฏิบัติโดยตรง (job content) ทําใหเกิดความพึงพอใจในงานโดยเกี่ยวของหรือสัมพันธกับ
ความรูสึกในทางบวกกับงานที่ปฏิบัติ ประกอบดวย
1. สัมฤทธิผล (achievement) ไดแก รางวัลในการปฏิบัติงาน
2. การยอมรับ (recognition) ไดแก การยกยองชมเชย
3. งานที่ปฏิบัติ (work) ไดแก งานที่นาสนใจและทาทาย
4. ความรับผิดชอบ (responsibility) คือ การทําใหงานดําเนินการไปได
5. ความกาวหนา (advancement) คือ การเคลื่อนไหวไมหยุดนิ่งอยูกับที่
สวนปจจัยค้ําจุนเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพอใจในงาน ซึ่งเกี่ยวของหรือสัมพันธกับ
ความรูสึกในทางลบตองานที่ปฏิบัติและเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมในการทํางาน ประกอบดวย 1)
นโยบายและการบริหารขององคการ (company policy and administration) 2) ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลของผูปฏิบัติงาน 3) การนิเทศงาน (supervision) 4) เงินเดือนและสภาพการทํางาน
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ปจจัยเหลานี้ไมมีผลตองานที่ปฏิบัติ แตจะเปนปจจัยสิ่งแวดลอมของงาน (job context) ที่
มีสวนชวยใหการทํางานสุขสบายขึ้น ปองกันไมใหคนออกจากงาน ถาปจจัยเหลานี้ไมมีหรือจัดไว
ไมดี จะทําใหขวัญของการทํางานไมดีได
สรุปไดวาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาครูดานหลักสูตร ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดาน
การพัฒนาสื่อการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู และดานการวิจัยในชั้นเรียนของครู
ก็คือ ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การพัฒนาสื่อการเรียนรู การวัด
และประเมินผลการเรียนรู และการวิจัยในชั้นเรียนดวย ซึ่งปจจัยที่สงผลมีทั้งปจจัยระดับบุคคลและ
ป จ จั ย ระดั บ โรงเรี ย น ซึ่ ง ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ห ลั ง และบุ ค ลิ ก ภาพของครู ไ ด แ ก เพศ อายุ
ประสบการณ วุฒิการศึกษา ฐานะเศรษฐกิจและสังคม อุปนิสัย ความสนใจ ทัศนคติ คุณธรรม
จริยธรรม ฯลฯ และปจจัยระดับโรงเรียนเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดระบบการบริหารจัดการ
ภายในองคการไดแก งบประมาณดําเนินการ การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในองคการ
เครื่องมืออุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก การสรางแรงจูงใจในเรื่องตาง ๆ
ตอนที่ 2 เทคนิควิธีที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เทคนิควิธีที่สําคัญสําหรับการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2
สวน ไดแก สวนที่ 1 โมเดลสมการโครงสราง และสวนที่ 2 โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ
รายละเอียดดังนี้
2.1 โมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling)
โมเดลสมการโครงสราง (structural equation modeling) มีชื่อเรียกหลายอยางเชน
โมเดลโครงสรางความแปรปรวนรวม (covariance structure analysis) หรือโมเดลสมการ
โครงสรางเชิงเสน (LISREL model) เปนโมเดลที่สรางขึ้นมาจากทฤษฎีเพื่อแสดงความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรแฝงกับตัวแปรแฝงดวยกัน รวมทั้งความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงกับตัวแปร
สังเกตได โมเดลนี้เปนผลมาจากการสังเคราะหวิธีการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญสามวิธี คือ การ
วิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) การวิเคราะหอิทธิพล (path analysis) และการประมาณ
คาพารามิเตอรในการวิเคราะหการถดถอย (Bollen, 1989 อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542)
โมเดลสมการโครงสรางประกอบดวยโมเดลยอยสองโมเดลคือ โมเดลการวัด (measurement
model) และโมเดลโครงสราง (structural model) โมดลการวัด (measurement model) เปน
โมเดลแสดงความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวางตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตไดวามีความ
สอดคลองกันเพียงใด โมเดลการวัดแบงออกเปนสองโมเดลคือ โมเดลการวัดตัวแปรภายนอก และ
โมเดลการวัดตัวแปรภายใน โดยตัวแปรภายนอก (exogenous variable) หมายถึง ตัวแปรที่ไมได
รับอิทธิพลจากตัวแปรอื่นในโมเดล สวนตัวแปรภายใน (endogenous variable) หมายถึง ตัวแปร
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ที่ไดรับอิทธิพลจากตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งในโมเดล โมเดลโครงสราง (structural model) เปนโมเดล
แสดงความสั ม พั น ธ โครงสร า งเชิง เสน ระหวา งตัว แปรแฝงหลาย ๆ ตั ว และตั วแปรสังเกตได ที่
ปราศจากความคลาดเคลื่อนในการวัด (unexplained variance) การวิเคราะหโมเดลสมการ
โครงสรางแบงการวิเคราะหเปน 6 ขั้นตอน คือ
ขั้นแรก การกําหนดขอมูลจําเพาะของโมเดล (specification of the model)
ขั้นที่สอง การระบุความเปนไปไดคาเดียวของโมเดล (identification of the model)
ขั้นที่สาม การประมาณคาพารามิเตอรจากโมเดล (parameter estimation from the
model)
ขั้นที่สี่ การทดสอบความกลมกลืนหรือความสอดคลอง (goodness of fit test) งานขั้นนี้
เปนการตรวจสอบความตรงของโมเดล (model validation) โดยใชการเปรียบเทียบเมทริกซความ
แปรปรวน-ความแปรปรวนรวมที่ไดจากขอมูลเชิงประจักษและจากโมเดลสมการโครงสราง
ขั้นที่หา การปรับโมเดล (model adjustment) และ
ขั้นที่หกคื อการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล โดยมีขอตกลงเบื้องตนในการ
วิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง ดังนี้
1) ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมดในโมเดลเปนความสัมพันธเชิงเสนตรง
(linear) แบบบวก (additive) และเปนความสัมพันธเชิงสาเหตุ (causal relationship)
2) ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรทั้งตัวแปรภายนอก ตัวแปรภายใน และความคลาด
เคลื่อนตองเปนการแจกแจงแบบปกติ ความคลาดเคลื่อน e, d, z ตองมีคาเฉลี่ยเปนศูนย
3) ลั ก ษณะความเป น อิ ส ระต อ กั น (independence)
ระหว า งตั ว แปรกั บ ความ
คลาดเคลื่อนแยกไดดังนี้ คือ
3.1) ความคลาดเคลื่อน e และตัวแปรแฝง E เปนอิสระตอกัน
3.2) ความคลาดเคลื่อน d และตัวแปรแฝง K เปนอิสระตอกัน
3.3) ความคลาดเคลื่อน z และตัวแปรแฝง K เปนอิสระตอกัน
3.4) ความคลาดเคลื่อน e, d และ z เปนอิสระตอกัน
4) สําหรับการวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลา (time series data) ที่มีการวัดขอมูลมากกวา
2 ครั้ง การวัดตัวแปรตองไมไดรับอิทธิพลจากชวงเวลาเหลื่อม (time lag) ระหวางการวัด
โมเดลการวัด (measurement model) เปนโมเดลที่อธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปร
คุ ณ ลั ก ษณะหรื อ ตั ว แปรแฝงกั บ ตั ว แปรสั ง เกตได ห ลายตั ว แปร หลั ก ในการวั ด จะต อ งสร า ง
องคประกอบจากหลายตัวแปร โดยจะรวมกลุมตัวแปรที่เกี่ยวของสัมพันธกันเปนองคประกอบ
เดียวกัน แตละองคประกอบคือ ตัวแปรคุณลักษณะแฝง (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542)
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โดยทั่วไปโมเดลการวัดจะเปนการวิเคราะหองคประกอบ ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือในการวัด
องค ป ระกอบซึ่ ง เป น ตั ว แปรแฝง นอกจากนี้ ยั ง เป น เครื่ อ งมื อ ในการตรวจสอบความตรงเชิ ง
โครงสรางของตัวแปรวามีโครงสรางตามนิยามเชิงทฤษฎีหรือไม สอดคลองกับสภาพที่เปนจริง
อยางไร วัตถุประสงคในการวิเคราะหองคประกอบ คือ ใชในการสํารวจและระบุองคประกอบที่
สามารถอธิบายความสัมพันธระหว างตัวแปร ผลจากการวิเคราะหองคประกอบจะไดตัว แปร
นอยลงและไดองคประกอบรวม การวิเคราะหในลักษณะนี้โดยทั่วไปเปนการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงสํารวจ (exploratory factor analysis: EFA) ซึ่งมีจุดออนอยูที่การทําใหผลการวิเคราะหไมตรง
ตามสภาพความจริง เนื่องจากการไปกําหนดใหทุกตัวแปรในโมเดลเปนผลมาจากองคประกอบ
รวมทุกตัวและสวนที่เปนความคลาดเคลื่อนของตัวแปรที่ศึกษาไมสัมพันธกัน (นงลักษณ วิรัชชัย,
2542) วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบอี ก ประเด็ น หนึ่ ง คื อ การตรวจสอบโมเดล
สมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับ ซึ่งเรียกกันวา การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory
factor analysis: CFA) ซึ่งจะชวยลดขอดอยของการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจได
ขั้นตอนในการวิเคราะหองคประกอบ ประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ (1) การเตรียมเมทริกซ
สหสัมพันธ (correlation matrix) (2) การสกัดองคประกอบขั้นตน (extraction of the initial
factors) (3) การหมุนแกน (method of rotation) (4) การสรางตัวแปรประกอบ (composite
variable) หรือสเกลองคประกอบ (factor scale) โดยในการวิเคราะหจะตองคํานึงถึงขอตกลง
เบื้องตน (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) ดังตอไปนี้ คือ
1) ความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบ กลาวคือตัวแปรสังเกตไดแตละตัวมีความ
แปรผันเนื่องจากองคประกอบรวม (common factor = F) และองคประกอบเฉพาะ (unique
factor = U) โมเดลสําหรับการวิเคราะหองคประกอบอยูในรูปคะแนนมาตรฐาน แสดงดังนี้
Z = (a1)(F1) + (a2)(F2) + … + U
= ΣaF + U
Z
คือ ผลบวกเชิงเสนขององคประกอบรวม F1, F2, …
U
คือ องคประกอบเฉพาะ
a1, a2
คือ น้ําหนัก (weight) ขององคประกอบรวมแตละองคประกอบ เรียกวา
น้ําหนักองคประกอบ (factor loading)
2) ขอตกลงเบื้องตนวาดวยความเปนอิสระระหวางองคประกอบ กลาวคือ องคประกอบ
ร ว ม และองค ป ระกอบเฉพาะของตั ว แปรสั ง เกตได แ ต ล ะตั ว แปรเป น อิ ส ระต อ กั น นั่ น คื อ ค า
แปรปรวนรวมขององคประกอบรวมและองคประกอบเฉพาะมีคาเปนศูนย
3) คุ ณ สมบั ติ ด า นการบวกของความแปรปรวนองค ป ระกอบ โดยวิ เ คราะห ค วาม
แปรปรวนในตัวแปรสังเกตได ประกอบดวยผลบวกขององคประกอบเฉพาะและความแปรปรวน
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จากองค ประกอบร วม เมื่อโมเดลอยูในรูปคะแนนมาตรฐานจะมีคา เฉลี่ยเปน ศูน ย และความ
แปรปรวนเปนหนึ่ง
จากการเปรียบเทียบระหวางการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor
analysis: EFA) กับการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis: CFA)
พบวามีความแตกตางในการเลือกใชสําคัญ 3 ประการ คือ
ประการแรก การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจเหมาะสําหรับการศึกษาคุณลักษณะที่
ยังไมมีทฤษฎีหรือโมเดลการวัด จะตองสํารวจวาคุณลักษณะที่สนใจศึกษาประกอบดวยตัวแปร
ใดบาง สวนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันจะเหมาะสมกับการศึกษาคุณลักษณะที่มีโมเดล
ทางทฤษฎีที่ตองการตรวจสอบวา โมเดลและขอมูลมีความสอดคลองกันเพียงใด รวมทั้งเปนการ
ตรวจสอบความตรงของโมเดล
ประการที่สอง การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจมีขอตกลงเบื้องตนที่เขมงวด และไม
ตรงกั บ สภาพความเป น จริ ง เช น ความคลาดเคลื่ อ นต อ งเป น อิ ส ระต อ กั น แต ก ารวิ เ คราะห
องคประกอบเชิงยืนยันมีการผอนคลายขอตกลงเบื้องตนใหสอดคลองกับขอมูลตามสภาพที่เปน
จริง ทําใหผลการวิเคราะหขอมูลมีความถูกตองมากขึ้น
ประการสุดทาย ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจใหคาน้ําหนักองคประกอบของตัว
แปรสังเกตไดทุกตัวแปรที่เปนผลมาจากการวิเคราะหองคประกอบเมื่อนําผลไปใชตองกําหนด
จํานวนองคประกอบตามผลการวิเคราะห เชน ใชองคประกอบที่มีคาไอเกน (eigen value) สูงกวา 1
และเลื อ กใช น้ํ า หนั ก องค ป ระกอบตั ว แปรที่ มี ค า สู ง กว า 0.30 วิ ธี ก ารดั ง กล า วทํ า ให มี ค วาม
คลาดเคลื่อนในการแปลผลเพราะการไมนําคาน้ําหนักองคประกอบที่ต่ํากวา 0.30 มาใชประโยชน
และไมมีหลักในการแปลผลเพราะผลการวิเคราะหจะรายงานความสัมพันธระหวางตัวแปรและ
องคประกอบไดทั้ง ๆ ที่น้ําหนักองคประกอบนั้นไมมีนัยสําคัญ แตการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืน ยัน จะแปลความหมายได ง า ย และมี ค วามถูก ตอ งเพราะมีคา สถิ ติ ในการตรวจสอบความ
สอดคลองกลมกลืน (goodness of fit test) ระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ รวมทั้งมีการ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของน้ําหนักองคประกอบทุกคาดวย (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542)
2.2 โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ (Multilevel Structural Equation Model)
แนวคิดการวิเคราะหพหุระดับ (multilevel analysis) มีความสําคัญและมีผลกระทบตอ
ศาสตรหลายสาขา อาทิ การวิจัยทางการศึกษา สังคมศาสตร จิตวิทยาองคกร เศรษฐศาสตร
อาชญาวิทยา (บุรทิน ขําภิรัฐ, 2548) เปนตน จึงไดมีการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะหโมเดลเชิง
เสนระดับลดหลั่น (Hierarchical Linear Model: HLM) ขึ้นเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลที่มี
ลักษณะลดหลั่น (hierarchical) หรือขอมูลพหุระดับ (multilevel) โดยแนวคิดการวิเคราะหพหุ
ระดับมีจุดเริ่มตนของการพัฒนามาจากงานวิจัยของ Coleman (1966 cited in Everson &
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Millsap, 2004; นงลักษณ วิรัชชัย, 2535) ที่ไดทําการสํารวจอิทธิพลของโรงเรียนที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน โดยใชเทคนิคการวิเคราะหถดถอยและการวิเคราะหความแปรปรวน
ผลการวิจัยพบวาอิทธิพลของโรงเรียนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคาต่ํามาก ซึ่งใหผลการวิจยั
ไมตรงกับขอเท็จจริง และจากการวิจัยครั้งนี้นําไปสูการวิจัยซ้ําโดยใชขอมูลเดิม ทําใหเห็นจุดออน
ของสถิติวิเคราะหแบบดั้งเดิม เนื่องจากการวิเคราะหถดถอยเมื่อนํามาวิเคราะหกับขอมูลหลาย
ระดั บ ตั ว แปรที่ วั ด ในระดั บ ที่ สู ง กว า (ในที่ นี้ คื อ ตั ว แปรคุ ณ ลั ก ษณะของโรงเรี ย น) จะมี ค วาม
แปรปรวนนอยลงและใหคา สัมประสิท ธิ์ก ารถดถอยต่ํา กวา ความเปนจริง นอกจากนี้ลักษณะ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัวแปรเมื่อวัดในระดับนักเรียน อาจจะไมเหมือนกับความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรสองตัวนั้นเมื่อวัดในระดับโรงเรียน ทําใหมีการพัฒนาสถิติวิเคราะหสําหรับขอมูล
พหุระดับขึ้นมา (นงลักษณ วิรัชชัย, 2535)
อยางไรก็ตามเทคนิคการวิเคราะห HLM ไมสามารถวิเคราะหโมเดลการวิจัยที่มีลักษณะ
ความสัมพันธแบบโมเดลสมการโครงสราง (structural equation model: SEM) ซึ่งเปนโมเดลที่
สร า งขึ้ น มาจากทฤษฎี เ พื่ อ แสดงความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรแฝงกั บ ตั ว แฝงด ว ยกั น รวมทั้ ง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได (Diamantopoulos & Siguaw, 2000) ซึ่ง
นักวิจัยก็ยอมรับขอจํากัดของ HLM ก็มีขอจํากัดตรงที่ไมไดใหความสนใจตอโครงสรางตาม
ธรรมชาติของขอมูลที่เปนระดับลดหลั่น จึงไดบูรณาการแนวคิดของ HLM กับ SEM (นงลักษณ
วิรัชชัย, 2542) ไปเปนเทคนิคการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ (multilevel SEM) โดย
หนวยการวิเคราะหและตัวอยางตัวแปร ดังแสดงในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 ลักษณะของคําที่ใชอธิบายหนวยการวิเคราะห (unit of analysis) และตัวอยางตัว
แปรที่มีลักษณะขอมูลสองระดับ
ระดับกลุม(within level) ระหวางกลุม(between level)
หนวยการวิเคราะห (unit of analysis)
ระดับจุลภาค
ระดับมหภาค
(micro-level units)
(macro-level units)
ระดับสวน
ระดับกลุม
(elementary units)
(clusters)
ภายในหนวย
ระหวางหนวย
(within units)
(between units)
ตัวอยางตัวแปร
ครู (teachers)
โรงเรียน (schools)
นักเรียน (pupils)
หองเรียน (classrooms)
ละแวกที่อยู (neighborhoods)
ครอบครัว (families)
ลูกจาง (employees)
บริษัท (firms)
คณาจารย (faculty members) คณะวิชา (faculties)

ระดับกลุม (within level) ระหวางกลุม (between level)
หนวยที่สอง
(secondary units)
ระดับบุคคล
(individual levels)
ระดับหนึ่ง
(level-1 units)

หนวยดั้งเดิม
(primary units)
ระดับสถาบัน
(institutional levels)
ระดับสอง
(level-2 units)

ผูปวย (patients)
ผูตอบ (respondents)
ผูถูกสงสัย (suspects)
การวัด (measurements)
ฟน (teeth)

หมอ (Doctors)
ผูสัมภาษณ (interviewers)
ผูพิพากษา (judges)
กลุมตัวอยาง (subjects)
กระดูกขากรรไกร (jawbones)
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โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ (multilevel SEM) หรือบางทีเรียกโมเดลโครงสรางความ
แปรปรวนรวมพหุระดับ (multilevel covariance structure model) หรือโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับ
(multilevel causal model) จึงเปนการบูรณาการแนวคิดของโมเดลสมการโครงสราง (SEM) ที่มี
จุดเดนในดานการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุและการใชตัวแปรแฝงกับโมเดลเชิงเสนระดับ
ลดหลั่น (HLM) ซึ่งมีจุดเดนในการวิเคราะหขอมูลระดับ (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) การวิเคราะห
ขอมูลโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ Muthén (1994) เสนอไว 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโดยใชโมเดลโครงสรางความแปรปรวน
รวมรวม (conventional confirmatory factor analysis of the total covariance structure)
ขั้นตอนที่สอง การประมาณคาความผันแปรระหวางหนวย (estimation of between –
level variation or ICC) โดยวิเคราะหสหสัมพันธภายในชั้น (intraclass correlation) เพื่อพิจารณาวา
ตัวแปรตาง ๆ มีความผันแปรระหวางหนวยเพียงพอที่จะวิเคราะหพหุระดับหรือไม โดยคา ICC
ของทุกตัวแปรควรมีคามากกวาศูนยจึงจะเหมาะสมที่จะทําการวิเคราะหพหุระดับ
ขั้นตอนที่สาม การประมาณคาโครงสรางความผันแปรภายในหนวย (estimation of
within – level covariance structure)
ขั้นตอนที่สี่ การประมาณคาโครงสรางความผันแปรระหวางหนวย (estimation of
between – level covariance structure) ขั้นตอนนี้ใชวิธีการวิเคราะหพหุระดับดวยวิธีวิเคราะห
กลุมพหุ (multiple group) ซึ่งเปนการนําโมเดลระดับจุลภาคและโมเดลระดับมหภาคมาวิเคราะห
รวมกันเปนโมเดลพหุระดับ โดยมีตัวแปรแฝงพิเศษเปนตัวเชื่อมโมเดลระดับจุลภาคและโมเดล
ระดับมหภาคเขาดวยกัน การรวมโมเดลเปนโมเดลพหุระดับนั้น เพื่อศึกษาความสัมพันธของตัวแปร
ทั้งสองระดับพรอม ๆ กันในโมเดลเดียวกัน โดยไมตองวิเคราะหแยกเปน 2 ขั้นตอนเหมือนกับการ
วิเคราะหพหุระดับดวยโปรแกรม HLM
ทั้งนี้ขั้นตอนที่ 1 ถึง ขั้นตอนที่ 3 เปนการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบในเบื้องตน สวนขั้นตอนที่
4 เปนการวิเคราะหพหุระดับที่ตองการศึกษา ดังนั้นในการนําเสนอวิธีทางสถิติจึงจําแนกออกเปน
สองหัวขอคือ (1) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (2) การวิเคราะหโมเดลสมการ
โครงสรางพหุระดับ รายละเอียดแตละหัวขอเปนดังนี้
1. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (multilevel confirmatory factor
analysis: multilevel CFA) โดยทั่วไปแลวการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันนักวิจัยสวนใหญจะ
ทําการวิเคราะหในระดับบุคคล (individual level) เพียงระดับเดียวเทานั้น ซึ่งเปนการวิเคราะห
องคประกอบในระดับเดียว (Single-level confirmatory factor analysis) โดยไมไดนําลักษณะ
ธรรมชาติของขอมูลที่มีความเปนลําดับชั้นหรือโครงสรางขององคกรมาพิจารณา (Heck &
Thomas, 2000) อยางไรก็ตามการวิเคราะห Single-level CFA สามารถนํามาดัดแปลงใหเหมาะสม
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เพื่อนํามาใชกับขอมูลในลักษณะที่เปนลําดับชั้นได โดยการวิเคราะห multilevel CFA ซึ่งเปนการ
นําโมเดลการวิเคราะหระดับเดียวที่ใชเมทริกซความแปรปรวนรวมมาคิดสูตรใหมสําหรับการ
วิเคราะหสองระดับ เพื่อตรวจสอบแหลงของความผันแปรในตัวแปรสังเกตไดทั้งระดับบุคคลและ
ระดับกลุม รวมทั้งความคลาดเคลื่อนทั้งสองระดับ (Muthén, 1994)
การพัฒนาการวิเคราะหพหุระดับ จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในลักษณะนี้
ทําใหสามารถตรวจสอบลักษณะเฉพาะของโมเดลการวัดทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุมไป
พรอม ๆ กันได โมเดลการวิเคราะหระดับเดียว (single-level) ความเปนอิสระของตัวแปรตนจะ
พิจารณาจํานวนกลุมตัวอยาง (N observations) แตในการวิเคราะหพหุระดับความเปนอิสระจะ
ประมาณจากจํานวนกลุม (C) ตัวอยางเชน องคประกอบของการวัดการพัฒนาครูมีสมมติฐานเพื่อ
ตองการอธิบายความผันแปรของตัวแปรสังเกตได ดังนั้นถาหากกําหนดใหขอมูลระดับบุคคลแทน
ดวยเวกเตอร yci เมื่อ c เปนกลุม (ในการวิจัยนี้คือ โรงเรียน) และ i เปนบุคคลที่อยูในแตละกลุม
ความสัมพันธระดับบุคคลจะเขียนเปนสมการไดดังนี้
y ci = ν + λη ci + ε ci
(2.1)
ในสมการที่ (2.1)
y = เวกเตอรของแตละขอ (items) ในการวัดองคประกอบ
ν = เวกเตอรของคาจุดตัดแกนหรือคาเฉลี่ย (intercept หรือ means)
λ = เวกเตอรของ factor loadings
η = องคประกอบใด ๆ ที่ตองการวัด (factor)
ε = เวกเตอรของสวนที่เหลือแตละขอ (residuals)
เนื่องจากโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเหลานี้สําหรับประชากรจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตรวจสอบวาสิ่งที่เกี่ยวของใด (implication) มีอยูในกลุมประชากร ทั้งนี้เพื่อจําแนกคะแนนของ
แตละบุคคล (individual) เปนองคประกอบภายในกลุม (within group component: ∑ w ) และ
องคประกอบระหวางกลุม (between group component: ∑ B โดยมีสมมติฐานวาประชากรแตละ
บุคคลที่อยูในแตละกลุม (groups) จะมีความแตกตางกัน ดังนั้น เมทริกซความแปรปรวนรวมของ
ประชาชน ( ∑ T ) สําหรับอิทธิพลสุม (random effect) ในโมเดลนี้เขียนสมการไดเปน
V ( y ci ) = ∑ T = ∑ B + ∑ W

(2.2)

จากสมการ (2.2) เมทริกซความแปรปรวนรวมของประชากรสามารถแยกเปนระหวาง
กลุม ( ∑ B ) และภายในกลุม ( ∑ w )
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ดังนั้น โดยวิธีนี้เมทริกซความแปรปรวนรวมระหวางกลุม ( ∑ B ) เขียนแทนไดดวยสมการ
∑ B = Λ B ΨB Λ' B + Θ B

(2.3)

ในสมการที่ (2.3)
= เมทริกซ factor loading
ΨB = เมทริกซของความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมขององคประกอบ
Λ' B = เมทริกซ transposed
Θ B = เมทริกซของสวนที่เหลือ (residuals)
สําหรับเมทริกซความแปรปรวนรวมภายในกลุม ( ∑ w ) เขียนแทนไดดวยสมการ
∑ W = Λ W ΨW Λ'W + Θ w
(2.4)
ΛB

จะเห็นไดวาการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับจะเปนวิธีการพัฒนาสมการ
เมทริกซ 2 สมการ Muthén (1989, 1994) เสนอวา การประมาณคาที่ไมลําเอียง (unbiased
estimate) และสม่ําเสมอของเมทริกซความแปรปรวนรวมภายในกลุม ( ∑ w ) ไดจากการรวม
เมทริกซความแปรปรวนรวมภายในกลุมของกลุมตัวอยาง (sample pooled with in group
covariance matrix: S pw ) (ใช ∑ pw แทน ∑ w ) ซึ่งคํานวณไดจาก
C

S pw =

Nc

∑∑ ( y
C =1 i =1

ci

− y c )( y ci − y c )′
N −C

(2.5)

สมการ (2.5) นี้ส อดคล อ งกั บ สมการทั่ ว ไปของเมทริ ก ซค วามแปรปรวนร ว มที่ มีค วาม
แตกตางในคะแนน โดยตัวหาร N − C ใชแทน N − 1 (Muthén, 1994; Hox, 2002) สําหรับเมทริกซ
ความแปรปรวนรวมสําหรับคาเฉลี่ยระหวางกลุมที่ไมไดรวมคา (disaggregated group means)
ในกลุมตัวอยางคํานวณจาก
C

SB =

∑N
C =1

c

( y c − y )( y c − y )′

C −1

(2.6)

สําหรับเมทริกซความแปรปรวนรวมของกลุมตัวอยางระหวางกลุม ( S B ) เปนตัวประมาณ
คาที่สม่ําเสมอ (constant) และไมลําเอียง (unbiased) ของ
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S B = ∑W +c ∑ B

(2.7)

สมการ (2.7) เมื่อ c เปนขนาดของกลุม (ในการวิจัยนี้คือขนาดโรงเรียน) ดังนั้นเมทริกซ
ความแปรปรวนรวมระหวางกลุม (between group covariance matrix) จะแตกตางจากเมทริกซ
ความแปรปรวนรวมโดยรวม (total covariance matrix: ∑ B + ∑ w ) เนื่องจากคา c ที่มีอยูระหวาง
กลุม หมายความวาสวนประกอบระหวางกลุมของตัวแปรจะถูกปรับโดยคารากที่สองของ c ( c )
เพื่อใหการประมาณคาในสวนของเมทริกซความแปรปรวนรวมระหวางกลุมเหมาะสม
ในกรณีที่มีจํานวนกลุมตัวอยางเทากัน (balanced data) c จะเปนขนาดของกลุม
(common group size) สวนกรณีขนาดกลุมตัวอยางไมเทากัน (unbalanced data) c จะเปน
คาเฉลี่ยของจํานวนกลุมตัวอยางภายในกลุม (means of the within group sample sizes) ถา
หากวิเคราะหดวยโปรแกรม Mplus โปรแกรมจะปรับคา c เพื่อใหการประมาณคาในสวนของเมทริกซ
ความแปรปรวนรวมระหวางกลุมเหมาะสม
จากแนวคิดการประมาณคาขางตนสรุปไดวา ในการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง
พหุระดับ ซึ่งประกอบดวยโมเดลภายในกลุม (within group model: W) และโมเดลระหวางกลุม
(between group model: B) จะใชเมทริกซความแปรปรวนรวมรวมของกลุมตัวอยางภายในกลุม
(Sample pooled within group covariance matrix: S pw ) ในการประมาณคาเมทริกซความ
แปรปรวนรวมภายในกลุม ( ∑ w ) และใชเมทริกซความแปรปรวนรวมรวมของกลุมตัวอยางระหวางกลุม
(sample pooled between group covariance matrix: S B ) ในการประมาณคา ∑ w +c ∑ B
2. การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ (multilevel SEM) จุดประสงคของการ
วิเคราะหพหุระดับคือ (1) การสรุปความผันแปรในโมเดลการพัฒนาครูทั้งในสวนที่เปนระดับบุคคล
และระดับกลุม (2) การตรวจสอบวาโมเดลระดับบุคคลจะสงผลไปยังโมเดลระดับกลุมหรือโรงเรียน
หรือไม โดยวิธีนี้จะสามารถตรวจสอบความคงที่ (stability) ขามระดับกลุม (cross organization)
ของโมเดลการวัดที่พัฒนาขึ้น ซึ่งเปนวิธีหนึ่งในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง
โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับที่มีตัวแปรแฝงจะใชสัญลักษณเมทริกซแตกตางจากการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับเพียงเล็กนอย สําหรับโมเดลสมการโครงสรางที่มีสอง
ระดับจะพิจารณาเวกเตอรของตัวแปรสังเกตไดจําแนกตามกลุม ตัวแปรระดับกลุมแทนดวย Z c
(โดย cluster: c = 1, 2,…, c) สวนตัวแปรระดับบุคคลที่ i ในกลุมที่ c แทนดวย y ci และ X ci′
สามารถเขียนเปนสมการเมทริกซไดดังนี้
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*
⎤ ⎡0 ⎤
⎡ν Zc
⎡Z c ⎤
⎥ ⎢
⎢
⎥
Vci = ⎢⎢ y ci ⎥⎥ = Vc* + Vci* = ⎢ν *yc ⎥ + ⎢ν *yci ⎥
⎢ * ⎥ ⎢ * ⎥
⎢⎣ X ci ⎥⎦
⎣ν Xc ⎦ ⎣ν Xci ⎦

(2.8)

จากสมการ (2.8) เครื่องหมาย * แสดงความเปนอิสระของสวนประกอบระหวางกลุมและ
ภายในกลุมของเวกเตอรแตละตัวแปร เมทริกซระหวางกลุมประกอบดวยตัวแปรทํานายระหวาง
กลุม ( Z c ) ความผันแปรระหวางกลุมของคาคงที่หรือจุดตัดแกน ( y c ) และความผันแปรระหวาง
กลุมของตัวแปรทํานายระดับบุคคล ( X c ) สวนเมทริกซภายในกลุมจะประกอบดวยคาคงที่หรือคา
จุดตัดแกน ( y ci ) ตัวแปรทํานายระดับบุคคล ( X ci ) และตัวแปรระหวางกลุมที่กําหนดใหมีคาเปน
ศูนย (0) การที่เมทริกซภายในกลุมกําหนดใหตัวแปรระหวางกลุมมีคาเปนศูนยนั้นเนื่องจากมุง
ทํานายผลของตัวแปรตามจากตัวแปรอิสระเฉพาะภายในกลุมเทานั้น
โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับนี้สามารถเขียนเปนโมเดลระหวางกลุมที่มีตัวแปรแฝงได
ดังนี้
Vc′ = ν B + Λ Bη Bc + ε Bc
(2.9)
η Bc = α B + B Bη Bc + ς Bc
(2.10)
และสามารถเขียนเปนโมเดลภายในกลุมที่มีตัวแปรแฝงไดดังนี้
⎡0 ⎤
⎢ * ⎥
⎢ν yci ⎥ = Λ W ηWci + ε Wci
⎢ * ⎥
⎣ν Xci ⎦

(2.11)

(2.12)
สมการ (2.9) และ (2.10) เปนโมเดลการวัด (measure model) ที่แสดงความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรสังเกตไดกับตัวแปรแฝงภายใน ( η ) หรือองคประกอบที่ตองการวัดในแตละระดับ
สวนสมการ (2.11) และ (2.12) เปนโมเดลโครงสราง (structural model) ที่แสดงความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรแฝงในแตละระดับ
เมื่อวิเคราะหขอมูลของโมเดลระหวางกลุมและภายในกลุมที่กลาวมา จะทําใหไดโมเดล
พหุระดับที่มีคาเฉลี่ย (general mean: µ ) หรือจุดตัดแกน (intercept) และโมเดลโครงสรางความ
แปรปรวนรวมระหวางกลุม ( ∑ B ) และภายในกลุม ( ∑W ) ซึ่งอธิบายไดดวยโมเดลทางคณิตศาสตร
ไดดังนี้
µ = ν B + Λ B ( I − B B ) −1 α B
(2.13)
∑ B = Λ B ( I − BB ) −1ψ B ( I − BB ) −1 Λ ′B + Θ B
(2.14)
(2.15)
∑ W = Λ W ( I − BW ) −1ψ W ( I − BW ) −1 Λ W′ + ΘW
ηWci = BW ηWci + ς Wci
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อนึ่ง การนําโมเดลระดับบุคคลและโมเดลระดับโรงเรียนมาวิเคราะหรวมกันเปนโมเดล
พหุระดับดวยวิธีวิเคราะหกลุมพหุ (multiple group) ซึ่งประมาณคาพารามิเตอรดังนี้
1) กลุมแรกเปนการวิเคราะหความผันแปรของตัวแปรในโมเดลระหวางกลุม (between
group model) โดยทั้งโมเดลเปนการรวมโมเดลระหวางกลุมและภายในกลุมเขาดวยกัน การ
ประมาณคาพารามิเตอรในโมเดลจะใชเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางกลุม
(between group variance covariance matrix) โดยมีจํานวนหนวยตัวอยางที่จะทําการวิเคราะห
เทากับ G-1 เมื่อ G คือ จํานวนกลุม (group) ของหนวยตัวอยาง
2) กลุมที่สองของการวิเคราะห คือ โมเดลภายในกลุม (within group model) ใชขอมูล
ของตัวแปรระดับจุลภาคเพื่อประมาณคาพารามิเตอรในโมเดล โดยใชเมทริกซความแปรปรวนความแปรปรวนรวมภายในกลุม (within group variance covariance matrix) มีจํานวนหนวย
ตัวอยางที่ใชวิเคราะหเทากับ N-G เมื่อ N แทนจํานวนสมาชิกทั้งหมด และ G คือ จํานวนกลุม
(group) ของหนวยตัวอยาง การวิเคราะหโมเดลภายในกลุมเปนการศึกษาความผันแปรของตัวแปร
ระดับจุลภาค (micro level) โดยไมไดพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรมหภาค (macro level) โมเดล
ในขั้นตอนนี้เหมือนโมเดลยอยของการวิเคราะหในกลุมแรก แตในกลุมที่สองนี้จะศึกษาเฉพาะตัวแปร
ระดับจุลภาคเทานั้น ดังนั้นจึงกําหนดใหตัวแปรระดับมหภาคเปนตัวแปรสูญหาย (missing) โดย
กํ า หนดให ตั ว แปรทุ ก ตั ว ของกลุ ม นี้ มี ค า เฉลี่ ย เป น ศู น ย นอกจากนี้ ยั ง ต อ งบั ง คั บ (constrain)
พารามิเตอรทุกคาในโมเดลนี้ใหเทากับคาพารามิเตอรของโมเดลระหวางกลุมดวย (between
group model)
การวิเคราะหพหุระดับของการวิจัยครั้งนี้ใชโปรแกรม Mplus 2.13 จะใชวิธีการประมาณ
คาพารามิเตอรดวยวิธีความเปนไปไดสูงสุด (maximum likelihood: ML) หรือวิธีความเปนไปได
สูงสุดแบบใหขอมูลเต็ม (full information maximum likelihood: FIML) สําหรับตัวอยางในแตละ
กลุมเทากัน (balance group sizes) สวนกรณีจํานวนกลุมตัวอยางในแตละกลุมไมเทากัน
(unbalance group sizes) และมีการแจกแจงที่ไมเปนโคงปกติ สามารถประมาณคาไดดวยวิธีกึ่ง
ความเปนไปไดสูงสุดของ Muthén (Muthén & Muthén’s quasi-maximum likelihood: MUML)
หรือเรียกวาวิธีความเปนไปไดสูงสุดบางสวน (partial maximum likelihood) และวิธี MLR ทั้งนี้ถา
หากกลุมตัวอยางมีขนาดใหญการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธี ML และวิธี MUML จะใหคาที่
ใกลเคียงกัน สวนการแปลงคาพารามิเตอรใหเปนคะแนนมาตรฐาน (standardization) โปรแกรม
Mplus จะใชหลัก within group and between group standardization ซึ่งถาหากเปนการ
ประมาณคาพารามิเตอรของโมเดลภายในกลุมจะพิจารณาที่คาความแปรปรวนภายในกลุม และ
ถา เป น การประมาณค า พารามิเตอรของโมเดลระหวา งกลุ ม จะพิจ ารณาที่คา ความแปรปรวน
ระหวางกลุม ซึ่งจะเปนวิธีที่เหมาะสมกับขอมูลพหุระดับ
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ขอดีของการวิเคราะหพหุระดับดวยโปรแกรม Mplus 2.13 คือ เนื่องจากโปรแกรมที่
ออกแบบสําหรับการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับที่มีอยูโดยทั่วไปมีขอจํากัดในเรื่อง
การวิเคราะหองคประกอบพหุระดับ โดยใชแนวทางการวิเคราะหพหุกลุม (multi-group) ซึ่ง Mplus
สามารถทําได โดย Mplus มีลักษณะพิเศษที่สามารถใชในการสราง (formulate) multilevel
covariance structure model เพื่อตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย (means) และ intercept
ระหวางกลุม นอกจากนั้น Mplus ยังสามารถใหคาองศาอิสระ (df) ของการวิเคราะหพหุระดับที่
ถูกตองได ซึ่งในกรณีนี้มีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากขอมูลที่นํามาพิจารณามีขนาดไมเทากัน
(unbalanced group sizes) Mplus จะคํานวณคา χ 2 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
(standard errors) ที่ถูกตองสําหรับกรณีขอมูลมีขนาดไมเทากันไดดีกวา
ขอดีอีกดานของการใช โปรแกรม Mplus 2.13 ในการวิเคราะหพหุระดับคือ ถาหากจํานวน
หนวยตัวอยางที่ใชศึกษา (ในที่นี้คือ ครูผูสอน) มีจํานวนภายในกลุม (โรงเรียน) ในแตละกลุมไม
เทากัน และตัวแปรมีการแจกแจงไมปกติพหุนาม (multivariate non-normality) จะใชฟงกชั่น
ความกลมกลืน (fitting function) ในการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีความเปนไปไดสูงสุด
(maximum-likelihood)
ที่ ใ ห ค า ความคลาดเคลื่อ นและค า χ 2 ที่ไ มลํ า เอี ย ง โดยค า ความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน โปรแกรมจะใชวิธีการประมาณคาแบบ Huber Sandwich Estimator หรือ
บางทีเรียกวา Robust Covariance Matrix Estimator ซึ่งจะใหคาความคลาดเคลือ่ นมาตรฐานทีแ่ กรง
(robust standard errors) สวนคา χ 2 สําหรับทดสอบความกลมกลืนประมาณคาโดยใชคาเฉลี่ย
และคาความแปรปรวนที่ปรับแกแลว (mean and variance adjustments) รวมกับวิธีไลคลิฮูด
ตามแนวทาง Satorra-Bentler Scaled Chi-Square
สวนการพิจารณาวาโมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
หรือไม การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความตรงโดยทั่วไปจะพิจารณาจากคา χ 2 ที่ไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ อยางไรก็ตามเนื่องจากคา χ 2 มีความออนไหวตอขนาดของกลุมตัวอยาง จึงควรระมัดระวัง
ในการใชคา χ 2 ตัดสินโมเดลวามีความตรงหรือไม หรือกลาวอีกทางหนึ่งคือ สําหรับกลุมตัวอยาง
ที่มีขนาดใหญ (มากกวา 250) การทดสอบดวยคา χ 2 มีแนวโนมที่จะปฏิเสธสมมติฐาน และถา
หากการแจกแจงพหุ น ามของตัว แปรสั ง เกตไดมี ลัก ษณะการกระจายที่ไ มเ ป น โค ง ปกติ (nonnormal distribution) หรือมีจํานวนตัวแปรเชิงกลุม (categorical data) การทดสอบดวยคา χ 2 มี
แนวโนมที่จะปฏิเสธสมมติฐานมากเชนกัน ดังนั้นนักวิจัยจะตองตัดสินดวยตนเองในการใชคา χ 2
ตรวจสอบความสอดคลอง เพื่อความชัดเจนและถูกตองสําหรับการประเมินความสอดคลองให
พิจารณาจากสัดสวนของคา χ 2 ตอ df ที่ควรมีคานอยวา 2 ( χ 2 / df < 2) และควรพิจารณาความ
สอดคลองของโมเดลจากคาดัชนีอื่น ไดแก ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) คาดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือ (RMR) คา

47
ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือมาตรฐาน (SRMR) คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลัง
สองของความคลาดเคลื่อน (RMSEA) คาดัชนี Tucker-Lewis (TLI) ทั้งนี้สําหรับกลุมตัวอยางที่ไม
เทากันควรพิจารณาความสอดคลองของดัชนี RMSEA และคา χ 2 / df เทานั้น ถาโมเดลที่ไดไมมี
ความตรงจะปรับโมเดลแลววิเคราะหใหม การปรับแกใชขอเสนอแนะที่โปรแกรมรายงานโดย
พิจารณาจากดัชนีปรับรูปแบบ (modification indices) และพื้นฐานทางทฤษฎีและการวิจัยที่
เกี่ยวของจนกวาจะไดโมเดลที่มีความตรง ภายหลังจากที่ไดโมเดลที่มีความตรงแลวจึงพิจารณา
คาพารามิเตอรหรือคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ของตัวแปรสังเกต จึงจะทําให
องคประกอบที่ตองการวัดสมบูรณและสามารถอภิปรายผลไดอยางแมนตรง
ตอนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยขอนําเสนอเปน 2 สวนไดแก สวนที่ 1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากร และสวนที่ 2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ
โดยใชโปรแกรม Mplus รายละเอียดดังนี้
3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
อรพินทร กุลประภา (2524) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติการสอนมี
ความเห็นสอดคลองกันวาการปฐมนิเทศ การฝกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร
ขาวสารทางวิชาการ การจัดสัปดาหทางวิชาการ และการศึกษาดูงาน มีการปฏิบัติอยูในเกณฑ
นอย และมีปญหาอุปสรรคในการพัฒนาแตละดาน ดังนี้
1. การปฐมนิ เ ทศ ผู บ ริ ห ารไม เ ห็ น ความสํ า คั ญ บุ ค ลากรทยอยบรรจุ ทํ า ให ก าร
ปฐมนิเทศทําพรอมกันไดยาก และขาดการวางแผนในการปฐมนิเทศ
2. การฝกอบรม การประชุมปฏิบัติการขาดกําลังคน งบประมาณและบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ
3. การสัมมนาทางวิชาการ บุคลากรบางกลุมไมยอมรับแนวคิดใหม ๆ สัมมนาไป
แลวก็ยังปฏิบัติงานเหมือนเดิม
4. การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ ศึกษาตอไมตรงกับสายงาน เมื่อจบการศึกษาแลว
มักจะยายจากตําแหนงเดิมไปตําแหนงใหม
5. การแต ง ตั้ ง โยกย า ยสั บ เปลี่ ย นหน า ที่ ก ารงาน ไม โ ยกย า ยสั บ เปลี่ ย นเพราะ
ประสิทธิภาพของงาน สวนมากโยกยายเพราะสาเหตุอื่นเชน การปกครองหรือความชอบพอสวนตัว
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6. การศึกษาดูงานและสังเกตวิธีทํางาน บุคลากรขาดความสนใจ อยางแทจริง ขาด
การวางแผนเกี่ยวกับตัวบุคคลในการที่จะทําการศึกษาดูงาน เพื่อปรับปรุงงานใหเกิดประสิทธิภาพ
ไมมีเวลา เพราะเวลาพรอมเพรียงกันยาก
ส ว นกิ จกรรมที่ มีการดํา เนิ น งานอยู ใ นระดั บนอย เป น กิจ กรรมที่ ตอ งรว มมื อ หรือสร า ง
ความสัมพันธกับบุคคล หรือหนวยงานหรือชุมชน ภายนอกโรงเรียน
กนิฐา ธนสารศิลป (2530) ศึกษาปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรพยาบาลของ
สภากาชาดไทย มีวัตถุประสงคสวนหนึ่งเพื่อ ศึกษาการรับรูการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
และการรับรูปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรพยาบาลของผูบริหารทางการพยาบาลศึกษาการ
รับรูถึงการไดรับกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรพยาบาลและการรับรูปญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากรพยาบาล ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรพยาบาลใน 7 ดาน คือ ดานการ
ปฐมนิเทศ การฝกอบรม การศึกษาตอ การนิเทศงาน การศึกษาดูงาน การโยกยายเพื่อการเลื่อน
ตําแหนง การจัดแหลงบริการความรูทางวิชาการ สวนการรับรูปญหาในการจัดการพัฒนาบุคลากร
พยาบาลของผูบริหารทางการพยาบาลและพยาบาลประจําการ พบวา ผูบริหารทางการพยาบาล
มีการรับรูปญหาวามีนอยที่สุดในดานการปฐมนิเทศ การฝกอบรม การนิเทศงาน และรับรูป ญ
 หาวา
มีในระดับปานกลาง คือ ดานการศึกษาตอ การศึกษาดูงาน การโยกยายเพื่อการเลื่อนตําแหนง
และดานการจัดแหลงบริการความรูทางวิชาการ
ชุติมา ปญญาพินิจนุกูร (2530) ศึกษาความรูและความตองการปจจัยที่เอื้อตอการทําวิจัย
ของพยาบาลประจําการและอาจารยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา
พยาบาลประจําการและอาจารยพยาบาลสวนใหญรอยละ 76.8 และ 67.3 ตามลําดับ มีความรู
เรื่องการวิจัยอยูในระดับชวงคะแนน 11-20 คะแนน (คะแนนรวมทั้งหมด 40 คะแนน) สวนนอย
เพียงรอยละ 2.7 ของอาจารยพยาบาลเทานั้นที่มีความรูเรื่องการวิจัยระดับ 31-40 คะแนน
สกล รุงโรจน (2530) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด: การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัด
สมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวาโรงเรียนสวนใหญมีการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคในการ
พัฒนาบุคลากร มีการแจงและรับทราบนโยบายอยางกวาง ๆ ในที่ประชุมมีการดําเนินการและการ
วางแผนงานอยางเปนระบบ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทั้ง 8 กิจกรรม โรงเรียนมีการปฏิบัติอยูใน
เกณฑคอนขางมาก แตกิจกรรมฝกอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเปนกิจกรรมที่ผูบริหาร และ
ครูอาจารยตองการใหจัดมากที่สุด มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม แตผูบริหาร และครูอาจารยมี
ความคิดเห็นไมสอดคลองกันในดานการนําผลการประเมินไปใช สวนปญหาและอุปสรรคในการจัด
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร ทั้งกลุมผูบริหารและครู อาจารย มีความเห็นตรงกันวา สาเหตุ
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ส ว นใหญ เ กิ ด มาจากการขาดแคลนงบประมาณ ไม มี ก ารจั ด สรรงบประมาณไว เ ป น สั ด ส ว น
ตลอดจนขาดเอกสาร วารสาร และตําราทางวิชาการที่เอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรม
วาณี วองวทัญู (2531) ไดศึกษาความตองการการพัฒนาสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการสายงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จําแนกตามตําแหนง และ
ศึกษาความตองการเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาสมรรถภาพในการปฏิบัติงานที่ขาราชการ สายงาน
บริการวิชาการตองการไดรับการพัฒนา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความตองการ
การพัฒนาสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการสายงานบริการที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง เปน
แบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ผลการวิจัยพอจะสรุปไดวา ขาราชการสายงานบริการวิชาการ
ใน 6 ตําแหนงตอไปนี้ คือ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
บรรณารักษ นักวิชาการศึกษาสํานักบริการการศึกษา นักวิชาการศึกษาสํานักทะเบียนและวัดผล
นักวิชาการศึกษาและนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสํานักพิมพ มีความตองการไดรับการพัฒนา
สมรรถภาพในการปฏิบัติงานที่สอดคลองกันในระดับมากและมากที่สุด จํานวนระหวาง 2-26
รายการ สวนขาราชการอีก 3 ตําแหนงคือ เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการ นักวิชาการศึกษาและนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสํานักเทคโนโลยีการศึกษา มีความ
ตองการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพในการปฏิบัติงานที่สอดคลองกันในระดับมาก จํานวนระหวาง
3-29 รายการ ทั้งนี้ในรายการดังกลาวจะเปนความตองการที่เกี่ยวกับสมรรถภาพซึ่งจะตองใชใน
การปฏิบัติงานนั้น ๆ โดยตรง
จักรพงษ ทัพขวา (2531) ไดศึกษาบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ เขตการศึกษา 9 ตามการรับรูของผูบริหารและอาจารยพบวา ผูบริหารและ
ครูอาจารยมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา การพัฒนาบุคลากร 10 ดาน บทบาทสําคัญทีป่ ฏิบตั จิ ริง
ที่ระดับมากไดแก การสนับสนุนใหการศึกษาตอ การประชุมและการมอบหมายงานพิเศษ สวนการ
ฝกอบรมระยะสั้น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานไปพรอม ๆ กับการปฏิบัติงาน การ
ระดมความคิด การจัดทัศนศึกษาดูงาน การปฐมนิเทศบุคลากรที่จบใหม การหมุนเวียนตําแหนง
พบวา มีการปฏิบัติจริงอยูในระดับนอย
สุ ท ธิ พ งษ เฉลยพจน (2533) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การศึ ก ษากระบวนการพั ฒ นาบุ ค ลากรใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานครสวนมากมีการพัฒนาบุคลากรตามกระบวนการพัฒนาบุคลากรครบทั้ง 4 ขั้นตอน
คือ มีการวางแผน การบริหารแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผล มีเอกสารแผนงาน /
โครงการพัฒนาบุคลากรเปนลายลักษณอักษร ซึ่งมีรายละเอียดและสาระสําคัญสมบูรณถูกตอง
ตามหลักการแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ วัตถุประสงคในการพัฒนาบุคลากร มุงพัฒนาบุคลากร
สายปฏิบัติการสอนใหมีความรู ความสามารถ และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานใหไดผลดีตาม
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ความตองการ โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีปญหา อุปสรรคในการพัฒนา
บุคลากรในระดับปานกลางในขั้นตอนการวางแผน และในขั้นปฏิบัติตามแผน ปญหา และอุปสรรค
ในขั้นตอนการวางแผนคือ ขาดบุคลากรผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการวางแผน
และขาดหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง ปญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนคือขาด
ความรวมมือจากฝายตาง ๆ แตมีปญหาและอุปสรรคในระดับนอยในขั้นตอนการบริหารแผนและ
ขั้นตอนการประเมินผล
พนาลี ทองประเสริฐ (2535) ศึกษาเรื่อง ความจําเปนในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนา
องคการพัฒนาเอกชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคในการดําเนินงานขององคการพัฒนาเอกชนไทย
และศึกษาความจําเปนในการฝกอบรมขององคการพัฒนาเอกชนไทย การวิจัยเปนการศึกษา
เชิง คุ ณ ภาพใช วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ แ บบเจาะลึ ก บุ ค ลากรทั้ ง ระดั บ บริ ห ารและระดั บ ปฏิ บั ติ ผล
การศึกษาพบวา ลักษณะขององคการพัฒนาเอกชนไทย มีวัตถุประสงคการดําเนินงานกําหนดไว
หลายขอ ทําใหมีขอบขายการดําเนินงานกวางขวาง สวนวิธีดําเนินงานสอดคลองกับวัตถุประสงคที่
องคการกําหนดไว การศึกษาคุณสมบัติของบุคลากรที่สอดคลองกับความคาดหวังขององคการนั้น
ทุกองคการคาดหวังวา บุคลากรทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติยังตองมีการพัฒนาความรูและ
ทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และจากการวิเคราะหลักษณะขององคการ ทัศนะของบุคลากรที่มี
ตอผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคขององคการ คุณสมบัติของบุคลากร ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของบุคลากรและขอคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความจําเปนในการฝกอบรม นํามา
กําหนดความจําเปนในการฝกอบรมสรุปไดดังนี้
1. ความจําเปนในการฝกอบรมสําหรับบุคลากรระดับบริหารดานความรูและทักษะ
ไดแก หลักสูตรการวางแผนและการจัดการองคการ หลักสูตรการบริหารงบประมาณ หลักสูตรการ
บริหารงานบุคคล หลักสูตรภาษาตางประเทศสําหรับนักพัฒนา หลักสูตรการฝกอบรม หลักสูตร
การรณรงค หลักสูตรการทํางานในชุมชน และหลักสูตรการประชาสัมพันธ สวนดานทัศนคติ ไดแก
หลักสูตรการพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารงาน
2. ความจําเปนในการฝกอบรมสําหรับบุคลากรระดับปฏิบัติงานดานความรูและ
ทักษะ ไดแก หลักสูตรการจัดการโครงการ หลักสูตรการบริหารงบประมาณโครงการ หลักสูตร
ภาษาตางประเทศสําหรับนักพัฒนา หลักสูตรการฝกอบรม หลักสูตรการวิจัย หลักสูตรการพัฒนา
อาชีพ สําหรับดานทัศนคติ ไดแก หลักสูตรการพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารงาน
จะเห็นวาการศึกษาความจําเปนในการฝกอบรมจะนําไปสูการฝกอบรมที่ตรงกับความ
ตองการที่แทจริง โดยการศึกษาความจําเปนในการฝกอบรมจะมีวิธีการหลายวิธีที่แตกตางกัน
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สําหรับการศึกษาความจําเปนในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาองคการพัฒนาเอกชนไทยมีหลักการ
วิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม 3 ระดับ คือ
1. การวิ เคราะห องคก าร เปนการตรวจสอบระบบองคป ระกอบขององคการโดย
เริ่มตนจากการตรวจสอบเปาหมายขององคการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว วัตถุประสงคและ
ทรัพยากรขององคการ สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ ทําใหทราบถึงแนวโนมการ
บริหารงานในอนาคต เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาบุคลากรวามีความจําเปนฝกอบรมเรื่องใดบาง
2. การวิเคราะหงานเปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับลักษณะงานเพื่อทําใหทราบวาผู
ปฏิบัติตองใชความรูความสามารถ ความรับผิดชอบและคุณสมบัติอยางไรงานนั้นจึงจะสําเร็จ
3. การวิเคราะหบุคคล เปนการคนหาขอบกพรองดานทักษะ ความรูและทัศนคติของ
บุคคล ขอบกพรองนี้จึงจําเปนตองไดรบั การแกไขดวยการฝกอบรม
สว นการกํา หนดความจํ า เปน ในการฝ ก อบรมจะเปน ลั ก ษณะระบุ ห ลั ก สู ต รที่ค วรหรื อ
จําเปนตองจัดรวมทั้งประเด็นเนื้อหาวิชาของหลักสูตรนั้น ๆ โดยแยกเปนหลักสูตรสําหรับบุคลากร
ระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน
สมเดช สิงหเสนา (2536) ศึกษาการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรม
สามัญศึกษาจังหวัดรอยเอ็ดผลการวิจัยพบวา สภาพปจจุบันในการพัฒนาบุคลากรครูมีสภาพการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับนอย ปญหาการพัฒนาบุคลากรครู 3 อันดับแรกไดแก 1) งบประมาณ
สนับสนุนไมเพียงพอ 2) ครูขาดการวิจัยเพื่อพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน และ 3) เครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากรครูไมเพียงพอ สวนความตองการในการพัฒนา
บุคลากรครู 3 อันดับแรกไดแก 1) การมีสวนรวมในการบริหารงานของโรงเรียน 2) การประเมินผล
ประสิทธิภาพการทํางานของครู และ 3) การอบรมการสัมมนาทางวิชาการ
วิภา บุญเสนอ (2537) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยเลือกสรรกับคุณภาพการสอน
ของอาจารยพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสวนหนึ่ง
พบวา อายุ คุณวุฒิการศึกษา คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาพยาบาล ประสบการณการสอนและ
ความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสอนมีความสัมพันธกับคุณภาพการสอนของอาจารยพยาบาล
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับต่ําถึงปานกลาง แตสถานภาพสมรส ประสบการณในวิชาชีพ
การพยาบาล เจตคติ ต อ การเป น อาจารย พ ยาบาล และความพอใจในการปฏิ บั ติ ง านไม มี
ความสัมพันธกับคุณภาพการสอนของอาจารยพยาบาล นอกจากนี้ยังพบวา อาจารยพยาบาลมี
ความพึงพอใจต่ําสุดในเรื่องโอกาสที่จะไดรับการศึกษาอบรมหรือดูงานในตางประเทศ รองลงไป
คือความเหมาะสมของคาตอบแทนพิเศษ ความเหมาะสมของขนาดหองทํางาน บรรยากาศของ
หองทํางาน และคุณภาพของระบบการติดตอสื่อสารระหวางสถาบันกับภายนอกสถาบัน
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สุนิสา วัฒนกิตติศักดิ์, ฤทัยรัตน ธรเสนา และนิรนาท วิทยโชคกิติคุณ (2537) ศึกษา
ความต องการพัฒ นาและสภาพของการไดรับ การพัฒ นาวิ ชาการของวิท ยาจารย ใ นวิ ท ยาลั ย
พยาบาล สังกัดสถาบันพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุข เปรียบเทียบความตองการพัฒนากับ
สภาพของการไดรับการพัฒนาวิชาการ และเปรียบเทียบความตองการพัฒนาสภาพของการไดรับ
การพัฒนาวิชาการ จําแนกตามสถานภาพสมรส ตําแหนงหนาที่ วุฒิทางการศึกษา อายุ และ
ประสบการณดานการสอน กลุมตัวอยางเปนอาจารยในวิทยาลัยพยาบาล 24 แหง จํานวน 407 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามความตองการการพัฒนาและสภาพของ
การไดรับการพัฒนาวิชาการใน 4 ดาน คือ ดานการพัฒนาความรูความสามารถในฐานะวิทยาจารย
ดานบทบาทของวิทยาจารยในการเสริมสรางเจตคติตอวิชาชีพแกนักศึกษา ดานวิจัยและเผยแพร
ผลงานวิชาการและดานการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการพัฒนาวิชาการ ผลการวิจัยพบวา
1) ความตองการพัฒนาวิชาการของวิทยาจารยโดยรวมอยูในระดับมาก สวนสภาพของการไดรับ
พัฒนาวิชาการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 2) ความตองการพัฒนากับสภาพของการไดรับการ
พัฒ นาวิช าการของวิท ยาจารยทั้ง รายดา นและรายขอ แตกตา งกัน อยา งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติ
3) วิทยาจารยที่มีตําแหนงหนาที่ วุฒิการศึกษา อายุ ประสบการณการสอนตางกันมีความตองการ
พัฒนาวิชาการในภาพรวมไมแตกตางกัน แตวิทยาจารยที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีความตองการ
พัฒนาวิชาการในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 4) วิทยาจารยที่มีสถานภาพสมรส
ตําแหนงหนาที่ วุฒิทางการศึกษา อายุตางกันจะมีความคิดเห็นวาสภาพของการไดรับการพัฒนา
วิชาการในภาพรวมไมแตกตางกัน แตวิทยาจารยที่มีประสบการณการสอนตางกันมีความคิดเห็นวา
สภาพของการไดรับการพัฒนาวิชาการในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
พล บุญอยู (2537) ไดศึกษาการพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรม
สามัญศึกษาจังหวัดขอนแกน พบวา สภาพปจจุบันในการพัฒนาบุคลากรครูมีการปฏิบัติอยูในระดับ
นอย ปญหาในการพัฒนาบุคลากรครู 3 อันดับแรก คือ 1) งบประมาณสนับสนุน 2) เครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ 3) ขาดทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน สวนความตองการใน
การพัฒนาบุคลากรครูที่อยูใน 3 อันดับแรก คือ 1) การมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน 2) การประเมิน
ประสิทธิภาพการทํางานของครู 3) การนิเทศภายในโรงเรียน นอกจากนี้ยังพบขอเสนอแนะในการ
พัฒนาบุคลากรครูที่สําคัญ ไดแก การเพิ่มโครงการในการพัฒนาบุคลากร และควรมีโครงการ
อบรมที่ปฏิบัติพรอมกันทั้งองคการในโรงเรียนแตละโรงเรียน ควรจัดงบประมาณใหเพียงพอ ให
โอกาสศึกษางานตลอดจนฝกการตัดสินใจ และใหผูรักษาการแทนไดมีอํานาจในการสั่งการตาง ๆ
ประการสุดทายคือ ควรมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการตาง ๆ ที่นํามาใชในการพัฒนาบุคลากรครู โดย
การศึกษาอยางแทจริง เพื่อจะไดแกปญหาใหตรงตามเปาหมาย
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โยง จันทรากุลนนท (2538)
ศึกษาสภาพปญหา และความตองการในการพัฒนา
บุคลากรครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบวาการ
พัฒนาบุคลากรครูดานจิตพิสัยมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนดานทักษะพิสัยและดานพุทธิพสิ ยั
มีการปฏิบัติในระดับนอย สวนปญหาที่พบในการพัฒนาบุคลากรครู ไดแก ขาดแคลนสิ่งอํานวย
ความสะดวก สื่อ วัสดุ อุปกรณ งบประมาณ และวิทยากร สําหรับดานความตองการนั้น ผูตอบ
แบบสอบถามมีความตองการในการพัฒนาบุคลากรครูในระดับมากทั้งสามดาน คือ ดานพุทธิพิสัย
ดานทักษะพิสัย และดานจิตพิสัย
เกษม หลากวนวัน (2539) ไดศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการดานการ
พัฒนาบุคลากรของขาราชการสวนภูมิภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการใน
เขตการศึกษา 9 พบวา กิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่ดําเนินการมากที่สุด คือ การฝกอบรมและการ
ประชุมปฏิบัติการ ปญหาที่สําคัญในการพัฒนาบุคลากร ไดแก ความไมชัดเจนของนโยบายของ
การพัฒนาบุคลากรและการขาดแคลนงบประมาณ ความตองการที่สําคัญในการพัฒนาบุคลากร
ไดแก ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา และเทคนิคในการปฏิบัติงาน
บุญเรือง พรมสิทธิ์ (2540) ศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับการพัฒนาครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกนพบวา สภาพปจจุบันในการพัฒนาครูที่
สําคัญ 3 เรื่องแรกคือ ใหโรงเรียนเสริมสรางขวัญและกําลังใจสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน มีการ
กําหนดแผนงานและโครงการตามความตองการของครู และจัดวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญมาใหความรู
ประจวบ ดีพรม (2540) ไดศึกษาสภาพปจจุบัน และปญหาการปฏิบัติตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนเปาหมาย ปการศึกษา 2540 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา ดานการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียน
ไดปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกของครูใหมีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่จริงจัง ซึ่งสวนมาก
ใชวิธีการประชุมชี้แจงและการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและ
ทันกับวิทยาการสมัยใหม สวนมากใชวิธีการสงครูเขารับการอบรมตามงานที่รับผิดชอบ
นัฐพงษ พันธบท (2540) ศึกษาการบริหารงานดานอาคารสถานที่ และบุคลากรใน
โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี พบวา การดําเนินงาน
ดานอาคารสถานที่ และบุคลากรของโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ควรมี
การสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสฝกอบรมหรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
กาญจนา สันติพัฒนาชัย และคณะ (2541) ศึกษาการประเมินความตองการพัฒนา
อาจารยในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พบวา 1) ในภาพรวมวิธีการพัฒนาที่อาจารย
ควรไดรับเพื่อปฏิบัติภารกิจหลัก (งานสอน) คือ การศึกษาตอในประเทศ การฝกอบรมระยะยาว
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วิธีการพัฒนาเพื่อปฏิบัติภารกิจรองโดยการใหลงมือปฏิบัติงานนั้น ๆ โดยตรง ไดแก การทําวิจัย
การเขียนตํารา และเขียนบทความวิชาการ 2) ความรู ทักษะความสามารถเพื่อปฏิบัติภารกิจหลัก
(งานสอน) ภารกิจรอง งานเสริม และงานอื่น ๆ ซึ่งเปนความตองการการพัฒนาที่อาจารยควรไดรับ
ไดแก ความรูทางวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน แผนพัฒนาที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ ความรูทางดาน
การศึกษาที่มิใชเรื่องการเรียนการสอนและวิธีการสอนทั่ว ๆ ไป การใชเครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยี
โดยใชคอมพิวเตอร 3) คุณสมบัติเพื่อปฏิบัติภารกิจตามบทบาทอาจารยระดับอุดมศึกษาซึ่งเปน
ความตองการการพัฒนาที่อาจารยควรไดรับ ไดแก คุณสมบัติการเปนครูทั้งเรื่องคุณลักษณะของ
อาจารยที่ดีคือ มีความรูอยางดีในวิชาชีพระดับปริญญาโทขึ้นไป ความรูในสาชาวิชาที่สอน สราง /
พัฒนาบุคลิกของอาจารย กระตือรือรนศึกษาหาความรูหรือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง คุณสมบัติ
การเปนที่ปรึกษา คุณสมบัติการเปนวิทยากร คุณสมบัติการเปนผูใหบริการชุมชน ทักษะการ
บริหารจัดการ 4) ปจจัยที่เอื้อและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาอาจารยตามความคิดของอาจารย
พบวา ปจจัยดานโครงสรางการบริหารองคการ ดานบุคคล ดานสิ่งจูงใจ ดานสิ่งแวดลอมกายภาพ
และดานสิ่งแวดลอมทางสังคม ถามีจะเอื้อตอการพัฒนาอาจารยมากและปจจัยทุกดานถาไมมีจะ
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาอาจารยปานกลาง 5) ปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนาอาจารยตามความ
คิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ พบวา ปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนาอาจารยไดแก โครงสรางการบริหาร
องคการที่จัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาอาจารย ปจจัยบุคคล องคประกอบดานสังคมและ
เศรษฐกิจ อารมณและจิตใจ สิ่งแวดลอมภายในองคการ สิ่งจูงใจทั้งที่เปนวัตถุหรือเงินและมิใชเงิน
สมาน ศรีสุธรรม (2542) ศึกษาการนํานโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ไปปฏิบัติกรณีโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ ผลการศึกษาพบวา
ผูบริหารสถานศึกษามีความเขาใจในนโยบายปฏิรูปการศึกษาดี แตขาราชการครูมีความเขาใจใน
ระดับปานกลางเทานั้น ผลการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาใน 4 ดาน
พบวา ดานการปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษาไดผลดีมากที่สุด สวนดานการปฏิรูปครูมีความ
พยายามที่จะพัฒนาคุณภาพของครูโดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา และดูงานแตไมสามารถทํา
ไดมากนักเนื่องจากขาดงบประมาณ
ปวีณา ลําพาย (2544) ไดศึกษาเกี่ยวกับความตองการของครูในการพัฒนาตนเองให
สอดคลองกับแนวปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 การวิจัยใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการของครูในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
รอยเอ็ด เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับแนวปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ผลการวิจัยพบวาความตองการพัฒนาตนเองของครูดานการเรียน
การสอนและรูปแบบในการพัฒนามีความตองการในระดับมาก สวนดานระยะเวลาในการพัฒนา
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ตนเองมีความตองการอยูในระดับปานกลางในทุกรูปแบบเมื่อพิจารณาตามคาเฉลี่ยแลวพบวา
ความตองการสูงสุด 3 อันดับแรกเปนดังนี้
1. ความตองการพัฒนาตนเองดานการเรียนการสอน ซึ่งไดแกความตองการพัฒนา
ตนเองเกี่ยวกับหลักสูตรและแผนการเรียนรู ความตองการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู
ความตองการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
2. ความตองการพัฒนาตนเองดานรูปแบบในการพัฒนา คือตองการบุคคลตาง ๆ
มาใหความรูแกบุคลากรครูตองการใชสถานที่ตาง ๆ ในการฝกอบรม
3. ความตองการพัฒนาตนเองทางดานระยะเวลา คือ วันเวลาราชการชวงเชา และ
ใชระยะเวลาไมเกิน 2 วัน
เพลิน พิมพศักดิ์ (2544) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาครูประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาครูประถมศึกษามีการปฏิบัติอยู
ในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้ การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาสมรรถภาพครู
และการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สวนการพัฒนาครูประถมศึกษามีปญหา
อยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับดังนี้ การพัฒนาสมรรถภาพครูเงินเดือน คาตอบแทน
สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูล และการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูมีขอเสนอแนะในการ
พัฒนาครูประถมศึกษาดังนี้ 1) ควรเนนการพัฒนาสมรรถภาพครูเกี่ยวกับการผลิต การใชสื่อ การนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการจัดการเรียนการสอน 2) ควรมีการประชาสัมพันธเผยแพรเอกสาร
ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครูเพิ่มขึ้น 3) ควรเพิ่มเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชนเกื้อกูล ใหสอดคลองกับคาครองชีพและความรู ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
4) ควรสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาครูมากขึ้น และ 5) ควรจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาสมรรถภาพครูใหเพียงพอ
สรุปไดวา งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรไดศึกษาในหลายประเด็นไดแก ศึกษา
ระดับการปฏิบัติดานการพัฒนาบุคลากร ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา อุปสรรค แนวทางและ
กระบวนการพัฒนา ศึกษาถึงความตองการพัฒนา การรับรู และการไดรับการพัฒนาของบุคลากร
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงศึกษาการพัฒนาบุคลากรที่อยูในสถาบันการศึกษาซึ่งก็คือ การ
พัฒนาครู โดยประเด็นที่ศึกษานั้นเปนระดับของการพัฒนาตนเอง
จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคคลากรขางตน ผูวิจัยไดวิเคราะหตัวแปร
ตาง ๆ จําแนกออกเปน 3 สวน ไดแก ตัวแปรการพัฒนาครู ตัวแปรระดับบุคคล และตัวแปรระดับ
โรงเรียน ดังตารางที่ 2.2
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การพัฒนาครู
- ดานหลักสูตร
- ดานกระบวนการจัดการเรียนรู
- ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู
- ดานการวัดและการประเมินผลการเรียนรู
- ดานการทําวิจัยในชั้นเรียน
ตัวแปรระดับบุคคลที่สงผลตอการพัฒนาครู
1. ตัวแปรเกี่ยวกับตัวครู/ภูมิหลังของครู
- เพศ
- อายุ
- ประสบการณในการทํางาน
- ประสบการณสอน
- สถานภาพสมรส
- คุณวุฒิการศึกษา
- รายได
- รายจาย
- ภาระงาน
- ตําแหนงหนาที่
- ความรูและทักษะในการจัดการเรียน การ
สอนและการประเมินผล
- บุคลิกภาพ
- ความรับผิดชอบตอหนาที่
- ทัศนคติตอการพัฒนาครู

วิภา (2537)
สุภางค (2524)
ชุติมา (2528)
ประชุม (2533)
วิจิตร (2535)
กนิษฐา (2530)
กิลดเมอร (1971)
นันทนา (2538)
กาญจนา (2541)
ชาญณรงค (2535)
อนุศาสตร (2546)
เพลิน (2544)
พล (2537)

ตารางที่ 2.2 ผลการวิเคราะหตัวแปรจากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกีย่ วของ
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2. ตัวแปรแรงจูงใจ
- การเลื่อนขั้น
- ยกยองชมเชย
- การยอมรับ
- การมีสวนรวม
- โอกาสกาวหนา
- ขวัญกําลังใจในการทํางาน
- ผลตอบแทนดานความกาวหนาทางวิชาการ
3. ตัวแปรดานความตองการพัฒนา
- ความตองการพัฒนาตนเอง
- ความปรารถนาของมนุษย
- การจัดกิจกรรมอบรม/ประชุม/สัมมนาให
ความรู
ตัวแปรระดับโรงเรียนที่สงผลตอการพัฒนาครู
4. ตัวแปรดานกายภาพ
- สังกัดของโรงเรียน
- ขนาดของโรงเรียน
- อาคาร/สถานที่เอื้อตอการพัฒนา
- วัสดุอุปกรณการเรียนการสอน
- ความเพียงพอของตํารา/หนังสือ
- ศูนยขอมูลพื้นฐาน/แหลงเรียนรู
- สภาพที่ตั้งของโรงเรียน
- ลักษณะของชั้นเรียน
- จํานวนนักเรียน
- จํานวนครู
- สัดสวนนักเรียนตอครู

วิภา (2537)
สุภางค (2524)
ชุติมา (2528)
ประชุม (2533)
วิจิตร (2535)
กนิษฐา (2530)
กิลดเมอร (1971)
นันทนา (2538)
กาญจนา (2541)
ชาญณรงค (2535)
อนุศาสตร (2546)
เพลิน (2544)
พล (2537)

ตารางที่ 2.2 (ตอ)
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ตัวแปร

5. ตัวแปรดานสังคม
- ผูรวมงาน
- การจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอก
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- สภาพการแขงขันทางวิชาการ
- สภาพการสื่อสารระหวางภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
- การสรรหาบุคคล
- การนิเทศครู
6. ตัวแปรดานองคการ
- การจัดครูเขารับการฝกอบรม
- ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน
- นโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการพัฒนาครู
- มีโครงสรางการพัฒนาครู
- การแบงงานและความรับผิดชอบ
- งบประมาณการพัฒนาครู
- ผูบังคับบัญชาสนับสนุนการพัฒนาครู
อยางจริงจัง
- ความมีน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
- เปาหมายการพัฒนา

วิภา (2537)
สุภางค (2524)
ชุติมา (2528)
ประชุม (2533)
วิจิตร (2535)
กนิษฐา (2530)
กิลดเมอร (1971)
นันทนา (2538)
กาญจนา (2541)
ชาญณรงค (2535)
อนุศาสตร (2546)
เพลิน (2544)
พล (2537)

ตารางที่ 2.2 (ตอ)
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จากการวิ เ คราะห ตั ว แปรจากงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งดั ง ตารางข า งต น ผู วิ จั ย มี ห ลั ก การ
พิจารณาคัดเลือกตัวแปรและกําหนดเปนตัวแปรสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรการพัฒนาครู
การพัฒนาครู หมายถึง การเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงาน จาก
การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยคัดเลือกตัวแปรการพัฒนาครูจากแนวคิดของ อนุศาสตร
สอนศิลพงศ (2546) เนื่องจากมีประชากรสอดคลองกับการวิจัยครั้งนี้ กลาวคือเปนการศึกษาการ
พัฒนาครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นกําหนดตัวแปรการพัฒนาครู
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สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ไดแก การพัฒนาครูดานหลักสูตร ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดานการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู และดานการวิจัยในชั้นเรียน
ปจจัยระดับบุคคลที่สงผลตอการพัฒนาครู
ป จ จั ย ระดั บ บุ ค คล หมายถึ ง ลั ก ษณะส ว นบุ ค คลของครู ที่ มี ผ ลตอ การพั ฒ นาครู จาก
การศึก ษาแนวคิด ทฤษฎีแ ละการวิจ ัย ที ่เ กี ่ย วขอ ง ผู ว ิจ ัย คัด เลือ กตัว แปรระดับ บุค คลโดย
พิจารณาจากงานวิจัยที่มีบริบทสอดคลองกับงานวิจัยครั้งนี้และตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ดังนั้นจึงกําหนดปจจัยระดับบุคคลที่สงผลตอการพัฒนาครู 3 ปจจัย ไดแก 1) ภูมิหลังของ
บุคคล 2) แรงจูงใจ 3) ความตองการพัฒนา รายละเอียดแตละปจจัยเปนดังนี้
ภูมิหลังของบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนปที่ปฏิบัติงาน ภาระงาน
ตําแหนงทางวิชาการ เงินเดือน จากการศึกษารายงานการวิจัยของ กาญจนา สันติพัฒนาชัยและ
คณะ (2541) วิภา บุญเสนอ (2537) และวิจิตร วรุตบางกูร (2535) พบวา ภูมิหลังดังกลาวสงผล
ตอการพัฒนาครู
แรงจู ง ใจ เป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ก อ ให เ กิ ด พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คลในองค ก าร
แรงจูงใจที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากความตองการของคนเปนเบื้องตนในแตละคนยอมมีระดับความ
ตองการที่ไมเหมือนกัน ซึ่งแรงจูงใจสามารถแบงเปน 2 ประเภท คือ 1) แรงจูงใจภายใน เชน การ
พัฒนาตนเอง ไดรับการยกยองชมเชย 2) แรงจูงใจภายนอก เชน รางวัลตอบแทนและการเลื่อน
ตําแหนง จากการศึกษารายงานการวิจัยของ กาญจนา สันติพัฒนาชัยและคณะ (2541) และ
นันทนา ประกอบกิจ (2538)
ความต อ งการพั ฒ นา หมายถึ ง ความต อ งการของครู ที่ มี ต อ การพั ฒ นาตนเอง จาก
การศึกษารายงานการวิจัยของ กาญจนา สันติพัฒนาชัยและคณะ (2541)
ปจจัยระดับโรงเรียนที่สงผลตอการพัฒนาครู
ป จจั ย ระดั บ โรงเรี ย น หมายถึ ง ลั ก ษณะของหน ว ยงานที่ ส ง ผลต อ การพั ฒ นาครู จาก
การศึกษาแนวคิดรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยคัดเลือกตัวแปรระดับโรงเรียนโดยพิจารณา
จากงานวิจัยที่มีบริบทสอดคลองกับงานวิจัยครั้งนี้และตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึง
กําหนดปจจัยระดับโรงเรียนที่สงผลตอการพัฒนาครู 3 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยดานกายภาพ
2) ปจจัยดานสังคม 3) ปจจัยดานองคการ รายละเอียดแตละปจจัยเปนดังนี้
ป จ จั ย ด า นกายภาพ หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของโรงเรี ย นที่ ส ง ผลต อ การพั ฒ นาครู
ประกอบดวย แหลงทรัพยากรในการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดของโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน
สภาพที่ตั้งของโรงเรียน สัดสวนนักเรียนกับครู เปนการศึกษารายงานการวิจัยของ กาญจนา สันติ
พัฒนาชัยและคณะ (2541) ชุติมา ปญญาพินิจกูร (2528) และธงชัย สันติวงษ (2539)
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ปจจัยดานสังคม หมายถึง การติดตอสัมพันธ การสื่อสารระหวางโรงเรียนดวยกันและ
ระหวางโรงเรียนกับหนวยงานภายนอก ประกอบดวย ความรวมมือกับภายนอก การนิเทศครู เปน
การศึกษารายงานการวิจัยของ วิภา บุญเสนอ (2537)
ปจจัยดานองคการ หมายถึง การบริหารจัดการของโรงเรียน ประกอบดวย การจัดการเขา
รับการพัฒนา โครงสรางการบริหาร งบประมาณการพัฒนาครู เปนการศึกษารายงานการวิจัยของ
วิภา บุญเสนอ (2537) และสุภางค จันทรานิช (2524)
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับโดยใช
โปรแกรม Mplus
เพ็ญภัคร พื้นผา (2547) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยขอมูลที่ใชในการวิจัย
เปนขอมูลทุติยภูมิจากการวิจัยและประเมินผลรวมกับนานาชาติ ครั้งที่ 3 วิจัยซ้ํา (TIMES-R) ของ
สถาบั น ส ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี กลุ ม ตั ว อย า งประกอบดว ยนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2541 จํานวน 5,831 คน โดยใชการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุ
พหุระดับดวยโปรแกรม Mplus 2.13 ผลการวิจัยพบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ มีคาไค-สแควร ( χ 2 ) = 4.619, df = 2, p = .0975, RMSEA = .015, CFI = .997, TLI
= .973, SRMR ในระดับนักเรียน = .008, SRMR ในระดับโรงเรียน = .000 ตัวแปรตนในโมเดล
สามารถอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรในระดับนักเรียนไดรอยละ
3.4 และตัวแปรตนในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรในระดับโรงเรียนไดรอยละ 59.20
บุรทิน ขําภิรัฐ (2548) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนา การตรวจสอบความตรง และความไม
แปรเปลี่ยนของโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับประสิทธิผลความเปนคณบดี โดยใชการวิเคราะห
โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ ดวยโปรแกรม Mplus 3.13 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปน
คณบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 20 คน กลุมตัวอยางผูใหขอมูลประกอบดวยคณาจารย 397
คน และบุคลากรสนับสนุน 280 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ องคประกอบประสิทธิผลความเปนคณบดีวัดจากตัวบงชี้
6 ตัวไดแก (1) การจัดการในหนวยงาน (2) ความมีวิสัยทัศนและการกําหนดเปาหมาย (3) ทักษะ
การสื่อสาร (4) ความสัมพันธระหวางบุคคล (5) คุณภาพการศึกษาของคณะวิชา และ(6) การ
สงเสริมการวิจัย วิชาการ และบริการวิชาการแกสังคม
ผลการวิจัยพบวา (1) คาเฉลี่ยประสิทธิผลความเปนคณบดีตามการรับรูของคณาจารยอยู
ในระดับปานกลางเกือบทุกตัวบงชี้ ยกเวนทักษะการสื่อสารที่อยูในระดับดี ขณะที่บุคลากรสาย
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สนับสนุนรับรูวามีประสิทธิผลอยูในระดับดีทุกตัวบงชี้ ยกเวนดานการจัดการที่อยูในระดับปานกลาง
(2) โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับประสิทธิผลความเปนคณบดีมีความสอดคลองกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษคอนขางมาก (χ2 = 107.679, df = 80, χ2/df = 1.346, CFI = 0.995, TLI =
0.993, RMSEA = 0.023, SRMRB = 0.096, SRMRW = 0.013) ตัวแปรทํานายระดับบุคคลและระดับ
คณะวิชาสามารถอธิบายความแปรปรวนในประสิทธิผลความเปนคณบดีไดรอยละ 79 และ 56
ตามลําดับ (3)
ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลสมการโครงสรางพหุระดั บ
ประสิทธิผลความเปนคณบดีระหวางกลุมคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน แสดงใหเห็นวา
โมเดลมีความแปรเปลี่ยนดานรูปแบบและมีลักษณะโครงสรางแตกตางกัน
ศุภวรรณ ทรงอํานวยคุณ (2548) ไดศึกษาอิทธิพลของความเปนผูประกอบการที่มีตอ
การสรางสรรคทางปญญาและการบริการของภาควิชาในมหาวิทยาลัย: การประยุกตโมเดลสมการ
โครงสรางพหุระดับแบบอิทธิพลยอนกลับ ดวยโปรแกรม Mplus 2.13 และ LISREL 8.52 กลุม
ตัวอยางคือ อาจารยและหัวหนาภาควิชาจํานวน 668 คน ไดจากการสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอนจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน 18 แหง เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด
ปรับขอมูลระดับบุคคลใหเปนขอมูลระดับภาควิชาและคณะวิชาไดทั้งสิ้น 433 ภาควิชา และ 92
คณะวิชา ผลการวิจัยพบวา (1) ความเปนผูประกอบการของภาควิชาและคณะวิชากลุมตัวอยาง
อยูในระดับปานกลาง และการสรางสรรคทางปญญาและการบริการของภาควิชากลุมตัวอยางอยู
ในระดับปานกลางเชนเดียวกัน (2) โมเดลการวิจัยมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษไมวาจะวิเคราะหดวยโปรแกรม Mplus หรือ LISREL เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห
จากทั้งสองโปรแกรมพบวา น้ําหนักองคประกอบและอิทธิพลทางตรงที่ไดจากโปรแกรม Mplus
และ LISREL สวนใหญมีความแตกตางกันในดานขนาด แตมีความเหมือนกันในดานทิศทาง
ความสัมพันธและนัยสําคัญทางสถิติ
ตอนที่ 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยนํามากําหนดเปนสมมติฐานการวิจัย
และจากสมมติฐานการวิจัยสามารถเขียนเปนแผนภาพโมเดลแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อให
เห็นรายละเอียดการเชื่อมโยงของตัวแปรที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาโมเดลสมการ
โครงสรางพหุระดับการพัฒนาครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอาศัย
แนวคิดของกาญจนา สันติพัฒนาชัย (2541) และจากการรวบรวมเอกสารงานวิจัยตาง ๆ สรุปไดวา
ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาครูประกอบดวย 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยระดับบุคคล และปจจัยระดับโรงเรียน
1. ปจจัยระดับบุคคลที่สงผลตอการพัฒนาครูไดแก ภูมิหลังของบุคคล แรงจูงใจ และ
ความตองการพัฒนา
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2. ปจจัยระดับโรงเรียนที่สงผลตอการพัฒนาครูไดแก ปจจัยดานกายภาพ ปจจัยดาน
สังคม และปจจัยดานองคการ
โดยที่งานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยพหุระดับที่สงผลตอการพัฒนาครูโดยคํานึงถึง
สภาพความเปนจริงขององคกรทางการศึกษาที่มีความเปนระดับชั้นลดหลั่น ดังนั้นกรอบแนวคิดใน
การวิจัยจึงอยูในรูปโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 2.1
จากภาพที่ 2.1 ปจจัยระดับบุคคลที่สงผลตอการพัฒนาครู ประกอบดวย 1) ภูมิหลังของ
บุคคล วัดจากตัวแปรสังเกตได ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ เงินเดือน
ภาระงาน ประสบการณในการทํางาน 2) แรงจูงใจ สามารถแบงเปน 2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายใน
วัดจากตัวแปรสังเกตได ความสุขที่ครูไดรับจากการพัฒนา การพัฒนานักเรียน การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน แรงจูงใจภายนอก วัดจากตัวแปรสังเกตได ไดแก การไดเลื่อนขั้นเงินเดือน
การเลื่อนตําแหนง และการไดรับชื่อเสียงทางวิชาการ 3) ความตองการพัฒนา วัดจากตัวแปร
สังเกตได คือ การเขารับการพัฒนาที่ตรงกับความตองการ และวิธีการพัฒนาที่ตองการไดรับ
ปจจัยระดับโรงเรียนที่สงผลตอการพัฒนาครู ประกอบดวย 1) ปจจัยดานกายภาพ วัดจาก
ตัวแปรสังเกตได ไดแก แหลงทรัพยากรในการเรียนรู สังกัดเดิมของโรงเรียน ขนาดโรงเรียน สภาพ
ที่ตั้งของโรงเรียน สัดสวนนักเรียนตอครู 2) ปจจัยดานสังคม วัดจากตัวแปรสังเกตได ไดแก ความ
รวมมือกับภายนอก การนิเทศครู 3) ปจจัยดานองคการ วัดจากตัวแปรสังเกตได ไดแก การจัดครูเขา
รับการพัฒนา โครงสรางการบริหารดานพัฒนาครู งบประมาณการพัฒนาครู
สําหรับตัวแปรตามคือ การพัฒนาครู วัดจากตัวแปรสังเกตไดดังนี้ 1) การพัฒนาครูดาน
การพัฒนาหลักสูตร 2) การพัฒนาครูดานกระบวนการจัดการเรียนรู 3) การพัฒนาครูดานการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู 4) การพัฒนาครูดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู และ 5) การพัฒนาครู
ดานการทําวิจัยในชั้นเรียน
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ความรวมมือภายนอก

การนิเทศครู

แหลงทรัพยากร
เรียนรู

จัดครูใหรับการ
พัฒนา

ดานสังคม

สังกัดโรงเรียน
ขนาดโรงเรียน

ดานกายภาพ

ดานองคการ

สภาพที่ตั้ง

หลักสูตร

หลักสูตร

กระบวนการเรียนรู

สื่อ

กระบวนการเรียนรู

การวัดและประเมินผล

สื่อ

โครงสรางการ
พัฒนาครู
งบประมาณ
พัฒนาครู

การพัฒนาครู

สัดสวนนักเรียน
ตอครู

ระดับกลุมหรือ
ระดับโรงเรียน

การวัดและประเมินผล

การวิจัย

การวิจัย

เพศ
อายุ

การพัฒนาครู

ระดับ
การศึกษา
ตําแหนง
หนาที่
เงินเดือน

วิธีการพัฒนาที่
ตองการไดรับ

แรงจูงใจ

ภาระงาน
ประสบการณ
ทํางาน

ความตองการ
พัฒนา

ภูมิหลังของ
บุคคล

แรงจูงใจภายใน

การเขารับการ
พัฒนาที่ตรงกับ
ความตองการ

แรงจูงใจภายนอก

ระดับบุคคล

ภาพที่ 2.1 โมเดลการวิเคราะหสมการโครงสรางพหุระดับของการพัฒนาครู

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) ในลักษณะของการศึกษา
ความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ (multi level causal relationship) โดยมีวัตถุประสงค
ตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับการพัฒนาครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ โดยใชหลักการวิเคราะห
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของการพัฒนาครูจากปจจัย 2 ระดับ คือ ปจจัยระดับบุคคล และระดับ
โรงเรียน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนและผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนที่เปดสอนระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในป
การศึกษา 2548 จํานวน 40,268 โรงเรียน ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 จํานวนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานจําแนกตาม
ภูมิภาคและสังกัดเดิม
สังกัดเดิม
ภูมิภาค
ภาคกลาง
ภาคใต
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
รวม

สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษา
แหงชาติ
5,990
4,189
1,476
12,747
1,683
3,969
30,054

กรมสามัญ
ศึกษา
658
368
130
1,159
179
243
2,737

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน
3,887
1,134
191
1,102
448
715
7,477

รวม
10,535
5,691
1,797
15,008
2,310
4,927
40,268

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผูสอนและผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเปนผูบริหารโรงเรียนจํานวน 350 คนจาก 350 โรงเรียน
และสุมครูผูสอนจาก 350 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คนรวมเปนครูผูสอน 1,050 คน
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กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบสองขั้นตอน ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
ขั้นตอนแรก เปนการสุมโรงเรียนโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (stratified random
sampling) โดยใชภูมิภาคและสังกัดเปนเกณฑในการแบงชั้น จากนั้นจึงทําการสุมโรงเรียนโดย
วิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling) ไดโรงเรียนจํานวน 350 โรงเรียน ผูวิจัยให
ผูบริหารโรงเรียนหรือรองผูบริหารโรงเรียนเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะโรงเรียน ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 จํานวนตัวอยางโรงเรียนที่ไดจากการสุมและอัตราการตอบกลับ จําแนกตามภูมิภาค
และสังกัดเดิม
สังกัดเดิม

ภูมิภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ
สุมได

ตอบกลับ

กรม
สามัญศึกษา
สุมได

ตอบกลับ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน
สุมได

ตอบกลับ

รวม

สุมได

ตอบกลับ

จํานวน จํานวน (รอยละ) จํานวน จํานวน (รอยละ) จํานวน จํานวน (รอยละ) จํานวน จํานวน (รอยละ)

ภาคกลาง
ภาคใต
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
รวม

50

45 (90.00)

5

5 (100.00)

25

23 (92.00)

80

73 (91.25)

35

33 (94.29)

4

4 (100.00)

10

9 (90.00)

49

46 (93.88)

19

17 (89.47)

2

2 (100.00)

14

13 (92.86)

35

32 (91.43)

92

91 (98.91)

9

8 (88.89)

9

9 (100.00)

110 108 (98.18)

25

25 (100.00)

2

2 (100.00)

5

5 (100.00)

32 32 (100.00)

34

25 (73.53)

3

3 (100.00)

7

2 (28.57)

44

255

236 (92.55)

25

24 (96.00)

70

61 (87.14)

350 321 (91.71)

30 (68.18)

ขั้นตอนที่สอง เปนการสุมครูผูสอนดวยวิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling)
จากเกณฑการกําหนดขนาดตัวอยางโดยอาศัยแนวคิดของ Hair และคณะ (1988) เสนอวา เกณฑ
ขั้นต่ําในการกําหนดขนาดตัวอยางในการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางเชิงเสน (SEM) มักใช
ผูตอบ 5-10 คนตอพารามิเตอรที่ตองการประมาณคา 1 ตัว และเนื่องจากโมเดลการวิจัยครั้งนี้มี
จํานวน 70 พารามิเตอร จึงตองการจํานวนตัวอยางไมนอยกวา 350–700 คน ดังนั้นผูวิจัยจึงสุม
ครูผูสอนในแตละโรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน ซึ่งการสุมตัวอยางเชนนี้ทําใหไดจํานวนตัวอยางรวม
ทั้ ง สิ้ น 1,050 คน จึง นับ วา เพีย งพอสํ า หรับ การวิเ คราะหแ ละชดเชยในกรณีที ่ม ีก ารสง คืน
แบบสอบถามไมครบ ดังตารางที่ 3.3
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ตารางที่ 3.3 จํานวนตัวอยางครูผูสอนที่ไดจากการสุมและอัตราการตอบกลับ จําแนกตามภูมิภาค
และสังกัดเดิม
สังกัดเดิม

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ
สุมได

ภูมิภาค

ตอบกลับ

กรม
สามัญศึกษา
สุมได

ตอบกลับ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน
สุมได

ตอบกลับ

รวม

สุมได

ตอบกลับ

จํานวน จํานวน (รอยละ) จํานวน จํานวน (รอยละ) จํานวน จํานวน (รอยละ) จํานวน จํานวน (รอยละ)

ภาคกลาง
ภาคใต
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
รวม

150

94 (62.67)

15

15 (100.00)

75

64 (85.33)

240 173 (72.08)

105

89 (84.76)

12

12 (100.00)

30

10 (33.33)

147 111 (75.51)

57

22 (38.60)

6

6 (100.00)

42

15 (35.71)

105

276

219 (79.35)

27

27 (100.00)

27

27 (100.00)

330 273 (82.73)

75

32 (42.67)

6

6 (100.00)

15

10 (66.67)

96

48 (50.00)

102

43 (42.16)

9

9 (100.00)

21

20 (95.24)

132

72 (54.55)

765

499 (65.23) 75

75 (100.00) 210

43 (40.95)

146 (69.52) 1050 720 (68.57)

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
เมื่อพิจารณาจากกรอบแนวคิดในการวิจัยซึ่งเปนการศึกษาปจจัยพหุระดับที่สงผลตอการ
พัฒนาครู โดยคํานึงถึงสภาพความเปนจริงขององคกรทางการศึกษาที่มีความเปนระดับชั้นลดหลั่น
หนวยของการวิเคราะห (unit of analysis) ในการวิจัยครั้งนี้จึงมี 2 ระดับคือ หนวยการวิเคราะห
ระดับบุคคล (individual level) และหนวยการวิเคราะหระดับโรงเรียน (school level) โดยแบงตัวแปร
ในการวิจัยไดเปน 3 กลุมคือ ตัวแปรทํานายระดับบุคคล ตัวแปรทํานายระดับโรงเรียน และตัวแปรตาม
คือ การพัฒนาครู มีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวแปรทํานายระดับบุคคล (individual level predictor variables)
ตัวแปรทํานายระดับบุคคลเปนตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อพิจารณาวาภูมิหลัง
ของบุคคลในที่นี้คือครูผูสอนจะสงผลตอการพัฒนาครูอยางไร รายละเอียดของตัวแปรและระดับ
การวัดเปนดังนี้
1.1 ตัวแปรแฝงดานภูมิหลังของบุคคล หมายถึง ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะตัว
ของครูแตละคน ซึ่งไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ เงินเดือน ภาระงาน
และประสบการณในการทํางาน
เพศ ในที่นี้กําหนดใหเปนตัวแปรดัมมี่ดังนี้
“1” หมายถึง ความเปนเพศหญิง
“0” หมายถึง ความเปนเพศชาย
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ระดับการศึกษา กําหนดเปนตัวแปรดัมมี่ดังนี้
“1” หมายถึง ความเปนระดับการศึกษาปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรี
“0” หมายถึง ความเปนระดับการศึกษาปริญญาโท
ตําแหนงทางวิชาการ กําหนดเปนตัวแปรดัมมี่ดังนี้
“1” หมายถึง ความเปนตําแหนง คศ.1, 2, 3
“0” หมายถึง ความเปนตําแหนง ครูเอกชนและครูอัตราจาง
ภาระงานของครู หมายถึง จํานวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยตอสัปดาหที่ครูไดรับมอบหมายให
สอนหนั ง สื อ และได รั บ มอบหมายงานอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากงานสอนหนั ง สื อ ซึ่ ง วั ด ได จ าก
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ประสบการณในการทํางาน หมายถึง จํานวนปที่ประกอบอาชีพครู ซึ่งวัดไดจาก
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
1.2 ตัวแปรแฝงแรงจูงใจ เปนระดับความรูสึกเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีตอการพัฒนาครู
วัดจากตัวแปรสังเกตได 2 ตัว ไดแก (1) แรงจูงใจภายใน และ (2) แรงจูงใจภายนอก โดยมีนิยาม
เชิงปฏิบัติการดังนี้
แรงจูงใจภายใน หมายถึง ผลตอบแทนดานจิตใจซึ่งเปนสิ่งที่จะกระตุนให ครูมีการ
พัฒนาไดแก ความสุขที่ครูไดรับจากการพัฒนาตนเอง การพัฒนานักเรียน การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
แรงจูงใจภายนอก หมายถึง ผลตอบแทนภายนอกซึ่งเปนสิ่งที่จะกระตุนใหครูมีการ
พัฒนาไดแก การไดเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง และการไดรับชื่อเสียงทางวิชาการ
1.3 ตัวแปรแฝงความตองการพัฒนา เปนความตองการของครูที่จะเพิ่มพูนความรู
ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติงาน วัดจากตัวแปรสังเกตได 2 ตัวคือ
การเขารับการพัฒนาที่ตรงกับความตองการ หมายถึง จํานวนครั้งตอปของการเขา
อบรมความรูที่ตรงกับความตองการของครู
วิธี การพั ฒ นาที่ต องการไดรับ หมายถึง วิธีการพั ฒนาของครูที่ตองการมากที่ สุด
ประกอบดวย การลาศึกษาตอ การศึกษาดูงาน การฝกอบรม การศึกษาดวยตนเอง การฝกงาน
การประชุม/สัมมนา การสังเกตการสอน การทําวิจัย และการนิเทศครู กําหนดเปนตัวแปรดัมมี่ดังนี้
“1” หมายถึง ความตองการพัฒนาดวยวิธีการศึกษาดูงาน การฝกอบรม และการลา
ศึกษาตอ
“0” หมายถึง ความตองการพัฒนาดวยวิธีการศึกษาดวยตนเอง การฝกงาน การ
ประชุม/สัมมนา การสังเกตการสอน การทําวิจัย และการนิเทศครู
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2. ตัวแปรทํานายระดับโรงเรียน (school level predictor variables)
2.1 ตัวแปรแฝงดานกายภาพ หมายถึง ปจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะของโรงเรียน
สามารถวัดไดจาก แหลงทรัพยากรในการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดเดิมของโรงเรียน ขนาดของ
โรงเรียน สภาพที่ตั้งของโรงเรียน และสัดสวนนักเรียนตอครู โดยมีนิยามปฏิบัติการดังนี้
แหลงทรัพยากรในการเรียนรูของโรงเรียน หมายถึง จํานวนสถานที่ หรือสิ่งที่อํานวย
ความสะดวกแกการเรี ยนรู เพื่ อเสริมสรางบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีซึ่ง ไดแก ห องสมุด
ห อ งสมุ ด หมวดวิ ช า ห อ งศู น ย ก ารเรี ย น ป า ยนิ เ ทศ สวนพฤกษศาสตร ห อ งคอมพิ ว เตอร
อินเตอรเน็ต และหองโสตทัศนศึกษา
สังกัดเดิมของโรงเรียน หมายถึง กําหนดเปนตัวแปรดัมมี่ดังนี้
“1” หมายถึง ความเปนสังกัดสปช.และสศ เดิม
“0” หมายถึง ความเปนสังกัดเอกชนเดิม
ขนาดโรงเรียน หมายถึง การแบงโรงเรียนโดยใชจํานวนนักเรียนเปนเกณฑ ดังนี้
โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนนอยกวา 500 คน
โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน 500 - 1,499 คน
โรงเรียนขนาดใหญ หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 1,500 คนขึ้นไป
กําหนดเปนตัวแปรดัมมี่ดังนี้
“1” หมายถึง ความเปนโรงเรียนขนาดเล็ก
“0” หมายถึง ความเปนโรงเรียนขนาดกลางและใหญ
สภาพที่ตั้งของโรงเรียน หมายถึง สถานที่ตั้งของโรงเรียนจําแนกตามเขตเทศบาล
ไดแก โรงเรียนในเมืองและโรงเรียนนอกเมือง
โรงเรียนในเมือง หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตเทศบาล
โรงเรียนนอกเมือง หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล กําหนดเปนตัว
แปรดัมมี่ดังนี้
“1” หมายถึง ความเปนโรงเรียนในเขตเทศบาล
“0” หมายถึง ความเปนโรงเรียนนอกเขตเทศบาล
สัดสวนนักเรียนตอครู หมายถึง จํานวนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนหารดวยจํานวน
ครูทั้งหมดของโรงเรียน
2.2 ตัวแปรแฝงดานสังคม หมายถึง ปจจัยที่เกี่ยวกับสภาพการติดตอสัมพันธของ
โรงเรียนกับหนวยงานภายนอก สามารถวัดไดจากความรวมมือกับภายนอก และการนิเทศครู โดย
มีนิยามปฏิบัติการดังนี้
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ความรวมมือกับภายนอก หมายถึง จํานวนกิจกรรมโดยเฉลี่ยตอปที่โรงเรียนจัดขึ้น
เพื่ อ ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ระหว า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชนหรื อ หน ว ยงานภายนอก ซึ่ ง วั ด ได จ าก
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
การนิเ ทศครู หมายถึง การทํ า งานร ว มกัน ระหว า งครูกั บผู นิเทศน เ พื่อ ให เ กิด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานสูความสําเร็จ โดยผูที่ทําการนิเทศครูอาจเปนไดทั้งผูบริหาร
โรงเรียน ผูชวยผูบริหาร หัวหนาฝาย หัวหนาหมวด หัวหนาสาย กรรมการการบริหารโรงเรียน ครูผู
มีประสบการณและมีความชํานาญในการเรียนการสอน และศึกษานิเทศก โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
พัฒนาครูใหมีความสามารถในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ โดยวัดจากจํานวนครั้งของการ
นิเทศครู
2.3 ตัวแปรแฝงดานองคการ หมายถึง ปจจัยที่เกี่ยวกับสภาพการจัดการโรงเรียน
ดานการพัฒนาครู สามารถวัดไดจากการจัดครูเขารับการอบรม โครงสรางการบริหารโรงเรียนดาน
การพัฒนาครู และงบประมาณการพัฒนาครู โดยมีนิยามเชิงปฏิบัติการดังนี้
การจัดครูเขารับการพัฒนา หมายถึง การที่ผูบริหารสงครูเขารับการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู สามารถวัดไดจากจํานวนครั้งของการสงครูเขารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู
โครงสรางการบริหารโรงเรียนดานการพัฒนาครู หมายถึง รูปแบบการปฏิบัติเพื่อ
วางแผนสนั บ สนุ น และคั ด เลื อ กครู ไ ปรั บ การพั ฒ นา ซึ่ ง วั ด ได จ าก ความชั ด เจนของนโยบาย
แผนการพัฒนา โครงสราง งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ความเหมาะสมของหลักเกณฑการสงครูเขา
รับการฝกอบรมพัฒนา
งบประมาณการพัฒนาครู หมายถึง คาเฉลี่ยของงบประมาณที่ใชในการพัฒนาครู ใน
ปการศึกษา 2548 กําหนดเปนตัวแปรดัมมี่ดังนี้
“1” หมายถึง มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาครู
“0” หมายถึง ไมมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาครู
3. ตัวแปรตามการพัฒนาครู หมายถึง การเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความสามารถ และ
คุณสมบัติที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติงาน ซึ่งในการวิจัยนี้วัดการพัฒนาครูไดจากการพัฒนาครูดาน
หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู และการทํา
วิจัยในชั้นเรียน โดยมีนิยามเชิงปฏิบัติการดังนี้
การพัฒนาครูดานหลักสูตร ในการวิจัยครั้งนี้เนนกระบวนการพัฒนาตนเองดาน
หลักสูตรที่วัดจากระดับการปฏิบัติเพื่อแสวงหาความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติที่
จําเปนเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดทําสาระของหลักสูตรที่สัมพันธกับชุมชนและภูมิ
ปญญาทองถิ่น การพัฒนาสาระของหลักสูตรใหมีความสมดุลทั้งความรู ความคิด ความสามารถ

70
ความดีงามและความรับผิดชอบตอสังคม เกี่ยวกับการติดตามการดําเนินงานดานหลักสูตร การ
จัดทําระบบขอมูลพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาหลักสูตร เชน แหลงภูมิปญญาทองถิ่น ความ
ตองการของทองถิ่น ดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งเปนคําถามแบบมาตรประมาณคา
(rating scale) 5 ระดับ
การพัฒนาครูดานกระบวนการจัดการเรียนรู ในการวิจัยครั้งนี้เนนกระบวนการพัฒนา
ตนเองด า นกระบวนการจั ด การเรี ย นรู ซึ่ ง วั ด จากระดั บ การปฏิ บั ติ ข องครู เ พื่ อ แสวงหาความรู
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรูเพิ่มเติม การเตรียมแผนการเรียนรูโดยวิเคราะหผูเรียน วิเคราะห
หลักสูตร การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การกระตุนให
นักเรียนพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชรูปแบบที่หลากหลาย การ
ใชภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้น ซึ่งเปนคําถามแบบมาตรประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ
การพัฒนาครูดานสื่อการเรียนรู ในการวิจัยครั้งนี้เนนกระบวนการพัฒนาตนเองดาน
สื่อการเรียนรู ซึ่งวัดจากระดับการปฏิบัติของครูเพื่อแสวงหาความรูเกี่ยวกับสื่อการเรียนรูเพิ่มเติม
การจัดหาสื่อที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนและตัวนักเรียน การจัดหาสื่อที่
มีความหลากหลายมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน การดูแลรักษาซอมแซมสื่อการเรียนการ
สอน การใชสื่อและเทคโนโลยีใหมทางการศึกษา การใชภูมิปญญาทองถิ่นมาผลิตสื่อการเรียนรู
ดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งเปนคําถามแบบมาตรประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ
การพั ฒ นาครู ด า นการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ น น
กระบวนการพัฒนาตนเองดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ซึ่งวัดจากระดับการปฏิบัติของครู
เพื่อแสวงหาความรูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพิ่มเติม การประเมินผลการเรียนรูที่
หลากหลายสอดคลองกับหลักสูตรและสิ่งที่ตองการประเมิน การใหนักเรียนมีสวนรวมในการ
กําหนดเกณฑและรวมประเมินผล การใหผูปกครองมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑและรวมในการ
ประเมินผลนักเรียน การประเมินผลโดยใหนักเรียนประเมินตนเอง การสรางเครื่องมือสําหรับใช
ประเมินผลการเรียนรู ดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งเปนคําถามแบบมาตรประมาณคา
(rating scale) 5 ระดับ
การพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียน ในการวิจัยครั้งนี้เนนกระบวนการพัฒนาตนเอง
ดานการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งวัดจากระดับการปฏิบัติเพื่อแสวงหาความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้น
เรีย นเพิ่ ม เติม การศึ ก ษาหาความรู เ พิ่ ม เติม เกี่ ยวกั บระเบียบวิธีการวิ จั ยและทําความเขาใจใน
ขั้นตอนการวิจัย และจํานวนงานวิจัยในชั้นเรียนที่ครูทําขึ้น ดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่ง
เปนคําถามแบบมาตรประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม จํานวน 2 ฉบับ ไดแก 1) แบบสอบถามสําหรับ
สําหรับครูผูสอน และ 2) แบบสอบถามสําหรับผูบริหารโรงเรียน
แบบสอบถามสําหรับครูผูสอน เปนแบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกับปจจัยระดับบุคลที่
ส ง ผลต อ การพั ฒ นาครู ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากแบบสอบถามฉบั บ นี้ จ ะนํ า ไปวิ เ คราะห โ มเดลสมการ
โครงสรางพหุระดับ ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ เงินเดือน ภาระงาน และประสบการณในการทํางาน
ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) และแบบเติมคําตอบ จํานวน 8 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การพั ฒ นาครู ประกอบด ว ย
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง และความตองการพัฒนาของครู ซึ่งเปนคําถามแบบเติมคําตอบ
และแบบมาตรประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จํานวน 8 ขอ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการไดรับการพัฒนาในดานตาง ๆ ประกอบดวย ดาน
หลักสูตร ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู การวัดและการประเมินผล
การเรียนรู การทําวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) แบบเติม
คําตอบ และแบบมาตรประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จํานวน 40 ขอ โดยในแตละระดับมี
ความหมายและเกณฑในการใหคะแนนดังนี้
5 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดขึ้น 81 % -100 % ใน 1 ปการศึกษา
ไดคะแนน 5 คะแนน
4 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดขึ้น 61 % - 80 % ใน 1 ปการศึกษา
ไดคะแนน 4 คะแนน
3 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดขึ้น 41 % - 60 % ใน 1 ปการศึกษา
ไดคะแนน 3 คะแนน
2 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดขึ้น 21 % - 40 % ใน 1 ปการศึกษา
ไดคะแนน 2 คะแนน
1 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดขึ้น 0 % - 20 % ใน 1 ปการศึกษา
ไดคะแนน 1 คะแนน
แบบสอบถามสําหรับผูบริหารโรงเรียน เปนแบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของโรงเรียน และการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครู ซึ่งแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ เงินเดือน ภาระงาน ประสบการณในการทํางาน และ
การเขารับการอบรม ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) และแบบเติมคําตอบ
จํานวน 7 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานกายภาพ ปจจัยดานสังคม และปจจัยดาน
องคการ ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) แบบเติมคําตอบ และแบบมาตร
ประมาณคา (rating scale) จํานวน 20 ขอ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การพั ฒ นาครู ใ นด า นต า ง ๆ
ประกอบดวย ดานหลักสูตร ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู การวัด
และการประเมินผลการเรียนรู การทําวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเปนคําถามแบบมาตรประมาณคา (rating
scale) 5 ระดับ จํานวน 43 ขอ โดยในแตละระดับมีความหมายและเกณฑในการใหคะแนนดังนี้
5 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดขึ้น 81 % - 100 % ใน 1 ปการศึกษา
ไดคะแนน 5 คะแนน
4 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดขึ้น 61 % - 80 % ใน 1 ปการศึกษา
ไดคะแนน 4 คะแนน
3 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดขึ้น 41 % - 60 % ใน 1 ปการศึกษา
ไดคะแนน 3 คะแนน
2 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดขึ้น 21 % - 40 % ใน 1 ปการศึกษา
ไดคะแนน 2 คะแนน
1 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดขึ้น 0 % - 20 % ใน 1 ปการศึกษา
ไดคะแนน 1 คะแนน
ขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีรายละเอียดดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร รายงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดนิยามและกรอบ
แนวคิดในการวิจัย และโครงสรางของตัวแปรที่ตองการวัด
2. สรางตารางโครงสรางตัวแปรที่ตองการวัดในแตละมิติ ดังตารางที่ 3.4 และเขียนขอ
คําถาม
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ตารางที่ 3.4 โครงสรางของตัวแปรที่ตองการวัดในแตละมิติ จําแนกตามครูผูสอนและผูบริหาร
โรงเรียน
เนื้อหา

ประเด็นหลัก

จํานวน
ขอ

สําหรับครูผูสอน
ตอนที่ 1 ภูมิหลังครู

7

ตอนที่ 2

แรงจูงใจ

6
2

ตอนที่ 3

ความตองการ
พัฒนาตนเอง
ของครู
การพัฒนาครู

สําหรับผูบริหารโรงเรียน
ตอนที่ 1 ภูมิหลังผูบริหาร

35

7

ประเด็นยอย
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3

3.5

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ
เงินเดือน
ภาระงาน
ประสบการณในการทํางาน
แรงจูงใจภายใน
แรงจูงใจภายนอก
การเขาอบรมความรูที่ตรงกับความ
ตองการของครู
วิธีการอบรมที่ตองการไดรับพัฒนา
ดานหลักสูตร
ดานกระบวนการจัดการเรียนรู
ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู
ดานการวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู
ดานการทําวิจัยในชั้นเรียน

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ
เงินเดือน
ภาระงาน
ประสบการณในการทํางาน

2.4
3.1
3.2
3.3
3.4

จํานวน
ขอ

ขอที่

1
1
1
1
1
1
1
3
3
1

1
2
3
4
7
6
5
1-3
4-6
7

1
7
6
8
7

8
1-7
8-13
14-21
22-28

7

29-35

1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
4
6
5
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ตารางที่ 3.4 (ตอ)
เนื้อหา

ประเด็นหลัก

จํานวน
ขอ

สําหรับผูบริหารโรงเรียน (ตอ)
ตอนที่ 2 ปจจัยดาน
กายภาพ

5

ปจจัยดานสังคม

2

ปจจัยดาน
องคการ

13

ตอนที่ 3

การพัฒนาครู

34

ประเด็นยอย
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

สังกัดเดิมของโรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
สภาพที่ตั้งของโรงเรียน
สัดสวนนักเรียนตอครู
แหลงทรัพยากรการเรียนรู
ความรวมมือกับภายนอก
การนิเทศครู
การจัดครูเขารับการพัฒนา

จํานวน
ขอ

2.9 โครงสรางการบริหารดานพัฒนาครู

10

2.10 งบประมาณการพัฒนาครู

2

3.1
3.2
3.3
3.4

7
6
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8
(ตอน2.1)
1-10
(ตอน2.2)
9-10
(ตอน2.1)
1-7
8-13
14-21
22-28

6

29-34

ดานหลักสูตร
ดานกระบวนการจัดการเรียนรู
ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู
ดานการวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู
3.5 ดานการทําวิจัยในชั้นเรียน

1
1
1
1
1
1
1
1

ขอที่

3. นํ า แบบสอบถามที่ ส ร า งขึ้ น เสนออาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ พิ จ ารณา เพื่ อ ให
ขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแกไข จากนั้นนําไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน (รายชื่อดัง
ภาคผนวก ก ) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาในเรื่องความครอบคลุมโครงสรางของ
เนื้อหา ความสอดคลองของขอคําถามกับความรูที่อยูในขอบเขตของมวลความรูที่กําหนดเปน
เปาหมาย (Item Objective Congruence; IOC) และการใชภาษา
ผลการพิจารณาพบวา แบบสอบถามมีความครอบคลุมโครงสรางของเนื้อหา ภาษาที่ใชมี
ความชัดเจน สวนการตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกับความรูที่อยูในขอบเขตของมวล
ความรูที่กําหนดเปนเปาหมาย เกณฑที่ใชในการตัดสินคือ คาดัชนี IOC ที่คํานวณไดตองมากกวา
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.50 (IOC > .50) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2541) จึงจะถือวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับจุดมุงหมายที่
ตองการวัด ซึ่งผลการตรวจสอบรายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข
4. ปรับปรุงภาษาที่ใชในแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ (รายละเอียด
แสดงในภาคผนวก ข)
5. คัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนี IOC มากกวา .5 เพื่อนําไปทดลองใช
6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (try out) กับผูบริหารและครูผูสอน
จํานวน 4 โรงเรียน เปนผูบริหาร 8 คน และครูผูสอน 22 คน รวม 30 คน เพื่อตรวจสอบความเขาใจ
ภาษา และหาคุณภาพของเครื่องมือ
7. วิ เ คราะห คุ ณ ภาพของแบบสอบถามโดยการวิ เ คราะห ค า ความเที่ ย งโดยใช สู ต ร
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ปรากฏผลดังตารางที่ 3.5
8. นําแบบสอบถามทั้งหมดมารวมกันเพื่อจัดทําเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณพรอมใชจริง
ตารางที่ 3.5 คาความเที่ยงของแบบสอบถามจําแนกตามคุณลักษณะที่มงุ วัด
ประเด็นหลัก
สําหรับครูผูสอน
1. ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาครู
2. การพัฒนาครู

สําหรับผูบริหาร
1. ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาครู
2. การพัฒนาครู

ประเด็นยอย

คาความเที่ยง

1.1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

แรงจูงใจ
ดานหลักสูตร
ดานกระบวนการจัดการเรียนรู
ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู
ดานการวัดและการประเมินผลการเรียนรู
ดานการวิจัยในชั้นเรียน

.759
.893
.789
.877
.825
.931

1.1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

โครงสรางการบริหารดานพัฒนาครู
ดานหลักสูตร
ดานกระบวนการจัดการเรียนรู
ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู
ดานการวัดและการประเมินผลการเรียนรู
ดานการทําวิจัยในชั้นเรียน

.902
.946
.925
.927
.900
.964

จากตารางที่ 3.5 พบวาคาความเที่ยงของแบบสอบถามในแตละมาตรวัดมีคาความเที่ยง
อยูระหวาง .759 - .964 แสดงวาแบบสอบถามที่สรางขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับสูง มีความ
เหมาะสมที่จะนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ผูวิ จั ย ไดป ระสานงานไปยัง สํ า นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน เพื่ อ ขอ
รายชื่อและที่อยูของโรงเรียน
2. ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังผูบริหารสถานศึกษา
เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูล
3. ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองประมาณ 23 วัน ระหวางวันที่ 20
กรกฎาคม 2548 ถึง 12 สิงหาคม 2548 โดยผูวิจัยไดสงแบบสอบถามใหกับผูบริหารสถานศึกษา
เป น ผู เ ก็ บรวบรวมขอมูลแล ว สงกลับ มายัง ผูวิจัย จากขั้นตอนการสุ ม ตัว อยา งไดก ลุม ตัว อยา ง
จํานวน 350 โรงเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึงสงไปยังสถานศึกษา จํานวน 350 โรงเรียน เพื่อใหได
แบบสอบถามสงกลับตามจํานวนที่กําหนด โดยแตละโรงเรียนประกอบดวยแบบสอบถามสําหรับ
ผูบริหารหรือรองผูบริหาร 1 คน และแบบสอบถามสําหรับครูผูสอน 3 คน รวมเปนผูบริหาร 350
ฉบับ และครูผูสอน 1,050 ฉบับ ซึ่งผูวิจัยไดรับจากโรงเรียนคืนมา รวมทั้งสิ้น 321 โรงเรียนเปน
ผูบริหาร 321 คน คิดเปนรอยละ 91.71 และครูผูสอน 720 คน คิดเปนรอยละ 68.57 จากกลุม
ตัวอยางที่กําหนด ดังนั้นกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ครูผูสอนและผูบริหาร
จํานวน 720 คนและ 321 คนตามลําดับ
4. นําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณมาทําการลงรหัส (coding) เพื่อใชสําหรับการ
วิเคราะหขอมูล
5. นําขอมูลที่ไดไปทําการวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 3 สวน คือ สวนที่1 การวิเคราะหขอมูล
เบื้องตน สวนที่ 2 การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของสถิติ และสวนที่ 3 การ
วิเคราะหเพื่อตอบปญหาวิจัย โดยมีรายละเอียดการวิเคราะหในแตละสวนดังนี้
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
1. การวิเคราะหข อมูลเบื้องตน ของตัว แปรภูมิห ลังกลุม ตัวอยาง เปนการวิเคราะห
เพื่อใหทราบถึงลักษณะภูมิหลังของกลุมตัวอยาง กรณีเปนตัวแปรตอเนื่องผูวิจัยวิเคราะหโดยใช
สถิติบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์การกระจาย คาความเบ
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และคาความโดง สําหรับตัวแปรไมตอเนื่อง ผูวิจัยวิเคราะหดวยการคํานวณคารอยละและความถี่
ของตัวแปรแตละตัว การวิเคราะหในสวนนี้ใชโปรแกรม SPSS 13.0 for Windows
2. การวิ เ คราะห ข อ มู ล เบื้ อ งต น ของตั ว แปรในโมเดล ซึ่ ง เป น ข อ มู ล ที่ ไ ด จ าก
แบบสอบถามที่เปนแบบประมาณคา (rating scale) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนไดแก
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์การกระจาย คาสูงสุด คาต่ําสุด คาความเบ และคา
ความโดง เพื่อศึกษาลักษณะการแจกแจงและการกระจายของตัวแปร การวิเคราะหในสวนนี้ใช
โปรแกรม SPSS 13.0 for Windows เนื่องจากขอมูลอยูในระดับ ordinal และเพื่อความสะดวกใน
การตีความจึงนําเสนอในรูปของคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑการตัดสินคาเฉลี่ย
จากมาตรประมาณคา 5 ระดับ ดังนี้
คาเฉลี่ย
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ความหมาย
มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด/ดีมาก/สูงมาก
มีการปฏิบัติในระดับมาก/ดี/สูง
มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง/พอใช
มีการปฏิบัติในระดับนอย/ต่ํา/ไมคอยดี
มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด/ต่ํามาก

สวนที่ 2 การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของสถิติ เชน การวิเคราะหเพื่อ
ตรวจสอบการแจกแจงของขอมูลวาเปนโคงปกติ การตรวจสอบความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวาง
ตัวแปร (linearity) ภาวะรวมเสนตรงพหุ (multicolinearity) ความเปนเอกพันธของความแปรปรวน
ความเปนเอกพันธของการกระจาย การวิเคราะหในสวนนี้ใชโปรแกรม SPSS 13.0 for Windows
ในการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางตัวแปร โดยการหาคา
สหสัม พัน ธแ บบเพีย รสัน เพื่ อให เ ห็ น ถึง ความสั ม พั น ธร ะหว า งตัวแปรต า ง ๆ เพื่ อ ใชเ ปน ขอมู ล
พื้นฐานในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) และวิเคราะห
โมเดลสมการโครงสราง จะพิจารณาวาตัวแปรอิสระตองมีความสัมพันธเชิงเสนตรง (linearity) กับ
ตัวแปรตาม และความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันนั้นไมสูงเกิน .80 ถาหากตัวแปรใดมี
ความสัมพันธกันสูงผูวิจัยจะตัดตัวแปรนั้นออกหรืออาจมีการรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธกันสูงเขา
ดวยกัน โดยเกณฑการพิจารณาวาตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธกันในระดับใด พิจารณาจากคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธซึ่งมีเกณฑกวาง ๆ ดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543)
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คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
r ≥ |.8|
|.6| ≤ r < |.8|
|.4| ≤ r < |.6|
|.2| ≤ r < |.4|
r < |.2|

ระดับความสัมพันธ
สูง
คอนขางสูง
ปานกลาง
คอนขางต่ํา
ต่ํา

นอกจากคาสหสัมพันธดังกลาวยังมีการวิเคราะหเพื่อพิจารณาความเหมาะสมวาตัวแปรมี
ความเหมาะสมในการวิเคราะหองคประกอบหรือไม ดวยสถิติวิเคราะห (1) คาสถิติ Bartlett’s test
of sphericity ซึ่งเปนคาสถิติทดสอบสมมติฐานวาเมทริกซสหสัมพันธนั้นเปนเมทริกซเอกลักษณ
(indentity metrix) หรือไม โดยพิจารณาจากคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่นอยกวาหรือเทากับ .05
(≤ .05) ซึ่ง แสดงวาเมทริกซสหสัมพันธของประชากรไมเปนเมทริกซเอกลักษณและเมทริกซ
สหสัมพันธนั้นมีความเหมาะสมที่จะใชวิเคราะหองคประกอบตอไป (2) คาดัชนี Kaiser-MeyerOlkin (KMO) เปนดัชนีเปรียบเทียบขนาดของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธบางสวน (partial
correlation) ระหวางตัวแปรแตละคู เมื่อขจัดความแปรปรวนของตัวแปรอื่น ๆ ออกไปแลว วามี
ความสัมพันธกันระหวางตัวแปรมากพอ (measure of sampling adequacy) ที่จะนํามาวิเคราะห
องคประกอบหรือไม ถาหาก KMO มีคาใกล 1 แสดงวามีความเหมาะสมมาก สวนคาที่นอ ยกวา
.50 เปนคาที่ไมเหมาะสมและไมสามารถยอมรับได รายละเอียดเกณฑคาดัชนี KMO เปนดังนี้
คาดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
KMO ≥ .90
.8 ≤ KMO < .90
.7 ≤ KMO < .80
.6 ≤ KMO < .70
.5 ≤ KMO < .60
KMO < .50

ระดับความเหมาะสม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
นอย
นอยมาก
ไมเหมาะสมและไมสามารถยอมรับได

สวนที่ 3 การวิเคราะหเพื่อตอบปญหาวิจัย
1. การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลการวัดตัวแปรแฝง
โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) เพื่อตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสรางของโมเดลการวัดตัวแปรแฝง 7 ตัว คือ ตัวแปรแฝงการพัฒนาครู ตัวแปรแฝงดาน
ภูมิหลัง ตัวแปรแฝงแรงจูงใจ ตัวแปรแฝงความตองการพัฒนาตนเอง ตัวแปรแฝงดานกายภาพ
ตัวแปรแฝงดานสังคม และตัวแปรแฝงดานองคการ ดวยโปรแกรม Mplus 2.13
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2. การวิ เ คราะห เ พื่ อ ตรวจสอบข อ มู ล ที่ จ ะนํ า ไปใช ใ นการวิ เ คราะห พ หุ ร ะดั บ โดย
วิเคราะหหาคาสหสัมพันธภายในชั้น (intraclass correlations; ICC) ระหวางตัวแปรทั้ง 2 ระดับ
เพื่อดูวารอยละของการผันแปรทั้งหมดในแตละดานของการพัฒนาครูวานอกจากมีความผันแปร
ภายในกลุมแลว ยังมีความผันแปรระหวางกลุมหรือไม เนื่องจากการวิเคราะหพหุระดับนั้น ตัวแปร
ที่ศึกษาตองมีความผันแปรทั้งในระดับบุคคลและระดับโรงเรียน จึงจะเหมาะสมที่จะนําตัวแปรหรือ
ขอมูลในชุดนั้น ๆ ไปวิเคราะหพหุระดับ โดยพิจารณาจากคา ICC ถา ICC มีขนาดใหญแสดงวามี
ความสอดคลองกันสูง แตถา ICC มีขนาดเล็ก (<0.05) แสดงวาขอมูลในระดับบุคคลไมมีความผัน
แปรในระดับโรงเรียน ดังนั้นจึงไมจําเปนตองนําขอมูลไปวิเคราะหพหุระดับ ทั้งนี้คา ICC ควรจะมี
คามากกวา 0.05 การวิเคราะหสวนนี้ใชโปรแกรม Mplus 2.13 ซึ่งจะครอบคลุมการตรวจสอบความ
ตรงของโมเดลการวัดพหุระดับดวยการวิเคราะหองคประกอบพหุระดับ (multilevel CFA)
3. การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับการ
พัฒนาครู เพื่อประมาณคาขนาดอิทธิพลของตัวแปรทํานายระดับบุคคล และระดับโรงเรียนที่มีตอ
การพัฒนาครู ดวยโปรแกรม Mplus 2.13 โดยดําเนินตามขั้นตอนดังนี้
1) วิเคราะหเฉพาะโมเดลสมการโครงสรางของตัวแปรระดับบุคคล เปนการศึกษา
ความสามารถในการทํานายเฉพาะตัวแปรระดับบุคคล (individual level) ที่มีตอตัวแปรตามการ
พัฒนาครู ซึ่งเปนการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางระดับเดียว (single level SEM)
2) วิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ (multilevel SEM) เปนการศึกษา
ระดับบุคคลและระดับโรงเรียนที่สัมพันธและสงผลตอการพัฒนาครู
ในการตรวจสอบความตรงถาโมเดลที่ไดไมมีความตรง ผูวิจัยจะปรับโมเดลแลววิเคราะห
ใหม การปรับแกไขขอเสนอแนะของโปรแกรมโดยพิจารณาจากดัชนีปรับรูปแบบ (modification
indices) และพื้นฐานทางทฤษฎีที่ผูวิจัยศึกษามาจากเอกสารและการวิจัยที่เกี่ยวของจนกวาจะได
โมเดลที่มีความตรง โดยการพิจารณาความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษใช
เกณฑดัชนีตามขอสรุปดังนี้
คาสถิติวัดระดับความกลมกลืน
- χ / df
- ดัชนี Tucker-Lewis Index (TLI)
หรือที่เรียกวา Non-Normed Fit Index (NNFI)
- ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ
(Comparative Fit Index: CFI)
2

เกณฑระดับความกลมกลืน
<2
> 0.09
> 0.09
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คาสถิติวัดระดับความกลมกลืน
เกณฑระดับความกลมกลืน
- ดั ช นี ร ากของค า เฉลี่ ย กํ า ลั ง สองของการประมาณค า ความ
< 0.05 = สอดคลองดี
คลาดเคลื่อน
0.05 - 0.08 = พอใชได
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA)
0.08 – 0.10 = ไมคอยดี
> 0.10 = สอดคลองไมดี
- ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือมาตรฐาน
< 0.05
(Standardized Root Mean Square Residual: SRMR)
- ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังของสวนเหลือ
< 0.08
(Root Mean Square Residual: RMR)
- ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI)
> 0.09
- คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว
> 0.09
(Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI)
- Largest Standardized Residual
< 2.00

4. การวิเคราะหตัวแปรระดับโรงเรียนซึ่งไดขอมูลจากผูบริหารโรงเรียน เพื่อศึกษาวา
ตัวแปรในระดับโรงเรียนนั้นเอื้อสําหรับผูบริหารโรงเรียนในการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครูมาก
นอยเพียงใด ซึ่งเปนการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางระดับเดียว (single level SEM)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ เปนการใชโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ (multilevel structural
equation model) วิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุแบบพหุระดับของการพัฒนาครู โดยมีวัตถุประสงค
ของการวิจัยคือ เพื่อพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับของการพัฒนาครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับ
ขอมูลเชิงประจักษ ดังนั้นการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลแบงเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานและคาสหสัมพันธของตัวแปรในการวิจัย
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความตรงของโมเดลการวัดตัวแปร
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความตรงของโมเดลการวัดพหุระดับการพัฒนาครู
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหความตรงของโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับการพัฒนาครู
เพื่อใหการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการทําความเขาใจเกี่ยวกับผลการวิเคราะห
ขอมูลมีความสะดวกยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณและความหมายที่ใชแทนคาสถิติและตัวแปร
ตาง ๆ ในการนําเสนอ ดังนี้
X

S.D.
CV
SE
SK
KU
χ2

df
p
R2
b
TE
IE
DE

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คาเฉลี่ยเลขคณิต (mean)
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
คาสัมประสิทธิ์การกระจาย (coefficient of variation)
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error)
คาความเบ (skewness)
คาความโดง (kurtosis)
คาสถิติไค-สแควร
องศาอิสระ (degree of freedom)
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
สัมประสิทธิ์การทํานาย (coefficient of determination)
สัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบ
อิทธิพลรวม
อิทธิพลทางออม
อิทธิพลทางตรง
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สัญลักษณแทนตัวแปรทีใ่ ชในการวิจยั
ตัวแปรปจจัยดานภูมิหลังของบุคคล (INDI)
SEX
หมายถึง ความเปนเพศหญิง
AGE
หมายถึง อายุ
GRAD หมายถึง ความเปนระดับการศึกษาปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรี
POSI
หมายถึง ความเปนตําแหนงทางวิชาการ คศ.1, 2, 3
SALA
หมายถึง เงินเดือน
LOAD
หมายถึง ภาระงาน
EXPE
หมายถึง ประสบการณในการทํางาน
ตัวแปรแรงจูงใจ (MOTI)
INMO
หมายถึง แรงจูงใจภายใน
OUMO หมายถึง แรงจูงใจภายนอก
ตัวแปรความตองการพัฒนาตนเอง (NDEV)
NTRA
หมายถึง การเขารับการพัฒนาที่ตรงกับความตองการ
METH
หมายถึง ความตองการพัฒนาดวยวิธีการศึกษาดูงาน การฝกอบรม และการลาศึกษาตอ
ตัวแปรปจจัยดานกายภาพ (PHYS)
RESO
หมายถึง แหลงทรัพยากรการเรียนรู
OFFI
หมายถึง ความเปนสังกัดสปช.และสศ.เดิม
SIZE
หมายถึง ความเปนโรงเรียนขนาดเล็ก
PLAC
หมายถึง ความเปนโรงเรียนในเขตเทศบาล
RATI
หมายถึง สัดสวนนักเรียนตอครู
ตัวแปรปจจัยดานสังคม (SOCI)
COMU หมายถึง ความรวมมือกับภายนอก
SUPE
หมายถึง การนิเทศครู
ตัวแปรดานองคการ (ORGA)
ASSI
หมายถึง การจัดครูเขารับการพัฒนา
STRU
หมายถึง โครงสรางการบริหารดานพัฒนาครู
BUDG หมายถึง ความจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาครู
ตัวแปรการพัฒนาครู (DEVE)
CURR หมายถึง
PROC หมายถึง
MATE
หมายถึง
EVAL
หมายถึง
RESE
หมายถึง

ดานหลักสูตร
ดานกระบวนการจัดการเรียนรู
ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู
ดานการวัดและการประเมินผลการเรียนรู
ดานการทําวิจัยในชั้นเรียน
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยางขอนําเสนอเปน 2 สวนคือ (1) ขอมูล
เบื้องตนของครูผูสอน และ (2) ขอมูลเบื้องตนของผูบริหารและโรงเรียน
1.1 ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยางครูผูสอน
กลุมตัวอยางครูผูสอนเปนกลุมตัวอยางผูใหขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถาม โดย
สวนใหญผูใหขอมูลเปนเพศหญิง 552 คน (76.67%) เปนเพศชาย 168 คน (23.33%) ระดับ
การศึกษาสวนใหญมีระดับปริญญาตรี 638 คน (88.61%) รองลงมาระดับปริญญาโท 64 คน
(8.89%) และระดับต่ํากวาปริญญาตรี 18 คน (2.50%) ผูใหขอมูลมีตําแหนง คศ.2 จํานวนมาก
ที่สุด 536 คน (74.44%) และตําแหนงอัตราจาง จํานวนนอยที่สุด 14 คน (1.94%) รายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของครูผูสอน จําแนกตามตัวแปรภูมิหลังและลักษณะของโรงเรียน
ตัวแปร
ภูมิหลังครูผูสอน
เพศของครูผูสอน
ชาย
หญิง
รวม
ระดับการศึกษา (GRAD)
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม
ตําแหนง (POSI)
ครูรัฐบาล
- คศ. 1
- คศ. 2
- คศ. 3
- ครูอัตราจาง
ครูเอกชน
รวม

ครูผูสอน
จํานวน (คน)
รอยละ

168
552
720

23.33
76.67
100.00

18
638
64
720

2.50
88.61
8.89
100.00

625
58
536
17
14
95
720

86.81
8.06
74.44
2.36
1.94
13.19
100.00
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
ตัวแปร
ลักษณะของโรงเรียน
แหลงทรัพยากรการเรียนรู
1 – 5 แหลง (100 โรงเรียน)
6 – 10 แหลง (186 โรงเรียน)
11 – 15 แหลง (34 โรงเรียน)
16 – 20 แหลง (1 โรงเรียน)
รวม (321 โรงเรียน)
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก (164 โรงเรียน)
ขนาดกลาง (104 โรงเรียน)
ขนาดใหญ (53 โรงเรียน)
รวม (321 โรงเรียน)
สภาพที่ตั้งของโรงเรียน
ในเขตเทศบาล/สุขาภิบาล (159 โรงเรียน)
นอกเขตเทศบาล/สุขาภิบาล (162 โรงเรียน)
รวม (321 โรงเรียน)
ภูมิภาค
ภาคกลาง (73 โรงเรียน)
ภาคใต (46 โรงเรียน)
ภาคตะวันตก (32 โรงเรียน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (108 โรงเรียน)
ภาคตะวันออก (32 โรงเรียน)
ภาคเหนือ (30 โรงเรียน)
รวม (321 โรงเรียน)

ครูผูสอน
จํานวน (คน)
รอยละ

232
409
76
3
720

32.22
56.81
10.56
0.46
100.00

371
224
125
720

51.53
31.11
17.36
100.00

356
364
720

49.44
50.56
100.00

173
111
43
273
48
72
720

24.03
15.42
5.97
37.92
6.67
10.00
100.00

1.2 ขอมูลเบื้องตนของผูบริหารและโรงเรียน
ผูบริหารที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้มี 321 คน ประกอบดวยผูบริหารที่เปนเพศชาย
215 คน (66.98%) และเพศหญิง 106 คน (33.02%) ระดับการศึกษาปริญญาตรี 189 คน (58.88%)
ปริญญาโท 132 คน (41.12%) สวนใหญมีตําแหนงเปนผูอํานวยการ 174 คน (54.21%) รอง
ผูอํานวยการ 94 คน (29.28%) และผูชวยผูอํานวยการ 53 คน (16.51%) ขนาดโรงเรียนสวนใหญ
เปนโรงเรียนขนาดเล็ก 164 โรงเรียน (51.69%) รองลงมาเปนโรงเรียนขนาดกลาง 104 โรงเรียน
(32.40%) และโรงเรียนขนาดใหญ 53 โรงเรียน (16.51%) ตามลําดับ
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เมื่อจัดกลุมตามภูมิภาคของโรงเรียนจําแนกเปนผูบริหารที่มาจากโรงเรียนใน 6 ภูมิภาค
คือ 1) ภาคกลาง 73 โรงเรียน (22.74%) 2) ภาคใต 46 โรงเรียน (14.33%) 3) ภาคตะวันตก 32
โรงเรียน (9.97%) 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 108 โรงเรียน (33.64%) 5) ภาคตะวันออก 32
โรงเรียน (9.97%) 6) ภาคเหนือ 30 โรงเรียน (9.35%) รายละเอียดดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 จํานวนและรอยละของผูบริหาร จําแนกตามลักษณะของโรงเรียน
ตัวแปร
เพศของผูบริหาร
ชาย
หญิง
รวม
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม
ตําแหนงการบริหาร
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ
รวม
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
รวม
ภูมิภาค
ภาคกลาง
ภาคใต
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
รวม

ผูบริหาร
จํานวน (คน)
รอยละ
215
106
321

66.98
33.02
100.00

189
132
321

58.88
41.12
100.00

174
94
53
321

54.21
29.28
16.51
100.00

164
104
53
321

51.09
32.40
16.51
100.00

73
46
32
108
32
30
321

22.74
14.33
9.97
33.64
9.97
9.35
100.00

86
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานและคาสหสัมพันธของตัวแปรในการวิจัย
เนื่องจากการวิเคราะหขอมูลโดยการประมาณคาดวยวิธี maximum likelihood (ML) โดยใช
สถิติ χ2 ทดสอบหรือการวิเคราะหดวยสถิติตัวแปรพหุนาม ขอตกลงเบื้องตนของการใชสถิติขอหนึ่ง
คือตัวแปรที่นํามาทดสอบจะตองมีการแจกแจงปกติแบบหลายตัวแปร (multivariate normality)
ในเบื้องตนการตรวจสอบสวนนี้เปนการตรวจสอบการแจกแจงตัวแปรเดี่ยว (univariate normality)
โดยหนวยในการวิเคราะหเปนระดับบุคคล (individual group) สถิติที่นํามาใชในการวิเคราะห
เพื่อใหเห็นการแจกแจงหรือการกระจายของขอมูลไดแก คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) คาสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) คาสูงสุด (MAX) คาต่ําสุด (MIN) ความเบ (SK) และความโดง
(KU) เพื่อแสดงลักษณะการแจกแจงของขอมูลในทุกกลุมตัวอยางที่จะใชในการวิเคราะหเพื่อตอบ
คําถามวิจัย โดยผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหเปน 2 สวน ไดแก 1) ผลการวิเคราะหคาสถิติ
พื้นฐานของตัวแปรในการวิจัย และ 2) ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธของตัวแปรในการวิจัย
รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรในการวิจัย
1) องคประกอบการพัฒนาครู
การพัฒนาครูวัดจาก 5 ตัวบงชี้ไดแก 1) การพัฒนาครูดานหลักสูตร 2) การพัฒนาครูดาน
กระบวนการจัดการเรียนรู 3) การพัฒนาครูดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู 4) การพัฒนาครูดานการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู และ 5) การพัฒนาครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียน ผลการวิเคราะห
สถิติพื้นฐานแสดงวาทั้ง 5 ตัวบงชี้มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไป
นอยไดแก ดานกระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู การพัฒนาสื่อการ
เรียนรู ดานหลักสูตร และดานการทําวิจัยในชั้นเรียน ( X = 4.093, 3.873, 3.844, 3.834
ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ของตัวบงชี้ไดแก ดานหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนรู การพัฒนาสื่อการเรียนรู และการวัดและประเมินผลการเรียนรู พบวามี
คาอยูระหวาง 13.61 – 16.17 ซึ่งไมแตกตางกันมากนัก ยกเวนดานการทําวิจัยในชั้นเรียนที่มีคา
สัมประสิทธิ์การกระจายมากกวาตัวบงชี้อื่นคือ 21.02
เมื่ อ พิ จ ารณาความเบ แ ละความโด ง พบว า ตั ว บ ง ชี้ ทุ ก ตั ว มี ค า ความเบ เ ป น ลบซึ่ ง เป น
ลักษณะการแจกแจงของขอมูลแบบเบซายเล็กนอย แสดงวาคาเฉลี่ยของตัวบงชี้แตละตัวคอนขาง
สูง สวนคาความโดงของตัวบงชี้สวนใหญมีคาเปนบวกซึ่งลักษณะความสูงโดง แสดงวาตัวบงชี้
เหลานี้มีการกระจายของขอมูลนอย รายละเอียดดังตารางที่ 4.3
จากขอมูลขางตนอธิบายไดวา ครูผูสอนมีการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความสามารถ และ
คุณ สมบั ติ ที่ จํ า เป น เพื่ อ การปฏิ บัติ ง านในทุ ก ตั ว บ ง ชี้อ ยู ในระดั บ มากไดแ ก การพั ฒ นาครู ด า น
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หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การพัฒนาสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู
และการทําวิจัยในชั้นเรียน และพบวาการพัฒนาดานการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนมีการ
ปฏิบัติในระดับที่นอยกวาการตัวบงชี้อื่น ๆ
2) องคประกอบดานกายภาพ
องคประกอบดานกายภาพวัดจาก 5 ตัวบงชี้ไดแก 1) แหลงทรัพยากรการเรียนรู 2) ความเปน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติและกรมสามัญศึกษาเดิม 3) ความเปน
โรงเรียนขนาดเล็ก 4) ความเปนโรงเรียนในเขตเทศบาล และ 5) สัดสวนนักเรียนตอครู ผลการ
วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานแสดงใหเห็นวา แหลงทรัพยากรการเรียนรูของโรงเรียนโดยเฉลี่ยประมาณ
7 แหลง โรงเรียนสวนใหญมีสังกัดสปช.และสศ.เดิม เปนโรงเรียนขนาดเล็กรอยละ 48.50 และอีก
รอยละ 51.50 เปนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญรวมกัน มีโรงเรียนอยูนอกเขตเทศบาล
มากกวาในเขตเทศบาล โรงเรียนสวนใหญมีสัดสวนนักเรียน 20 คนตอครู 1 คน สําหรับคา
สัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) เห็นไดวาลักษณะของการกระจายของตัวบงชี้แตละตัวแตกตางกัน
(CV = 40.67, 50.47, 103.18, 101.19, 18.67 ตามลําดับ)
เมื่อพิจารณาความเบและความโดง พบวา สวนใหญตัวบงชี้มีคาความเบเปนบวกซึ่งเปน
การแจกแจงของขอมูลในลักษณะเบขวาเล็กนอย แสดงวาคาเฉลี่ยของตัวบงชี้แตละตัวคอนขางต่ํา
แตคาความโดงพบวาเกือบทุกตัวบงชี้มีคาเปนลบซึ่งเปนลักษณะความสูงแบนราบแสดงวาตัวบงชี้
เหลานี้มีการกระจายของขอมูลมาก ยกเวนตัวบงชี้ความเปนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติและกรมสามัญศึกษาเดิมที่มีคาความโดงเปนบวกซึ่งมีลักษณะความสูงโดง
และการกระจายของขอมูลนอย รายละเอียดดังตารางที่ 4.3
จากขอมูลขางตนอธิบายไดวา ดานกายภาพซึ่งหมายถึงองคประกอบที่เกี่ยวกับลักษณะ
ของโรงเรียนนั้น สวนใหญเปนโรงเรียนเดิมที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติและกรมสามัญศึกษา เปนโรงเรียนที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ สถานที่ตั้งอยูนอกเขต
เทศบาล มีแหลงทรัพยากรการเรียนรูโดยเฉลี่ยยังมีจํานวนคอนขางนอย และมีสัดสวนนักเรียนตอ
ครูคือ 20 : 1
3) องคประกอบดานสังคม
องคประกอบดานสังคมวัดจาก 2 ตัวบงชี้ไดแก ความรวมมือกับภายนอก และการนิเทศครู
ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานแสดงใหเห็นวา ความรวมมือกับภายนอกของโรงเรียนโดยเฉลี่ย
จํานวน 9 ครั้งตอปการศึกษา และโรงเรียนมีการนิเทศครูโดยเฉลี่ยจํานวน 7 ครั้งตอปการศึกษา
สําหรับคาสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) เห็นไดวาลักษณะของการกระจายของตัวบงชี้ความ
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รวมมือกับภายนอกและการนิเทศครูอยูในระดับใกลเคียงกัน (CV = 41.08, 40.92 ตามลําดับ)
แสดงวาโรงเรียนมีสภาพการติดตอสัมพันธกับหนวยงานภายนอกในแตลักษณะไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณาความเบและความโดงซึ่งเปนคาแสดงลักษณะการแจกแจงความถี่ของขอมูล
วามีการแจกแจงแตกตางจากโคงปกติหรือไม ผลการวิเคราะหพบวาตัวบงชี้ทั้ง 2 ตัว มีคาความเบ
เปนบวกซึ่งเปนการแจกแจงของขอมูลในลักษณะเบขวาเล็กนอย แสดงวาคาเฉลี่ยของตัวบงชี้แต
ละตัวคอนขางต่ํา เชนเดียวกับที่ตัวบงชี้ทั้ง 2 ตัว มีคาความโดงเปนลบซึ่งเปนลักษณะความโดงเตีย้
แบนกวาโคงปกติ แสดงวาตัวบงชี้เหลานี้มีการกระจายของขอมูลมาก รายละเอียดดังตารางที่ 4.3
จากขอมูลขางตนอธิบายไดวา โรงเรียนมีสภาพการติดตอสัมพันธกับหนวยงานภายนอก
ซึ่งไดแกจํานวนกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนหรือ
หนวยงานภายนอก และจํานวนครั้งของการนิเทศครูซึ่งก็คือการทํางานรวมกันระหวางครูกับผู
นิเทศนยังมีจาํ นวนนอย
4) องคประกอบดานองคการ
องคประกอบดานองคการวัดจาก 3 ตัวบงชี้ไดแก การจัดครูเขารับการพัฒนา โครงสราง
การบริ หารดา นพัฒนาครู และการจั ดสรรงบประมาณการพัฒนาครู ผลการวิเคราะหค าสถิ ติ
พื้นฐานแสดงใหเห็นวาการจัดครูเขารับการพัฒนาโดยเฉลี่ย 5 ครั้งตอปการศึกษาตอคน ตัวบงชี้
โครงสรางการบริหารดานพัฒนาครูมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.010) และพบวาสวนใหญ
โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาครู สําหรับคาสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) เห็นได
วาลักษณะของการกระจายของตัวบงชี้แตละตัวแตกตางกัน (CV = 40.83, 15.11, 63.57
ตามลําดับ) แสดงวาโรงเรียนมีโครงสรางการบริหารดานพัฒนาครูแตกตางกันนอยกวาการจัดครู
เขารับการพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาครู
เมื่อพิจารณาความเบและความโดง ผลการวิเคราะหพบวาตัวบงชี้ทุกตัวมีคาความเบเปน
ลบซึ่งเปนการแจกแจงของขอมูลในลักษณะเบซายเล็กนอย แสดงวาคาเฉลี่ยของตัวบงชี้แตละตัว
คอนขางสูง เชนเดียวกับที่ตัวบงชี้ทุกตัวมีคาความโดงเปนลบซึ่งเปนลักษณะความโดงเตี้ยแบนกวา
โคงปกติ แสดงวาตัวบงชี้มีการกระจายของขอมูลมาก รายละเอียดดังตารางที่ 4.3
จากขอมูลขางตนอธิบายไดวา สภาพการจัดการโรงเรียนดานการพัฒนาครูไดแก การจัด
ครูเขารับการพัฒนาซึ่งหมายถึงการที่ผูบริหารสงครูเขารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มความรู โครงสราง
การบริหารโรงเรียนดานการพัฒนาครูซึ่งหมายถึงรูปแบบการปฏิบัติเพื่อวางแผนสนับสนุนครูไปรับ
การพัฒนา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาครูพบวาโรงเรียนมีการดําเนินการอยูใน
ระดับคอนขางมาก
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5) องคประกอบภูมิหลังของบุคคล
ภูมิหลังของบุคคลวัดจาก 7 ตัวบงชี้ไดแก 1) ความเปนเพศหญิง 2) อายุ 3) ความเปน
ระดับการศึกษาปริญญาตรีและต่ํากวา 4) ความเปนตําแหนง คศ.1, 2 ,3 5) เงินเดือน 6) ภาระงาน
และ 7) ประสบการณทํางาน ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานแสดงใหเห็นวา สวนใหญผูใหขอมูล
เปนเพศหญิง มีอายุโดยเฉลี่ย 43 ป สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีและต่ํากวา
ปริญญาตรี มีตําแหนงสวนใหญ คศ. 1, 2, 3 มีเงินเดือนเฉลี่ย 18,746 บาท มีภาระงานการสอน
โดยเฉลี่ย 20 ชั่วโมงตอสัปดาห และมีประสบการณในการทํางานโดยเฉลี่ย 18 ป สําหรับคา
สัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ของตัวบงชี้ทั้ง 7 ตัว พบวามีคาแตกตางกัน (CV = 55.21, 20.16,
31.26, 42.27, 38.54, 16.92, 50.28 ตามลําดับ) โดยผูใหขอมูลมีภาระงานการสอนที่แตกตางกัน
นอยกวาตัวบงชี้อื่น
เมื่อพิจารณาความเบและความโดงพบวา ตัวบงชี้ทุกตัวมีคาความเบเปนลบซึ่งเปนการ
แจกแจงขอมูลในลักษณะเบซาย แสดงวาคาเฉลี่ยของตัวบงชี้แตละตัวคอนขางสูง สวนคาความโดง
ของตัวบงชี้สวนใหญมีคาความโดงเปนลบซึ่งเปนลักษณะความโดงเตี้ยแบนกวาโคงปกติ แสดงวา
ตัวบงชี้มีการกระจายของขอมูลมาก ยกเวนความเปนระดับการศึกษาปริญญาตรีและต่ํากวาและ
ความเปนตําแหนง คศ.1, 2, 3 ที่คาความโดงเปนบวกซึ่งเปนลักษณะความสูงโดงแสดงวา ตัวแปร
เหลานี้มีการกระจายของขอมูลนอย รายละเอียดดังตารางที่ 4.3
จากขอมูลขางตนอธิบายไดวา องคประกอบเกี่ยวกับลักษณะของครูผูสอนไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ เงินเดือน ภาระงาน และประสบการณในการทํางานสวน
ใหญมีคาเฉลี่ยในแตละตัวบงชี้คอนขางสูง
6) องคประกอบแรงจูงใจ
แรงจูงใจวัดจาก 2 ตัวบงชี้ไดแก แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก ผลการวิเคราะห
คาสถิติพื้นฐานพบวา แรงจูงใจภายในมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.531) และแรงจูงใจ
ภายนอกมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.723) เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV)
เห็นไดวาแรงจูงใจภายนอกมีคาสัมประสิทธิ์การกระจายสูงกวาแรงจูงใจภายใน (CV = 25.05 และ
10.61 ตามลําดับ) แสดงวาแรงจูงใจภายในมีความแตกตางกันนอยกวาแรงจูงใจภายนอก
เมื่อพิจารณาความเบและความโดงพบวา ตัวบงชี้ทั้ง 2 ตัวมีคาความเบเปนลบ ซึ่งเปนการ
แจกแจงของขอมูลในลักษณะเบซายแสดงวาคาเฉลี่ยของตัวบงชี้แตละตัวคอนขางสูง สําหรับคา
ความโดงของแรงจูงใจภายในมีคาเปนลบซึ่งเปนลักษณะความโดงเตี้ยแบนกวาโคงปกติแสดงวา
การกระจายของขอมูลมาก ในขณะที่แรงจูงใจภายนอกมีคาความโดงเปนบวกซึ่งเปนลักษณะ
ความสูงโดงแสดงวาการกระจายของขอมูลนอย รายละเอียดดังตารางที่ 4.3
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จากขอมูลขางตนอธิบายไดวา ความตองการพื้นฐานในการพัฒนาตนเองของครูผูสอนซึ่ง
ไดแก แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก พบวาครูผูสอนมีแรงจูงใจภายในสูงกวาแรงจูงใจ
ภายนอก
7) องคประกอบความตองการพัฒนา
ความตองการพัฒนาวัดจาก 2 ตัวบงชี้ไดแก การเขารับพัฒนาที่ตรงกับความตองการ และ
ความตองการพัฒนาดวยวิธีการศึกษาดูงาน ฝกอบรม และลาศึกษาตอ ผลการวิเคราะหคาสถิติ
พื้นฐานแสดงใหเห็นวา ตัวบงชี้การเขารับพัฒนาที่ตรงกับความตองการมีคาเฉลี่ยประมาณ 4 ครั้ง
ตอปการศึกษา และพบวามีความตองการพัฒนาตนเองดวยวิธีการศึกษาดูงาน ฝกอบรม และลา
ศึกษาตอรอยละ 44.70 สวนอีกรอยละ 55.30 มีความตองการพัฒนาตนเองดวยวิธีอื่น ๆ สําหรับ
คาสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) เห็นไดวาตัวบงชี้ทั้ง 2 ตัวมีลักษณะการกระจายอยูในระดับ
แตกตางกัน (CV = 69.59 และ 111.41 ตามลําดับ)
เมื่อพิจารณาความเบและความโดง พบวาตัวบงชี้ทุกตัวมีคาความเบเปนบวกซึ่งเปนการ
แจกแจงของขอมูลในลักษณะเบขวาเล็กนอย แสดงวาคาเฉลี่ยของตัวบงชี้คอนขางต่ํา สวนคา
ความโดงของการเขารับพัฒนาที่ตรงกับความตองการมีคาเปนบวกซึ่งเปนลักษณะความสูงโดง
แสดงวาตัวบงชี้นี้มีการกระจายของขอมูลนอย แตความตองการพัฒนาดวยวิธีการศึกษาดูงาน
ฝกอบรม และ ลาศึกษาตอมีคาความโดงเปนลบซึ่งเปนลักษณะความโดงเตี้ยแบนกวาโคงปกติ
แสดงวามีการกระจายของขอมูลมากรายละเอียดดังตารางที่ 4.3
จากขอมูลขางตน อธิบายไดวา ความตองการของครูผูสอนที่จะเพิ่ม พูนความรู ทักษะ
ความสามารถ และคุณสมบัติที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติงานไดแก การเขารับการพัฒนาที่ตรงกับ
ความตองการ และวิธีการพัฒนาที่ตองการไดรับยังมีระดับคอนขางต่ํา
ตารางที่ 4.3 คาสถิติบรรยายลักษณะตัวแปรในการวิจยั ของกลุมตัวอยางครูผูสอน
ตัวแปร

การพัฒนาครู
1.ดานหลักสูตร
2.ดานกระบวนการจัดการเรียนรู
3.ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู
4.ดานการวัดและการประเมินผล
การเรียนรู
5.ดานการทําวิจัยในชั้นเรียน

X

คาสถิติของกลุมตัวอยาง (N=720)
S.D. CV (%)
Min
Max

SK

KU

3.834
4.093
3.844

0.620
0.557
0.592

16.17
13.61
15.40

1.71
1.83
1.75

5
5
5

-0.049
-0.214*
-0.090

-0.152
-0.093
0.160

3.873
3.508

0.608
0.737

15.70
21.02

1.5
1

5
5

-0.276**
-0.152

0.786**
0.235
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ตารางที่ 4.3 (ตอ)
ตัวแปร

X

ดานกายภาพ
1. แหลงทรัพยากรการเรียนรู
7.117
2. ความเปนสังกัดสปช.และสศ.เดิม
0.797
3. ความเปนโรงเรียนขนาดเล็ก
0.485
4. ความเปนโรงเรียนในเขต
เทศบาล
0.494
5. สัดสวนนักเรียนตอครู
20.557
ดานสังคม
1. ความรวมมือกับภายนอก
9.219
2. การนิเทศครู
7.353
ดานองคการ
1. การจัดครูเขารับการพัฒนา
5.519
2. โครงสรางการบริหารดาน
4.010
พัฒนาครู
3. ความเปนงบประมาณที่จัดสรร
เพื่อพัฒนาครู
0.713
ดานภูมิหลังของบุคคล
1. ความเปนเพศหญิง
0.767
2. อายุ
43.163
3. ความเปนระดับการศึกษา
ปริญญาตรีและต่ํากวา
0.911
4. ความเปนตําแหนง คศ.1,2,3
0.849
5. เงินเดือน
18746.193
6. ภาระงาน
20.996
7. ประสบการณในการทํางาน
18.899
แรงจูงใจ
1. แรงจูงใจภายใน
4.531
2. แรงจูงใจภายนอก
3.723
ความตองการพัฒนา
1. การเขารับพัฒนาที่ตรงกับ
ความตองการ
3.996
2.ความตองการพัฒนาดวย
วิธีการศึกษาดูงาน ฝกอบรม
0.447
และลาศึกษาตอ

คาสถิติของกลุมตัวอยาง (N=720)
S.D. CV (%)
Min
Max

SK

KU

2.895 40.67
0.402 50.47
0.500 103.18

2
0
0

15
1
1

0.184*
-1.482**
0.061*

-0.412*
0.196
-2.002**

0.500 101.19
3.839 18.67

0
13.57

1
28.07

0.022*
-0.017

-2.005**
-1.063**

3.787
3.009

41.08
40.92

3
2

17
15

0.275**
0.115

-0.816**
-0.644**

2.254

40.83

1

10

-0.075

-0.620**

0.606

15.11

2.3

5

-0.415**

-0.070

0.453

63.57

0

1

-0.941**

-1.118**

0.423
8.701

55.21
20.16

0
23

1
60

-1.264**
-0.553**

-0.404*
-0.552**

0.285
0.359
7225.179
3.552
9.503

31.26
42.27
38.54
16.92
50.28

0
0
7260
13
1

1
1
30710
29
35

-2.895**
-1.949**
-0.196*
-0.090
-0.295**

6.400**
1.805**
-1.165**
-0.913**
-1.074**

0.481
0.933

10.61
25.05

2.67
1

5
5

-0.707**
-0.620**

-0.127
0.016

2.781

69.59

0

15

1.126**

1.119**

0.489 111.41

0

1

0.213*

-1.960**

หมายเหตุ : SESK = 0.091, SEKU = 0.182, * p < .05, **p < .01
ระดับความมีนัยสําคัญของความเบและความโดงคํานวณจากคาสถิติ ZSK = SK / SESK และ ZKU = KU / SEKU
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จากตารางที่ 4.3 เมื่อทดสอบระดับความมีนัยสําคัญของความเบ พบวาตัวแปรสวนใหญมี
คาความเบแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาขอมูลมีคาความเบแตกตางจาก
โคงปกติและมีการแจกแจงเปนเบซายเล็กนอย สวนคาความโดงที่แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตินั้น แสดงวาขอมูลมีคาความโดงแตกตางจากโคงปกติและมีการแจกแจงเตี้ยแบน
2.2 ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธของตัวแปรในการวิจัย
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรในการวิจัยพบวา ความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรสังเกตได 26 ตัวในโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับของกลุมตัวอยางทั้งหมด มี
ความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมด 325 คู มีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ .05 จํานวน 123 คู คาสัมประสิทธิ์ระหวางตัวแปรที่เปนความสัมพันธทางบวก 211
คู และความสั ม พั น ธ ท างลบ 114 คู ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ สู ง สุ ด มี ค า เท า กั บ .906 เป น
ความสัมพันธระหวางตัวบงชี้ประสบการณในการทํางานกับอายุ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ําสุดมี
คาเทากับ .000 เปนความสัมพันธระหวางแรงจูงใจภายในกับการรวมมือกับภายนอก สถิติทดสอบ
Bartlett’s Test of Sphericity มีคา Approx. Chi-Square = 7873.514, df = 325, p = 0.000 ซึ่ง
แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับผลการวิเคราะหคาดัชนี
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ซึ่งมีคาเขาใกล 1 (KMO = 0.773) แสดงวาเมทริกซสหสัมพันธของ
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยไมเปนเมทริกซเอกลักษณและความสัมพันธกันระหวางตัวแปรมากพอที่จะ
นํามาวิเคราะหองคประกอบเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางหรือวิเคราะหความสัมพันธเชิง
สาเหตุได รายละเอียดดังตารางที่ 4.4
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวบงชี้ที่อยูในองคประกอบการพัฒนาครู
พบวา ทุ ก คูมี ค วามสั ม พั น ธ กั น อยา งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติที่ระดั บ .01
แสดงว า ตัว บ ง ชี้ ใ น
องคประกอบนี้มีความสัมพันธกันจริง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .503 ถึง .767 โดย
เปนไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ถาตัวบงชี้หนึ่งมีขนาดเพิ่มมากขึ้น อีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดเพิ่มขึ้น
ด ว ย หรื อ หากตั ว บ ง ชี้ ห นึ่ ง มี ข นาดลดต่ํ า ลง อี ก ตั ว หนึ่ ง ก็ จ ะมี ข นาดลดต่ํ า ลงด ว ย และขนาด
ความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง (.4 < r < .6) จนถึงระดับคอนขางสูง (.6 < r < .8) ทั้งนี้ตัวแปร
สังเกตไดทุกตัวมีความผันแปรรวมกัน (r2) ระหวาง 25.30 % ถึง 58.83 % รายละเอียดดังตารางที่ 4.22
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรทํานายกับตัวแปรตามองคประกอบ
การพัฒนาครูแยกพิจารณาได 6 กลุมคือ
1) ดานกายภาพกับองคประกอบการพัฒนาครู พบวาคูที่มีความสัมพันธแตกตางจาก
ศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 2 คู และขนาดความสัมพันธอยูในระดับต่ําทั้ง 2 คู
(r < .2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุดมีคาเทากับ .090 เปนความสัมพันธระหวางแหลง
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ทรัพยากรการเรียนรูกับการพัฒนาหลักสูตร คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ําสุดมีคาเทากับ .001 เปน
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสั ด ส ว นนั ก เรี ย นต อ ครู กั บ การพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นรู และส ว นใหญ
ความสัมพันธมีทิศทางเดียวกัน หมายความวาถาตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดเพิ่มมากขึ้นอีกตัวหนึ่งก็จะ
มีขนาดเพิ่มขึ้นดวย หรือหากตัวบงชี้ตัวหนึ่งมีขนาดลดต่ําลงอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดลดต่ําลงดวย
2) ดานสังคมกับองคประกอบการพัฒนาครู พบวามีคูที่มีความสัมพันธแตกตางจากศูนย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพียงคูเดียวและมีขนาดความสัมพันธอยูในระดับต่ํา (r < .2)
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุดมีคาเทากับ .074 เปนความสัมพันธระหวางความรวมมือกับ
ภายนอกกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ําสุดมีคาเทากับ .002 เปน
ความสัมพันธระหวาง การนิเทศครูกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู และสวนใหญความสัมพันธมี
ทิศทางเดียวกัน หมายความวาถาตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดเพิ่มมากขึ้นอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดเพิ่มขึ้น
ดวย หรือหากตัวบงชี้ตัวหนึ่งมีขนาดลดต่ําลงอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดลดต่ําลงดวย
3) ดานองคการกับองคประกอบการพัฒนาครู พบวาคูที่มีความสัมพันธแตกตางจาก
ศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 2 คู และขนาดความสัมพันธอยูในระดับต่ําทั้ง 2 คู
(r < .2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุดมีคาเทากับ .088 เปนความสัมพันธระหวางโครงสราง
การบริหารดานพัฒนาครูกับการพัฒนาหลักสูตร คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ําสุดมีคาเทากับ .002
เป น ความสั ม พั น ธ ระหว า งการจั ด ครูเ ข า รั บ การพั ฒ นากั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร และส ว นใหญ
ความสัมพันธมีทิศทางเดียวกัน หมายความวาถาตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดเพิ่มมากขึ้นอีกตัวหนึ่งก็จะ
มีขนาดเพิ่มขึ้นดวย หรือหากตัวบงชี้ตัวหนึ่งมีขนาดลดต่ําลงอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดลดต่ําลงดวย
4) ภูมิหลังของบุคคลกับองคประกอบการพัฒนาครู พบวาความสัมพันธแตกตางจาก
ศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 มี 7 คู และขนาดความสัมพันธอยูในระดับต่ํา
(r < .2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุดมีคาเทากับ .165 เปนความสัมพันธระหวางความเปน
ระดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี แ ละต่ํ า กว า ปริ ญ ญาตรี กั บ การทํา วิจัย ในชั้น เรีย น คา สั ม ประสิท ธิ์
สหสัมพันธต่ําสุดมีคาเทากับ .006 เปนความสัมพันธระหวางภาระงานกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู
และระหวางประสบการณในการทํางานกับการทําวิจัยในชั้นเรียน และสวนใหญความสัมพันธมี
ทิศทางเดียวกัน หมายความวาถาตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดเพิ่มมากขึ้นอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดเพิ่มขึ้น
ดวย หรือหากตัวบงชี้ตัวหนึ่งมีขนาดลดต่ําลงอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดลดต่ําลงดวย
5) แรงจูงใจกับองคประกอบการพัฒนาครู พบวาความสัมพันธแตกตางจากศูนยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู และขนาดความสัมพันธอยูในระดับคอนขางต่ํา (.2 < r < .4)
ถึงระดับปานกลาง (.4 < r < .6) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุดมีคาเทากับ .424 เปน
ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจภายในกับกระบวนการจัดการเรียนรู คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ต่ําสุดมีคาเทากับ .253 เปนความสัมพันธระหวางแรงจูงใจภายนอกกับกระบวนการจัดการเรียนรู
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และทุกคูความสัมพันธมีทิศทางเดียวกัน หมายความวาถาตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดเพิ่มมากขึ้นอีก
ตัวหนึ่งก็จะมีขนาดเพิ่มขึ้นดวย หรือหากตัวบงชี้ตัวหนึ่งมีขนาดลดต่ําลงอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาด
ลดต่ําลงดวย
6) ความตองการพัฒนากับองคประกอบการพัฒนาครู พบวาความสัมพันธแตกตางจาก
ศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 มี 5 คู และขนาดความสัมพันธอยูในระดับต่ํา
(r < .2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุดมีคาเทากับ .180 เปนความสัมพันธระหวางการเขารับ
พัฒนาที่ตรงกับความตองการกับการทําวิจัยในชั้นเรียน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ําสุดมีคา
เทากับ .001 เปนความสัมพันธระหวางความตองการพัฒนาดวยวิธีการศึกษาดูงาน ฝกอบรม และ
ลาศึกษาตอกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู และสวนใหญความสัมพันธมีทิศทางเดียวกัน
หมายความวาถาตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดเพิ่มมากขึ้นอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดเพิ่มขึ้นดวย หรือหาก
ตัวบงชี้ตัวหนึ่งมีขนาดลดต่ําลงอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดลดต่ําลงดวย รายละเอียดดังตารางที่ 4.20
ข อ สรุ ป เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ของกลุ ม ตั ว อย า งคื อ
ความสัมพันธระหวางตัวบงชี้ในองคประกอบการพัฒนาครูมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลางถึง
ค อ นข า งสู ง และมี ทิ ศ ทางเดี ย วกั น ส ว นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรทํ า นายกั บ ตั ว แปรตาม
องคประกอบการพัฒนาครูความสัมพันธสวนใหญมีนัยสําคัญทางสถิติ ขนาดความสัมพันธอยูใน
ระดับต่ําถึงคอนขางต่ํา
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curr
proc
mate
eval
rese
reso
offi
size
plac
rati
comu
supe
assi
stru
budg
sex
age
grad
posi
sala
load
expe
inmo
oumo
ntra
ndev
Mean
S.D

curr
1
.715**
.690**
.661**
.503**
.090*
.066
-.031
.054
.043
.065
-.034
.002
.088*
.073

proc

mate

eval

rese

reso

1
.762**
.698**
.529**
.002
.036
-.043
.023
.019
.024
-.037
-.065
.011
-.030

1
.767**
.613**
.057
.044
-.026
.035
-.001
.074*
-.002
-.058
.074*
.045

1
.647**
.027
.045
-.053
.037
-.034
.032
.007
.006
.067
.038

1
.082*
.013
.018
.015
.045
.045
-.005
.010
.018
.042

1
-.049
1
.299** -.396**
1
.074* -.254** .464**
.057 .157** .334**
.260** -.141** .133**
.099** .034 -.058
.078* .040 -.052
.327** -.088* .193**
.593** .000
.051

-.022 .029
.009
-.010
.072
.136** .057
.051
.036
-.019
-.024 -.026 -.027 -.082* -.165**
.082* .038
.050
.030
.019
.127** .054
.050
.030
-.009
-.028 -.013
.006
.005
.074*
.138** .058
.046
.056
.006
.378** .424** .407** .412** .310**
.361** .253** .298** .287** .270**
.113** .074* .101** .121** .180**
.003 -.017 -.057 -.001 .072
3.834 4.093 3.844 3.873 3.508
0.620 0.557 0.592 0.608 0.737
KMO: Measure of Sampling Adequacy = 0.773,

offi

size

plac

rati

comu

supe

assi

stru

budg

1
.209**
.115**
-.096*
.004
.271**
.082*

1
-.091*
-.141**
-.043
.185**
-.036

1
.236**
.077*
.217**
.355**

1
.080*
.086*
.301**

1
.062
.190**

1
.457**

1

.013 -.139** .069
.014
.037
.009 -.062 .027 -.023 -.009
.073 .362** -.052 -.016 .134** .009
.038 .089* .019 .124**
.043
.000 -.019 .036
-.036 -.068 -.038 .029
.011
.039
-.105** .712** -.280** -.140** .136** -.086* .024
.053 -.085* .023
.034 .439** -.090* -.030 .147** -.010 .023 .100** -.006 .111**
.012 .081* -.105** -.097** -.059 -.006 -.033 -.011 -.146** -.036
.094* .374** -.046 -.007 .124** .014
.040 .117** .048 .150**
.009 .075* -.057 .025
.004
.000 -.091* -.006 .011
.003
.033
.059 -.009 .051
-.018
.056 -.029 .024
.033
.032
-.003 .126** -.006 .012
.038
-.050 -.025 .015 -.027 -.023
.034 -.040 .005
.010
-.004 -.057 -.020 .028
.025 -.015
7.117 0.797 0.485 0.494 20.557 9.219 7.353 5.519 4.010 0.713
2.895 0.402 0.500 0.500 3.839 3.787 3.009 2.254 0.606 0.453
Bartlett’s Test of Sphericity: Chi-Square = 7873.514, df = 325, p = 0.000

sex

1
-.091*
-.011
-.114**
-.073*
.045
-.054
.049
-.043
-.033
-.026
0.767
0.423

age

1
-.013
.446**
.856**
-.043
.906**
.005
.046
-.045
-.127**
43.163
8.701

grad

1
-.118**
-.077*
.082*
-.003
-.096*
.009
-.127**
-.072
0.911
0.285

posi

1
.608**
-.005
.470**
.047
.105**
.157**
-.064
0.849
0.359

sala

1
-.089*
.897**
.033
.054
.027
-.107**
18,746
7,225

load

expe

1
-.065
1
-.004
.020
-.015
.047
.123**
.012
-.051 -.102**
20.996 18.899
3.552 9.503

inmo

oumo

1
.249**
.129**
-.007
4.531
0.481

1
.112**
-.015
3.723
0.933

ntra

1
.065
3.996
2.781

ndev

1
0.447
0.498

®¤µ¥Á®» * p < .05, ** p < .0 1
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความตรงของโมเดลการวัด
การวิเคราะหในตอนนี้มีเปาหมายเพื่อตรวจสอบความตรงหรือความสอดคลองของโมเดล
การวัดซึ่งเปนโมเดลสมมติฐานทางทฤษฎี (proposed model) วามีความสอดคลองกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษหรือไม หรือตัวบงชี้ที่ใชในการวัดเปนตัวแทนของการวัดตัวแปรหรือไม เนื่องจาก
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยเปนตัวแปรที่สรางจากทฤษฎี (construct) ไมสามารถวัดไดโดยตรงตองวัด
ทางออมจากตัวแปรสังเกตได การวิจัยครั้งนี้มีโมเดลการวัดที่ใชในการวิเคราะหขอมูลถือเปน
ตัวแปรแฝง 7 ตัวไดแก ตัวแปรแฝงการพัฒนาครู ตัวแปรแฝงดานกายภาพ ตัวแปรแฝงดานสังคม
ตัวแปรแฝงดานองคการ ตัวแปรแฝงภูมิหลังของบุคคล ตัวแปรแฝงแรงจูงใจ และตัวแปรแฝงความ
ตองการพัฒนา ดังนั้นกอนนําไปใชจําเปนตองตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของตัวแปรแฝง
ดังกลาวกอน วิธีทางสถิติที่ใชคือการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (single level
confirmatory factor analysis) ดวยโปรแกรม Mplus 2.13 ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับการวิเคราะห
โมเดลสมการโครงสร า งพหุ ร ะดั บ ต อ ไป หากผลการวิเ คราะห พ บว า โมเดลมีค วามสอดคล อ ง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ แสดงวาโมเดลมีความตรงเชิงโครงสราง ซึ่งพิจารณาไดจากคา χ2
ที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) คาดัชนีรากของ
คาเฉลี่ยกําลังสองของการประมาณคาความคลาดเคลื่อน (RMSEA) คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลัง
สองของสวนเหลือมาตรฐาน (SRMR) เปนตน ถาโมเดลที่ไดไมมีความตรง ผูวิจัยจะปรับโมเดลแลว
วิเคราะหใหม การปรับแกใชขอเสนอแนะที่โปรแกรมรายงานหลังจากเสร็จสิ้นการคํานวณโดย
พิจารณาดัชนีปรับรูปแบบ (modification indices) และพื้นฐานทางทฤษฎีที่ผูวิจัยศึกษาจาก
เอกสารและการวิจัยที่เกี่ยวของจนกวาจะไดโมเดลที่มีความตรง
ทั้งนี้กอนทําการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางไดดําเนินการวิเคราะหคา
สหสั ม พั น ธ ก อ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ตรวจสอบว า ตั ว แปรสั ง เกตได ทุ ก ตั ว ในโมเดลมี
ความสัมพันธกันหรือไม ทิศทางและขนาดของความสัมพันธเปนอยางไร โดยใชสถิติสหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation) รายละเอียดการตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสรางของโมเดลการวัดของแตละตัวแปรแฝงเปนดังนี้
3.1 ผลการวิเคราะหความตรงของโมเดลการวัดการพัฒนาครู
ตัวบงชี้ที่ใชในการวัดการพัฒนาครูในการวิจัยครั้งนี้วัดจากตัวบงชี้ 5 ตัวไดแก 1) การ
พัฒนาครูดานหลักสูตร 2) การพัฒนาครูดานกระบวนการจัดการเรียนรู 3) การพัฒนาครูดานการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู 4) การพัฒนาครูดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 5) การพัฒนาครูดาน
การทําวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งในผลการวิเคราะหถือเปนตัวแปรสังเกตได
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ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดทั้ง 5 ตัวของโมเดลการวัดการ
พัฒนาครูพบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมด 10 คู มีคาแตกตางจากศูนยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู โดยทุกคูมีคาความสัมพันธเปนบวก และมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยูระหวาง .503 ถึง .767 แสดงวาตัวแปรสังเกตไดของโมเดลมีความสัมพันธระหวาง
กันจริง และลักษณะความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือถาตัวแปรหนึ่งมีขนาดเพิ่มมาก
ขึ้นอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดเพิ่มขึ้นดวย หรือหากตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดลดต่ําลงอีกตัวหนึ่งก็จะมี
ขนาดลดต่ําลงดวย ดานขนาดของความสัมพันธพบวา ตัวแปรมีความสัมพันธระดับปานกลาง
(.4 < r < .6) จนถึงคอนขางสูง (.6 < r < .8) ทั้งนี้ตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีความผันแปรรวมกัน (r2)
ระหวาง 25.30% ถึง 58.83%
ผลการทดสอบคาสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งเปนคาสถิติทดสอบสมมติฐานวา
เมทริกซสหสัมพันธนั้นเปนเมทริกซเอกลักษณ (identity metrix) หรือไม พบวาไดคา χ2 = 2365.511
(df = 10, p = .000) ซึ่งแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับ
ผลการวิเคราะหคาดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ซึ่งมีคาเขาใกล 1 (KMO = .876) แสดงให
เห็นวาเมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมเปนเมทริกซเอกลักษณและมีความสัมพันธกัน
ระหวางตัวแปรมากพอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางได
รายละเอียดคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดในโมเดล
การวัดการพัฒนาครูดังตารางที่ 4.5
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (single level CFA) ดวยโปรแกรม
Mplus 2.13 พบวาโมเดลการวัดการพัฒนาครูมีความตรงเชิงโครงสราง โดยพิจารณาจากคาสถิตทิ ี่
ใชตรวจสอบความตรงของโมเดลไดแก คา χ2 = 5.549, df = 3, p = .135 ดัชนี CFI = 0.999,
TLI = 0.996, RMSEA = 0.034, SRMR = 0.008 และχ2/df = 1.850 ซึ่งคา p มากพอที่จะไม
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาผลการทดสอบคาχ2แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลทางทฤษฎีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ หรือ
โมเดลการวัดมีความตรงเชิงโครงสรางและสอดคลองกับผลการวิเคราะหคาดัชนี CFI และ TLI
ที่มีคามากกวา .09 ดัชนี RMSEA ที่มีคาต่ํากวา .05 ดัชนี SRMR ที่มีคาต่ํากวา .08 และχ2/df
มีคานอยกวา 2
เมื่อพิจารณาความสําคัญขององคประกอบแตละตัวแปรสังเกตไดในโมเดลการวัดการ
พัฒนาครูจากคาสัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบ (b) ของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 5 ตัวพบวา คา
สัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบของทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (คาสถิติ t > 2.58)
โดยตัวแปรที่มีน้ําหนักความสําคัญสูงที่สุดคือ การพัฒนาสื่อการเรียนรู (b = 0.91) รองลงมา
ไดแก การวัดและประเมินผลการเรียนรู (b = 0.84) กระบวนการจัดการเรียนรู (b = 0.83) การ
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พัฒนาหลักสูตร (b = 0.76) ตามลําดับ สวนตัวแปรที่มีน้ําหนักความสําคัญคอนขางต่ํากวา
ตัวแปรอื่นคือ การทําวิจัยในชั้นเรียน (b = 0.66) โดยตัวแปรสังเกตไดเหลานี้มีความแปรปรวน
รวมกันกับโมเดลการวัดการพัฒนาครูประมาณรอยละ 44.00 ถึง 83.00 โดยพิจารณาจากคา
สัมประสิทธิ์ความเที่ยง (R2) ที่มีคาอยูระหวาง 0.44 ถึง 0.83 รายละเอียดดังตารางที่ 4.6 และ
ภาพที่ 4.1
ตารางที่ 4.5 คาเฉลี่ย คาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดใน
โมเดลการวัดการพัฒนาครู (N=720)
ตัวแปรสังเกตได

คาสหสัมพันธ
3.

1.
2.
1.หลักสูตร
1.000
2.กระบวนการจัดการเรียนรู
.715**
1.000
3.การพัฒนาสื่อการเรียนรู
.690**
.762**
1.000
4.การวัดและการประเมินผลฯ
.661**
.698**
.767**
5.การทําวิจัยในชั้นเรียน
.503**
.529**
.613**
คาเฉลี่ย
3.834
4.093
3.844
SD
.620
.557
.592
KMO: Measure of Sampling Adequacy = .876,
Bartlett’s Test of Sphericity: Chi-Square =2365.511, df = 10, p = .000
หมายเหตุ

4.

1.000
.647**
3.873
.608

5.

1.000
3.508
.737

* p < .05, ** p < .01

ตารางที่ 4.6 คาสถิติผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดการพัฒนาครู
คาสถิติผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว
(single level CFA model)
ตัวแปรสังเกตได
น้ําหนัก
SE
t
สปส.คะแนน
องคประกอบ (b)
องคประกอบ (FS)
1.หลักสูตร
0.76
0.23
2.กระบวนการจัดการเรียนรู
0.83**
0.04
26.50
0.24
3.การพัฒนาสื่อการเรียนรู
0.91**
0.05
24.95
0.25
4.การวัดและการประเมินผลฯ
0.84**
0.05
23.44
0.24
5.การทําวิจัยในชั้นเรียน
0.66**
0.06
17.68
0.21
χ2 = 5.549, df = 3, p = 0.135, CFI = 0.999, TLI = 0.996, RMSEA = 0.034, SRMR = 0.008
หมายเหตุ

|t| > 1.96 หมายถึง p < .05, |t| > 2.58 หมายถึง p < .01

R2
0.59
0.69
0.83
0.71
0.44
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หลักสูตร

0.64

กระบวนการ

0.55

สื่อการเรียนรู

0.41

วัดและประเมินผล

0.54

การทําวิจัยในชั้นเรียน

0.75

0.76
0.83**
1.00

การพัฒนาครู

0.91**
0.84**
0.66**

0.08

0.09

χ2 = 5.549, df = 3, p = 0.135, χ2/df = 1.850, CFI = 0.999, TLI = 0.996,
RMSEA = 0.034, SRMR = 0.008 (Mplus 2.13)

ภาพที่ 4.1 โมเดลการวัดการพัฒนาครู
ผลจากการวิเคราะหสามารถนําคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ (factor
coefficient) มาสรางเปนสมการองคประกอบการพัฒนาครู ในรูปคะแนนดิบไดดังนี้
การพัฒนาครู = 0.23 (หลักสูตร) + 0.24 (กระบวนการจัดการเรียนรู)
+ 0.25 (สื่อการเรียนรู) + 0.24 (วัดและประเมินผลการเรียนรู)
+ 0.21 (การทําวิจัยในชัน้ เรียน)

score

จากข อ มู ลข า งต น สรุ ป ว า โมเดลการวั ดที่ ส ร า งขึ้น ตามทฤษฎี มีค วามตรงหรือ มี ความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งตัวบงชี้ทั้ง 5 ตัว เปนองคประกอบที่สําคัญในการวัดการพัฒนา
ครู โดยทุ ก ตั ว มี ค า น้ํ า หนั ก เป น บวก หมายความว า หากครู ผู ส อนเพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะ
ความสามารถ และคุณสมบัติที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติงานตามลักษณะของตัวบงชี้ดังกลาวนี้สูง ก็
จะสงผลใหการพัฒนาครูอยูในระดับสูงดวย ในทางตรงกันขามหากปฏิบัติตามลักษณะของตัวบงชี้
เหล า นี้ ต่ํ า ก็ จ ะส ง ผลให ก ารพั ฒ นาครู ต่ํ า ด ว ย นอกจากนี้ ก ารที่ ตั ว แปรสั ง เกตได ทั้ ง หมดมี
ความสัมพันธกันทางบวกในระดับคอนขางสูง (r มีคาระหวาง .503 ถึง .767) แสดงวาองคประกอบ
การวัดการพัฒนาครูแตละตัวนั้นมีความสัมพันธเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ดังภาพที่ 4.1
3.2 ผลการวิเคราะหความตรงของโมเดลการวัดดานกายภาพ
ตัวบงชี้ที่ใชวัดองคประกอบดานกายภาพในการวิจัยครั้งนี้วัดจาก 5 ตัวบงชี้ ไดแก 1) แหลง
ทรัพยากรการเรียนรู 2) ความเปนสังกัดสปช.และสศ.เดิม 3) ความเปนโรงเรียนขนาดเล็ก 4) ความ
เปนโรงเรียนในเขตเทศบาล และ 5) สัดสวนนักเรียนตอครู ซึ่งในการวิเคราะหถือเปน ตัวแปรสังเกตได
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดทั้ง 5 ตัวของโมเดลการวัดดาน
กายภาพ พบวาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมด 10 คู มีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 7 คู และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 คู โดยทุกคูมีคา
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ความสัมพันธเปนบวกและมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .049 ถึง .464 แสดงวา ตัวแปร
สังเกตไดมีความสัมพันธกัน โดยเปนไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือถาตัวแปรหนึ่งมีขนาดเพิ่มมากขึน้
อีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดเพิ่มขึ้นดวย หรือหากตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดลดต่ําลงอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาด
ลดต่ําลงดวย ดานขนาดของความสัมพันธพบวาตัวแปรมีความสัมพันธระดับต่ํา (r < .2) ถึง
ปานกลาง (.4 < r < .6) ทั้งนี้ตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีความผันแปรรวมกัน (r2) ระหวาง 0.24%
ถึง 21.53%
ผลการทดสอบคาสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งเปนคาสถิติทดสอบสมมติฐานวา
เมทริกซสหสัมพันธนั้นเปนเมทริกซเอกลักษณ (identity metrix) หรือไม พบวาไดคา χ2 = 556.147
(df = 10, p = .000) ซึ่งแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการวิเคราะห
คาดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ซึ่งมีคา .510 แสดงใหเห็นวาเมทริกซสหสัมพันธของตัวแปร
สั ง เกตไดไมเ ป น เมทริ ก ซเ อกลั ก ษณแ ละมีความสัม พัน ธกั น ระหว า งตั ว แปรมากพอที่ จ ะนํา มา
วิ เคราะห องค ประกอบเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร างได รายละเอียดคาเฉลี่ย ค าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดในโมเดลการวัดดานกายภาพ รายละเอียด
ดังตารางที่ 4.7
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (single level CFA) ดวยโปรแกรม Mplus
2.13 พบวาโมเดลการวัดดานกายภาพมีความตรงเชิงโครงสราง โดยพิจารณาจากคาสถิติท่ีใช
ตรวจสอบความตรงของโมเดลไดแก คา χ2 = 7.307, df = 5, p = .199 ดัชนี CFI = 0.996,
TLI = 0.992, RMSEA = 0.025, SRMR = 0.017 และ χ2/df = 1.461 ซึ่งคา p มากพอที่จะไมปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก แสดงวาผลการทดสอบคา χ2 แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลทางทฤษฎีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ หรือโมเดลการวัด
มีความตรงเชิงโครงสรางและสอดคลองกับผลการวิเคราะหคาดัชนี CFI และ TLI ที่มีคามากกวา .09
ดัชนี RMSEA ที่มีคาต่ํากวา .05 ดัชนี SRMR ที่มีคาต่ํากวา .05 และ χ2/df มีคานอยกวา 2
เมื่อ พิจ ารณาความสํา คัญ ขององคป ระกอบแตล ะตัว แปรสัง เกตไดใ นโมเดลการวัด
ดานกายภาพจากคาสัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบ (b) ของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 5 ตัว พบวา
คาสัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบของทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 (คาสถิติ t > 2.58)
โดยตัวแปรที่มีน้ําหนักความสําคัญสูงที่สุดคือ ความเปนโรงเรียนขนาดเล็ก (b = 0.96) รองลงมาไดแก
ความเปนโรงเรียนในเขตเทศบาล (b = 0.49) ความเปนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติและกรมสามัญศึกษาเดิม (b = 0.42) สัดสวนนักเรียนตอครู (b = 0.36)
ตามลําดับ สวนตัวแปรที่มีน้ําหนักความสําคัญคอนขางต่ํากวาตัวแปรอื่นคือ แหลงทรัพยากรการ
เรียนรู (b = 0.17) โดยตัวแปรสังเกตไดเหลานี้มีความแปรปรวนรวมกันกับโมเดลการวัดดานกายภาพ
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ประมาณรอยละ 3.00 ถึง 92.00 โดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง (R2) ที่มีคาอยูระหวาง
0.03 ถึง 0.92 รายละเอียดดังตารางที่ 4.8 และภาพที่ 4.2
ตารางที่ 4.7 คาเฉลี่ย คาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดใน
โมเดลการวัดดานกายภาพ (N=321)
คาสหสัมพันธ
3.

ตัวแปรสังเกตได

1.
2.
1. แหลงทรัพยากรการเรียนรู
1.000
2. ความเปนสังกัดสปช.และสศ.เดิม
.049
1.000
3. ความเปนโรงเรียนขนาดเล็ก
.299**
.396** 1.000
4. ความเปนโรงเรียนในเขตเทศบาล
.074*
.254**
.464**
5. สัดสวนนักเรียนตอครู
.057
.157**
.334**
คาเฉลี่ย
7.117
.797
.485
SD
2.895
.402
.500
KMO: Measure of Sampling Adequacy = .510,
Bartlett’s Test of Sphericity: Chi-Square = 556.147, df = 10, p = .000
หมายเหตุ

4.

5.

1.000
.209**
.494
.500

1.000
20.557
3.839

* p < .05, ** p < .01

ตารางที่ 4.8 คาสถิติผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดดานกายภาพ
ตัวแปรสังเกตได

คาสถิติผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว
(single level CFA model)
น้ําหนัก
SE
t
สปส.คะแนน
R2
องคประกอบ (b)
องคประกอบ (FS)
0.17
0.21
0.03

1. แหลงทรัพยากรการเรียนรู
2. ความเปนสังกัดสปช.และ
0.42**
0.09
4.05
0.28
สศ.เดิม
3. ความเปนโรงเรียนขนาดเล็ก
0.96**
0.23
4.41
0.46
4. ความเปนโรงเรียนในเขต
0.49**
0.12
4.13
0.38
เทศบาล
5. สัดสวนนักเรียนตอครู
0.35**
0.71
3.92
0.22
χ2 = 7.307, df = 5, p = 0.199, CFI = 0.996, TLI = 0.992, RMSEA = 0.025, SRMR = 0.017
หมายเหตุ

|t| > 1.96 หมายถึง p < .05, |t| > 2.58 หมายถึง p < .01

0.17
0.92
0.24
0.12
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แหลงทรัพยากร

0.95

0.17
0.42**
1.00

ดานกายภาพ

0.96**
0.49**
0.35**

0.14

ความเปนสังกัด
สปช.และ สศ.เดิม

0.91

ความเปนโรงเรียน
ขนาดเล็ก

0.28

ความเปนโรงเรียนใน
เขตเทศบาล

0.87

-0.31

สัดสวนนักเรียนตอครู

0.94

χ2 = 7.307, df = 5, p = 0.199, χ2/df = 1.461, TLI = 0.992,
RMSEA = 0.025, SRMR = 0.017 (Mplus 2.13)

ภาพที่ 4.2 โมเดลการวัดดานกายภาพ
ผลจากการวิเคราะหสามารถนําคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ (factor
coefficient) มาสรางเปนสมการองคประกอบดานกายภาพ ในรูปคะแนนดิบไดดังนี้
ดานกายภาพ = 0.21 (ทรัพยากร) + 0.28 (ความเปนสังกัดสปช.และสศ.เดิม)
+ 0.46 (ความเปนโรงเรียนขนาดเล็ก)
+ 0.38 (ความเปนโรงเรียนในเขตเทศบาล)
+ 0.22 (สัดสวนนักเรียนตอครู)

score

จากข อมู ลข างต นสรุ ปว า โมเดลการวั ด ที่ ส ร า งขึ้ น ตามทฤษฎีมี ค วามตรงหรื อ มี ค วาม
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งตัวบงชี้ทั้ง 5 ตัว เปนองคประกอบที่สําคัญในการวัดดาน
กายภาพ โดยทุกตัวมีคาน้ําหนักเปนบวก ซึ่งหมายถึงหากโรงเรียนมีลักษณะตามตัวบงชี้ดังกลาวสูงก็
จะสงผลใหอ งคป ระกอบดา นกายภาพอยูใ นระดับ สูง ดว ย ในทางตรงกัน ขา มหากโรงเรีย นมี
ลักษณะตามตัวบงชี้ดังกลาวต่ําก็จะสงผลใหองคประกอบดานกายภาพต่ําดวย นอกจากนี้การที่ตัว
แปรสังเกตไดทั้งหมดมีความสัมพันธทางบวก แสดงใหเห็นวาองคประกอบการวัดดานกายภาพแตละ
ตัวนั้นมีความสัมพันธเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ดังภาพที่ 4.2
3.3 ผลการวิเคราะหความตรงของโมเดลการวัดดานสังคม
ตัวบงชี้ที่ใชในการวัดองคประกอบดานสังคมในการวิจัยครั้งนี้ วัดจาก 2 ตัวบงชี้ไดแก
ความรวมมือกับภายนอก และการนิเทศครู ซึ่งในผลการวิเคราะหถือเปนตัวแปรสังเกตได
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดทั้ง 2 ตัวของโมเดลการวัดดานสังคม
พบวาความสัมพันธระหวางตัวแปรมีเพียง 1 คู ซึ่งมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 มีความสัมพันธเปนบวกและมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่ .236 แสดงวาตัวแปรสังเกตได
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ของโมเดลนี้มีความสัมพันธระหวางกัน และลักษณะความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ
ถาตัวแปรหนึ่งมีขนาดเพิ่มมากขึ้นอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดเพิ่มขึ้นดวย หรือหากตัวแปรตัวหนึ่งมี
ขนาดลดต่ํ า ลงอี ก ตั ว หนึ่ ง ก็ จ ะมี ข นาดลดต่ํ า ลงด ว ย ด า นขนาดของความสั ม พั น ธ พ บว า
ความสัมพันธอยูในระดับคอนขางต่ํา (.2 < r < .4) ทั้งนี้ตัวแปรสังเกตไดมีความผันแปรรวมกัน (r2)
ที่ 5.57%
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบคาสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งเปนคาสถิติทดสอบ
สมมติฐานวาเมทริกซสหสัมพันธนั้นเปนเมทริกซเอกลักษณ (identity metrix) หรือไม พบวาไดคา
χ2 = 41.006 (df = 1, p = .000) ซึ่งแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมี
คาดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ที่ .500 แสดงใหเห็นวาเมทริกซสหสัมพันธของตัวแปร
สังเกตไดไมเปนเมทริกซเอกลักษณและมีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรพอที่จะนํามาวิเคราะห
องคประกอบเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางได รายละเอียดดังตารางที่ 4.9
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (single level CFA) ดวยโปรแกรม
Mplus 2.13 พบวาโมเดลการวัดดานสังคมมีความตรงเชิงโครงสราง โดยพิจารณาจากคาสถิติที่ใช
ตรวจสอบความตรงของโมเดลไดแก คา χ2 = 1.548, df = 1, p = .213 ดัชนี CFI = 0.986,
TLI = 0.986, RMSEA = 0.028, SRMR = 0.034 และ χ2/df = 1.548 ซึ่งคา p มากพอที่จะไม
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาผลการทดสอบคา χ2 แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลทางทฤษฎีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ หรือ
โมเดลการวัดมีความตรงเชิงโครงสรางและสอดคลองกับผลการวิเคราะหคาดัชนี CFI และ TLI ที่มี
คามากกวา .09 ดัชนี RMSEA ที่มคี าต่ํากวา .05 ดัชนี SRMR ที่มีคาต่ํากวา .05 และ χ2/df มีคา
นอยกวา 2
เมื่อ พิจ ารณาความสํา คัญ ขององคป ระกอบแตล ะตัว แปรสัง เกตไดใ นโมเดลการวัด
ดานสังคมจากคาสัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบ (b) ของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 2 ตัว พบวาคา
สัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบของทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (คาสถิติ t > 2.58)
โดยตัวแปรที่มีน้ําหนักความสําคัญสูงที่สุดคือ ความรวมมือกับภายนอก (b = 0.99) สําหรับการ
นิเทศครูมีน้ําหนักความสําคัญรองลงมา (b = .25) โดยตัวแปรสังเกตไดเหลานี้มีความแปรปรวน
รวมกันกับโมเดลการวัดดานสังคมประมาณรอยละ 99.00 และรอยละ 6.00 ตามลําดับโดย
พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง (R2) ที่มีคาอยูระหวาง 0.99 และ 0.06 รายละเอียด
ดังตารางที่ 4.10 และภาพที่ 4.3
ผลจากการวิเคราะหสามารถนําคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ (factor score
coefficient) มาสรางเปนสมการองคประกอบดานสังคม ในรูปคะแนนดิบไดดังนี้
ดานสังคม = 0.64 (ความรวมมือภายนอก) + 0.64 (การนิเทศครู)
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ตารางที่ 4.9 คาเฉลี่ย คาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดใน
โมเดลการวัดดานสังคม (N=321)
คาสหสัมพันธ

ตัวแปรสังเกตได

1.
1.000
.236**
9.219
3.787

2.

1. ความรวมมือกับภายนอก
2. การนิเทศครู
คาเฉลี่ย
SD
KMO: Measure of Sampling Adequacy = .500,
Bartlett’s Test of Sphericity: Chi-Square = 41.006, df = 1, p = .000
หมายเหตุ

1.000
7.353
3.009

* p < .05, ** p < .01

ตารางที่ 4.10 คาสถิติผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดดานสังคม
คาสถิติผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว
(single level CFA model)
ตัวแปรสังเกตได
น้ําหนัก
SE
t
สปส.คะแนน
R2
องคประกอบ (b)
องคประกอบ (FS)
1. ความรวมมือกับภายนอก
0.99
0.64
0.99
2. การนิเทศครู
0.25**
0.03
6.73
0.64
0.06
χ2 = 1.548, df = 1, p = 0.213, CFI = 0.986, TLI = 0.986, RMSEA = 0.028, SRMR = 0.034
|t| > 1.96 หมายถึง p < .05, |t| > 2.58 หมายถึง p < .01

หมายเหตุ
1.00

0.99

ดานสังคม

ความรวมมือกับภายนอก

0.01

การนิเทศครู

0.97

0.24**

χ2 = 1.548, df = 1, p = 0.213, χ2/df = 1.548, CFI = 0.986, TLI = 0.986,
RMSEA = 0.028, SRMR = 0.034 (Mplus 2.13)

ภาพที่ 4.3 โมเดลการวัดดานสังคม
จากข อ มู ลข า งต น สรุ ป ว า โมเดลการวั ดที่ ส รา งขึ้น ตามทฤษฎี มีค วามตรงหรือ มี ความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งตัวบงชี้ทั้ง 2 ตัวเปนองคประกอบที่สําคัญในการวัดดานสังคม
โดยทุกตัวมีคาน้ําหนักเปนบวก หมายความวาหากโรงเรียนมีลกั ษณะตามตัวบงชี้ดังกลาวนี้สูงก็จะ
สงผลใหองคประกอบดานสังคมอยูในระดับสูงดวย ในทางตรงกันขามหากโรงเรียนมีลักษณะตาม
ตั ว บ ง ชี้ ดั ง กล า วนี้ ต่ํ า ก็ จ ะส ง ผลให อ งค ป ระกอบด า นสั ง คมต่ํ า ด ว ย แต ตั ว แปรสั ง เกตได มี
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ความสัมพันธกันทางบวกในระดับคอนขางต่ํา (r = .236) แสดงวาองคประกอบดานสังคมแตละตัว
มีความสัมพันธเกื้อหนุนซึ่งกันและกันคอนขางนอย ดังแผนภาพที่ 4.3
3.4 ผลการวิเคราะหความตรงของโมเดลการวัดดานองคการ
ตัวบงชี้ที่ใชในการวัดองคประกอบดานองคการ ในการวิจัยครั้งนี้วัดจาก 3 ตัวบงชี้ไดแก
การจัดครูเขารับการพัฒนา โครงสรางการบริหารดานพัฒนาครู และการจัดสรรงบประมาณการ
พัฒนาครู ซึ่งในผลการวิเคราะหถือเปนตัวแปรสังเกตได
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดทั้ง 3 ตัวของโมเดลการวัดดาน
องคการ พบวาความสัมพันธระหวางตัวแปรจํานวน 2 คูที่มีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ทุกคูมีคาความสัมพันธเปนบวกและมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
.062 ถึง .457 แสดงวาตัวแปรสังเกตไดของโมเดลนี้มีความสัมพันธระหวางกันและลักษณะ
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือถาตัวแปรหนึ่งมีขนาดเพิ่มมากขึ้นอีกตัวหนึ่งก็จะมี
ขนาดเพิ่มขึ้นดวย หรือหากตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดลดต่ําลงอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดลดต่ําลงดวย
ขนาดของความสัมพันธพบวาความสัมพันธอยูในระดับต่ํา (r < .2) ถึงระดับปานกลาง (.4 < r <.6)
ทั้งนี้ตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีความผันแปรรวมกัน (r2) ระหวาง 0.38% ถึง 20.89%
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบคาสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งเปนคาสถิติทดสอบ
สมมติฐานวาเมทริกซสหสัมพันธนั้นเปนเมทริกซเอกลักษณ (identity metrix) หรือไม พบวาไดคา
χ2 = 194.597 (df = 3, p = .000) ซึ่งแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
มีคาดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ที่ .508 แสดงใหเห็นวาเมทริกซสหสัมพันธของตัวแปร
สังเกตไดไมเปนเมทริกซเอกลักษณและมีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรระดับที่นอยมาก แตก็
เพียงพอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางได รายละเอียด
ดังตารางที่ 4.11
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (single level CFA) ดวยโปรแกรม
Mplus 2.13 พบวาโมเดลการวัดดานองคการมีความตรงเชิงโครงสราง โดยพิจารณาจากคาสถิติที่
ใชตรวจสอบความตรงของโมเดลไดแก คา χ2 = 3.733, df = 2, p = .152 ดัชนี CFI = 0.991,
TLI = 0.986, RMSEA = 0.035, SRMR = 0.054 และ χ2/df = 1.867 ซึ่งคา p มากพอที่จะไม
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาผลการทดสอบคา χ2 แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลทางทฤษฎีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ หรือ
โมเดลการวัดมีความตรงเชิงโครงสรางและสอดคลองกับผลการวิเคราะหคาดัชนี CFI และ TLI ที่มี
คามากกวา .09 ดัชนี RMSEA ที่มีคาต่ํากวา .05 ดัชนี SRMR ที่มีคาต่ํากวา .05 และχ2/df มีคา
นอยกวา 2
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เมื่อพิจารณาความสําคัญขององคประกอบแตละตัวแปรสังเกตไดในโมเดลการวัดดาน
องคการจากคาสัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบ (b) ของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 3 ตัว พบวาคา
สัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบของการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาครูมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (คาสถิติ t > 2.58) โดยตัวแปรที่มีน้ําหนักความสําคัญสูงที่สุดคือ การจัดครูเขารับการ
พัฒนา (b = 0.93) รองลงมาคือ ความจัดสรรงบประมาณการพัฒนาครู (b = 0.20) สําหรับ
โครงสรางการบริหารดานพัฒนาครูมีน้ําหนักความสําคัญนอยที่สุด (b = 0.06) สําหรับสัมประสิทธิ์
ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตไดวัดจากคา R2 แสดงใหเห็นถึงความแปรปรวนรวมของตัวแปร
สังเกตไดกับตัวแปรแฝงดานองคการอยูในระดับต่ําและระดับสูง (R2 = 0.01, 0.04, 0.86
ตามลําดับ) รายละเอียดดังตารางที่ 4.12 และภาพที่ 4.4
ผลจากการวิเคราะหสามารถนําคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ (factor score
coefficient) มาสรางเปนสมการองคประกอบดานองคการ ในรูปคะแนนดิบไดดังนี้
ดานองคการ = 0.27 (การจัดครูเขารับการพัฒนา) + 0.52 (โครงสรางการบริหาร)
+ 0.56 (ความจัดสรรงบประมาณการพัฒนาครู)
ตารางที่ 4.11 คาเฉลี่ย คาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดใน
โมเดลการวัดดานองคการ (N=321)
ตัวแปรสังเกตได

1.
1.000
.062
.190**
5.519
2.254

คาสหสัมพันธ
2.

1. การจัดครูเขารับการพัฒนา
2. โครงสรางการบริหารดานพัฒนาครู
1.000
3. ความจัดสรรงบประมาณการพัฒนาครู
.457**
คาเฉลี่ย
4.010
SD
.606
KMO: Measure of Sampling Adequacy = .508,
Bartlett’s Test of Sphericity: Chi-Square = 194.597, df = 3, p = .000
หมายเหตุ

* p < .05, ** p < .01

3.

1.000
.713
.453
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ตารางที่ 4.12 คาสถิติผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดดานองคการ
คาสถิติผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว
(single level CFA model)
น้ําหนัก
สปส.คะแนน
SE
t
R2

ตัวแปรสังเกตได

องคประกอบ (b)

องคประกอบ (FS)

1. การจัดครูเขารับการพัฒนา
0.93
0.27
2. โครงสรางการบริหารดานพัฒนาครู
0.06
0.01 1.55
0.52
3. ความจัดสรรงบประมาณการพัฒนาครู
0.20**
0.01 4.98
0.56
χ2 = 3.733, df = 2, p = 0.152, CFI = 0.991, TLI = 0.986, RMSEA = 0.035, SRMR = 0.054

0.86
0.01
0.04

|t| > 1.96 หมายถึง p < .05, |t| > 2.58 หมายถึง p < .01

หมายเหตุ

0.93
1.00

ดานองคการ

0.06
0.20**

การจัดครูเขารับการพัฒนา

0.14

โครงสรางการบริหาร

0.99

ความจัดสรรงบประมาณ
การพัฒนาครู

0.47
0.96

χ2 = 3.733, df = 2, p = 0.152, χ2/df = 1.867, CFI = 0.991, TLI = 0.986,
RMSEA = 0.035, SRMR = 0.054 (Mplus 2.13)

ภาพที่ 4.4 โมเดลการวัดดานองคการ
จากขอ มู ลข า งต น สรุ ป ว า โมเดลการวั ดที่ ส รา งขึ้ น ตามทฤษฎี มีค วามตรงหรือ มี ความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งตัวบงชี้ทั้ง 3 ตัวเปนองคประกอบที่สําคัญในการวัดดาน
องคการ โดยทุกตัวมีคาน้ําหนักเปนบวก หมายความวาหากโรงเรียนมีลกั ษณะตามตัวบงชีด้ งั กลาว
นี้สูงก็จะสงผลใหองคประกอบดานองคการอยูในระดับสูงดวย ในทางตรงกันขามหากโรงเรียนมี
ลักษณะตามตัวบงชี้ดังกลาวนี้ต่ําก็จะสงผลใหองคประกอบดานองคการต่ําดวย แตตัวแปรสังเกต
ไดมีความสัมพันธกันทางบวกในระดับต่ําถึงปานกลาง (r มีคาระหวาง .062 ถึง .407) แสดงวา
องค ป ระกอบด า นองค ก ารแต ล ะตั ว มี ค วามสั ม พั น ธ เ กื้ อ หนุ น ซึ่ ง กั น และกั น น อ ยถึ ง ปานกลาง
ดังแผนภาพที่ 4.4
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3.5 ผลการวิเคราะหความตรงของโมเดลการวัดภูมหิ ลังของบุคคล
ตัวบงชี้ที่ใชในการวัดภูมิหลังของบุคคลในการวิจัยครั้งนี้ วัดจาก 7 ตัวบงชี้ไดแก 1) ความเปน
เพศหญิง 2) อายุ 3) ความเปนระดับการศึกษาปริญญาตรีและต่ํากวา 4) ความเปนตําแหนง คศ.1,
2 และ 3 5) เงินเดือน 6) ภาระงาน และ 7) ประสบการณทํางาน ซึ่งในผลการวิเคราะหถือเปนตัว
แปรสังเกตได
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดทั้ง 7 ตัวของโมเดลการวัดภูมิหลัง
ของบุคคล พบวาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมด 21 คู 7 คูมีคาแตกตางจากศูนยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 5 คูมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีคาความสัมพันธเปนบวก 14 คู และมีความสัมพันธเปนลบ 7 คู สําหรับคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยูระหวาง .005 ถึง .906 แสดงวาตัวแปรสังเกตไดของโมเดลมีความสัมพันธกัน สวน
ลักษณะความสัมพันธมีทั้ง 2 ลักษณะคือ เปนไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือถาตัวแปรหนึ่งมีขนาดเพิ่ม
มากขึ้นอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดเพิ่มขึ้นดวย หรือหากตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดลดต่ําลงอีกตัวหนึ่งก็จะมี
ขนาดลดต่ําลงดวย และลักษณะความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงขามกัน คือถาตัวแปรหนึ่งมีขนาด
เพิ่มมากขึ้นอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดลดต่ําลง หรือหากตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดลดต่ําลงอีกตัวหนึ่งก็จะมี
ขนาดเพิ่มขึ้น ดานของขนาดความสัมพันธ พบวาแตละคูมีทั้งอยูในระดับต่ํา (r < .2) ระดับปานกลาง
(.4 < r < .6) ระดับคอนขางสูง (.6 < r < .8) และระดับสูง (r > .8) ทั้งนี้ตัวแปรสังเกตไดมีความผันแปร
รวมกัน (r2) ตั้งแต 0.00 % ไปจนถึง 82.08 %
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบคาสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งเปนคาสถิติทดสอบ
สมมติฐานวาเมทริกซสหสัมพันธนั้นเปนเมทริกซเอกลักษณ (identity metrix) หรือไม พบวาไดคา
χ2 = 2856.967 (df = 21, p = .000) ซึ่งแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคลองกับผลการวิเคราะหคาดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ซึ่งมีคาเขาใกล 1 (KMO = .759)
แสดงให เ ห็ น ว า เมทริ ก ซ ส หสั ม พั น ธ ข องตั ว แปรสั ง เกตได ไ ม เ ป น เมทริ ก ซ เ อกลั ก ษณ แ ละมี
ความสัมพันธกันระหวางตัวแปรมากพอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบเพื่อตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสรางได รายละเอียดดังตารางที่ 4.13
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (single level CFA) ดวยโปรแกรม
Mplus 2.13 พบวาโมเดลการวัดภูมิหลังของบุคคลมีความตรงเชิงโครงสราง โดยพิจารณาจากคาสถิติ
ที่ใชตรวจสอบความตรงของโมเดลไดแก คา χ2 = 11.385, df = 8, p = .181 ดัชนี CFI = 0.999,
TLI = 0.997, RMSEA = 0.024, SRMR = 0.012 และ χ2/df = 1.423 ซึ่งคา p มากพอที่จะไม
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาผลการทดสอบคา χ2 แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลทางทฤษฎีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ หรือ
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โมเดลการวัดมีความตรงเชิงโครงสรางและสอดคลองกับผลการวิเคราะหคาดัชนี CFI และ TLI ที่มี
คามากกวา .09 ดัชนี RMSEA ที่มีคาต่ํากวา .05 ดัชนี SRMR ที่มีคาต่ํากวา .05 และ χ2/df มีคา
นอยกวา 2
เมื่อพิจารณาความสําคัญขององคประกอบแตละตัวแปรสังเกตไดในโมเดลการวัดภูมิหลัง
ของบุคคล จากคาสัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบ (b) ของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 7 ตัว พบวาคา
สัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบของตัวแปรอายุ ความเปนตําแหนงคศ.1, 2 และ 3 เงินเดือน และ
ประสบการณในการทํางานมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (คาสถิติ t > 2.58) โดยตัวแปรที่มี
น้ําหนักความสําคัญสูงที่สุดคือ ประสบการณในการทํางาน (b = 0.97) รองลงมาคือ อายุ (b = 0.93)
เงินเดือน (b = 0.92) ความเปนตําแหนง คศ.1, 2 และ 3 (b = 0.48) ตามลําดับ สวนตัวแปรที่มี
น้ําหนักต่ํากวาตัวแปรอื่นไดแก ความเปนเพศหญิง (b = 0.07) ภาระงาน (b = 0.06) และความ
เปนระดับการศึกษาปริญญาตรีและต่ํากวา (b = 0.03) โดยตัวแปรสังเกตไดที่มีความแปรปรวน
รวมกันกับโมเดลการวัดภูมิหลังของบุคคลสูงสุดคือ ประสบการณในการทํางาน รอยละ 95.00
รองลงมาคืออายุ รอยละ 87.00 สวนตัวแปรความเปนระดับการศึกษาปริญญาตรีและต่ํากวา ความ
เปนเพศหญิง และภาระงาน พบวาไมมีหรือมีต่ํามากจนถือวาไมมีความแปรปรวนรวมกันกับโมเดล
การวัดภูมิหลังของบุคคล (รอยละ 0.00, 1.00, 1.00 ตามลําดับ) โดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์
ความเที่ยง (R2) ที่มีคาตั้งแต 0.00 ถึง 0.95 รายละเอียดดังตารางที่ 4.14 และภาพที่ 4.5
ตารางที่ 4.13 คาเฉลี่ย คาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดใน
โมเดลการวัดภูมิหลังของบุคคล (N=720)
ตัวแปรสังเกตได

1.

2.

1. ความเปนเพศหญิง
2. อายุ

1.000
-.091*

1.000

3. ความเปนระดับการศึกษา
ปริญญาตรีและต่ํากวา

-.012

.034

3.

คาสหสัมพันธ
4.
5.

7.

1.000
-.065

1.000

20.996

18.899

3.552

9.503

1.000

.090*
1.000
4. ความเปนตําแหนงคศ.1,2,3 .114** .446**
.073*
.856**
.066
.608**
1.000
5. เงินเดือน
-.045
-.043
-.086*
-.005
-.089*
6. ภาระงาน
.906**
.024
.470**
.897**
7. ประสบการณในการทํางาน .054
.767 43.163
.911
.849
18,746
คาเฉลี่ย
.423
8.701
.285
.359
7,225
SD
KMO: Measure of Sampling Adequacy = .758,
Bartlett’s Test of Sphericity: Chi-Square = 2870.016, df = 21, p = .000
หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01

6.

110
ตารางที่ 4.14 คาสถิติผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดภูมิหลังของบุคคล
ตัวแปรสังเกตได
1. ความเปนเพศหญิง
2. อายุ
3. ความเปนระดับการศึกษา
ปริญญาตรีและต่ํากวา

คาสถิติผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว
(single level CFA model)
น้ําหนัก
SE
t
สปส.คะแนน
R2
องคประกอบ (b)
องคประกอบ (FS)
0.07
0.16
1.82
0.04
0.01
0.93**
2.46
32.90
0.29
0.87
0.03

0.12

0.73

0.03

0.00

4. ความเปนตําแหนงคศ.1,2,3
0.48**
0.13
13.51
0.22
5. เงินเดือน
0.92**
2.06
32.29
0.30
6. ภาระงาน
0.06
1.35
1.59
0.03
7. ประสบการณในการทํางาน
0.97**
2.59
35.69
0.30
2
χ = 11.385, df = 8, p = 0.181, CFI = 0.999, TLI = 0.997, RMSEA = 0.024, SRMR = 0.012
หมายเหตุ

|t| > 1.96 หมายถึง p < .05, |t| > 2.58 หมายถึง p < .01

0.07

ความเปนเพศหญิง

1.00

อายุ

0.36

0.93**
0.03
1.00

การพัฒนาครู

ความเปนระดับการ
ศึกษา ป.ตรีและต่ํากวา

0.07
1.00
0.08

0.48**
0.92**
0.06
0.97**

ความเปนตําแหนง
คศ.1,2,3

0.00

0.04

0.88
0.17

เงินเดือน

0.39

ภาระงาน

1.00

ประสบการณทาํ งาน

0.22

-0.09
-0.04

χ2 = 11.385, df = 8, p = 0.181, χ2/df = 1.423, CFI = 0.999, TLI = 0.997,
RMSEA = 0.024, SRMR = 0.012 (Mplus 2.13)

ภาพที่ 4.5 โมเดลการวัดภูมหิ ลังของบุคคล

0.23
0.85
0.01
0.95
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ผลจากการวิเคราะหสามารถนําคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ (factor score
coefficient) มาสรางเปนสมการองคประกอบภูมิหลังของบุคคลในรูปคะแนนดิบไดดังนี้
ภูมิหลังของบุคคล = 0.04 (ความเปนเพศหญิง) + 0.29 (อายุ)
+ 0.03 (ความเปนระดับการศึกษาปริญญาตรีและต่ํากวา)
+ 0.22 (ความเปนตําแหนง คศ.1, 2 และ 3) + 0.30 (เงินเดือน)
+ 0.03 (ภาระงาน) + 0.30 (ประสบการณทํางาน)
จากขอ มู ลข า งต น สรุ ป วา โมเดลการวั ดที่ ส ร า งขึ้น ตามทฤษฎี มี ค วามตรงหรือ มี ความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งตัวบงชี้ทั้ง 7 ตัวเปนองคประกอบที่สําคัญในการวัดภูมิหลังของ
บุคคล โดยทุกตัวมีคาน้ําหนักเปนบวกซึ่งหมายถึงหากครูผูสอนมีคุณลักษณะตามตัวบงชี้ดังกลาว
สูงก็จะสงผลใหองคประกอบภูมิหลังของบุคคลอยูในระดับสูงดวย ในทางตรงกันขามหากครูผูสอน
มีลักษณะตามตัวบงชี้ดังกลาวต่ําก็จะสงผลใหองคประกอบภูมิหลังของบุคคลต่ําดวย
3.6 ผลการวิเคราะหความตรงของโมเดลการวัดแรงจูงใจ
ตัวบงชี้ที่ใชในการวัดแรงจูงใจในการวิจัยครั้งนี้วัดจาก 2 ตัวบงชี้ไดแก แรงจูงใจภายใน
และแรงจูงใจภายนอก ซึ่งในผลการวิเคราะหถือเปนตัวแปรสังเกตได
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดทั้ง 2 ตัวของโมเดลการวัดแรงจูงใจ
พบวาความสัมพันธระหวางตัวแปรมีเพียง 1 คู ซึ่งมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 มีความสัมพันธเปนบวกและมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่ .249 แสดงวาตัวแปรสังเกตได
ของโมเดลนี้มีความสัมพันธระหวางกัน และลักษณะความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ
ถาตัวแปรหนึ่งมีขนาดเพิ่มมากขึ้นอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดเพิ่มขึ้นดวย หรือหากตัวแปรตัวหนึ่งมี
ขนาดลดต่ํ า ลงอี ก ตั ว หนึ่ ง ก็ จ ะมี ข นาดลดต่ํ า ลงด ว ย ด า นขนาดของความสั ม พั น ธ พ บว า
ความสัมพันธอยูในระดับคอนขางต่ํา (.2 < r < .4) ทั้งนี้ตัวแปรสังเกตไดมีความผันแปรรวมกัน (r2)
ที่ 6.20 %
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบคาสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งเปนคาสถิติทดสอบ
สมมติฐานวาเมทริกซสหสัมพันธนั้นเปนเมทริกซเอกลักษณ (identity metrix) หรือไม พบวาไดคา
χ2 = 45.988 (df = 1, p = .000) ซึ่งแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมี
คาดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ที่ .500 แสดงใหเห็นวาเมทริกซสหสัมพันธของตัวแปร
สังเกตไดไมเปนเมทริกซเอกลักษณและมีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรอยูในระดับต่ํา แตก็เพียง
พอที่จะนํามาวิ เคราะหองค ประกอบเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางได รายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.15
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ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (single level CFA) ดวยโปรแกรม
Mplus 2.13 พบวาโมเดลการวัดแรงจูงใจมีความตรงเชิงโครงสราง โดยพิจารณาจากคาสถิติที่ใช
ตรวจสอบความตรงของโมเดลไดแก คา χ2 = 1.771, df = 1, p = .183 ดัชนี CFI = 0.983,
TLI = 0.983, RMSEA = 0.033, SRMR = 0.036 และ χ2/df = 1.771 ซึ่งคา p มากพอที่จะไม
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาผลการทดสอบคาχ2 แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลทางทฤษฎีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ หรือ
โมเดลการวัดมีความตรงเชิงโครงสรางและสอดคลองกับผลการวิเคราะหคาดัชนี CFI และ TLI ที่มี
คามากกวา .09 ดัชนี RMSEA ที่มีคาต่ํากวา .05 ดัชนี SRMR ที่มีคาต่ํากวา .05 และ χ2/df มีคา
นอยกวา 2
เมื่ อ พิ จ ารณาความสํ า คั ญ ขององค ป ระกอบแต ล ะตั ว แปรสั ง เกตได ใ นโมเดลการวั ด
แรงจูงใจจากคาสัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบ (b) ของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 2 ตัว พบวาคา
สัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบของทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (คาสถิติ t > 2.58)
โดยตัวแปรที่มีน้ําหนักความสําคัญสูงที่สุดคือ แรงจูงใจภายนอก (b = 0.94) สําหรับแรงจูงใจ
ภายในมีน้ําหนักความสําคัญรองลงมา (b = 0.28) โดยตัวแปรสังเกตไดเหลานี้มีความแปรปรวน
รวมกันกับโมเดลการวัดแรงจูงใจประมาณรอยละ 7.60 และ รอยละ 89.00 ตามลําดับ โดย
พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง (R2) ที่มีคาอยูระหวาง 0.76 และ 0.89 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.16 และภาพที่ 4.6
ตารางที่ 4.15 คาเฉลี่ย คาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดใน
โมเดลการวัดแรงจูงใจ (N=720)
ตัวแปรสังเกตได

คาสหสัมพันธ
1.
1.000
.249**
4.531
.481

1. แรงจูงใจภายใน
2. แรงจูงใจภายนอก
คาเฉลี่ย
SD
KMO: Measure of Sampling Adequacy = .500,
Bartlett’s Test of Sphericity: Chi-Square = 45.988, df = 1, p = .000
หมายเหตุ

* p < .05, ** p < .01

2.
1.000
3.723
.933
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ตารางที่ 4.16 คาสถิติผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดแรงจูงใจ
คาสถิติผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว
(single level CFA model)
ตัวแปรสังเกตได
น้ําหนัก
SE
t
สปส.คะแนน
R2
องคประกอบ (b)
องคประกอบ (FS)
1. แรงจูงใจภายใน
0.28
0.63
0.08
2. แรงจูงใจภายนอก
0.94**
0.95
7.21
0.63
0.89
χ2 = 1.771, df = 1, p = 0.183, CFI = 0.983, TLI = 0.983, RMSEA = 0.033, SRMR = 0.036
|t| > 1.96 หมายถึง p < .05, |t| > 2.58 หมายถึง p < .01

หมายเหตุ

0.28
1.00

แรงจูงใจ

แรงจูงใจภายใน

0.96

แรงจูงใจภายนอก

0.33

0.94**

χ2 = 1.771, df = 1, p = 0.183, χ2/df = 1.771, CFI = 0.983, TLI = 0.983,
RMSEA = 0.033, SRMR = 0.036 (Mplus 2.13)

ภาพที่ 4.6 โมเดลการวัดดานแรงจูงใจ
ผลจากการวิเคราะหสามารถนําคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ (factor
coefficient) มาสรางเปนสมการองคประกอบแรงจูงใจในรูปคะแนนดิบไดดังนี้
แรงจูงใจ = 0.63 (แรงจูงใจภายใน) + 0.63 (แรงจูงใจภายนอก)

score

จากข อ มู ลข า งต น สรุ ป ว า โมเดลการวั ดที่ ส ร า งขึ้น ตามทฤษฎี มีค วามตรงหรือ มี ความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งตัวบงชี้ทั้ง 2 ตัวเปนองคประกอบที่สําคัญในการวัดแรงจูงใจ
โดยทุกตัวมีคาน้ําหนักเปนบวก หมายความวาหากครูผูสอนมีลักษณะตามตัวบงชี้ดังกลาวนี้สูงก็
จะสงผลใหองคประกอบแรงจูงใจอยูในระดับสูงดวย ในทางตรงกันขามหากครูผูสอนมีลักษณะ
ตามตั ว บ ง ชี้ ดั ง กล า วนี้ ต่ํ า ก็ จ ะส ง ผลให อ งค ป ระกอบแรงจู ง ใจต่ํ า ด ว ย แต ตั ว แปรสั ง เกตได มี
ความสัมพันธกันทางบวกในระดับคอนขางต่ํา (r = .249) แสดงวาองคประกอบดานแรงจูงใจแตละ
ตัวมีความสัมพันธเกื้อหนุนซึ่งกันและกันคอนขางนอย ดังแผนภาพที่ 4.6
3.7 ผลการวิเคราะหความตรงของโมเดลการวัดความตองการพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ใชในการวัดความตองการพัฒนาในการวิจัยครั้งนี้วัดจาก 2 ตัวบงชี้ไดแก การเขา
รับพัฒนาที่ตรงกับความตองการ และความตองการพัฒนาดวยวิธีการศึกษาดูงาน ฝกอบรม และ
ลาศึกษาตอ ซึ่งในผลการวิเคราะหถือเปนตัวแปรสังเกตได
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ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดทั้ง 2 ตัวของโมเดลการวัดความ
ตองการพัฒนา พบวาความสัมพันธระหวางตัวแปรมีเพียง 1 คู ซึ่งมีคาแตกตางจากศูนยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธเปนบวกและมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่ .380
แสดงวาตัวแปรสังเกตไดของโมเดลนี้มีความสัมพันธระหวางกัน และลักษณะความสัมพันธเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน นั่นคือถาตัวแปรหนึ่งมีขนาดเพิ่มมากขึ้นอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดเพิ่มขึ้นดวย หรือ
หากตั ว แปรตั ว หนึ่ ง มี ข นาดลดต่ํ า ลงอี ก ตั ว หนึ่ ง ก็ จ ะมี ข นาดลดต่ํ า ลงด ว ย ด า นขนาดของ
ความสัมพันธพบวาความสัมพันธอยูในระดับคอนขางต่ํา (.2 < r < .4) ทั้งนี้ตัวแปรสังเกตไดมี
ความผันแปรรวมกัน (r2) ที่ 14.44 %
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบคาสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งเปนคาสถิติทดสอบ
สมมติฐานวาเมทริกซสหสัมพันธนั้นเปนเมทริกซเอกลักษณ (identity metrix) หรือไม พบวาไดคา
χ2 = 111.789 (df = 1, p = .000) ซึ่งแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
มีคาดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ที่ .500 แสดงใหเห็นวาเมทริกซสหสัมพันธของตัวแปร
สังเกตไดไมเ ปนเมทริกซเอกลักษณและมีความสัมพันธกันระหว างตัวแปรอยูในระดับต่ําแตก็
พอที่จะนํามาวิ เคราะหองคประกอบเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางได รายละเอียดดั ง
ตารางที่ 4.17
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (single level CFA) ดวยโปรแกรม
Mplus 2.13 พบวาโมเดลการวัดความตองการพัฒนามีความตรงเชิงโครงสราง โดยพิจารณาจาก
คาสถิติที่ใชตรวจสอบความตรงของโมเดลไดแก คา χ2 = 1.099, df = 1, p = .295 ดัชนี CFI = 0.999,
TLI = 0.999, RMSEA = 0.012, SRMR = 0.026 และ χ2/df = 1.099 ซึ่งคา p มากพอที่จะไม
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาผลการทดสอบคา χ2 แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลทางทฤษฎีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ หรือ
โมเดลการวัดมีความตรงเชิงโครงสรางและสอดคลองกับผลการวิเคราะหคาดัชนี CFI และ TLI ที่มี
คามากกวา .09 ดัชนี RMSEA ที่มีคาต่ํากวา .05 ดัชนี SRMR ที่มีคาต่ํากวา .05 และ χ2/df มีคา
นอยกวา 2
เมื่อพิจารณาความสําคัญขององคประกอบแตละตัวแปรสังเกตไดในโมเดลการวัดความ
ตองการพัฒนาจากคาสัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบ (b) ของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 2 ตัว พบวา
คาสัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบของทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (คาสถิติ t > 2.58)
โดยตัวแปรที่มีน้ําหนักความสําคัญสูงที่สุดคือ การเขารับพัฒนาที่ตรงกับความตองการ (b = 0.97)
สํ า หรั บ ความต อ งการพั ฒ นาด ว ยวิ ธี ก ารศึ ก ษาดู ง าน ฝ ก อบรม และลาศึ ก ษาต อ มี น้ํ า หนั ก
ความสําคัญรองลงมา (b = 0.40) โดยตัวแปรสังเกตไดเหลานี้มีความแปรปรวนรวมกันกับโมเดล
การวัดความตองการพัฒนาประมาณรอยละ 95.00 และรอยละ 16.00 ตามลําดับ โดยพิจารณา
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จากคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง (R2) ที่มีคาอยูระหวาง 0.95 และ 0.16 รายละเอียดดังตารางที่ 4.18
และภาพที่ 4.7
ผลจากการวิเคราะหสามารถนําคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ (factor score
coefficient) มาสรางเปนสมการองคประกอบความตองการพัฒนาในรูปคะแนนดิบไดดังนี้
ความตองการพัฒนา = 0.60 (การเขารับพัฒนาที่ตรงกับความตองการ)
+ 0.60 (ความตองการพัฒนาดวยวิธีการศึกษาดูงาน ฝกอบรม และลาศึกษาตอ)
ตารางที่ 4.17 คาเฉลี่ย คาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดใน
โมเดลการวัดความตองการพัฒนา (N=720)
ตัวแปรสังเกตได

คาสหสัมพันธ
1.
1.000

1.การเขารับพัฒนาที่ตรงกับความตองการ
2.ความตองการพัฒนาดวยวิธีการศึกษาดูงาน
ฝกอบรม และลาศึกษาตอ
.380**
คาเฉลี่ย
3.996
SD
2.781
KMO: Measure of Sampling Adequacy = 0.500,
Bartlett’s Test of Sphericity: Chi-Square = 111.789, df = 1, p = .000
หมายเหตุ

2.

1.000
.447
.489

* p < .05, ** p < .01

ตารางที่ 4.18 คาสถิติผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดความตองการพัฒนา

1.การเขารับพัฒนาที่ตรงกับความตองการ

คาสถิติผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว
(single level CFA model)
R2
น้ําหนัก
SE
t
สปส.คะแนน
องคประกอบ (b)
องคประกอบ (FS)
0.97
0.60
0.95

2.ความตองการพัฒนาดวยวิธีการศึกษาดู
งาน ฝกอบรม และลาศึกษาตอ

0.16

ตัวแปรสังเกตได

0.40**
0.01
11.36
0.60
χ2 = 1.099, df = 1, p = 0.295, CFI = 0.999, TLI = 0.999, RMSEA = 0.012, SRMR = 0.026
หมายเหตุ

|t| > 1.96 หมายถึง p < .05, |t| > 2.58 หมายถึง p < .01
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0.97
1.00

ความตองการ
พัฒนา

0.40**

การเขารับพัฒนาทีต่ รงกับ
ความตองการ
ความตองการพัฒนาดวย
วิธีการศึกษาดูงาน ฝกอบรม
และลาศึกษาตอ

(0.22)

(0.92)

χ2 = 1.099, df = 1, p = 0.295, χ2/df = 1.099, CFI = 0.999, TLI = 0.999,
RMSEA = 0.012, SRMR = 0.026 (Mplus 2.13)

ภาพที่ 4.7 โมเดลการวัดความตองการพัฒนา
จากขอ มู ลข า งต น สรุ ป วา โมเดลการวั ดที่ ส ร า งขึ้น ตามทฤษฎี มี ค วามตรงหรือ มี ความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งตัวบงชี้ทั้ง 2 ตัวเปนองคประกอบที่สําคัญในการวัดความ
ตองการพัฒนาตนเองโดยทุกตัวมีคาน้ําหนักเปนบวก หมายความวาหากครูผูสอนมีลักษณะตาม
ตัวบงชี้ดังกลาวนี้สูงก็จะสงผลใหองคประกอบความตองการพัฒนาอยูในระดับสูงดวย ในทาง
ตรงกั นขา มหากครูผูสอนมี ลักษณะตามตัว บง ชี้ ดั งกลาวนี้ต่ํา ก็จ ะสงผลใหอ งค ประกอบความ
ตองการพัฒนาต่ําดวย แตตัวแปรสังเกตไดมีความสัมพันธกันทางบวกในระดับคอนขางต่ํา (r =
.380) แสดงวาองคประกอบดานความตองการพัฒนาแตละตัวมีความสัมพันธเกื้อหนุนซึ่งกันและ
กันคอนขางนอยดังแผนภาพที่ 4.7
จากผลการวิเคราะหความตรงหรือความสอดคลองของโมเดลการวัดของตัวแปรแฝง 7 ตัว
ไดแก ตัวแปรแฝงการพัฒนาครู ตัวแปรแฝงดานกายภาพ ตัวแปรแฝงดานสังคม ตัวแปรแฝงดาน
องคการ ตัวแปรแฝงภูมิหลังของบุคคล ตัวแปรแฝงแรงจูงใจ และตัวแปรแฝงความตองการพัฒนา
สรุ ป ได ว า โมเดลการวั ด ของตั ว แปรแฝงทุ ก ตั ว ที่ ส ร า งขึ้ น ตามทฤษฎี มี ค วามตรงหรื อ มี ค วาม
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ กลาวคือตัวแปรทั้งหมดสามารถนําไปใชในการวิเคราะห
โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับตอไปได
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความตรงของโมเดลการวัดพหุระดับการพัฒนาครู
การตรวจสอบความตรงของโมเดลการวั ด พหุ ร ะดั บ จํ า เป น ต อ งดํ า เนิ น การก อ นการ
วิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ โดยการวิเคราะหองคประกอบพหุระดับ (multilevel
CFA)
ซึ่งเปนการวิเคราะหโมเดลสองกลุมไปพรอม ๆ กันกลุม แรกคือ โมเดลระดับบุคคล
(individual level) หรือโมเดลภายในกลุม (within groups: W) และกลุมที่สองเปนโมเดลระดับ
โรงเรียน (school level) หรือโมเดลระหวางกลุม (between groups: B) การวิเคราะหนี้ครอบคลุม
เนื้อหาการประมาณคาความผันแปรระหวางกลุม การประมาณคาโครงสรางภายในกลุม สําหรับ
การวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยางมีจํานวน 720 คน ซึ่งอยูภายใตโรงเรียนจํานวน 321 โรงเรียน
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เนื่องจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับนั้น (multilevel CFA) ตัวแปรที่
นํ า มาศึ ก ษาต อ งมี ค วามผั น แปรทั้ ง สองระดั บ จึ ง มี ค วามเหมาะสมในการนํ า มาวิ เ คราะห
องคประกอบพหุระดับ โดยพิจารณาจากคาสหสัมพันธภายในชั้น (intraclass correlation: ICC)
เพื่อตรวจสอบวานอกจากตัวแปรระดับบุคคล (individual level) จะมีความผันแปรภายในกลุม
(within groups) แลว ยังมีความผันแปรระหวางกลุม (between groups) หรือระดับโรงเรียน
(school level) หรือไม ถาคา ICC มีขนาดใหญ (>.05) แสดงวามีความสอดคลองกันสูง เหมาะที่
จะนํามาวิเคราะหองคประกอบพหุระดับ แตถา ICC มีขนาดเล็ก (<.05) แสดงวาขอมูลในระดับ
บุคคลไมมีความผันแปรในระดับโรงเรียน จึงไมจําเปนตองนําขอมูลไปวิเคราะหพหุระดับ ทั้งนี้คา
ICC ควรมีคามากกวา 0.05 (Snijders & Bosker, 1999)
ตารางที่ 4.18 แสดงผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธภายในชั้นของแตละตัวแปรสังเกตได
ซึ่งมีคาอยูระหวาง .09 ถึง .15 (ICC =.09 ถึง .15) แสดงวาตัวแปรสังเกตไดทั้ง 5 ตัว ในที่นี้คือ
การพัฒนาครูดานหลักสูตร ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู ดาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู และดานการทําวิจัยในชั้นเรียน มีความผันแปรระดับโรงเรียน
ประมาณรอยละ 9.00 ถึง 15.00 ซึ่งระดับความผันแปรมีมากพอที่จะนําขอมูลนี้ไปวิเคราะห
องคประกอบพหุระดับตอไป โดยตัวแปรที่มีความผันแปรมากที่สุดคือ ดานกระบวนการจัดการ
เรียนรู (ICC = 0.15) รองลงมาไดแก ดานหลักสูตรและดานการทําวิจัยในชั้นเรียน (ICC = 0.11
เทากัน) ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู (ICC = 0.10) และดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู
(ICC = 0.09) ตามลําดับ
ในสวนของคาคงที่หรือคาเฉลี่ยระหวางกลุม (intercepts หรือ average group means) ซึ่ง
เปนคาเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตไดในระดับบุคคลมีคาอยูระหวาง 3.51 – 4.10 แสดงวาในระดับ
โรงเรียน (school level) การใหคะแนนการพัฒนาครูในแตละตัวบงชี้อยูในระดับมาก โดยตัวบงชี้ดาน
กระบวนการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยระหวางกลุมสูงสุด (intercepts = 4.10) และตัวบงชี้ดานการทํา
วิจัยในชั้นเรียนมีคาเฉลี่ยระหวางกลุมต่ําสุด (intercepts = 3.51) ซึ่งมีความผันแปรระหวางโรงเรียน
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ พบวาโมเดลการวัดพหุระดับการพัฒนาครู
มีความตรงเชิงโครงสรางหรือมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในระดับดี โดยพิจารณาจาก
คาสถิติที่ใชตรวจสอบความตรงของโมเดลไดแก คา χ2 = 1.400, df = 3, p = .7056 ดัชนี CFI = 1.000,
TLI = 1.004, RMSEA = 0.000, SRMRW = 0.039, SRMRB = 0.002 และ χ2/df = 0.47 โดยคา p
มากพอที่จะไมปฏิเสธสมมติฐาน แสดงวาผลการทดสอบคา χ2 แตกตางจากศูนยอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือยอมรับสมมติฐานวาโมเดลการวัดมีความตรงเชิงโครงสรางซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิเคราะหคาดัชนี CFI และ TLI ที่มีคาเทากับ 1 ดัชนี RMSEA มีคาต่ํากวา .06 ดัชนี
SRMR ที่มีคาต่ํากวา .08 (Hu & Bentler,1999) และ χ2/df มีคานอยกวา 2
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เมื่ อ พิ จ ารณาความสํ า คั ญ ขององค ป ระกอบแต ล ะตั ว แปรสั ง เกตได ใ นโมเดลการวั ด
พหุระดับการพัฒนาครู พบวาคาสัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน (β) ของตัวแปรสังเกตได
ทั้ง 5 ตัวในระดับบุคคล(individual level) หรือระดับกลุม (within groups) มีคาใกลเคียงกัน (β มี
คาระหวาง .79 – 1.00) และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (คาสถิติ t > 2.58) แสดงวาในระดับ
บุคคลตัวแปรสังเกตไดทั้ง 5 ตัวเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะบงบอกถึงการพัฒนาครู และทุกตัวแปร
มีความสําคัญเกือบเทาเทียมกัน โดยตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบมากที่สุดคือ
ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู (β = 1.00) รองลงมาไดแก ดานการทําวิจัยในชั้นเรียน
(β = 0.95) ดานหลักสูตร (β = 0.84) ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู (β = 0.83) ตามลําดับ
สวนตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบต่ํากวาตัวแปรอื่นคือ ดานกระบวนการจัดการ
เรียนรู (β = 0.79)
สวนคาสัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน (β) ในระดับโรงเรียน (school level)
หรือระหวางกลุม (between groups) พบวาคาสัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของ
ตัวแปรสังเกตไดเกือบทุกตัวแปรมีคาสัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบมาตรฐานที่ใกลเคียงกัน โดย
ตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบมากที่สุดคือ ดานการพัฒนาหลักสูตร (β = 1.00)
รองลงมาไดแก การพัฒนาสื่อการเรียนรู (β = 0.85) การวัดและประเมินผลการเรียนรู (β = 0.81)
และกระบวนการจัดการเรียนรู (β = 0.74) ตามลําดับ ซึ่งตัวแปรเหลานี้มีนัยสําคัญที่ระดับ .01
(คาสถิติ t > 2.58) ยกเวนตัวแปรดานการทําวิจัยในชั้นเรียน (β = 0.10) ที่มีคาสัมประสิทธิ์น้ําหนัก
องคป ระกอบนอ ยที่สุด แสดงวา ในระดับโรงเรียนตัว แปรสัง เกตไดทั้ง หมดเปน องคป ระกอบที่
สําคัญที่บงบอกถึงการพัฒนาครู และทุกตัวแปรมีความสําคัญเกือบเทาเทียมกัน ยกเวนการทํา
วิจัยในชั้นเรียนที่มีน้ําหนักองคประกอบนอยกวาตัวอื่น
สําหรับความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนรวมในตัวแปรแฝงการพัฒนาครูนั้น
พิจารณาไดจากคา R2 ของตัวแปรสังเกตไดทุกคาซึ่งเปนคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง โดยในระดับ
บุคคลคา R2 อยูระหวาง 0.63 ถึง 1.00 หมายความวาตัวแปรสังเกตไดเหลานี้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนรวมในตัวแปรแฝงการพัฒนาครูไดประมาณรอยละ 63.00 ถึง 100 สวนระดับ
โรงเรียนคา R2 เกือบทุกตัวแปรมีคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงที่ใกลเคียงกัน (ระหวาง 0.74 ถึง 1.00)
0.10) ที่มีคา สัม ประสิท ธิ์ค วามเที่ย งนอ ยกวา ตัว อื่น
ยกเวน การทํา วิจัย ในชั ้น เรีย น ( R2 =
หมายความวา ตัวแปรสังเกตไดเหลานี้สามารถอธิบายความแปรปรวนรวมในตัวแปรแฝงการพัฒนาครู
ไดประมาณรอยละ 74.00 ถึง 100 ยกเวนการทําวิจัยในชั้นเรียนที่อธิบายความแปรปรวนรวมใน
ตัวแปรแฝงการพัฒนาครูไดรอยละ 10.00 ซึ่งนอยกวาตัวอื่น
แสดงวาตัวแปรสังเกตไดสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรแฝงการพัฒนาครูไดใน
ระดับสูง โดยระดับบุคคลสามารถวัดไดดีกวาระดับโรงเรียน รายละเอียดดังตารางที่ 4.19 และภาพที่ 4.8
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ตารางที่ 4.19 คาสถิติผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับการพัฒนาครู
ระดับบุคคล/ภายในกลุม
(within groups: W)
น.น.
SE
t
R2
องค
ประกอบ

ตัวแปร
สังเกตได

ระดับโรงเรียน/ระหวางกลุม
(between groups: B)
น.น.
SE
t
R2
องค
ประกอบ

1.หลักสูตร
0.84
0.71
2.กระบวนการ
0.79** 0.04 19.92 0.63
3.สื่อ
0.83** 0.05 19.93 0.68
4.วัดและประเมิน 1.00** 0.05 22.16 1.00
5.วิจัย
0.95** 0.07 20.29 0.90
หมายเหตุ: 1. Average Cluster Size (c) = 2.24, ( C =
หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01,

หลักสูตร B
(0.00)
(0.29)

1.00 0.11
0.18 4.21 0.54 0.15
0.20 3.98 0.72 0.10
0.25 2.72 0.66 0.09
0.31 0.34 0.01 0.11
2.24 = 1.50 ) 2. จํานวนโรงเรียน = 321

|t| > 1.96 หมายถึง p < .05, |t| > 2.58 หมายถึง p < .01

0.74**

กระบวนการเรียนรู B
(0.46)
(0.36)

หลักสูตร

0.85**

1.00

0.79**

0.81**

สื่อ B
(0.28)
(0.32)

กระบวนการเรียนรู

0.84

intercepts

1.00
0.74**
0.85**
0.81**
0.10

การพัฒนาครู B

1.00

คาสห
สัมพันธ
ภายใน
ชั้น
(ICCs)

0.10

การวัดและประเมินผล B
(0.34)
(0.00)

สื่อ

0.83**

การพัฒนาครู

การวิจัย B
(0.99)
(0.10)

การวัดและประเมินผล

1.00**

ระดับกลุม
หรือระดับโรงเรียน

การวิจัย

0.95**

1.00

ระดับบุคคล

χ2 = 1.400, df = 3, p = .7056, χ2/df = 0.47, CFI = 1.000, TLI = 1.004,
RMSEA = 0.000, SRMRW = 0.039, SRMRB = 0.002 (Mplus 2.13)

ภาพที่ 4.8 โมเดลการวัดพหุระดับการพัฒนาครู

หรือ
everage
group
means

3.84
4.10
3.85
3.88
3.51
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ผลการตรวจสอบดังกลาวแสดงวาโมเดลการวัดการพัฒนาครู มีความตรงเชิงโครงสราง
และสามารถวัดไดทั้งระดับบุคคลและระดับโรงเรียน ซึ่งวัดจากตัวแปรสังเกตได 5 ตัว คือ (1) การ
พัฒนาดานหลักสูตร (2) การพัฒนาดานกระบวนการจัดการเรียนรู (3) การพัฒนาดานสื่อการ
เรียนรู (4) การพัฒนาดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู และ (5) การพัฒนาดานการทําวิจัยใน
ชั้นเรียน
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหความตรงของโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับการพัฒนาครู
ในการตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับการพัฒนาครู วิธีทางสถิติที่
นํามาใชในการวิเคราะหขอมูลคือ การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ (multilevel SEM)
ซึ่งใชวิเคราะหตัวแปรทั้งระดับบุคคลและระดับโรงเรียน หรือใชในการวิเคราะหตัวแปรหลายมิติ
(multidimensional constructs) ไปพรอม ๆ กัน รวมทั้งสามารถทดสอบอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางออมของการพัฒนาครู โดยมีเปาหมายเพื่อศึกษาวาความแปรปรวนในตัวแปรการพัฒนาครู
สามารถทํานายไดโดยตัวแปรทํานายระดับบุคคลและระดับโรงเรียนไดหรือไม (Muthén, 1994)
การนําเสนอขอมูลการวิเคราะหพหุระดับตามแนวทางของ (Muthén, 1994) จะเริ่มจาก
การตรวจสอบความสามารถในการทํานายของตัวแปรโดยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง
ระดับเดียวซึ่งแยกเปนสองโมเดลคือ โมเดลระดับบุคคลและโมเดลระดับโรงเรียน หลังจากนั้นจึง
เปนการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับตอไป แตสําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะนําเสนอ
ขอมูลโดยเริ่มจากการตรวจสอบความสามารถในการทํานายของตัวแปรโดยการวิเคราะหโมเดล
สมการโครงสรางระดับเดียวคือ โมเดลระดับบุคคล หลังจากนั้นเปนการวิเคราะหโมเดลสมการ
โครงสรางพหุระดับ และขั้นตอนสุดทายเปนการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางระดับเดียวคือ
โมเดลระดั บ โรงเรี ย น ซึ่ ง ผู วิ จั ย วิ เ คราะห โ มเดลสมการโครงสร า งระดั บ โรงเรี ย น เพื่ อ ต อ งการ
สารสนเทศเกี่ยวกับการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครูของผูบริหารโรงเรียน
5.1 ผลการวิเคราะหความตรงของโมเดลสมการโครงสรางการพัฒนาครูระดับบุคคล
(Single level SEM)
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้เปนการศึกษาความสามารถในการทํานายของตัวแปรระดับ
บุคคล (individual level) ที่มีตอตัวแปรตามการพัฒนาครู ซึ่งเปนการวิเคราะหโมเดลสมการ
โครงสรางระดับเดียว (single level SEM) ดวยโปรแกรม Mplus 2.13 ผลการวิเคราะหพบวา
โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษโดยพิจารณาจากคาสถิติที่ใชตรวจสอบความตรง
ของโมเดล ไดแก คา χ2 = 77.229, df = 59, p = 0.076 ดัชนี CFI = 0.997, TLI = 0.994,
RMSEA = 0.020, SRMR = 0.024 และ χ2/df = 1.309 ซึ่งคา p มากพอที่จะไมปฏิเสธ
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สมมติฐานหลัก แสดงวาผลการทดสอบคา χ2 แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
สอดคลองกับผลการวิเคราะหคาดัชนี CFI และ TLI ที่มีคาเปน 1 RMSEA ที่มีคาต่ํากวา .05 และ
SRMR ที่มีคาต่ําวา .05 และ χ2/df มีคานอยกวา 2 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลตาม
ทฤษฎีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือโมเดลมีความตรง
ภายหลังจากตรวจสอบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษแลว ประเด็น
สําคัญตอมาคือ การพิจารณาการประมาณคาพารามิเตอรน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ใน
โมเดลการวัดการพัฒนาครู ผลการวิเคราะหที่ไดมีความสอดคลองกับการวิเคราะหองคประกอบ
เชิ ง ยื น ยั น ระดั บ เดี ย วในตอนที่ ผ า นมาคื อ ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ น้ํ า หนั ก องค ป ระกอบในรู ป คะแนน
มาตรฐานของตัวบงชี้ในโมเดลการวัดการพัฒนาครูมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว
(คาสถิติ t > 2.58) แสดงวาทั้ง 5 ตัวบงชี้นี้เปนองคประกอบที่สําคัญที่บงบอกถึงการพัฒนาครูใน
ระดับบุคคล และทุกตัวแปรมีความสําคัญเกือบเทาเทียมกัน (β มีคาระหวาง .54 ถึง .93)
รายละเอียดดังตารางที่ 4.21
เมื่อพิจารณาขนาดอิทธิพ ลของตัวแปรทํา นายที่สงผลตอการพัฒนาครู พบวา ตัว แปร
แรงจูงใจเพียงตัวแปรเดียวที่สงผลทางตรงตอการพัฒนาครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 1.00 สําหรับตัวแปรภูมิหลังของบุคคลและความตองการพัฒนาสงผล
ทางตรงตอการพัฒนาครูอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.06 และ 0.10
ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.20 และภาพที่ 4.9
ผลจากการวิ เ คราะห ส รุ ป ได ว า โมเดลสมการโครงสร า งระดั บ เดี ย วมี ค วามตรงเชิ ง
โครงสร า งหรื อ โมเดลทางทฤษฏี มี ค วามสอดคล อ งกั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ เมื่ อ พิ จ ารณา
ความสามารถในการทํานายตัวแปรตามของตัวแปรทํานายระดับบุคคล (individual level) พบวา
ตัวบงชี้ทุกตัวในโมเดลการวัดการพัฒนาครูมีความสําคัญอยูในระดับใกลเคียงกันโดยตัวบงชี้ที่มี
ความสําคัญมากที่สุดคือ การพัฒนาครูดานหลักสูตร รองลงมาไดแก การพัฒนาครูดา นการพัฒนา
สื่ อ การเรี ย นรู การพั ฒ นาครู ด า นการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู และการพั ฒ นาครู ด า น
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู ตามลํ า ดั บ สํ า หรั บ การพั ฒ นาครู ด า นการทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นมี
ความสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาครู น อ ยที่ สุ ด โดยตั ว แปรในระดั บ บุ ค คลทั้ ง หมดในโมเดลสมการ
โครงสรางการพัฒนาครูระดับบุคคลสามารถอธิบายความแปรปรวนการพัฒนาครูไดรอ ยละ 98.00
(R2 = 0.98)
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ตารางที่ 4.20 ขนาดอิทธิพลในโมเดลสมการโครงสรางการพัฒนาครูระดับบุคคล
ตัวแปรทํานาย
ภูมิหลังของบุคคล
แรงจูงใจ
ความตองการพัฒนา

ขนาดอิทธิพลทางตรง
0.06
1.00**
0.10

SE
0.03
0.30
0.01

χ2 = 77.229, df = 59, p = .076, χ2/df = 1.309, CFI = 0.997, TLI = 0.994, RMSEA = 0.020, SRMR = 0.024
หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01

ตารางที่ 4.21 คาน้าํ หนักองคประกอบของโมเดลการวัดตัวแปรในโมเดลสมการโครงสรางการ
พัฒนาครูของตัวแปรระดับบุคคล
SE

t

R2

0.93

-

-

0.86

2.ดานกระบวนการจัดการเรียนรู

0.68**

0.05

12.55

0.47

3.ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู

0.69**

0.06

12.31

0.48

4.ดานการวัดและการประเมินผลการเรียนรู

0.69**

0.06

12.02

0.47

5.ดานการทําวิจัยในชั้นเรียน
ดานภูมิหลังของบุคคล

0.54**

0.07

9.41

0.30

1. ความเปนเพศหญิง

0.24

-

-

0.06

0.99**

0.23

37.46

0.99

0.05

0.01

1.22

0.00

4. ความเปนตําแหนง คศ.1,2,3

0.45**

0.01

12.71

0.20

5. เงินเดือน

0.81**

0.87

6.72

0.60

6. ภาระงาน

0.04

0.13

1.12

0.00

0.91**

0.27

31.95

0.83

1. แรงจูงใจภายใน

0.60

-

-

0.36

2. แรงจูงใจภายนอก

0.41**

0.16

8.05

0.17

1.00

-

-

1.00

0.37**

0.01

10.85

0.14

ตัวบงชี้

น้ําหนักองคประกอบ

โมเดลการวัดการพัฒนาครู
1.ดานหลักสูตร

2. อายุ
3. ความเปนระดับการศึกษาป.ตรีและต่ํากวา

7. ประสบการณในการทํางาน
แรงจูงใจ

ความตองการพัฒนา
1. การเขารับพัฒนาที่ตรงกับความตองการ
2.ความตองการพัฒนาดวยการดูงานฝกอบรมศึกษาตอ
R2 ของสมการโครงสรางการพัฒนาครูระดับบุคคล = 0.980
หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01, |t| > 1.96 หมายถึง p < .05,

|t| > 2.58 หมายถึง p < .01
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0.05

0.03

0.09
(0.73)

(0.37)

หลักสูตร

0.30

0.29
(0.72)

กระบวนการเรียนรู

0.17

0.23

0.28

0.24

(0.73)

สื่อ

(0.84)

การวัดและประเมินผล

การวิจัย

(0.97)
-0.14

(0.10)

ความเปน
เพศหญิง

(1.00)
0.05

-0.16
0.24
0.06

0.69**

0.69**

0.54**

ความเปน
ระดับป.ตรี
และต่ํากวา

(0.02)
0.99**

0.05

(0.89)

(0.63)
(1.00)

0.16
(0.41)
-0.03

0.68**

อายุ

-0.12

0.04

0.93
0.24

ความเปน
ตําแหนง คศ.
1,2,3

เงินเดือน
ภาระงาน
ประสบการณ
ทํางาน

0.45**

การพัฒนาครู
0.06

0.81**

1.00

ความตองการ
พัฒนาตนเอง

(0.93)
0.37**

แรงจูงใจ

0.04
0.91**

0.10

1.00**

ภูมิหลังของ
บุคคล

(0.00)

0.60

แรงจูงใจภายใน

(0.80)

การพัฒนาที่
ตรงกับความ
ตองการ
ความตองการ
พัฒนาดวย
การศึกษาดูงาน
ฝกอบรมศึกษาตอ

0.41**

แรงจูงใจภายนอก

(0.91)

χ = 77.229, df = 59, p = .076, χ /df = 1.309, CFI = 0.997, TLI = 0.994,
RMSEA = 0.020, SRMR = 0.024 (Mplus 2.13)
2

2

ภาพที่ 4.9 โมเดลสมการโครงสรางการพัฒนาครูระดับบุคคล
5.2

ผลการวิเคราะหความตรงของโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับการพัฒนาครู
(multilevel SEM of the teacher development)

การวิเคราะหในสวนนี้มีเปาหมายเพื่อตรวจสอบความตรงหรือความสอดคลองของโมเดล
สมการโครงสร า งพหุ ร ะดั บ การพั ฒ นาครู โดยสมมติ ฐ านในการทดสอบคื อ เมทริ ก ซ ค วาม
แปรปรวน-ความแปรปรวนร ว มตามโมเดลสมมติ ฐ านเท า กั บ เมทริ ก ซ ค วามแปรปรวน-ความ
แปรปรวนรวมที่ไดจากขอมูลเชิงประจักษ ตลอดจนศึกษาปจจัยระดับบุคคลและระดับโรงเรียนที่
สัมพันธและสงผลตอการพัฒนาครู โดยมีสมมติฐานในการวิจัยคือ ตัวแปรปจจัยระดับบุคคลไดแก
ภูมิหลังของบุคคล แรงจูงใจ และความตองการพัฒนา และตัวแปรปจจัยระดับโรงเรียน ไดแก ดาน
กายภาพ ดานสังคม และดานองคการ สามารถทํานายการพัฒนาครูไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทั้ ง นี้ โ มเดลสมการโครงสร า งพหุ ร ะดั บ จะช ว ยอธิ บ ายความแตกต า งของระดั บ ในที่ นี้ คื อ
ความสัมพันธเชิงโครงสรางระดับบุคคลและความสัมพันธเชิงโครงสรางระดับโรงเรียน (Kaplan,
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1998) ที่จํานวนความแปรปรวนในตัวแปรตามทั้งหมดในที่นี้คือ การพัฒนาครู สามารถอธิบายได
โดยตัวแปรทํานายระดับบุคคลและระดับโรงเรียน (Muthén, 1994)
การนําเสนอขอมูลประกอบดวยการนําเสนอ คาสหสัมพันธระหวางชั้น (ICC) คาสถิติ
ตรวจสอบความตรงของโมเดล และคาขนาดอิทธิพลของตัวแปรที่สงผลตอการพัฒนาครู โดยการ
ประมาณคาดวยโปรแกรม Mplus 2.13 เนื่องจากความซับซอนของโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ
ดังนั้นจําเปนตองมีการพิจารณากอนวาโมเดลการวัดสามารถนําไปใชทดสอบพหุระดับไดหรือไม
เมื่อตรวจสอบวาสามารถวิเคราะหพหุระดับไดแลวจึงพิจารณาขยายขอบเขตของโมเดลโดยการนํา
ตัวแปรทํานาย (predictor variable) ทั้งระดับบุคคล (individual level) และระดับโรงเรียน
(school level) เขามาทดสอบ จากผลการวิเคราะหโมเดลการวัดพหุระดับในตอนที่ผานมาพบวา
ตัวแปรสังเกตไดในโมเดลการวัดการพัฒนาครูมีความผันแปรในระดับมากพอที่จะนําขอมูลไป
วิเคราะหพหุระดับตอไป สําหรับตอนนี้จะพิจารณาระดับความผันแปรของตัวแปรสังเกตไดดังกลาว
เชนกัน เพื่อใหทราบวาความแปรปรวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาครูอยูที่ใด
ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธภายในชั้นของตัวแปรสังเกตได ซึ่งมีคาอยูระหวาง 0.05 ถึง
0.09 (ICC = 0.05 ถึง 0.09) ซึ่งหมายถึงขอมูลในระดับบุคคลมีความผันแปรในระดับโรงเรียน
เพียงเล็กนอยถึงปานกลาง แตก็สามารถนําขอมูลไปวิเคราะหพหุระดับได สาเหตุที่มีคาลดลงจาก
การวิเคราะหโมเดลการวัดพหุระดับการพัฒนาครูในตอนที่ผานมา ทั้งนี้เนื่องจากมีการเพิ่มตัวแปร
ทํานายเขามาในโมเดล (Rosser, Johnsrud, & Heck, 2003) ในเบื้องตนเพื่อใหมั่นใจไดวาการ
ประมาณคาพารามิเตอรถูกตอง สําหรับกลุมตัวอยางที่ไมเทากัน (unbalanced group sizes)
องคประกอบระหวางกลุมของตัวแปรสังเกตไดตองเปนคาคงที่คือ รากที่สองของคาเฉลี่ยขนาดของ
กลุม ( C ) (Muthén, 1994) ในที่นี้คาเฉลี่ยของโรงเรียนในโมเดลนี้คือ 2.243 (c = 2.243) ดังนั้น
คาคงที่คือ 0.446 ( C = 0.446) ดังตารางที่ 4.22
จากตารางที่ 4.23 และภาพที่ 4.10 การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล
สมการโครงสรางพหุระดับการพัฒนาครู ผูวิจัยไดทําการปรับโมเดลโดยยอมใหความคลาดเคลื่อน
มีความสัมพันธกันได ซึ่งการปรับโมเดลในขั้นตอนนี้พิจารณาจากดัชนีปรับโมเดลและจากแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ผลจากการปรับโมเดลทําใหโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูล เชิงประจักษ
โดยพิจารณาจากคาสถิติที่ใชตรวจสอบความตรงของโมเดลไดแก คา χ2 = 132.077, df = 84, p =
0.054, χ2/df = 1.572, CFI = 0.993, TLI = 0.989, RMSEA = 0.025, SRMRW = 0.022, SRMRB =
0.040 ซึ่งถือวาโมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดังนั้น ผลการวิเคราะห
ครั้ง นี้จึง ยอมรับ สมมติฐ านหลัก ที่วา โมเดลสมการโครงสรา งพหุร ะดับ ของการพัฒนาครูตาม
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ทฤษฎีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือโมเดลมีความตรง โดยมีคาสัมประสิทธิ์ขนาด
อิทธิพลจําแนกตามตัวแปรทํานายในแตละระดับดังนี้
1. ตัวแปรทํานายระดับบุคคล เมื่อพิจารณาขนาดอิทธิพลของตัวแปรทํานายระดับบุคคล
ที่สงผลตอการพัฒนาครูพบวา การพัฒนาครูไดรับอิทธิพลทางตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 จากแรงจูงใจเพียงตัวแปรเดียว โดยมีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางบวกเทากับ 0.46
แสดงวา แรงจูง ใจสงผลใหการพัฒนาครูดีขึ้น หมายความวา ครูผูสอนที่มีแรงจูงใจที่จะพัฒนา
ตนเองทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกจะสงผลใหการพัฒนาครูอยูในระดับสูงดวย
2. ตัวแปรทํ านายระดับโรงเรีย น เมื่อพิจารณาขนาดอิท ธิพลของตัว แปรทํานายระดับ
โรงเรียนที่สงผลตอการพัฒนาครูพบวา การพัฒนาครูไดรับอิทธิพลทางตรงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จากตัวแปรดานสังคมเพียงตัวแปรเดียว โดยมีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพล
ทางบวกเท า กั บ 0.06 แสดงว า ตั ว แปรด า นสั ง คมส ง ผลให ก ารพั ฒ นาครู ดี ขึ้ น หมายความว า
ครูผูสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียนที่มีสภาพการติดตอสัมพันธของโรงเรียนกับหนวยงาน
ภายนอกไดแก ความรวมมือกับภายนอก และการนิเทศครูจะสงผลใหการพัฒนาครูอยูในระดับสูง
ดวย
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (R2) ของตัวแปรตามในการประมาณคาโมเดล
พบวา ในระดับบุคคล ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรการ
พัฒนาครูไดรอยละ 19.7 ในระดับโรงเรียน ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความ
แปรปรวนในตัวแปรการพัฒนาครูไดรอยละ 3.5
ผลการพั ฒ นาโมเดลสมการโครงสร า งพหุ ร ะดั บ การพั ฒ นาครู พบว า โมเดลสมการ
โครงสรา งพหุ ระดับ ของการพัฒ นาครูมีค วามตรงเชิง โครงสร า งหรื อ โมเดลทางทฤษฏี มีค วาม
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งในระดับบุคคลตัวบงชี้ทุกตัวของการพัฒนาครูมีความสําคัญ
อยูในระดับใกล เคียงกัน โดยตั วบงชี้การวัดและประเมินผลการเรียนรูมีความสําคัญมากที่สุด
รองลงมาคือ การทําวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาสื่อ และกระบวนการจัดการ
เรียนรู ตามลํา ดับ ในขณะที่ระดับโรงเรียนนั้ นพบวา ตัวบงชี้ที่มีความสําคัญมากที่สุดคือ การ
พัฒนาหลักสูตร รองลงมาไดแก การวัดและประเมินผลการเรียนรู การพัฒนาสื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู ตามลําดับ สวนตัวบงชี้การทําวิจัยในชั้นเรียนมีความสําคัญในระดับที่ต่ํากวาตัวบงชี้
อื่นอยางเห็นไดชัด โดยพิจารณาจากคาน้ําหนักองคประกอบรายละเอียดดังตารางที่ 4.23 และ
ภาพที่ 4.10
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ตารางที่ 4.22 ขนาดอิทธิพลทางตรงของตัวแปรทํานายระดับบุคคลและระดับโรงเรียนที่มีตอการ
พัฒนาครู
ตัวแปรทํานาย
ตัวแปรทํานายระดับบุคคล
ภูมิหลังของบุคคล
แรงจูงใจ
ความตองการพัฒนา
ตัวแปรทํานายระดับโรงเรียน
ดานกายภาพ
ดานสังคม
ดานองคการ

ขนาดอิทธิพลทางตรง

SE

0.07
0.46**
0.10

0.02
0.08
0.02

0.02
0.06*
0.04

0.02
0.02
0.01

χ2 = 132.077, df = 84, p = 0.054, χ2/df = 1.572, CFI = 0.993, TLI = 0.989,
RMSEA = 0.025, SRMRW = 0.022, SRMRB = 0.040
R2 ของสมการโครงสรางการพัฒนาครู ระดับบุคคล = 0.197
R2 ของสมการโครงสรางการพัฒนาครู ระดับโรงเรียน = 0.035
Average Cluster Size = 2.243, จํานวนโรงเรียน = 321
หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01

ตารางที่ 4.23 คาน้าํ หนักองคประกอบของตัวบงชี้ในโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับการ
พัฒนาครู
ตัวแปร
สังเกตได

ระดับบุคคล/ภายในกลุม
(within groups: W)
น.น.
SE
t
R2
องค
ประกอบ

โมเดลการวัดการพัฒนาครู
1.หลักสูตร
0.85
2.กระบวนการ
0.80**
3.สื่อ
0.83**
4.วัดและประเมิน 1.00**
5.วิจัย
0.89**

0.04
0.04
0.05
0.06

22.48
22.56
24.62
20.46

0.72
0.65
0.69
1.00
0.78

ระดับโรงเรียน/ระหวางกลุม
(between groups: B)
น.น.
SE
t
R2
องค
ประกอบ

1.00
0.55*
0.75**
0.81**
0.02

0.31
0.30
0.33
0.52

2.07
2.59
2.90
0.09

1.00
0.30
0.56
0.66
0.27

คาสห
สัมพันธ
ภายใน
ชั้น
(ICCs)

intercepts

0.05
0.08
0.05
0.06
0.09

3.84
4.09
3.85
3.87
3.50

หรือ
everage
group
means
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ตารางที่ 4.23 (ตอ)
ตัวบงชี้
โมเดลการวัดดานกายภาพ

น้ําหนักองคประกอบ (b)

SE

t

R2

1. แหลงทรัพยากรการเรียนรู

0.34

-

-

0.12

2. ความเปนสังกัดสปช.และสศ.เดิม

0.24**

0.02

4.69

0.06

3. ความเปนโรงเรียนขนาดเล็ก

1.00**

0.02

26.37

1.00

4. ความเปนโรงเรียนในเขตเทศบาล

1.00**

0.02

25.54

1.00

5. สัดสวนนักเรียนตอครู

0.16**

0.20

3.00

0.03

-

-

0.05

0.94

3.83

0.89

โมเดลการวัดดานสังคม
1. ความรวมมือกับภายนอก

0.22

2. การนิเทศครู

0.94**

โมเดลการวัดดานองคการ
1. การจัดครูเขารับการพัฒนา

0.90

-

-

0.80

2. โครงสรางการบริหารดานพัฒนาครู

0.05

0.02

0.92

0.01

3. ความเปนงบประมาณที่จัดสรรเพื่อพัฒนาครู

1.00**

0.01

16.20

1.00

-

-

0.06

โมเดลการวัดภูมิหลังของบุคคล
1. ความเปนเพศหญิง

0.24

2. อายุ

0.99**

0.23

37.59

0.99

3. ความเปนระดับการศึกษาป.ตรีและต่ํากวา

0.08

0.04

0.50

0.01

4. ความเปนตําแหนง คศ.1,2,3

0.02

0.12

0.05

0.02

5. เงินเดือน

0.62**

0.59

2.80

0.38

6. ภาระงาน

0.07

0.14

1.81

0.01

7. ประสบการณในการทํางาน

0.91**

0.27

32.08

0.83

-

-

0.13

0.06

6.02

0.04

โมเดลการวัดแรงจูงใจ
1. แรงจูงใจภายใน

0.12

2. แรงจูงใจภายนอก

0.20**

โมเดลการวัดความตองการพัฒนา
1. การเขารับพัฒนาที่ตรงกับความตองการ

1.00

-

-

1.00

2.ความตองการพัฒนาดวยวิธีการศึกษาดูงาน
ฝกอบรมและลาศึกษาตอ

0.09*

0.01

2.16

0.01

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01,

|t| > 1.96 หมายถึง p < .05, |t| > 2.58 หมายถึง p < .01
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(0.98)

ระดับกลุมหรือ
ระดับโรงเรียน

(0.33)

(0.94)

แหลงทรัพยากร
เรียนรู
(0.97)

ความรวมมือภายนอก
0.34

ความเปน
สังกัดสปช.และ
สศ.เดิม

(0.00)

ความเปนโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ความเปนโรงเรียน
ในเขตเทศบาล

(0.99)

0.22

ดานสังคม

1.00**

ดานกายภาพ

(1.00)

โครงสรางการ
พัฒนาครู

0.05

ดานองคการ
0.02

1.00**

จัดครูเขารับการ
พัฒนา

0.90

0.06*

(0.00)

0.04

1.00**

(0.98)

การพัฒนาครู

ความเปน
งบประมาณที่
จัดสรรเพื่อพัฒนา

0.16**

สัดสวนนักเรียน
ตอครู

1.00

หลักสูตร
(0.01)

(0.53)

(0.45)

0.94**

0.24**

(0.00)

การนิเทศครู

0.75**

0.55*

กระบวนการเรียนรู

สื่อ

(0.84)

(0.66)

(0.59)

หลักสูตร

0.81**

0.02

การวัดและประเมินผล
(0.58)

(0.56)

(0.85)

(0.00)

กระบวนการเรียนรู

สื่อ

การวิจัย

(0.22)

การวัดและประเมินผล

การวิจัย

(0.97)
(0.10)

(1.00)

(0.99)

(0.79)

(1.00)
(0.41)

0.85

ความเปน
เพศหญิง

0.80**

0.83**

1.00**

0.89**

0.24

อายุ
ความเปน
ระดับป.ตรี
และต่ํากวา

0.99**

ความเปน
ตําแหนง คศ.
1,2,3

0.02

เงินเดือน
ภาระงาน
ประสบการณ
ทํางาน

(0.82)

การพัฒนาครู

0.08

0.62**

0.07

0.10
0.46**

ภูมิหลังของ
บุคคล

0.07

1.00

ความตองการ
พัฒนา

แรงจูงใจ

0.91**

0.12

แรงจูงใจภายใน

(0.93)

การพัฒนาที่
ตรงกับความ
ตองการ

(0.99)
0.09

ความตองการ
พัฒนาดวย
การศึกษาดูงาน
ฝกอบรมศึกษาตอ

0.20**

แรงจูงใจภายนอก

(0.00)

ระดับบุคคล

(0.98)

χ2 = 132.077, df = 84, p = 0.054, χ2/df = 1.572, CFI = 0.993, TLI = 0.989,
RMSEA = 0.025, SRMRW = 0.022, SRMRB = 0.040 (Mplus 2.13)

ภาพที่ 4.10 ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับของการพัฒนาครู
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5.3 ผลการวิเคราะหความตรงของโมเดลสมการโครงสรางการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครู
(Single level SEM)
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้เปนการศึกษาความสามารถในการทํานายของตัวแปรระดับ
โรงเรียน (school level) ที่มีตอตัวแปรตามการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครู ซึ่งเปนการวิเคราะห
โมเดลสมการโครงสรางระดับเดียว (single level SEM) ดวยโปรแกรม Mplus 2.13 ผลการ
วิเคราะหพ บว า โมเดลมี ความสอดคลอ งกับขอมู ลเชิง ประจักษโ ดยพิ จ ารณาจากคา สถิ ติที่ใช
ตรวจสอบความตรงของโมเดล ไดแก คา χ2 = 84.694, df = 66, p = 0.060 ดัชนี CFI = 0.989,
TLI = 0.982, RMSEA = 0.030, SRMR = 0.048 และ χ2/df = 1.283 ซึ่งคา p มากพอที่จะไม
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาผลการทดสอบคา χ2 แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ สอดคลองกับผลการวิเคราะหคาดัชนี CFI และ TLI ที่มีคาเปน 1 RMSEA ที่มีคาต่ํากวา .06
และ SRMR ที่มีคาต่ํากวา .05 และ χ2/df มีคานอยกวา 2 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลักที่วา
โมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ หรือโมเดลมีความตรง
ภายหลังจากตรวจสอบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษแลว ประเด็น
สําคัญตอมาคือ การพิจารณาการประมาณคาพารามิเตอรน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ใน
โมเดลการวัดการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครู ผลการวิเคราะหที่ไดมีคาสัมประสิทธิ์น้ําหนัก
องคประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวบงชี้ในโมเดลการวัดการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครู
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว (คาสถิติ t > 2.58) แสดงวาตัวบงชี้ทั้ง 5 ตัวนี้เปน
องคประกอบที่สําคัญที่บงบอกถึงการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครูในระดับโรงเรียน และทุกตัวแปร
มีความสําคัญเกือบเทาเทียมกัน (β มีคาระหวาง .65 ถึง .94) รายละเอียดดังตารางที่ 4.25
เมื่อพิจารณาขนาดอิทธิพลของตัวแปรทํานายที่สงผลตอการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา
ครู พบวาตัวแปรดานสังคมเพียงตัวแปรเดียวที่สงผลทางตรงตอการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.14 สําหรับตัวแปรดาน
กายภาพและตัวแปรดานองคการสงผลทางตรงตอการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครูอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.06 และ 0.11 ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที่
4.24 และภาพที่ 4.10
ผลจากการวิเคราะหสรุปไดวา โมเดลสมการโครงสรางการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครูที่
สรางขึ้นตามทฤษฏีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เมื่อพิจารณาความสามารถในการ
ทํานายตัวแปรตามของตัวแปรทํานายระดับโรงเรียน (school level) พบวา ตัวบงชี้ทุกตัวในโมเดล
การวัดการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครูมีความสําคัญอยูในระดับใกลเคียงกัน โดยตัวบงชี้ที่มี
ความสําคัญมากที่สุดคือ การสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครูดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู รองลงมา

130
ไดแก การสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครูดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู การสนับสนุนใหเกิด
การพัฒนาครูดานกระบวนการจัดการเรียนรู และการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครูดานการพัฒนา
หลัก สูต ร ตามลํ า ดับ สํ าหรั บการสนั บสนุ นให เกิ ดการพั ฒนาครู ด านการทํ าวิ จั ยในชั้ นเรี ยนมี
ความสําคัญตอการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครูนอยที่สุด โดยตัวแปรในระดับโรงเรียนทั้งหมดใน
โมเดลสมการโครงสรางการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครูสามารถอธิบายความแปรปรวนการ
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครูไดรอยละ 2.50 (R2 = 0.025)
ตารางที่ 4.24 ขนาดอิทธิพลในโมเดลสมการโครงสรางการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครู
ตัวแปรทํานาย
ปจจัยดานกายภาพ
ปจจัยดานสังคม
ปจจัยดานองคการ

ขนาดอิทธิพลทางตรง
0.06
0.14*
0.11

SE
0.12
0.04
0.13

χ2 = 84.694, df = 66, p = 0.060, χ2/df = 1.283, CFI = 0.989, TLI = 0.982,
RMSEA = 0.030, SRMR = 0.048
หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01

ตารางที่ 4.25 คาน้าํ หนักองคประกอบของโมเดลการวัดตัวแปรในโมเดลสมการโครงสรางการ
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครู
ตัวบงชี้

น้ําหนักองคประกอบ (b)

SE

t

R2

-

-

0.65

โมเดลการวัดการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครู
1.ดานหลักสูตร

0.81

2.ดานกระบวนการจัดการเรียนรู

0.83**

0.04

19.72

0.69

3.ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู

0.94**

0.06

19.61

0.89

4.ดานการวัดและการประเมินผลการเรียนรู

0.84**

0.06

17.38

0.70

5.ดานการทําวิจัยในชั้นเรียน
ปจจัยดานกายภาพ

0.65**

0.06

12.36

0.42

1. แหลงทรัพยากรการเรียนรู

0.14

-

-

0.02

2. ความเปนสังกัดสปช.และสศ.เดิม

0.45

0.24

1.84

0.21

3. ความเปนโรงเรียนขนาดเล็ก

0.89*

0.54

1.99

0.79

4. ความเปนโรงเรียนในเขตเทศบาล

0.49

0.32

1.85

0.24

5. สัดสวนนักเรียนตอครู

0.31

0.70

1.80

0.11

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01,

|t| > 1.96 หมายถึง p < .05, |t| > 2.58 หมายถึง p < .01
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ตารางที่ 4.25 (ตอ)
น้ําหนักองคประกอบ (b)

SE

t

R2

1. ความรวมมือกับภายนอก

0.53

-

-

0.28

2. การนิเทศครู

0.38**

0.14

4.18

0.14

-

-

0.04

ตัวบงชี้
ปจจัยดานสังคม

ปจจัยดานองคการ
1. การจัดครูเขารับการพัฒนา

0.20

2. โครงสรางการบริหารดานพัฒนาครู

0.45**

0.19

3.26

0.21

3. ความเปนงบประมาณที่จัดสรรเพื่อพัฒนาครู

0.94**

0.33

2.75

0.89

R2 ของสมการโครงสรางการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครู = 0.025
|t| > 1.96 หมายถึง p < .05, |t| > 2.58 หมายถึง p < .01

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01,

(0.99)
0.18

(0.85)

แหลงทรัพยากร
เรียนรู

ความรวมมือภายนอก
0.14

(0.89)

(0.46)
-0.33
(0.87)

ความเปน
สังกัดสปช.และ
สศ.เดิม
ความเปนโรงเรียน
ขนาดเล็ก

(0.98)
(0.14)

0.38**

0.45

ดานสังคม

0.89*

ดานกายภาพ

ดานองคการ
0.06

0.11
(1.00)

0.33

จัดครูเขารับการ
พัฒนา

0.20

0.14*

(0.89)
(0.00)

โครงสรางการ
พัฒนาครู

0.45**

0.94**

ความเปน
งบประมาณที่
จัดสรรเพื่อพัฒนา

การสนับสนุนใหเกิด
การพัฒนาครู

(0.94)

สัดสวนนักเรียน
ตอครู

0.81

หลักสูตร
(0.59)

การนิเทศครู

0.53

0.49
ความเปนโรงเรียน
ในเขตเทศบาล

(0.93)

0.83**

0.94**

กระบวนการเรียนรู
(0.56)
0.08

สื่อ
(0.33)

0.84**

0.65**

การวัดและประเมินผล
(0.55)

การวิจัย
(0.76)
0.08

χ2 = 84.694, df = 66, p = 0.060, χ2/df = 1.283, CFI = 0.989, TLI = 0.982,
RMSEA = 0.019, SRMR = 0.031 (Mplus 2.13)

ภาพที่ 4.11 โมเดลสมการโครงสรางการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครู

(0.33)
(0.93)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) ในลักษณะของการศึกษา
ความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ (multilevel causal relationship) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาครู และตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมการโครงสราง
พหุระดับการพัฒนาครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นกับขอมูล
เชิงประจักษ ทั้งนี้กรอบความคิดการวิจัยอยูในรูปโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับการพัฒนาครูที่
แสดงความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวางปจจัยระดับบุคคลและปจจัยระดับโรงเรียนกับการ
พัฒนาครู
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผูสอน 720 คนและผูบริหาร 321 คน จาก 321
โรงเรียน ซึ่งกลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบสองขั้นตอน (two stage random sampling)
ขั้นตอนแรกเปนการสุมโรงเรียนดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (stratified random sampling) โดยใช
ภูมิภาคและสังกัดเปนเกณฑในการแบงชั้นหลังจากนั้นใชวิธีการสุมอยางงาย (simple random
sampling) ขั้นตอนที่สองเปนการสุมครูผูสอนดวยวิธีการสุมอยางงาย (simple random
sampling) ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้จําแนกเปน 3 กลุมคือ 1) ตัวแปรทํานายระดับบุคคลไดแก
ภูมิหลังของบุคคล แรงจูงใจ และความตองการพัฒนา 2) ตัว แปรทํา นายระดับ โรงเรีย นไดแ ก
ปจจัยดานกายภาพ ปจจัยดานสังคม และปจจัยดานองคการ 3) ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาครู
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 2 ฉบับไดแก ฉบับแรก
แบบสอบถามสําหรับครูผูสอนประกอบดวย 3 ตอนคือ 1) เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ เงินเดือน
ภาระงาน และประสบการณในการทํางาน 2) เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการปจจัยที่สงผลตอ
การพัฒนาครู ประกอบดว ย แรงจูงใจในการพัฒนา และความตองการพัฒนาของครู 3) เปน
แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การได รั บ การพั ฒ นาในด า นต า ง ๆ ประกอบด ว ย ด า นหลั ก สู ต ร ด า น
กระบวนการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู การวัดและการประเมินผลการเรียนรู การทํา
วิจัยในชั้นเรียน ฉบับที่สอง แบบสอบถามสําหรับผูบริหารโรงเรียน ประกอบดวย 3 ตอน คือ 1) เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ เงินเดือน ภาระงาน และประสบการณในการทํางาน 2) เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปจจัยดานกายภาพ ปจจัยดานสังคม และปจจัยดานองคการ 3) เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การสนับสนุนใหพัฒนาในดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานหลักสูตร ดานกระบวนการจัดการเรียนรู
ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู ดานการวัดและการประเมินผลการเรียนรู ดานการทําวิจัยในชั้นเรียน
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เมื่อวิเคราะหคาความเที่ยงดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient)
พบวา คาความเที่ยงของแบบสอบถามในแตละมาตรวัดมีคาความเที่ยงอยูระหวาง .759 ถึง .964
แสดงวาแบบสอบถามที่สรางขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับสูงมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้แบงเปน 3 สวนไดแก สวนที่ 1 เปนการวิเคราะหขอมูล
เบื้องตนเพื่อศึกษาลักษณะการแจกแจงและการกระจายของตัวแปรโดยใชโปรแกรม SPSS 13.0
for Windows สวนที่ 2 เปนการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนไดแก 1) การวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยการหาคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน 2) การวิเคราะหความ
เหมาะสมของตัวแปรในการวิเคราะหองคประกอบดวยคาสถิติ Bartlett’s test of sphericity และ
คาดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) โดยใชโปรแกรม SPSS 13.0 for Windows และสวนที่ 3
เปนการวิเคราะหเพื่อตอบปญหาวิจัยไดแก 1) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดล
การวัดตัวแปรแฝงโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis)
2) การวิเคราะหหาคาสหสัมพันธภายในชั้น (intraclass correlation; ICC) ระหวางตัวแปร 2
ระดับ 3) การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับการพัฒนาครู
โดยพิจารณาความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษจากคาสถิติวัดระดับความ
กลมกลืนและการวิเคราะหเพื่อประมาณคาขนาดอิทธิพลของตัวแปรทํานายระดับบุคคลและระดับ
โรงเรียนที่มีตอการพัฒนาครู โดยใชโปรแกรม Mplus 2.13
จากกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยกําหนดสมมติฐานการวิจัยไว 2
ประการคือ 1) ตัวแปรป จจัยระดับบุคคลที่นาจะสงผลตอการพัฒนาครูไดแก ภูมิ หลังของบุค คล
แรงจูงใจ และความตองการพัฒนา และตัวแปรปจจัยระดับโรงเรียนที่สงผลตอการพัฒนาครูไดแก
ปจจัยดานกายภาพ ปจจัยดานสังคม และปจจัยดานองคการ สามารถใชทํานายการพัฒนาครู
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2) โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับการพัฒนาครูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
นาจะมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปร 2 ระดับไดแก ตัวแปรระดับบุคคลและตัวแปรระดับ
โรงเรียน ซึ่งผลการวิเคราะหสรุปไดดังนี้
1.1 ตัวแปรระดับบุคคล ประกอบดวย 4 องคประกอบไดแก
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องคประกอบการพัฒนาครูวัดจาก 5 ตัวบงชี้ไดแก 1) การพัฒนาครูดานการพัฒนา
หลักสูตร 2) การพัฒนาครูดานกระบวนการจัดการเรียนรู 3) การพัฒนาครูดานการพัฒนาสื่อการ
เรียนรู 4) การพัฒนาครูดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู และ 5) การพัฒนาครูดานการทํา
วิจัยในชั้นเรียน พบวาทั้ง 5 ตัวบงชี้มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การ
กระจาย (CV) ของตัวบงชี้ไดแก การพัฒนาครูดานการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครูดาน
กระบวนการจัดการเรียนรู การพัฒนาครูดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู และการพัฒนาครูดา นการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู พบวามีคาไมแตกตางกันมากนัก ยกเวนการพัฒนาครูดานการทํา
วิจัยในชั้นเรียนที่มีคาสัมประสิทธิ์การกระจายมากกวาตัวบงชี้อื่น
ภูมิหลังของบุคคลวัดจาก 7 ตัวบงชี้ไดแก 1) ความเปนเพศหญิง 2) อายุ 3) ความเปน
ระดับการศึกษาปริญญาตรีและต่ํากวา 4) ความเปนตําแหนง คศ.1, 2, 3 5) เงินเดือน 6) ภาระงาน
7) ประสบการณทํางาน ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานพบวา สวนใหญครูผูสอนเปนเพศหญิง มี
อายุโดยเฉลี่ย 43 ป สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรี มี
ตําแหนงสวนใหญ คศ. 1, 2, 3 มีเงินเดือนเฉลี่ย 18,746 บาท มีภาระงานการสอนโดยเฉลี่ย 20
ชั่วโมงตอสัปดาห มีประสบการณในการทํางานโดยเฉลี่ย 18 ป สําหรับคาสัมประสิทธิ์การกระจาย
(CV) ของตัวบงชี้ทั้ง 7 ตัว พบวามีคาแตกตางกัน โดยความเปนเพศหญิงมีคาสัมประสิทธิ์การ
กระจายมากที่สุด สวนตัวแปรที่มีการกระจายของขอมูลนอยที่สุด คือ ภาระงานการสอน
แรงจูงใจวัดจาก 2 ตัวบงชี้ไดแก แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก ผลการวิเคราะห
คาเฉลี่ยพบวา แรงจูงใจภายในมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด และแรงจูงใจภายนอกมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) เห็นไดวาแรงจูงใจภายนอกมีคา
สัมประสิทธิ์การกระจายสูงกวาแรงจูงใจภายใน
ความตองการพัฒนาตนเองวัดจากตัวบงชี้ 2 ตัว ไดแก การเขารับพัฒนาที่ตรงกับความ
ตองการ และความตองการพัฒนาดวยวิธีการศึกษาดูงาน ฝกอบรม และลาศึกษาตอ ผลการ
วิเคราะหคาเฉลี่ยพบวา ตัวบงชี้การเขารับพัฒนาที่ตรงกับความตองการมีคาเฉลี่ยประมาณ 4 ครั้ง
ตอปการศึกษา และพบวาสวนใหญมีความตองการพัฒนาตนเองดวยวิธีอื่น ๆ มากกวาตองการ
พัฒนาตนเองดวยวิธีการศึกษาดูงาน ฝกอบรม และลาศึกษาตอ สําหรับคาสัมประสิทธิ์การ
กระจาย (CV) เห็นไดวาตัวบงชี้ทั้ง 2 ตัวมีลักษณะการกระจายอยูในระดับแตกตางกัน โดยตัวแปร
ความตองการพัฒนาดวยวิธีการศึกษาดูงาน ฝกอบรม และลาศึกษาตอมีการกระจายขอมูลมากที่สุด
1.2 ตัวแปรระดับโรงเรียน ประกอบดวย 3 องคประกอบไดแก
องคประกอบดานกายภาพวัดจาก 5 ตัวบงชี้ไดแก 1) แหลงทรัพยากรการเรียนรู 2) ความเปน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติและกรมสามัญศึกษาเดิม 3) ความเปน
โรงเรียนขนาดเล็ก 4) ความเปนโรงเรียนในเขตเทศบาล 5) สัดสวนนักเรียนตอครู ผลการวิเคราะห
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คาเฉลี่ยพบวา แหลงทรัพยากรการเรียนรูของโรงเรียนโดยเฉลี่ยประมาณ 7 แหลง โรงเรียนสวนใหญ
เดิม เป น สั ง กัดสํา นั ก งานคณะกรรมการการประถมศึก ษาแห ง ชาติและกรมสามั ญศึ ก ษา เปน
โรงเรียนขนาดเล็กรอยละ 48.50 และอีกรอยละ 51.50 เปนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ
รวมกัน และเปนโรงเรียนที่อยูนอกเขตเทศบาล ซึ่งโรงเรียนสวนใหญมีสัดสวนนักเรียนตอครูเปน
20 : 1 คน สําหรับคาสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) เห็นไดวาลักษณะของการกระจายของตัวบงชี้
แตละตัวแตกตางกัน โดยตัวแปรความเปนโรงเรียนขนาดเล็กมีการกระจายของขอมูลมากที่สุด
สวนตัวแปรที่มีการกระจายขอมูลนอยที่สุดคือ สัดสวนนักเรียนตอครู
องคประกอบดานสังคมวัดจาก 2 ตัวบงชี้ไดแก ความรวมมือกับภายนอกและการนิเทศครู
ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยพบวา ความรวมมือกับภายนอกของโรงเรียนโดยเฉลี่ยจํานวน 9 ครั้งตอป
การศึกษา และโรงเรียนมีการนิเทศครูโดยเฉลี่ยจํานวน 7 ครั้งตอปการศึกษา สําหรับคา
สัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) เห็นไดวาลักษณะของการกระจายของตัวบงชี้ความรวมมือกับ
ภายนอกและการนิเทศครูอยูในระดับใกลเคียงกัน
องคประกอบดานองคการวัดจาก 3 ตัวบงชี้ไดแก การจัดครูเขารับการพัฒนา โครงสราง
การบริหารดานพัฒนาครู และการจัดสรรงบประมาณพัฒนาครู ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยพบวา
การจัดครูเขารับการพัฒนาของโรงเรียนสวนใหญเฉลี่ย 5 ครั้งตอปการศึกษาตอคน โครงสรางการ
บริหารดานพัฒนาครูมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และสวนใหญโรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับพัฒนาครู สําหรับคาสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) เห็นไดวาลักษณะของการกระจายของ
ตัวบงชี้แตละตัวแตกตางกัน โดยตัวแปรที่มีการกระจายของขอมูลมากที่สุดคือ ตัวแปรการจัดสรร
งบประมาณพัฒนาครู สวนตัวแปรที่มีการกระจายขอมูลนอยที่สุดคือ โครงสรางการบริหารดาน
พัฒนาครู
2. ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ผลการวิ เ คราะห ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย พบว า
ความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได 26 ตัวในโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับของกลุมตัวอยาง
ทั้งหมดมีความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมด 325 คู มีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และ .05 จํานวน 123 คู คาสัมประสิทธิ์ระหวางตัวแปรที่เปนความสัมพันธ
ทางบวก 211 คู และความสัมพันธทางลบ 114 คู คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุดมีคาเทากับ
.906 เป น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว บ ง ชี้ ป ระสบการณ ใ นการทํ า งานกั บ อายุ ค า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธต่ําสุดมีคาเทากับ .000 เปนความสัมพันธระหวางแรงจูงใจภายในกับการรวมมือกับ
ภายนอก สถิติทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity มีคา Approx. Chi-Square = 7873.514,
df = 325, p = 0.000 ซึ่งแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลอง
กับผลการวิเคราะหคาดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ซึ่งมีคาเขาใกล 1 (KMO = 0.773) แสดง
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วาเมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรที่ใชในการวิจัยไมเปนเมทริกซเอกลักษณและความสัมพันธกัน
ระหวางตัวแปรมากพอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางหรือ
วิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุได เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวบงชี้ที่อยู
ในองคประกอบการพัฒนาครูพบวา ทุกคูมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แสดงวาตัวบงชี้ในองคประกอบนี้มีความสัมพันธกันจริง โดยเปนไปในทิศทางเดียวกัน และขนาด
ความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง (.4 < r < .6) จนถึงระดับคอนขางสูง (.6 < r < .8)
ข อ สรุ ป เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ของกลุ ม ตั ว อย า งคื อ
ความสัมพันธระหวางตัวบงชี้ในองคประกอบการพัฒนาครูมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลางถึง
ค อ นข า งสู ง และมี ทิ ศ ทางเดี ย วกั น ส ว นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรทํ า นายกั บ ตั ว แปรตาม
องคประกอบการพัฒนาครูความสัมพันธสวนใหญมีนัยสําคัญทางสถิติ ขนาดความสัมพันธอยูใน
ระดับต่ําถึงคอนขางต่ํา
3. ผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุของโมเดลสมการโครงสรางระดับบุคคล
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้เปนการศึกษาความสามารถในการทํานายของตัวแปรระดับ
บุคคล (individual level) ที่มีตอตัวแปรตามการพัฒนาครู ซึ่งเปนการวิเคราะหโมเดลสมการ
โครงสรางระดับเดียว (single level SEM) ดวยโปรแกรม Mplus 2.13 ผลการวิเคราะหพบวา
โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษโดยพิจารณาจากคาสถิติที่ใชตรวจสอบความตรง
ของโมเดลไดแก คา χ2 = 77.229, df = 59, p = 0.076 ดัชนี CFI = 0.997, TLI = 0.994,
RMSEA = 0.020, SRMR = 0.024 และ χ2/df = 1.309 ซึ่งคา p มากพอที่จะไมปฏิเสธสมมติฐาน
หลักแสดงวา ผลการทดสอบคา χ2 แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับ
ผลการวิเคราะหคาดัชนี CFI และ TLI ที่มีคาเปน 1 RMSEA ที่มีคาต่ํากวา .05 และ SRMR ที่มีคา
ต่ําวา .05 และ χ2/df มีคานอยกวา 2 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลตามทฤษฎีมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือโมเดลมีความตรง ซึ่งเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะหพหุระดับตอไป
ผลการวิเคราะหในสวนนี้สรุปไดวา การพัฒนาครูไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากตัวแปร
ระดั บ บุ ค คลคื อ แรงจู ง ใจเพี ย งป จ จั ย เดี ย ว กล า วคื อ แรงจู ง ใจส ง ผลต อ การพั ฒ นาครู อ ย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติเปนอิทธิพลทางบวก จากขอคนพบนี้อธิบายไดวา ระดับการพัฒนาครูขึ้นอยูกับ
แรงจูงใจทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (R2) ของตัวแปรตามในการประมาณคาโมเดล
พบวา ในระดับบุคคล ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรการพัฒนาครู
ไดรอยละ 98.0
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4. ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธภายในชั้น (intraclass correlation)
ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธภายในชั้นของแตละตัวแปรสังเกตไดทั้ง 5 ตัวบงชี้ ในที่นี้คือ
การพัฒนาครูดานหลักสูตร ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู ดาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู และดานการทําวิจัยในชั้นเรียน มีคาอยูระหวาง .09 ถึง .15
(ICC = .09 ถึง .15) ซึ่งคาสหสัมพันธภายในชั้นดังกลาวมีคามากกวาศูนยแสดงวา นอกจากตัวแปร
ทั้ง 5 ตัวจะมีความผันแปรภายในโรงเรียนแลวยังมีความผันแปรระหวางโรงเรียนดวยเชนกัน ซึ่ง
เหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะหพหุระดับตอไป
5. ผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุและการตรวจสอบความตรงของโมเดล
สมการโครงสรางพหุระดับของการพัฒนาครู
ผลการวิ เ คราะห อิ ท ธิ พ ลเชิ ง สาเหตุ แ ละการตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการ
โครงสรางพหุระดับของการพัฒนาครู ดวยโปรแกรม Mplus พบวา โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ
ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษโดยมีคา χ2 = 132.077, df = 84, p = 0.054,
χ2/df = 1.572, CFI = 0.993, TLI = 0.989, RMSEA = 0.025, SRMRW = 0.022, SRMRB = 0.040
ผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรในโมเดลระดับบุคคลสรุปไดวา การ
พัฒนาครูไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากแรงจูงใจ กลาวคือแรงจูงใจสงผลตอการพัฒนาครู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเปนอิทธิพลทางบวก สําหรับผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุระหวาง
ตัวแปรในโมเดลระดับโรงเรียนสรุปไดวา การพัฒนาครูไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากปจจัยดาน
สังคม กล าวคื อป จจั ยด านสั งคมส งผลต อการพั ฒนาครู อย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ เป นอิ ทธิ พล
ทางบวก
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (R2) ของตัวแปรตามในการประมาณคาโมเดล
พบวา ในระดับบุคคล ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรการ
พัฒนาครูไดรอยละ 19.7 ในระดับโรงเรียน ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความ
แปรปรวนในตัวแปรการพัฒนาครูไดรอยละ 3.5
6. การวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุของโมเดลสมการโครงสรางการสนับสนุนให
เกิดการพัฒนาครู (Single level SEM)
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้เปนการศึกษาความสามารถในการทํานายของตัวแปรระดับ
โรงเรียน (school level) ที่มีตอตัวแปรตามการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครู ซึ่งเปนการวิเคราะห
โมเดลสมการโครงสรางระดับเดียว (single level SEM) ดวยโปรแกรม Mplus 2.13 ผลการ
วิเคราะหพ บว า โมเดลมี ความสอดคลอ งกับขอมูลเชิง ประจักษโ ดยพิ จ ารณาจากคา สถิ ติที่ใช
ตรวจสอบความตรงของโมเดลไดแก คา χ2 = 84.694, df = 66, p = 0.060 ดัชนี CFI = 0.989,

138
TLI = 0.982, RMSEA = 0.030, SRMR = 0.048 และ χ2/df = 1.283 ซึ่งคา p มากพอที่จะไม
ปฏิเสธสมมติฐานหลักแสดงวา ผลการทดสอบคา χ2 แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ สอดคลองกับผลการวิเคราะหคาดัชนี CFI และ TLI ที่มีคาเปน 1 RMSEA ที่มีคาต่ํากวา .05
และ SRMR ที่มีคาต่ํากวา .05 และ χ2/df มีคานอยกวา 2 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลักที่วา
โมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ หรือโมเดลมีความตรง
ผลการวิเคราะหในสวนนี้สรุปไดวา การสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครูไดรับอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกจากตัวแปรระดับโรงเรียนคือ ปจจัยดานสังคมเพียงปจจัยเดียว กลาวคือปจจัยดาน
สังคมสงผลตอการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเปนอิทธิพลทางบวก
จากขอคนพบนี้อธิบายไดวา ระดับการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครูขึ้นอยูกับปจจัยดานสังคมซึ่ง
หมายถึงปจจัยที่เกี่ยวกับการติดตอสัมพันธของโรงเรียนกับหนวยงานภายนอกไดแก ความรวมมือ
กับภายนอกและการนิเทศครู
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (R2) ของตัวแปรตามในการประมาณคาโมเดล
พบวา ในระดับโรงเรียน ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรการ
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาครูไดรอยละ 2.5
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยที่นําเสนอขางตนนั้น โดยภาพรวมแลวสอดคลองกับกรอบแนวคิดและ
สมมติฐานการวิจัย อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยดังกลาวยังมีประเด็นที่นาสนใจ 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ผลการวิเคราะหตัวแปรระดับบุคคลที่สงผลตอการพัฒนาครู และ ประเด็นที่ 2 ผลการ
วิเคราะหตัวแปรระดับโรงเรียนที่สงผลตอการพัฒนาครู
1. ผลการวิเคราะหตัวแปรระดับบุคคลที่สงผลตอการพัฒนาครู
จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ตัวแปรแรงจูงใจสงผลตอการพัฒนาครูอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ อธิบายไดวาการพัฒนาครูสวนใหญไดรับอิทธิพลจากแรงจูงใจภายนอกซึ่งสงผลใหเกิด
การพัฒนาครูทั้ง 5 ดานใกลเคียงกัน ไดแก ดานหลักสูตร ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดานการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู และดานการวิจัยในชั้นเรียน กลาวคือ
การพัฒนาครูเปนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติที่จําเปนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน เมื่อครูไดรับผลตอบแทนภายนอกซึ่งไดแก การไดเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง
และการไดรับชื่อเสียงทางวิชาการ รวมทั้งไดรับผลตอบแทนดานจิตใจซึ่งไดแก ความสุขที่ครูไดรับ
จากการพัฒนาตนเอง การพัฒนานักเรียน และการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งจะทําใหครูมีความ
ตองการที่จะเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สิ่งเหลานี้จึงเปนการ
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กระตุนใหครูมีแรงจูงใจในการที่จะพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา สันติ
พัฒนาชัย และคณะ (2541) กลาวคือ ปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนาครูตามความคิดของครูและ
ผูทรงคุณวุฒิ พบวาแรงจูงใจเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการพัฒนาครู และสอดคลองผลการวิจยั ของ
เพลิน พิมพศักดิ์ (2544) และ วิภา บุญเสนอ (2537) ที่พบวามีขอเสนอแนะในการพัฒนาครู
เกี่ ย วกั บ การให เ พิ่ ม เงิ น เดื อ น สวั ส ดิ ก าร และสิ ท ธิ ป ระโยชน เ กื้ อ กู ล ซึ่ ง หมายถึ ง การส ง เสริ ม
สนับสนุนแรงจูงใจภายนอก
แต อ ย า งไรก็ ต ามยั ง มี บ างตั ว แปรในระดั บ บุ ค คลที่ ไ ม ส ง ผลต อ การพั ฒ นาครู อ ย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ตัวแปรภูมิหลังของบุคคล และตัวแปรความตองการพัฒนา ซึ่งสามารถ
อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
ตัวแปรภูมิหลังของบุคคล ไดแก 1) ความเปนเพศหญิง 2) อายุ 3) ความเปนระดับ
การศึกษาปริญญาตรีและต่ํากวา 4) ความเปนตําแหนง คศ.1, คศ.2, คศ.3 5) เงินเดือน 6) ภาระงาน
และ 7) ประสบการณทํางาน ตามสมมติฐานการวิจัยนั้นคาดวานาจะสงผลทางตรงตอการพัฒนา
ครู แตพบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สาเหตุอาจเนื่องมาจากตัวแปรภูมิหลังของบุคคลเปนตัวแปรที่
เปนปจจัยพื้นฐานของการพัฒนาครู และเมื่อพิจารณาตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรภูมิหลังของ
บุคคลพบวา ตัวแปรระดับการศึกษา ตัวแปรตําแหนงทางวิชาการ และตัวแปรภาระงานของครู มี
น้ําหนักองคประกอบที่นอยมากจึงทําใหตัวแปรภูมิหลังของบุคคลไมมีความสําคัญตอการพัฒนา
ครู ซึ่งอาจเนื่องมาจากครูสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเหมือน ๆ กัน มีตําแหนงทาง
วิชาการสวนใหญเปนตําแหนง คศ. 1, คศ.2 และ คศ.3 คลาย ๆ กัน และมีภาระงานสอนที่ใกลเคียง
กัน จึงทําใหตัวแปรภูมิหลังของบุคคลมีความแปรปรวนต่ํา และทําใหตัวแปรภูมิหลังของบุคคลไม
สงผลตอการพัฒนาครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สําหรับตัวแปรความตองการพัฒนาซึ่งเปนตัวแปรหนึ่งในระดับบุคคลที่ไมสงผลตอการ
พัฒนาครูเชนเดียวกันกับตัวแปรภูมิหลังของบุคคล สาเหตุอาจเนื่องมาจากครูสวนใหญมีความ
ตองการพัฒนาตนเองดวยวิธีการศึกษาดูงาน การฝกอบรม และการศึกษาตอที่เหมือนกันจึงทํา
ใหตัวแปรความตองการพัฒนามีความแปรปรวนต่ํา และทําใหตัวแปรความตองการพัฒนาไม
สงผลตอการพัฒนาครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. ผลการวิเคราะหตัวแปรระดับโรงเรียนที่สงผลตอการพัฒนาครู
จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยดานสังคมสงผลตอการพัฒนาครูอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ อธิบายไดวาการพัฒนาครูสวนใหญไดรับอิทธิพลจากตัวแปรการนิเทศครูซึ่งสงผลตอการ
พัฒนาครูดานหลักสูตร ดานกระบวนการเรียนรู ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู และดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู แตไมสงผลตอการพัฒนาครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียนซึ่งสังเกตจากน้ําหนัก
องคประกอบของตัวแปรการทําวิจัยในชั้นเรียนมีคานอยมาก อาจเนื่องมาจากปจจัยดานสังคมไมมี
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ความสําคัญหรือไมเกี่ยวของกับการพัฒนาครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียน จากผลการวิเคราะห
พบวาปจจัยดานสังคมสงผลตอการพัฒนาครูนั้น กลาวไดวาปจจัยดานสังคมซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่
โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนหรือหนวยงานภายนอก เมื่อครู
ไดมีการติดตอสัม พัน ธกั บหนว ยงานภายนอก มีการจั ดกิ จกรรมสงเสริ มความร วมมือระหว า ง
โรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชนหรื อ หน ว ยงานภายนอก มี ก ารทํ า งานร ว มกั น กั บ ศึ ก ษานิ เ ทศก ห รื อ ผู มี
ประสบการณ แ ละมี ค วามชํ า นาญในการเรี ย นการสอน ซึ่ ง จะทํ า ให ค รู เ พิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะ
ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในมุมมองที่กวางขึ้น สิ่งเหลานี้เปนปจจัยดานสังคมที่จะทํา
ใหครูไดพัฒนา ซึ่งขอคนพบนี้สอดคลองกับผลงานวิจัยของ อรพินทร กุลประภา (2524) กนิษฐา
ธนสารศิลป (2530) วิภา บุญเสนอ (2537) พล บุญอยู (2537) กาญจนา สันติพัฒนาชัย และคณะ
(2541) และ เพลิน พิมพศักดิ์ (2544) ที่พบวา การสรางความสัมพันธกับชุมชนหรือหนวยงาน
ภายนอกโรงเรียน การติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียน ระหวางชุมชน และการนิเทศทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน เปนตัวแปรหนึ่งที่จะสงผลและเอื้อตอการพัฒนาครู
แตอย า งไรก็ ต ามยั ง มีบ างตั ว แปรในระดั บ โรงเรีย นที่ไม ส งผลตอการพัฒ นาครู อยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ไดแก ตัวแปรดานกายภาพ และตัวแปร
ดานองคการ ซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
ตัวแปรดานกายภาพ ไดแก 1) แหลงทรัพยากรการเรียนรู 2) ความเปนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติและกรมสามัญศึกษาเดิม 3) ความเปนโรงเรียนขนาดเล็ก
4) ความเปนโรงเรียนในเขตเทศบาล และ 5) สัดสวนนักเรียนตอครู ซึ่งตามสมมติฐานการวิจัยนั้น
คาดว า น า จะส ง ผลทางตรงต อ การพั ฒ นาครู แต พ บว า ไม มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ สาเหตุ อ าจ
เนื่องมาจากตัวแปรสังเกตไดของปจจัยดานกายภาพเปนตัวแปรที่เปนตัวแปรพื้นฐานของโรงเรียน
และเมื่อพิจารณาตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรดานกายภาพพบวา ตัวแปรแหลงทรัพยากรการ
เรียนรู ตัวแปรสังกัดเดิม และตัวแปรสัดสวนนักเรียนตอครูมีน้ําหนักองคประกอบนอยจึงทําให
ตัวแปรดานกายภาพไมมีความสําคัญตอการพัฒนาครู ซึ่งอาจเนื่องมาจากโรงเรียนสวนใหญมี
จํานวนแหลงทรัพยากรการเรียนใกลเคียงกัน ซึ่งเดิมเคยอยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) และกรมสามัญศึกษา (สศ.) เหมือนกัน และมีสัดสวนนักเรียนตอครู
ที่ไมแตกตางกัน เปนผลใหตัวแปรดานกายภาพมีความแปรปรวนต่ํา จึงทําใหตัวแปรดานกายภาพ
ไมสงผลตอการพัฒนาครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เชนเดียวกับตัวแปรดานองคการ ไดแก การจัดครูเขารับการพัฒนา โครงสรางการบริหาร
ดานพัฒนาครู และการจัดสรรงบประมาณพัฒนาครู ซึ่งตามสมมติฐานการวิจัยนั้นคาดวานาจะ
สงผลทางตรงตอการพัฒนาครู แตพบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการ
วิจัยที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรดานองคการแลวพบวา ตัวแปรโครงสรางการ
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พัฒนาครูมีคาน้ําหนักองคประกอบนอยที่สุด จึงทําใหตัวแปรดานองคการไมมีความสําคัญตอการ
พัฒนาครู ซึ่งอาจเนื่องมาจากโรงเรียนสวนใหญมีโครงสรางการพัฒนาครูที่คลายคลึงกัน เปนผลให
ตัวแปรดานองคการมีความแปรปรวนต่ํา จึงทําใหตัวแปรดานองคการไมสงผลตอการพัฒนาครู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ในระดับบุคคลพบวา แรงจูงใจสงผลตอการพัฒนาครูในทุก ๆ ดานอยางใกลเคียงกัน
ไดแก ดานหลักสูตร ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู ดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู และดานการทําวิจัยในชั้นเรียน โดยแรงจูงใจภายนอกมีความสําคัญตอการ
พัฒ นาครู ม ากกวาแรงจู งใจภายใน ดัง นั้น ผูบริ ห ารโรงเรีย นหรือผูที่ เ กี่ ย วของควรสนับสนุ น ให
ความสําคัญในเรื่องของแรงจูงใจภายนอกใหมาก ซึ่งอยูในรูปแบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
เลื่ อ นตํ า แหน ง และการให ไ ด รั บ ชื่ อ เสี ย งทางวิ ช าการให กั บ ครู ที่ มี ก ารพั ฒ นา และควรให ก าร
สนับสนุนในเรื่องของแรงจูงใจภายในซึ่งอยูในรูปของผลตอบแทนดานจิตใจไดแก ครูมีความสุขเมื่อ
ครูไดรับการพัฒนา เมื่อไดพัฒนานักเรียน ไดพัฒนาการเรียนการสอน ยกตัวอยางเชน เมือ่ ครูมกี าร
พัฒนาในดานใดดานหนึ่งหรือมีการพัฒนาทั้ง 5 ดาน ผูบริหารโรงเรียนควรกําหนดนโยบายหรือ
กําหนดระเบียบที่สามารถนําผลงานจากการพัฒนาไปใชประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
หรือเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ หรือประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ชมเชยใหกับครูที่มีผลงานการ
พั ฒ นา เมื่ อ ครู ไ ด รั บ ผลตอบแทนดั ง กล า วครู ก็ จ ะได รั บ ความสุ ข ทํ า ให ก ารเรี ย นการสอนมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนก็มีคุณภาพ ซึ่งจะเปนการกระตุนใหครูไดมีการพัฒนาตอ ๆ ไป
2. ในระดับโรงเรียนพบวา ปจจัยดานสังคมสงผลตอการพัฒนาครู โดยตัวแปรการนิเทศ
ครูมีความสําคัญตอการพัฒนาครูมากกวาตัวแปรความรวมมือภายนอก ซึ่งสงผลตอการพัฒนาครู
ในดานหลักสูตร ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู และดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ใกลเคียงกัน สวนดานการทําวิจัยในชั้นเรียนตัวแปรดานสังคมสงผลตอการ
พัฒนาครูนอยมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะปจจัยดานสังคมไมมีความสัมพันธกับการทําวิจัยในชั้น
เรียน ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนหรือผูที่เกี่ยวของควรมีนโยบายและแผนงานที่ทําใหโรงเรียนมีการ
ทํางานรวมกันระหวางครูกับผูนิเทศนโดยผูทําการนิเทศครูอาจเปนไดทั้งผูบริหารโรงเรียน ผูชวย
ผูบริห าร หัว หนา ฝ าย หั วหน าหมวด กรรมการบริ หารโรงเรีย น ครูผูมีประสบการณและความ
ชํานาญในการเรียนการสอน และศึกษานิเทศก และผูบริหารควรกําหนดแผนงานใหมีการติดตอ
สัมพันธกับหนวยงานภายนอก โดยจัดกิจกรรมที่สงเสริมความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน
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หรือหนวยงานภายนอก ทั้งนี้ผูบริหารโรงเรียนอาจจัดทําเปนแผนงานประจําป ซึ่งระบุกิจกรรมการ
นิเทศครูและกิจกรรมที่มีหนวยงานภายนอกหรือชุมชนเขามามีสวนรวมใหชัดเจนเปนประจําทุก ๆ
ป หรือกําหนดเปนแผนระยะกลางและแผนระยะยาวตอไป
3. จากผลการวิจัยพบวาตัวแปรระดับบุคคล (individual level) มีขนาดอิทธิพลตอการ
พัฒนาครูสูงกวาตัวแปรระดับโรงเรียน (school level) ดังนั้นการกําหนดนโยบาย เปาหมายการ
พัฒนาครูควรใหความสําคัญไปที่ตัวบุคคลหรือครูผูสอนกอนพิจารณาในภาพรวมหรือโรงเรียน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับของการพัฒนาครูในครัง้ นี้ พบวาตัวแปร
ในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของการพัฒนาครูไดคอนขางต่ํา ดังนั้นจึงนาจะได
มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ค น หาตั ว แปรที่ ส ง ผลต อ การพั ฒ นาครู เพื่ อ ประโยชน ใ นการนํ า
ผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาครูตอไป
2. ควรมีการนําโปรแกรม Mplus HLM และ LISREL มาวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อดู
ประสิ ท ธิ ภ าพในการวิ เ คราะห ข อ มู ล โมเดลสมการโครงสร า งพหุ ระดั บ ของแต ล ะโปรแกรมว า
สารสนเทศที่ไดมีความแตกตางกันอยางไร
3. การวิจัยครั้งนี้ตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดดวยโปรแกรม Mplus ซึ่งมีความ
สะดวกและงายในการใช ดังนั้นจึงควรนําประโยชนนี้ไปใชตรวจสอบความตรง
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม
1. รองศาสตราจารย ดร. ศิรเิ ดช สุชวี ะ

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ

4. ผูชวยศาสตราจารยลิขิต กาญจนาภรณ

5. อาจารย ดร.วัชนีย เชาวดํารงค

อาจารยภาควิชาวิจยั และจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารยภาควิชาวิจยั และจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารยภาควิชาวิจยั และจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารยภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคผนวก ข
ผลการพิจารณาคุณภาพของแบบสอบถาม
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ผลการพิจารณาคุณภาพของแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะหคาดัชนี IOC ของแบบสอบถาม
สําหรับครูเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต อบ
ขอคําถาม
1

เพศ

IOC

สิ่งที่ปรับปรุง

-

-

( ) 1. ชาย ( ) 2. หญิง
2

อายุ........................... ป

-

-

3

วุฒิการศึกษาระดับสูงสุดของทานคือ

-

-

4

( ) 1. ต่ํากวาปริญญาตรี
( ) 2. ปริญญาตรี
( ) 3. ปริญญาโท
( ) 4. ปริญญาเอก
ตําแหนงของทานคือ อาจารย........ระดับ.........

1.0

-

5

ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพครู................ ป

1.0

-

6

ชั่วโมงสอนตอสัปดาห.................. ชั่วโมง

1.0

-

7

เงินเดือนในปจจุบันที่ทานไดรับตอเดือน....บาท

1.0

-

8

จํานวนครั้งของการเขารับการอบรมพัฒนา
.................ครั้งตอป

1.0

-

ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะหคาดัชนี IOC ของแบบสอบถาม
สําหรับครูเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ขอคําถาม

IOC

สิ่งที่ปรับปรุง

1

ขาพเจามีความสุขเมื่อขาพเจาไดรับการพัฒนา
ตนเอง

1.0

2

นักเรียนของขาพเจามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นเมื่อขาพเจาไดรับการพัฒนาตนเอง

.8

3

ขาพเจาไดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเมื่อขาพเจาไดรับการพัฒนาตนเอง

.8

ขาพเจาตองการมีความสุขจากการ
ปฏิบัติงานจึงสงผลทําใหขาพเจาพยายาม
พัฒนาตนเอง
ขาพเจาตองการใหนักเรียนของขาพเจามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นจึงสงผลทํา
ใหขาพเจาพยายามพัฒนาตนเอง
ขาพเจาตองการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนใหสูงขึ้นจึงสงผลทําให
ขาพเจาพยายามพัฒนาตนเอง
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ขอคําถาม

IOC

สิ่งที่ปรับปรุง
ขาพเจาตองการไดรับเลื่อนขั้นเงินเดือนสูง
กวาคนอื่นๆเมื่อเปรียบเทียบกับระดับ
เดียวกันจึงสงผลทําใหขาพเจาจําเปนตอง
พัฒนาตนเองใหมากขึ้นกวาคนอื่นๆ
ขาพเจาตองการไดรับโอกาสเลื่อนตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้นจึงสงผลทําใหขาพเจา
พยายามพัฒนาตนเองอยูเสมอเพื่อใหไดรับ
โอกาสนั้น
ขาพเจาตองการไดรับชื่อเสียงทางวิชาการ
จึงสงผลทําใหขาพเจาพยายามพัฒนา
ตนเองใหมีความรูอยูเสมอ

4

ถาขาพเจาไดรับการพัฒนาตนเองขาพเจาจะ
ไดเลื่อนขั้นเงินเดือนสูงขึ้น

.8

5

ถาขาพเจาไดรับการพัฒนาตนเองขาพเจาจะมี
โอกาสเลื่อนตําแหนงเปนอาจารย 3 มากขึ้น

.8

6

ถาขาพเจาไดรับการพัฒนาตนเองขาพเจาจะ
ไดรับชื่อเสียงทางวิชาการ

1.0

ตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะหคาดัชนี IOC ของแบบสอบถาม
สําหรับครูเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเอง
7
8

ขอคําถาม

IOC

สิ่งที่ปรับปรุง

จํานวนครั้งของการเขาอบรมความรูที่ตรงกับ
ความตองการของครู......................ครั้งตอป
ทานตองการไดรับการพัฒนาโดยวิธีการใดมาก
ที่สุด

1.0

จํานวนครั้งที่เขารับการอบรมตรงกับความ
ตองการ....................ครั้งตอป
ทานตองการไดรับการพัฒนาดวยวิธีการใด
โดยการเรียงลําดับความตองการจากมาก
ที่สุดไปยังนอยที่สุด ใหใสหมายเลข 1 ถึง 9
ในชอง ( )ตามลําดับ
( ) 1. การลาศึกษาตอ
( ) 2. การศึกษาดูงาน
( ) 3. การฝกอบรม
( ) 4. การศึกษาดวยตนเอง
( ) 5. การฝกงาน
( ) 6. การประชุม/สัมมนา
( ) 7. การสังเกตการสอน
( ) 8. การทําวิจัย
( ) 9. การนิเทศครู

(
(
(
(
(
(
(
(
(

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

การลาศึกษาตอ
การศึกษาดูงาน
การฝกอบรม
การศึกษาดวยตนเอง
การฝกงาน
การประชุม/สัมมนา
การสังเกตการสอน
การทําวิจัย
การนิเทศครู

1.0
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ตารางที่ 4 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะหคาดัชนี IOC ของแบบสอบถาม
สําหรับครูเกี่ยวกับการพัฒนาครูดานหลักสูตร
1
2
3

4

5
6

7

ขอคําถาม

IOC

สิ่งที่ปรับปรุง

ทานแสวงหาความรูเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ
ทานแสวงหาความรูเกี่ยวกับการจัดทําสาระ
ของหลักสูตรใหสัมพันธกับชุมชน
ทานแสวงหาความรูเกี่ยวกับการจัดทําสาระ
ของหลักสูตรใหสัมพันธกับภูมิปญญาทองถิ่น

1.0

-

1.0

ทานแสวงหาความรูเกี่ยวกับการจัดทําสาระ
ของหลักสูตรใหสัมพันธกับสภาพของชุมชน
ทานแสวงหาความรูเกี่ยวกับการจัดทําสาระ
ของหลักสูตรใหสัมพันธกับวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
ทานแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาสาระของ
หลักสูตรใหมีความครอบคลุมความรู
ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และ
ความรับผิดชอบตอสังคม
ทานติดตามการดําเนินงานดานหลักสูตร
อยางตอเนื่อง
ทานแสวงหาแหลงภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ
จัดทําระบบขอมูลพื้นฐานที่จําเปนตอการ
พัฒนาหลักสูตร
ทานศึกษาความตองการของทองถิ่นเพื่อ
จัดทําระบบขอมูลพื้นฐานที่จําเปนตอการ
พัฒนาหลักสูตร

ทานแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาสาระของ
หลักสูตรใหมีความสมดุลระหวางความรู
ความคิดความสามารถความดีงามและความ
รับผิดชอบตอสังคม
ทานติดตามการดําเนินงานดานหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
ทานแสวงหาแหลงภูมิปญญาทองถิ่นที่จําเปน
ตอการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดทําเปนระบบ
ขอมูลพื้นฐาน
ทานศึกษาความตองการของทองถิ่นที่จําเปน
ตอการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดทําเปนระบบ
ขอมูลพื้นฐาน

1.0

1.0

1.0
1.0

1.0
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ตารางที่ 5 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะหคาดัชนี IOC ของแบบสอบถาม
สําหรับครูเกี่ยวกับการพัฒนาครูดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
8
9

10

11
12

13

ขอคําถาม

IOC

สิ่งที่ปรับปรุง

ทานแสวงหาความรูเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนรูเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ
ทานแสวงหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ
จัดเตรียมแผนการเรียนรูที่ใชการวิเคราะห
ผูเรียนวิเคราะหหลักสูตร
ทานแสวงหาความรูเกี่ยวกับวิธีการจัด
บรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ทานแสวงหาความรูเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนรูที่กระตุนใหนักเรียนไดพัฒนาตนเอง
ทานศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชรูปแบบที่
หลากหลาย
ทานศึกษาวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาบูรณาการ

1.0

ทานแสวงหาความรูเกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรูเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ
ทานใชการวิเคราะหผูเรียนในการจัดเตรียม
แผนการเรียนรู

1.0

1.0

1.0
1.0

1.0

ทานแสวงหาความรูเกี่ยวกับการจัด
บรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ทานแสวงหาความรูเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูที่กระตุนใหนักเรียนไดพัฒนาตนเอง
-

ทานศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาบูรณาการ
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ตารางที่ 6 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะหคาดัชนี IOC ของแบบสอบถาม
สําหรับครูเกี่ยวกับการพัฒนาครูดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู
ขอคําถาม

IOC

สิ่งที่ปรับปรุง

14 ทานแสวงหาความรูเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู
เพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ
15 ทานศึกษาวิธีการจัดสื่อใหมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอน
16 ทานศึกษาหาวิธีการจัดสื่อใหมีความเหมาะสม
กับนักเรียน
17 ทานศึกษาหาวิธีการสําหรับผลิตสื่อใหมีความ
หลากหลาย
18 ทานแสวงหาวิธีการที่จะผลิตสื่อใหมีจํานวน
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน
19 ทานแสวงหาวิธีดูแลรักษาซอมแซมสื่อการเรียน
การสอนใหมีสภาพดีอยูเสมอ
20 ทานศึกษาหาความรูที่จะนําเทคโนโลยีทันสมัย
มาประยุกตใชเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู

1.0

-

1.0

21 ทานแสวงหาความรูเกี่ยวกับการนําภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใชเปนสื่อการเรียนรู

1.0

ทานศึกษาการจัดสื่อใหมีความเหมาะสม
กับเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอน
ทานศึกษาการจัดสื่อใหมีความเหมาะสม
กับนักเรียน
ทานศึกษาการผลิตสื่อใหมีความ
หลากหลาย
ทานแสวงหาความรูในการผลิตสื่อให
เพียงพอกับนักเรียน
ทานแสวงหาวิธีการดูแลรักษาซอมแซมสื่อ
การเรียนการสอนใหมีสภาพดีอยูเสมอ
ทานศึกษาหาความรูที่จะนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาประยุกตใชในการผลิตสื่อการ
เรียนรู
ทานแสวงหาความรูเกี่ยวกับการนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาผลิตสื่อการเรียนรู

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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ตารางที่ 7 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะหคาดัชนี IOC ของแบบสอบถาม
สําหรับครูเกี่ยวกับการพัฒนาครูดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ขอคําถาม

IOC

สิ่งที่ปรับปรุง

22 ทานแสวงหาความรูเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูเพิ่มเติมอยูเสมอ
23 ทานศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร

1.0

-

1.0

24 ทานศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูใหมีความหลากหลาย
25 ทานศึกษาหาวิธีการใหนักเรียนมีสวนรวม
กําหนดเกณฑและรวมประเมินผล

1.0

ทานศึกษาความรูเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูใหสอดคลองกับ
หลักสูตร
ทานศึกษาความรูเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูที่มีความหลากหลาย
ทานศึกษาวิธีการใหนักเรียนมีสวนรวม
กําหนดเกณฑและรวมประเมินผลในวิชาที่
ทานสอน
ทานศึกษาความรูเกี่ยวกับวิธีการที่จะให
ผูปกครองมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑ
และรวมในการประเมินผลนักเรียน
ทานศึกษาความรูเกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินผลโดยใหนักเรียนประเมินตนเอง
ทานศึกษาความรูเกี่ยวกับการสราง
เครื่องมือประเมินผลการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสม

26 ทานศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีการที่จะให
ผูปกครองมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑและ
รวมในการประเมินผลนักเรียน
27 ทานศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีการประเมินผล
โดยใหนักเรียนประเมินตนเอง
28 ทานศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการสราง
เครื่องมือสําหรับประเมินผลการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสม

1.0

1.0

1.0
1.0
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ตารางที่ 8 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะหคาดัชนี IOC ของแบบสอบถาม
สําหรับครูเกี่ยวกับการพัฒนาครูดานวิจัยในชั้นเรียน
ขอคําถาม
29 ทานแสวงหาความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้น
เรียนเพิ่มเติมอยูเสมอ
30 ทานแสวงหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบ
วิธีการวิจัยอยางสม่ําเสมอ
31 ทานติดตามผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่เกี่ยวของ
อยูเสมอ
32 ทานศึกษาหาความรูในเรื่องตาง ๆ จาก
ผลงานวิจัย
33 ทานศึกษาวิธีการวิจัยจากการอานผลงานวิจัย
34 ทานแกปญหาการเรียนของผูเรียนดวยการทํา
วิจัยในชั้นเรียน
35 ทานเคยทําวิจัยในชั้นเรียนหรือไม
( ) 1. ไมเคย
( ) 2. เคย จํานวน ......................... เรื่อง

IOC

สิ่งที่ปรับปรุง

.8

ทานแสวงหาความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น
เรียนเพิ่มเติมอยูเสมอ
ทานแสวงหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ
วิจัยอยางสม่ําเสมอ
ทานติดตามศึกษาผลงานวิจัยในชั้นเรียน
อยูเสมอ
ทานศึกษาหาความรูในเรื่องตาง ๆ จาก
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ทานศึกษาวิธีการวิจัยจากการอาน
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
-

.8
.8
.8
1.0
.8
1.0

ทานเคยทําวิจัยในชั้นเรียนหรือไม
( ) 1. ไมเคย
( ) 2. เคย จํานวน ..... เรื่อง โดยทําวิจัย
- ในปการศึกษา 2547
จํานวน ................เรื่อง
- ในปการศึกษา 2546
จํานวน.................เรื่อง
- ในปการศึกษาอื่น ๆ
จํานวน ...............เรื่อง
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ตารางที่ 9 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะหคาดัชนี IOC ของแบบสอบถาม
สําหรับผูบริหารเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูตอบ
ขอคําถาม
1

เพศ

IOC

สิ่งที่ปรับปรุง

-

-

( ) 1. ชาย ( ) 2. หญิง
2

อายุ........................... ป

-

3

วุฒิการศึกษาระดับสูงสุดของทานคือ

-

4

วุฒิการศึกษาระดับสูงสุดของทานคือ

( ) 1. ต่ํากวาปริญญาตรี

( ) 1. ต่ํากวาปริญญาตรี

( ) 2. ปริญญาตรี สาขา............................

( ) 2. ปริญญาตรี

( ) 3. ปริญญาโท สาขา............................

( ) 3. ปริญญาโท

( ) 4. ปริญญาเอก สาขา..........................

( ) 4. ปริญญาเอก
1.0

5

ปจจุบันทานดํารงตําแหนง...........................
ระดับ..............เงินเดือน......................บาท
ไดรับเงินประจําตําแหนงเดือนละ............บาท
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงผูบริหาร............. ป

6

ชั่วโมงสอนตอสัปดาห....................... ชั่วโมง

.8

-

7

ในชวง 1 ปที่ผานมา ทานไดรับการอบรมเพื่อ
พัฒนาตนเองในหลักสูตรดานใดบาง
( ) 1. หลักสูตรทางดานบริหารการศึกษา
จํานวน.............ครั้ง
( ) 2. หลักสูตรทางดานอื่น ๆ จํานวน.........
ครั้ง

1.0

ในชวง 1 ปที่ผานมา ทานไดรับการอบรม
เพื่อพัฒนาตนเองในหลักสูตรดานใดบาง
( ) 1. หลักสูตรทางดานบริหารการศึกษา
จํานวน.............ครั้ง
( ) 2. หลักสูตรทางดานอื่น ๆ
จํานวน ........ครั้ง ไดแก
2.1 ดาน..........จํานวน.........ครั้ง
2.2 ดาน..........จํานวน.........ครั้ง
2.3 ดาน..........จํานวน.........ครั้ง

1.0

ปจจุบันทานดํารงตําแหนง..................
ไดรับเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหนง
เดือนละ ...................บาท
-
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ตารางที่ 10 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะหคาดัชนี IOC ของ
แบบสอบถามสําหรับผูบริหารเกี่ยวกับปจจัยดานกายภาพ
ขอคําถาม
1

2

เดิมโรงเรียนของทานสังกัด

IOC
.6

เดิมโรงเรียนของทานสังกัด

( ) 1. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.)
( ) 2. สังกัดกรมสามัญศึกษา (สศ.)

( ) 1. สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.)
( ) 2. กรมสามัญศึกษา (สศ.)

( ) 3. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.)
( ) 4. อื่น ๆ ระบุ………………………

( ) 3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน (สช.)
( ) 4. อื่น ๆ ระบุ………………

โรงเรียนของทานจัดไดวาเปนโรงเรียนขนาดใด

.6

โรงเรียนของทานจัดไดวาเปนโรงเรียน
ขนาดใด
( ) 1. โรงเรียนขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียน
นอยกวา 500 คน)
มีจํานวนนักเรียน..........คน
( ) 2. โรงเรียนขนาดกลาง (จํานวน
นักเรียน 501 – 1,499 คน)
มีจํานวนนักเรียน……..คน
( ) 3. โรงเรียนขนาดใหญ (จํานวน
นักเรียนตั้งแต 1,500 คนขึ้นไป)
มีจํานวนนักเรียน………..คน

1.0

โรงเรียนของทานตั้งอยูบริเวณใด

.8

( ) 1. ในเขตเทศบาล / สุขาภิบาล
( ) 2. นอกเขตเทศบาล / สุขาภิบาล
โรงเรียนของทานมีครูจํานวน.........คน

( ) 1. โรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนนักเรียน
นอยกวา 500 คน ระบุจํานวน
……..………..คน
( ) 2. โรงเรียนขนาดกลาง มีจํานวนนักเรียน
501 – 1,499 คน ระบุจํานวน
……………..คน
( ) 3. โรงเรียนขนาดใหญ มีจํานวนนักเรียน
ตั้งแต 1,500 คนขึ้นไป ระบุจํานวน
………..คน
3

สิ่งที่ปรับปรุง

โรงเรียนของทานตั้งอยูบริเวณใด

( ) 1. ตั้งอยูในเขตเทศบาล / สุขาภิบาล
( ) 2. ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล / สุขาภิบาล
4 โรงเรียนของทานมีครูจํานวน................คน
และมีนักเรียนจํานวน................คน ซึ่ง
คิดเปนสัดสวนจํานวนครูตอจํานวน
นักเรียน...............
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ตารางที่ 10 (ตอ)
ขอคําถาม
5

โรงเรียนมีแหลงทรัพยากรเพื่อการเรียนรู
จํานวน ....................แหลง ไดแก.............

IOC

สิ่งที่ปรับปรุง

.6

โรงเรียนของทานมีแหลงทรัพยากรการ
เรียนรู ที่เปนสถานที่หรือสิ่งอํานวยความ
สะดวกแกการเรียนรูของนักเรียน เพื่อ
เสริมสรางบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี
จํานวน .......... แหลง ไดแก
1)……………… 2)……………….
3)……………… 4)……………….
5)……………… 6)……………….
7)……………… 8)……………….
9)……………… 10)………………

ตารางที่ 11 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะหคาดัชนี IOC ของ
แบบสอบถามสําหรับผูบริหารเกี่ยวกับปจจัยดานสังคม
6

7

ขอคําถาม

IOC

สิ่งที่ปรับปรุง

ในชวง 1 ปที่ผานมา โรงเรียนของทานไดจัดกิจกรรม
ที่สงเสริมความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน
หรือกับหนวยงานภายนอก จํานวน .................
กิจกรรม
โรงเรียนไดจัดใหมีการนิเทศครูหรือไม
( ) 1. ไมมี
( ) 2. มี จํานวน..................ครั้งตอป

1.0

-

1.0

โรงเรียนไดจัดการนิเทศครูหรือไม
( ) 1. ไมมี
( ) 2. มี โดยเฉลี่ย จํานวน..............
ครั้งตอปตอคน
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ตารางที่ 12 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะหคาดัชนี IOC ของ
แบบสอบถามสําหรับผูบริหารเกี่ยวกับปจจัยดานองคการ
ขอคําถาม

IOC

สิ่งที่ปรับปรุง

8

ทานสงครูเขารับการอบรมเพื่อการพัฒนาโดยเฉลี่ย
จํานวน ...................ครั้งตอคน

1.0

9

โรงเรียนของทานไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นโดย
เฉลี่ย จํานวน............บาทตอป

.6

10 ทานไดจัดสรรงบประมาณเพื่อใชสําหรับการพัฒนา
ครูหรือไม
( ) 1. ไมไดจัดสรร
( ) 2. จัดสรร จํานวน ....................บาทตอป

1.0

ทานสงครูเขารับการอบรมเพื่อการ
พัฒนาโดยเฉลี่ย จํานวน ...........ครั้ง
ตอปตอคน
โรงเรียนของทานไดรับจัดสรร
งบประมาณโดยเฉลี่ย จํานวน............
บาทตอป
-

ตารางที่ 13 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะหคาดัชนี IOC ของ
แบบสอบถามสําหรับผูบริหารเกี่ยวกับปจจัยดานองคการ (โครงสรางการบริหาร
โรงเรียนดานการพัฒนาครู)
1
2
3
4
5
6
7
8

ขอคําถาม

IOC

สิ่งที่ปรับปรุง

โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารดานการพัฒนาครู
อยางชัดเจน
โรงเรียนจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาครู
อยางเปนระบบ
โรงเรียนกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาครู
ไวอยางชัดเจน
โรงเรียนมีแผนพัฒนาครูอยางตอเนื่อง
โรงเรียนจัดสรรงบประมาณเพื่อใชพัฒนาครูอยาง
เหมาะสม
โรงเรียนประกาศชี้แจงใหทราบถึงหลักเกณฑการ
เขารับการพัฒนาอยางชัดเจน
โรงเรียนมีขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกครูเขารับ
การอบรมอยางเหมาะสม
โรงเรียนมีการติดตามผลหลังจากเขารับการพัฒนา
ตนเอง

1.0

-

1.0

-

1.0

-

1.0
1.0

-

1.0

-

1.0

-

1.0

โรงเรียนมีการติดตามผลหลังจากสงครู
เขารับการพัฒนา
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ตารางที่ 13 (ตอ)
ขอคําถาม
9

โรงเรียนประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหครูไดรับ
ทราบเกี่ยวกับการประชุม/สัมมนา/อบรม/การศึกษา
ตอเนื่อง/การศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง
10 โรงเรียนเปดโอกาสใหครูไดตัดสินใจเขารับการ
พัฒนาในดานตางๆ ตามความตองการหรือตาม
ความสนใจ

IOC

สิ่งที่ปรับปรุง

1.0

-

1.0

-

ตารางที่ 14 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะหคาดัชนี IOC ของ
แบบสอบถามสําหรับผูบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาครูดานหลักสูตร
1

2
3

4

5
6

7

ขอคําถาม

IOC

สิ่งที่ปรับปรุง

ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูเกี่ยวกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมอยาง
สม่ําเสมอ
ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูเกี่ยวกับการ
จัดทําสาระของหลักสูตรใหสัมพันธกับชุมชน
ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูเกี่ยวกับการ
จัดทําสาระของหลักสูตรใหสัมพันธกับภูมิปญญา
ทองถิ่น
ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาสาระ
ของหลักสูตรใหมีความสมดุลระหวางความรู
ความคิดความสามารถความดีงามและความ
รับผิดชอบตอสังคม

1.0

-

1.0

-

1.0

-

1.0

1.0

ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรู
เพื่อพัฒนาสาระของหลักสูตรใหมี
ความสมดุลระหวางความรู ความคิด
ความสามารถ ความดีงาม และความ
รับผิดชอบตอสังคม
-

1.0

-

1.0

-

ทานสนับสนุนใหครูติดตามการดําเนินงานดาน
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาแหลงภูมิปญญา
ทองถิ่นที่จําเปนตอการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดทํา
เปนระบบขอมูลพื้นฐาน
ทานสนับสนุนใหครูศึกษาความตองการของทองถิ่น
ที่จําเปนตอการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดทําเปนระบบ
ขอมูลพื้นฐาน
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ตารางที่ 15 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะหคาดัชนี IOC ของ
แบบสอบถามสําหรับผูบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาครู ดานกระบวนการจัดการเรียน
การสอน
ขอคําถาม
8

ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรูเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ

9

IOC

สิ่งที่ปรับปรุง

1.0

ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรู
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู
เพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ
ทานสนับสนุนใหครูใชการวิเคราะห
ผูเรียนในการจัดเตรียมแผนการเรียนรู

ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิธีการจัดเตรียมแผนการเรียนรูที่ใชการวิเคราะห
ผูเรียนวิเคราะหหลักสูตร
10 ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูเกี่ยวกับวิธีการ
จัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.0

11 ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนรูที่กระตุนใหนักเรียนไดพัฒนาตนเอง

1.0

12 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชรูปแบบที่
หลากหลาย
13 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาวิธีการจัดการเรียนรูโดย
ใชภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการ

1.0

1.0

1.0

ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรู
เกี่ยวกับการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรู
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่กระตุนให
นักเรียนไดพัฒนาตนเอง
-

ทานสนับสนุนใหครูศึกษาการจัดการ
เรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นมา
บูรณาการ
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ตารางที่ 16 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะหคาดัชนี IOC ของ
แบบสอบถามสําหรับผูบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาครูดานสื่อการเรียนรู
ขอคําถาม

IOC

สิ่งที่ปรับปรุง

14 ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูเกี่ยวกับสื่อการ
เรียนรูเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ
15 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาวิธีการจัดสื่อใหมีความ
เหมาะสมกับเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอน

1.0

-

1.0

16 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาหาวิธีการจัดสื่อใหมีความ
เหมาะสมกับนักเรียน
17 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาหาวิธีการสําหรับผลิตสื่อ
ใหมีความหลากหลาย
18 ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาวิธีการที่จะผลิตสื่อใหมี
จํานวนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน
19 ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาวิธีดูแลรักษาซอมแซม
สื่อการเรียนการสอนใหมีสภาพดีอยูเสมอ

1.0

ทานสนับสนุนใหครูศึกษาการจัดสื่อให
มีความเหมาะสมกับเนื้อหากิจกรรม
การเรียนการสอน
ทานสนับสนุนใหครูศึกษาการจัดสื่อให
มีความเหมาะสมกับนักเรียน
ทานสนับสนุนใหครูศึกษาการผลิตสื่อ
ใหมีความหลากหลาย
ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูใน
การผลิตสื่อใหเพียงพอกับนักเรียน
ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาวิธีการ
ดูแลรักษาซอมแซมสื่อการเรียนการ
สอนใหมีสภาพดีอยูเสมอ
ทานสนับสนุนใหครูศึกษาหาความรูที่
จะนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ประยุกตใชในการผลิตสื่อการเรียนรู
ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรู
เกี่ยวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมา
ผลิตสื่อการเรียนรู

20 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาหาความรูที่จะนํา
เทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกตใชเพื่อผลิตสื่อการ
เรียนรู
21 ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูเกี่ยวกับการนํา
ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชเปนสื่อการเรียนรู

1.0
1.0
1.0

1.0

1.0
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ตารางที่ 17 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะหคาดัชนี IOC ของ
แบบสอบถามสําหรับผูบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาครูดานการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู
ขอคําถาม

IOC

สิ่งที่ปรับปรุง

22 ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการเรียนรูเพิ่มเติมอยูเสมอ
23 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีการ
วัดและประเมินผลการเรียนรูใหสอดคลองกับ
หลักสูตร
24 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีการ
วัดและประเมินผลการเรียนรูใหมีความหลากหลาย

1.0

-

1.0

25 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาหาวิธีการใหนักเรียนมี
สวนรวมกําหนดเกณฑและรวมประเมินผล

1.0

26 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีการ
ที่จะใหผูปกครองมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑ
และรวมในการประเมินผลนักเรียน

1.0

27 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินผลโดยใหนักเรียนประเมินตนเอง

1.0

28 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการ
สรางเครื่องมือสําหรับประเมินผลการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสม

1.0

ทานสนับสนุนใหครูศึกษาหาความรู
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร
ทานสนับสนุนใหครูศึกษาหาความรู
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูที่มีความหลากหลาย
ทานสนับสนุนใหครูศึกษาการให
นักเรียนมีสวนรวมกําหนดเกณฑและ
รวมประเมินผลในวิชาที่สอน
ทานสนับสนุนใหครูศึกษาความรู
เกี่ยวกับการที่จะใหผูปกครองมีสวน
รวมในการกําหนดเกณฑและรวมใน
การประเมินผลนักเรียน
ทานสนับสนุนใหครูศึกษาความรู
เกี่ยวกับวิธีการประเมินผลโดยให
นักเรียนประเมินตนเอง
ทานสนับสนุนใหครูศึกษาความรู
เกี่ยวกับการสรางเครื่องมือสําหรับ
ประเมินผลการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสม

1.0
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ตารางที่ 18 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะหคาดัชนี IOC ของ
แบบสอบถามสําหรับผูบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาครูดานวิจยั ในชัน้ เรียน
ขอคําถาม

IOC

สิ่งที่ปรับปรุง

29 ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูเกี่ยวกับการทํา
วิจัยในชั้นเรียนเพิ่มเติมอยูเสมอ

1.0

30 ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีการวิจัยอยางสม่ําเสมอ

1.0

31 ทานสนับสนุนใหครูติดตามผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่
เกี่ยวของอยูเสมอ
32 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาหาความรูในเรื่องตาง ๆ
จากผลงานวิจัย
33 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาวิธีการวิจัยจากการอาน
ผลงานวิจัย
34 ทานสนับสนุนใหครูแกปญหาการเรียนของผูเรียน
ดวยการทําวิจัยในชั้นเรียน

1.0

ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรู
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มเติมอยู
เสมอ
ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรู
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการวิจัยอยาง
สม่ําเสมอ
ทานสนับสนุนใหครูติดตามศึกษา
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนอยูเสมอ
ทานสนับสนุนใหครูศึกษาหาความรูใน
เรื่องตาง ๆ จากผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ทานสนับสนุนใหครูศึกษาวิธีการวิจัย
จากการอานผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ทานสนับสนุนใหครูแกปญหาการเรียน
ของผูเรียนดวยการทําวิจัยในชั้นเรียน

1.0
1.0
1.0

ภาคผนวก ค
หนังสือขอความรวมมือในการวิจัย
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คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

ที่ ศธ ๐๕๑๒.๖(๔) /

กรกฎาคม ๒๕๔๘
เรื่อง ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลในงานวิจยั
เรียน ผูบริหารสถานศึกษา
ดวย นางสาวเอมอร อังกาพย นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยและ
จิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร กําลังดําเนินการวิจัยเพื่อเสนอเปนวิทยานิพนธเรื่อง “การ
พัฒ นาโมเดลเชิง สาเหตุข องการพัฒ นาครู สัง กัด สํ า นัก งานการศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน:การ
วิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ” โดยมีอาจารย ดร.วรรณี แกมเกตุ เปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการนี้นิสิตมีความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลกับผูบริหารและคณะครู
ในโรงเรียน เพื่อนําไปเปนขอมูลในการวิจัยครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะหจากทานไดโปรดพิจารณาอนุญาตใหนางสาวเอม
อร อั ง กาพย ไดดํ า เนิน การเก็ บรวบรวมขอ มูล ดัง กลา วเพื่อ ประโยชนท างวิ ช าการตอ ไป และ
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช สุชวี ะ)
หัวหนาภาควิชาวิจยั และจิตวิทยาการศึกษา
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
โทรศัพท และโทรสาร ๐-๒๒๑๘-๒๕๗๘

ภาคผนวก ง
ตัวอยางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
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แบบสอบถามในการวิจยั
สําหรับครู
เรื่อง การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนาครู สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน:
การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ

เรียน คุณครูที่เคารพ
ดวยดิฉัน นางสาวเอมอร อังกาพย นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิตภาควิชาวิจัยและ
จิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ขณะนี้ อ ยู ใ นระหว า งการทํ า
วิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนาครู สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน: การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ” โดยมี อาจารย ดร.วรรณี แกมเกตุ เปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งตอนนี้อยูในชวงของการเก็บรวบรวมขอมูล จึงใครขอความกรุณา
จากคุณครูทุกทานในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
ขอมูลที่รวบรวมไดผูวิจัยจะนํามาวิเคราะหและนําเสนอในภาพรวมเทานั้น คําตอบของ
ท า นจะเป น ความลั บ และผู ต อบจะไม ไ ด รั บ ความกระทบกระเทื อ นใด ๆ ทั้ ง สิ้ น จากการตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้ ดังนั้นจึงขอความกรุณาใหทานตอบแบบสอบถามตามสภาพความเปนจริง
หรือตามความรูสึกที่แทจริงของทานใหครบทุกขอจักเปนพระคุณยิ่ง
อนึ่ ง งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ ะสํ า เร็ จ ลุ ล ว งไปได ด ว ยความอนุ เ คราะห จ ากท า นในการตอบ
แบบสอบถาม ดิ ฉั น หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า จะได รั บ ความอนุ เ คราะห จ ากคุ ณ ครู ทุ ก ท า น และ
ขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ
นางสาวเอมอร อังกาพย
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คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาครู ซึ่ง
แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาครู
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาครูดานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู
การพัฒนาสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู และการทําวิจัยในชั้นเรียน

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบ
โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชอง ( ) หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริง หรือเติม
ขอความที่ตรงกับความเปนจริงของทาน
1. เพศ
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
อายุ........................... ป
วุฒิการศึกษาระดับสูงสุดของทานคือ
( ) 1. ต่ํากวาปริญญาตรี
( ) 2. ปริญญาตรี
( ) 3. ปริญญาโท
( ) 4. ปริญญาเอก
ตําแหนงของทานคือ อาจารย .......................ระดับ...................
ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพครู.......................... ป
ชั่วโมงสอนตอสัปดาห..................................... ชัว่ โมง
เงินเดือนในปจจุบนั ทีท่ านไดรับตอเดือน..................................... บาท
จํานวนครัง้ ของการเขารับการอบรมพัฒนา...............................ครั้งตอป
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สง ผลตอการพัฒนาครู
โปรดพิจารณาขอความตอไปนี้ตรงตามสภาพความเปนจริงในโรงเรียนตามความคิดเห็น
ของทานมากนอยเพียงใด โดยทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมาก
ที่สุด
5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
4 หมายถึง เห็นดวย
3 หมายถึง ไมแนใจ
2 หมายถึง ไมเห็นดวย
1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ขอ

รายการ

แรงจูงใจ
1 ขาพเจาตองการมีความสุขจากการปฏิบัติงานจึงสงผลทํา
ใหขาพเจาพยายามพัฒนาตนเอง
2 ขาพเจาตองการใหนกั เรียนของขาพเจามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึน้ จึงสงผลทําใหขาพเจาพยายาม
พัฒนาตนเอง
3 ขาพเจาตองการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ใหสูงขึ้นจึงสงผลทําใหขาพเจาพยายามพัฒนาตนเอง
4 ขาพเจาตองการไดรับเลื่อนขั้นเงินเดือนสูงกวาคนอืน่ ๆ
เมื่อเปรียบเทียบกับระดับเดียวกันจึงสงผลทําใหขาพเจา
จําเปนตองพัฒนาตนเองใหมากขึ้นกวาคนอื่นๆ
5 ขาพเจาตองการไดรับโอกาสเลื่อนตําแหนงในระดับที่
สูงขึ้นจึงสงผลทําใหขาพเจาพยายามพัฒนาตนเองอยู
เสมอเพื่อใหไดรับโอกาสนัน้
6 ขาพเจาตองการไดรับชื่อเสียงทางวิชาการจึงสงผลทําให
ขาพเจาพยายามพัฒนาตนเองใหมีความรูอ ยูเสมอ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ความตองการพัฒนาตนเองของครู
7. จํานวนครั้งที่เขารับการอบรมตรงกับความตองการ...........................ครั้งตอป
8. ทานตองการไดรับการพัฒนาดวยวิธีการใด โดยการเรียงลําดับความตองการจากมาก
ที่สุดไปยังนอยที่สุด ใหใสหมายเลข 1 ถึง 9 ในชอง ( )ตามลําดับ
( ) 1. การลาศึกษาตอ
( ) 2. การศึกษาดูงาน
( ) 3. การฝกอบรม
( ) 4. การศึกษาดวยตนเอง
( ) 5. การฝกงาน
( ) 6. การประชุม/สัมมนา
( ) 7. การสังเกตการสอน
( ) 8. การทําวิจัย
( ) 9. การนิเทศครู
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาครู
ทานคิดวาทานมีพฤติกรรมตามรายการตอไปนี้ในระดับใด โดยทําเครื่องหมาย 3 ลงใน
ชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของทานมากที่สุด
5 = มากที่สุด หมายถึง มีการปฏิบัตหิ รือมีพฤติกรรมเกิดขึ้น 81% -100% ใน 1 ปการศึกษา
4 = มาก
หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดขึ้น 61% - 80% ใน 1 ปการศึกษา
3 = ปานกลาง หมายถึง มีการปฏิบัตหิ รือมีพฤติกรรมเกิดขึ้น 41% - 60% ใน 1 ปการศึกษา
2 = นอย
หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดขึ้น 21% - 40% ใน 1 ปการศึกษา
1 = นอยที่สุดหรือไมมี หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดขึ้น 0% - 20% ใน 1 ปการศึกษา
ขอ

รายการ

ดานหลักสูตร
1 ทานแสวงหาความรูเกีย่ วกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ
2 ทานแสวงหาความรูเกีย่ วกับการจัดทําสาระของหลักสูตร
ใหสัมพันธกับสภาพของชุมชน
3 ทานแสวงหาความรูเกีย่ วกับการจัดทําสาระของหลักสูตร
ใหสัมพันธกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
4 ทานแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาสาระของหลักสูตรใหมี
ความครอบคลุมความรู ความคิด ความสามารถ ความดี
งาม และความรับผิดชอบตอสังคม

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1
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ขอ
5
6

รายการ

ทานติดตามการดําเนินงานดานหลักสูตรอยางตอเนื่อง
ทานแสวงหาแหลงภูมิปญญาทองถิน่ เพื่อจัดทําระบบ
ขอมูลพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาหลักสูตร
7 ทานศึกษาความตองการของทองถิน่ เพื่อจัดทําระบบ
ขอมูลพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาหลักสูตร
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
8 ทานแสวงหาความรูเกีย่ วกับการจัดกระบวนการเรียนรู
เพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ
9 ทานใชการวิเคราะหผูเรียนในการจัดเตรียมแผนการเรียนรู
10 ทานแสวงหาความรูเกีย่ วกับการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
11 ทานแสวงหาความรูเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูที่กระตุน ให
นักเรียนไดพฒ
ั นาตนเอง
12 ทานศึกษาหาความรูเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญโดยใชรูปแบบที่หลากหลาย
13 ทานศึกษาการจัดการเรียนรูโ ดยใชภูมิปญญาทองถิ่นมา
บูรณาการ
ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู
14 ทานแสวงหาความรูเกี่ยวกับสื่อการเรียนรูเพิ่มเติมอยาง
สม่ําเสมอ
15 ทานศึกษาการจัดสื่อใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนการสอน
16 ทานศึกษาการจัดสื่อใหมีความเหมาะสมกับนักเรียน
17 ทานศึกษาการผลิตสื่อใหมีความหลากหลาย
18 ทานแสวงหาความรูในการผลิตสื่อใหเพียงพอกับนักเรียน
19 ทานแสวงหาวิธีการดูแลรักษาซอมแซมสื่อการเรียนการ
สอนใหมีสภาพดีอยูเสมอ

ระดับการปฏิบัติ
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ขอ
20

รายการ

ทานศึกษาหาความรูที่จะนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมา
ประยุกตใชในการผลิตสื่อการเรียนรู
21 ทานแสวงหาความรูเกีย่ วกับการนําภูมิปญ
 ญาทองถิ่นมา
ผลิตสื่อการเรียนรู
ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู
22 ทานแสวงหาความรูเกีย่ วกับการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูเพิม่ เติมอยูเสมอ
23 ทานศึกษาความรูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร
24 ทานศึกษาความรูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูที่มีความหลากหลาย
25 ทานศึกษาวิธกี ารใหนักเรียนมีสวนรวมกําหนดเกณฑและ
รวมประเมินผลในวิชาทีท่ านสอน
26 ทานศึกษาความรูเกี่ยวกับวิธีการที่จะใหผปู กครองมีสวน
รวมในการกําหนดเกณฑและรวมในการประเมินผล
นักเรียน
27 ทานศึกษาความรูเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลโดยให
นักเรียนประเมินตนเอง
28 ทานศึกษาความรูเกี่ยวกับการสรางเครื่องมือประเมินผล
การเรียนรูไดอยางเหมาะสม
29 ทานไดนําผลจากการประเมินผลการเรียนรูมาพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในโอกาสตอไป
ดานวิจยั ในชัน้ เรียน
30 ทานแสวงหาความรูเกีย่ วกับการวิจยั ในชัน้ เรียนเพิ่มเติม
อยูเสมอ
31 ทานแสวงหาความรูเพิม่ เติมเกี่ยวกับวิธีการวิจัยอยาง
สม่ําเสมอ
32 ทานติดตามศึกษาผลงานวิจัยในชัน้ เรียนอยูเสมอ

ระดับการปฏิบัติ
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ขอ

รายการ

33

ทานศึกษาหาความรูในเรื่องตาง ๆ จากผลงานวิจยั ในชัน้
เรียน
ทานศึกษาวิธกี ารวิจยั จากการอานผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ทานแกปญหาการเรียนของผูเรียนดวยการทําวิจยั ในชัน้
เรียน
ทานเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนอยู
เสมอ
ทานทดลองเขียนโครงรางการวิจัยในชัน้ เรียนอยูเสมอเพือ่
เปนการทบทวนวิธกี ารวิจัย
ทานทดลองทําวิจัยในชัน้ เรียนอยูเสมอเพือ่ ใหเกิดความ
ชํานาญ
ทานนําปญหาของนักเรียนมาเปนตนแบบการทําวิจยั ใน
ชั้นเรียน

34
35
36
37
38
39

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1

40. ทานเคยทําวิจัยในชั้นเรียนหรือไม
( ) 1. ไมเคย
( ) 2. เคย จํานวน ......................... เรื่อง โดยทําวิจยั
- ในปการศึกษา 2547 จํานวน ................เรื่อง
- ในปการศึกษา 2546 จํานวน.................เรื่อง
- ในปการศึกษาอื่น ๆ จํานวน ...............เรื่อง

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงคะ
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แบบสอบถามในการวิจยั
สําหรับผูบริหาร
เรื่อง การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนาครู สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน:
การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ

เรียน ผูบริหารสถานศึกษาที่เคารพ
ดวยดิฉัน นางสาวเอมอร อังกาพย นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิตภาควิชาวิจัยและ
จิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ขณะนี้ อ ยู ใ นระหว า งการทํ า
วิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนาครู สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน: การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ” โดยมี อาจารย ดร.วรรณี แกมเกตุ เปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งตอนนี้อยูในชวงของการเก็บรวบรวมขอมูล จึงใครขอความกรุณา
จากทานในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
ขอมูลที่รวบรวมไดผูวิจัยจะนํามาวิเคราะหและนําเสนอในภาพรวมเทานั้น คําตอบของ
ท า นจะเป น ความลั บ และผู ต อบจะไม ไ ด รั บ ความกระทบกระเทื อ นใด ๆ ทั้ ง สิ้ น จากการตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้ ดังนั้นจึงขอความกรุณาใหทานตอบแบบสอบถามตามสภาพความเปนจริง
หรือตามความรูสึกที่แทจริงของทานใหครบทุกขอจักเปนพระคุณยิ่ง
อนึ่ ง งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ ะสํ า เร็ จ ลุ ล ว งไปได ด ว ยความอนุ เ คราะห จ ากท า นในการตอบ
แบบสอบถาม ดิฉันหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และขอขอบคุณเปนอยาง
สูงมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ
นางสาวเอมอร อังกาพย
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คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาครู ซึ่ง
แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาครู
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ย วกับการสนับสนุน การปฏิ บั ติ ง านของครูใ นด า นหลัก สู ตร
กระบวนการจัดการเรียนรู การพัฒนาสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู และ การ
ทําวิจัยในชั้นเรียน

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบ
โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชอง ( ) หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริง หรือเติม
ขอความที่ตรงกับความเปนจริงของทาน
1. เพศ
( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
2. อายุ........................... ป
3. วุฒิการศึกษาระดับสูงสุดของทานคือ
( ) 1. ต่ํากวาปริญญาตรี
( ) 2. ปริญญาตรี
( ) 3. ปริญญาโท
( ) 4. ปริญญาเอก
4. ปจจุบันทานดํารงตําแหนง....................................ไดรับเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหนง
เดือนละ...............................บาท
5. ระยะเวลาที่ดาํ รงตําแหนงผูบ ริหาร............................ ป
6. ชั่วโมงสอนตอสัปดาห..................................... ชั่วโมง
7. ในชวง 1 ปที่ผา นมา ทานไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในหลักสูตรดานใดบาง
( ) 1. หลักสูตรดานบริหารการศึกษา จํานวน.............ครั้ง
( ) 2. หลักสูตรดานอื่นๆ
จํานวน.............ครั้ง ไดแก
2.1 ดาน............................... จํานวน.............ครั้ง
2.2 ดาน............................... จํานวน.............ครั้ง
2.3 ดาน............................... จํานวน.............ครั้ง
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สง ผลตอการพัฒนาครู
2.1 โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชอง ( ) หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริง หรือเติม
ขอความที่ตรงกับความเปนจริงของทาน
ปจจัยดานกายภาพ
1. เดิมโรงเรียนของทานสังกัด
( ) 1. สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.)
( ) 2. กรมสามัญศึกษา (สศ.)
( ) 3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
( ) 4. อื่น ๆ (ระบุ)............................................................
2. โรงเรียนของทานจัดไดวาเปนโรงเรียนขนาดใด
( ) 1. โรงเรียนขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียนนอยกวา 500 คน)
มีจํานวนนักเรียน....................คน
( ) 2. โรงเรียนขนาดกลาง (จํานวนนักเรียน 501 – 1,499 คน)
มีจํานวนนักเรียน……………..คน
( ) 3. โรงเรียนขนาดใหญ (จํานวนนักเรียนตั้งแต 1,500 คนขึ้นไป)
มีจํานวนนักเรียน……………..คน
3. โรงเรียนของทานตั้งอยูบริเวณใด
( ) 1. ในเขตเทศบาล/สุขาภิบาล
( ) 2. นอกเขตเทศบาล/สุขาภิบาล
4. โรงเรียนของทานมีครูจํานวน..............................คน
5. โรงเรียนของทานมีแหลงทรัพยากรการเรียนรู ที่เปนสถานที่หรือสิ่งอํานวยความสะดวกแกการ
เรียนรูของนักเรียน เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี จํานวน ................ แหลง
ไดแก
1)…………………….............
2)………………………..…..
3)……………………………..
4)……………………………
5)……………………………..
6)……………………………
7)……………………………..
8)……………………………
9)……………………………..
10)………………………….
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ปจจัยดานสังคม
6. ในชวง 1 ปที่ผา นมา โรงเรียนของทานไดจัดกิจกรรมที่สง เสริมความรวมมือระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนหรือกับหนวยงานภายนอก จํานวน ...................................... กิจกรรม
7. โรงเรียนไดจัดการนิเทศครูหรือไม
( ) 1. ไมมี
( ) 2. มี โดยเฉลี่ย จํานวน..................ครั้งตอปตอคน
ปจจัยดานองคการ
8. ทานสงครูเขารับการอบรมเพื่อการพัฒนาโดยเฉลี่ยจํานวน .................................ตอปตอคน
9. โรงเรียนของทานไดรับจัดสรรงบประมาณโดยเฉลี่ยจํานวน.....................................บาทตอป
10. ทานไดจัดสรรงบประมาณเพื่อใชสําหรับการพัฒนาครูหรือไม
( ) 1. ไมไดจัดสรร
( ) 2. จัดสรร จํานวน .......................................บาทตอป
2.2 โปรดพิจารณาขอความตอไปนี้ตรงตามสภาพความเปนจริงในโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของทานมากนอยเพียงใด โดยทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ทานมากที่สุด
5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
4 หมายถึง เห็นดวย
3 หมายถึง ไมแนใจ
2 หมายถึง ไมเห็นดวย
1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ระดับความคิดเห็น
ขอ
รายการ
5 4 3 2 1
ปจจัยดานองคการ(โครงสรางการบริหารการพัฒนาครู)
1 โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารดานการพัฒนาครูอยาง
ชัดเจน
2 โรงเรียนจัดทําฐานขอมูลที่เกีย่ วกับการพัฒนาครูอยางเปน
ระบบ
3 โรงเรียนกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาครูไว
อยางชัดเจน
4 โรงเรียนมีแผนพัฒนาครูอยางตอเนื่อง

184
ขอ

รายการ

5

โรงเรียนจัดสรรงบประมาณเพื่อใชพัฒนาครูอยาง
เหมาะสม
โรงเรียนประกาศชี้แจงใหทราบถึงหลักเกณฑการเขารับ
การพัฒนาอยางชัดเจน
โรงเรียนมีขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกครูเขารับการ
อบรมอยางเหมาะสม
โรงเรียนมีการติดตามผลหลังจากสงครูเขารับการพัฒนา
โรงเรียนประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหครูไดรับทราบ
เกี่ยวกับการประชุม/สัมมนา/อบรม/การศึกษาตอเนื่อง/
การศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง
โรงเรียนเปดโอกาสใหครูไดตัดสินใจเขารับการพัฒนาใน
ดานตางๆ ตามความตองการหรือตามความสนใจ

6
7
8
9

10

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาครู
ทานคิดวาทานมีพฤติกรรมตามรายการตอไปนี้ในระดับใด โดยทําเครื่องหมาย 3 ลงใน
ชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของทานมากที่สุด
5 = มากที่สุด หมายถึง มีการปฏิบัตหิ รือมีพฤติกรรมเกิดขึ้น 81% -100% ใน 1 ปการศึกษา
4 = มาก
หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดขึ้น 61% - 80% ใน 1 ปการศึกษา
3 = ปานกลาง หมายถึง มีการปฏิบัตหิ รือมีพฤติกรรมเกิดขึ้น 41% - 60% ใน 1 ปการศึกษา
2 = นอย
หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดขึ้น 21% - 40% ใน 1 ปการศึกษา
1 = นอยที่สุดหรือไมมี หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดขึ้น 0% - 20% ใน 1 ปการศึกษา

185
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รายการ

ดานหลักสูตร
1 ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูเกีย่ วกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ
2 ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูเกีย่ วกับการจัดทํา
สาระของหลักสูตรใหสัมพันธกับชุมชน
3 ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูเกีย่ วกับการจัดทํา
สาระของหลักสูตรใหสัมพันธกับภูมิปญญาทองถิน่
4 ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาสาระของ
หลักสูตรใหมคี วามสมดุลระหวางความรู ความคิด
ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม
5 ทานสนับสนุนใหครูติดตามการดําเนินงานดานหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
6 ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาแหลงภูมิปญญาทองถิ่นที่
จําเปนตอการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดทําเปนระบบขอมูล
พื้นฐาน
7 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาความตองการของทองถิน่ ที่
จําเปนตอการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดทําเปนระบบขอมูล
พื้นฐาน
8 ทานสนับสนุนใหครูเขารับการฝกอบรมดานหลักสูตร
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
9 ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูเกีย่ วกับการจัด
กระบวนการเรียนรูเพิม่ เติมอยางสม่ําเสมอ
10 ทานสนับสนุนใหครูใชการวิเคราะหผูเรียนในการจัดเตรียม
แผนการเรียนรู
11 ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูเกีย่ วกับการจัด
บรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
12 ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูเกีย่ วกับการจัดการ
เรียนรูทกี่ ระตุนใหนักเรียนไดพัฒนาตนเอง

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2

1

186
ขอ
13

รายการ

ทานสนับสนุนใหครูศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชรูปแบบที่หลากหลาย
14 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาการจัดการเรียนรูโ ดยใชภูมิ
ปญญาทองถิน่ มาบูรณาการ
15 ทานสนับสนุนใหครูเขารับการฝกอบรมดานการจัด
กระบวนการเรียนรู
ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู
16 ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู
เพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ
17 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาการจัดสื่อใหมีความเหมาะสม
กับเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอน
18 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาการจัดสื่อใหมีความเหมาะสม
กับนักเรียน
19 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาการผลิตสื่อใหมีความ
หลากหลาย
20 ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูในการผลิตสื่อให
เพียงพอกับนักเรียน
21 ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาวิธีการดูแลรักษาซอมแซมสือ่
การเรียนการสอนใหมีสภาพดีอยูเสมอ
22 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาหาความรูที่จะนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาประยุกตใชในการผลิตสื่อการเรียนรู
23 ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูเกีย่ วกับการนําภูมิ
ปญญาทองถิน่ มาผลิตสื่อการเรียนรู
24 ทานสนับสนุนการฝกอบรมครูเกี่ยวกับการผลิตสื่อการ
สอน

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2

1
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รายการ

ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู
25 ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูเกีย่ วกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูเพิ่มเติมอยูเสมอ
26 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร
27 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูที่มีความหลากหลาย
28 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาการใหนักเรียนมีสวนรวม
กําหนดเกณฑและรวมประเมินผลในวิชาที่สอน
29 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาความรูเกี่ยวกับการที่จะให
ผูปกครองมีสว นรวมในการกําหนดเกณฑและรวมในการ
ประเมินผลนักเรียน
30 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาความรูเกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินผลโดยใหนกั เรียนประเมินตนเอง
31 ทานสนับสนุนใหครูศึกษาความรูเกี่ยวกับการสราง
เครื่องมือสําหรับประเมินผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
32 ทานสนับสนุนใหครูไดนําผลจากการประเมินผลการเรียนรู
มาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในโอกาส
ตอไป
33 ทานสนับสนุนการฝกอบรมครูเกี่ยวกับเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
ดานวิจยั ในชัน้ เรียน
34 ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูเกีย่ วกับการวิจยั ในชัน้
เรียนเพิ่มเติมอยูเสมอ
35 ทานสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูเพิม่ เติมเกี่ยวกับวิธีการ
วิจัยอยางสม่ําเสมอ
36 ทานสนับสนุนใหครูติดตามศึกษาผลงานวิจัยในชั้นเรียน
อยูเสมอ

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2

1
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37

ทานสนับสนุนใหครูศึกษาหาความรูในเรื่องตาง ๆ จาก
ผลงานวิจยั ในชั้นเรียน
ทานสนับสนุนใหครูศึกษาวิธกี ารวิจยั จากการอาน
ผลงานวิจยั ในชั้นเรียน
ทานสนับสนุนใหครูแกปญหาการเรียนของผูเรียนดวยการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน
ทานสนับสนุนใหครูเขารับการฝกอบรมเกีย่ วกับการวิจยั ใน
ชั้นเรียนอยูเสมอ
ทานสนับสนุนใหครูทดลองเขียนโครงรางการวิจยั ในชัน้
เรียนอยูเสมอเพื่อเปนการทบทวนวิธีการวิจัย
ทานสนับสนุนใหครูทดลองทําวิจัยในชัน้ เรียนอยูเสมอ
เพื่อใหเกิดความชํานาญ
ทานสนับสนุนใหครูนําปญหาของนักเรียนมาเปนตนแบบ
การทําวิจยั ในชั้นเรียน

38
39
40
41
42
43

1

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงคะ

ภาคผนวก จ
ผลการวิเคราะหขอมูล
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ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับการพัฒนาครู
Mplus VERSION 2.13
MUTHEN & MUTHEN
12/11/2006 2:49 AM
INPUT INSTRUCTIONS
TITLE: CFA TWO LEVEL DEVELOP
DATA: FILE IS "D:\49\Thesis_JOY49(Oct06)\Data\x15_1000.dat";
VARIABLE:NAMES ARE UNIT Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10
X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21;
USEVARIABLES ARE Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7
x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21;
between are x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10;
WITHIN are x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 ;
CLUSTER IS UNIT;
หมายเหตุ: สัญลักษณของตัวแปรที่ใชในการวิเคราะห
ANALYSIS:TYPE IS TWOLEVEL;
X1
= แหลงทรัพยากรการเรียนรู
ESTIMATOR=ML;
X2
= ความเปนสังกัดสปช.และสศ.เดิม
H1ITERATIONS=100000;
X3
= ความเปนโรงเรียนขนาดเล็ก
MITERATIONS=2000000;
X4
= ความเปนโรงเรียนในเขตเทศบาล
CONVERGENCE=.000005;
X5
= สัดสวนนักเรียนตอครู
MODEL:
X6
= ความรวมมือกับภายนอก
%BETWEEN%
X7
= การนิเทศครู
FB BY Y1-Y5;
X8
= การจัดครูเขารับการพัฒนา
fb on f1 f2 f3;
X9
= โครงสรางการบริหารดานพัฒนาครู
f1 by x1 x2 x3 x4 x5*0 ;
X10 = ความจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาครู
f2 by x6 x7;
X11 = ความเปนเพศหญิง
f3 by x8 x9 x10;
X12 = อายุ
Y5@0.1;
X13 = ความเปนระดับการศึกษาป.ตรีและต่ํากวาป.ตรี
Y1@0;
X14 = ความเปนตําแหนงทางวิชาการ คศ.1, 2, 3
Y3@.01;
X15 = เงินเดือน
Y4@0.01;
X16 = ภาระงาน
Y2@.02;
X17 = ประสบการณในการทํางาน
Y4 WITH Y3;
X18 = แรงจูงใจภายใน
Y3 WITH Y2;
X19 = แรงจูงใจภายนอก
Y4 WITH Y2;
X20 = การเขาอบรมความรูที่ตรงกับความตองการ
Y2 WITH Y1;
X21 = ความตองการพัฒนาดวยวิธีการศึกษาดูงาน การ
Y4 WITH Y1;
ฝกอบรม และการลาศึกษาตอ
Y5 WITH Y3;
Y1
= ดานหลักสูตร
Y5 WITH Y4;
Y2
= ดานกระบวนการจัดการเรียนรู
f1@1;
Y3
= ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู
x10@0;
Y4
= ดานการวัดและการประเมินผลการเรียนรู
Y5

=

ดานการวิจัยในชั้นเรียน

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

RESO
OFFI
SIZE
PLAC
RATI
COMU
SUPE
ASSI
STRU
BUDG
SEX
AGE
GRAD
POSI
SALA
LOAD
EXPE
INMO
OUMO
NTRA
METH

=
=
=
=
=

CURR
PROC
MATE
EVAL
RESE

191
x3@0;
x4@0;
X4 WITH X3;
x7@1;
x8@1;
X10 WITH X1;
X4 WITH X1;
X10 WITH X9;
X9 WITH X1;
X5 WITH X2;
X3 WITH X2;
X10 WITH X7;
X10 WITH X6;
X10 WITH X8;
X5 WITH X3;
X9 WITH X4;
X6 WITH X1;
X9 WITH X6;
X9 WITH X5;
X9 WITH X3;
X6 WITH X3;
X6 WITH X2;
X6 WITH X4;
X7 WITH X5;
X8 WITH X3;
X7 WITH X1;
X8 WITH X2;
X8 WITH X4;
X6 WITH X5;
y2 WITH x10;
y5 WITH x1;
y3 WITH x6;
y3 WITH x8;
y2 WITH x8;
y5 WITH x9;
y1 WITH x4;
y5 WITH x4;
y5 with x5;

192
%WITHIN%
FW BY Y1-Y5;
fw on f4 f5 f6;
f4 by x11@0.1 x12 x13 x14 x15 x16*0 x17;
f5 by x18 x19;
f6 by x20 x21;
Y5@.1;
Y1@.1;
Y3@0.1;
Y2@.1;
Y4@0;
Y4 WITH Y3;
Y2 WITH Y1;
Y5 WITH Y3;
Y5 WITH Y4;
Y4 WITH Y2;
Y5 WITH Y1;
Y4 WITH Y1;
Y3 WITH Y1;
Y5 WITH Y2;
Y3 WITH Y2;
x12@1;
f4@1;
X15 WITH X12;
X13 WITH X12;
X15 WITH X14;
X14 WITH X12;
X12 WITH X11;
X17 WITH X13;
X15 WITH X13;
X15 WITH X11;
X17 WITH X11;
X17 WITH X14;
f5@0.3;
x20@0;
X18 WITH y5;
X18 WITH y2;
X13 WITH y5;
X13 WITH y4;
X18 WITH x13;
X17 WITH y4;
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X16 WITH X13;
X20 WITH X16;
X11 WITH y5;
X18 WITH y4;
X16 WITH y5;
X21 WITH y5;
X16 WITH x12;
X20 WITH X13;
X20 WITH X12;
X19 WITH X14;
X18 WITH x11;
X16 WITH X11;
X14 WITH X13;
X20 WITH X18;
X21 WITH X12;
X21 WITH X20;
X20 WITH X14;
X21 WITH x14;
X18 WITH x12;
X21 WITH x17;
X16 WITH x15;
X21 WITH x15;
X11 WITH y2;
X12 WITH y5;
X19 WITH y5;
X15 WITH y5;
X21 WITH y3;
X20 WITH y5;
X17 WITH y5;
X11 WITH y3;
X17 WITH y3;
X19 WITH y3;
X14 WITH x11;
X19 WITH Y4;
x17 with x15;
OUTPUT:
TECH1 TECH4 RESIDUAL MOD(0) SAMPSTAT STANDARDIZED;
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INPUT READING TERMINATED NORMALLY
CFA TWO LEVEL DEVELOP
SUMMARY OF ANALYSIS
Number of groups
1
Number of observations
720
Number of y-variables
26
Number of x-variables
0
Number of continuous latent variables
8
Observed variables in the analysis
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
Cluster variable UNIT
Within variables
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
Between variables
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
Continuous latent variables in the analysis
FW
F4
F5
F6
FB
F1 F2
Estimator
ML
Information matrix
EXPECTED
Maximum number of iterations
1000
Convergence criterion
0.500D-05
Maximum number of EM iterations
2000000
Convergence criteria for the EM algorithm
Loglikelihood change
0.100D-02
Relative loglikelihood change
0.100D-05
Derivative
0.100D-02
Minimum variance
0.100D-03
Optimization algorithm
EMA
Input data file(s)
D:\49\Thesis_JOY49(Oct06)\Data\x15_1000.dat
Input data format FREE

F3
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SUMMARY OF DATA
Number of clusters
321
Size (s) Cluster ID with Size s
1

2

3

240
248
256
264
272
280
288
296
304
312
320
163
171
179
187
195
203
211
219
227
235
3
11
19
27
35
43
51
59
67
75
82
90
98
106
114
122

241 242 243 244 245 246 247
249 250 251 252 253 254 255
257 258 259 260 261 262 263
265 266 267 268 269 270 271
273 274 275 276 277 278 279
281 282 283 284 285 286 287
289 290 291 292 293 294 295
297 298 299 300 301 302 303
305 306 307 308 309 310 311
313 314 315 316 317 318 319
321
164 165 166 167 168 169 170
172 173 174 175 176 177 178
180 181 182 183 184 185 186
188 189 190 191 192 193 194
196 197 198 199 200 201 202
204 205 206 207 208 209 210
212 213 214 215 216 217 218
220 221 222 223 224 225 226
228 229 230 231 232 233 234
236 237 238 160 161 162
4 5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31 32 33 34
36 37 38 39 40 41 42
44 45 46 47 48 49 50
52 53 54 55 56 57 58
60 61 62 63 64 65 66
68 69 70 71 72 73 74
76 77 78 79 239 80 81
83 84 85 86 87 88 89
91 92 93 94 95 96 97
99 100 101 102 103 104 105
107 108 109 110 111 112 113
115 116 117 118 119 120 121
123 124 125 126 127 128 129
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130
138
146
154

131
139
147
155

132
140
148
156

133
141
149
157

134
142
150
158

135 136 137
143 144 145
151 152 153
159 1 2

Average cluster size 2.243
Estimated Intraclass Correlations for the Y Variables
Intraclass
Intraclass
Intraclass
Variable Correlation Variable Correlation Variable Correlation
Y1
Y4
X12
X15
X18
X21

0.054 Y2
0.061 Y5
0.000 X13
0.000 X16
0.000 X19
0.000

0.084 Y3
0.094 X11
0.000 X14
0.000 X17
0.000 X20

0.050
0.000
0.000
0.000
0.000

SAMPLE STATISTICS
NOTE: The sample statistics for within and between refer to the
maximum-likelihood estimated within and between covariance
matrices, respectively.
ESTIMATED SAMPLE STATISTICS FOR WITHIN

1

Means
X1
X2
X3
X4
X5
________ ________ ________ ________ ________
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

1

Means
X6
X7
X8
X9
X10
________ ________ ________ ________ ________
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

1

Means
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
________ ________ ________ ________ ________
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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1

Means
X11
X12
X13
X14
X15
________ ________ ________ ________ ________
0.767 43.163
0.911
0.849 18.746

1

Means
X16
X17
X18
X19
X20
________ ________ ________ ________ ________
20.996 18.899
4.531
3.723
3.996

1

Means
X21
________
0.297

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18

Covariances
X1
X2
X3
________ ________
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

X4
________

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

X5
________

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

________

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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X19
X20
X21

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

X6
X7
X8
X9
X10
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

Covariances
X6
X7
X8
________ ________
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
X11
X12
X13
X14

Covariances
Y1
Y2
Y3
________ ________
0.360
0.226
0.283
0.237
0.234
0.234
0.228
0.230
0.221
-0.006
0.008
0.773
0.382
-0.004 -0.003
0.023
0.012

0.000
0.000
0.000

X9
________

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Y4
________

0.335
0.268
0.263
0.004
0.314
-0.004
0.015

0.000
0.000
0.000

X10
________

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Y5
________

0.347
0.285
-0.001
0.201
-0.015
0.005

0.000
0.000
0.000

________

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

________

0.495
0.021
-0.195
-0.033
0.010
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X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

0.619
-0.049
0.856
0.109
0.204
0.215
0.002

0.313
-0.030
0.443
0.111
0.130
0.132
-0.002

0.275
0.024
0.315
0.114
0.161
0.184
-0.012

0.140
0.023
0.321
0.120
0.161
0.215
-0.003

-0.087
0.174
-0.042
0.112
0.192
0.364
0.008

X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

Covariances
X11
X12
X13
X14
X15
________ ________ ________ ________ ________
0.179
-0.333 75.594
-0.001 -0.031
0.081
-0.017
1.390 -0.012
0.128
-0.224 53.750 -0.158
1.575 52.131
0.067 -1.322
0.083 -0.006 -2.279
-0.217 74.826 -0.008
1.599 61.524
0.010
0.021 -0.013
0.008
0.115
-0.017
0.377
0.002
0.035
0.365
-0.038 -1.098 -0.100
0.156
0.547
0.003
0.248 -0.004 -0.004
0.115

X16
X17
X18
X19
X20
X21

Covariances
X16
X17
X18
X19
X20
________ ________ ________ ________ ________
12.599
-2.175 90.174
-0.006
0.093
0.231
-0.049
0.412
0.112
0.869
1.215
0.311
0.173
0.290
7.721
-0.054
0.219 -0.010
0.001
0.005

Covariances
X21
________
X21
0.209
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X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

Correlations
X1
X2
X3
________ ________
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Correlations
X6
X7
X8
________ ________
X6
0.000
X7
0.000
0.000
X8
0.000
0.000
X9
0.000
0.000
X10
0.000
0.000
Y1
0.000
0.000
Y2
0.000
0.000
Y3
0.000
0.000

X4
________

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

X9
________

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

X5
________

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

X10
________

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

________

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

________

0.000
0.000
0.000
0.000
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Y4
Y5
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

Correlations
Y1
Y2
Y3
________ ________
1.000
0.709
1.000
0.683
0.761
0.663
0.729
0.546
0.591
-0.023
0.035
0.148
0.083
-0.025 -0.020
0.106
0.061
0.143
0.082
-0.023 -0.016
0.150
0.088
0.379
0.433
0.365
0.262
0.129
0.089
0.006 -0.008

X11
X12
X13
X14

Correlations
X11
X12
X13
X14
X15
________ ________ ________ ________
1.000
-0.091
1.000
-0.011 -0.013
1.000
-0.114
0.446 -0.118
1.000

Y4
________

1.000
0.786
0.647
0.016
0.062
-0.022
0.073
0.066
0.011
0.057
0.410
0.299
0.114
-0.044

Y5
________

1.000
0.687
-0.002
0.039
-0.089
0.024
0.033
0.011
0.057
0.424
0.293
0.131
-0.010

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

________

1.000
0.070
-0.032
-0.167
0.038
-0.017
0.070
-0.006
0.333
0.294
0.186
0.025

________
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X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

X16
X17
X18
X19
X20
X21

-0.073
0.045
-0.054
0.049
-0.043
-0.033
0.014

0.856
-0.043
0.906
0.005
0.046
-0.045
0.062

-0.077
0.082
-0.003
-0.096
0.009
-0.127
-0.032

0.608
-0.005
0.470
0.047
0.105
0.157
-0.022

1.000
-0.089
0.897
0.033
0.054
0.027
0.035

Correlations
X16
X17
X18
X19
X20
________ ________ ________ ________ ________
1.000
-0.065
1.000
-0.004
0.020
1.000
-0.015
0.047
0.249
1.000
0.123
0.012
0.129
0.112
1.000
-0.033
0.050 -0.044
0.002
0.004

Correlations
X21
________
X21
1.000
ESTIMATED SAMPLE STATISTICS FOR BETWEEN
Means
X1
X2
X3
X4
X5
________ ________ ________ ________ ________
1
7.112
0.810
0.489
0.495 20.639

1

Means
X6
X7
X8
X9
X10
________ ________ ________ ________ ________
9.340
7.526
5.570
4.044
0.745

1

Means
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
________ ________ ________ ________ ________
3.835
4.092
3.845
3.875
3.505
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1

Means
X11
X12
X13
X14
X15
________ ________ ________ ________ ________
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

1

Means
X16
X17
X18
X19
X20
________ ________ ________ ________ ________
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

1

Means
X21
________
0.000

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18

Covariances
X1
X2
X3
________ ________
8.486
-0.072
0.154
0.459 -0.078
0.103 -0.049
0.470
0.243
2.613 -0.256
0.358
0.050
0.391
0.034
0.560 -0.010
0.686 -0.005
0.116 -0.005
-0.020 -0.004
0.082 -0.004
0.004
0.005
0.163 -0.004
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

X4
________

0.250
0.110
0.604
0.339
-0.139
-0.064
0.057
0.013
-0.003
-0.006
0.001
-0.014
0.011
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

X5
________

0.250
0.319
0.206
-0.202
-0.014
0.076
0.017
0.009
0.000
0.005
0.004
0.002
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

________

14.648
-0.924
-1.573
-0.355
0.376
-0.049
0.064
0.010
-0.016
-0.070
0.131
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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X19
X20
X21

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

X6
X7
X8
X9
X10
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

Covariances
X6
X7
X8
________ ________
13.838
2.388
9.302
0.523
0.662
0.395
0.047
0.526
0.353
0.108 -0.020
0.037
0.001
0.138
0.054
0.012
0.071
0.077
0.050
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
X11
X12
X13
X14

Covariances
Y1
Y2
Y3
________ ________
0.021
0.019
0.026
0.013
0.016
0.012
0.007
-0.001 -0.004
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

X9
________

5.011
0.074
0.189
-0.028
-0.096
-0.084
-0.003
0.012
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Y4
________

0.014
0.007
0.004
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

X10
________

0.372
0.112
0.024
-0.002
0.024
0.018
0.007
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.190
0.011
-0.012
0.008
0.005
0.013
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Y5
________

0.023
0.006
0.000
0.000
0.000
0.000

________

________

0.051
0.000
0.000
0.000
0.000
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X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

Covariances
X11
X12
X13
X14
X15
________ ________ ________ ________ ________
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

X16
X17
X18
X19
X20
X21

Covariances
X16
X17
X18
X19
X20
________ ________ ________ ________ ________
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Covariances
X21
________
X21
0.000
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X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

Correlations
X1
X2
X3
________ ________
1.000
-0.063
1.000
0.315 -0.400
0.071 -0.251
0.042
0.162
0.241 -0.176
0.040
0.042
0.060
0.038
0.315 -0.042
0.540 -0.029
0.278 -0.082
-0.042 -0.064
0.238 -0.091
0.009
0.084
0.247 -0.042
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Correlations
X6
X7
X8
________ ________
X6
1.000
X7
0.210
1.000
X8
0.063
0.097
X9
0.174
0.025
X10
0.324
0.265
Y1
0.203 -0.045
Y2
0.062
0.001
Y3
0.315
0.150

X4
________

1.000
0.439
0.315
0.182
-0.091
-0.057
0.186
0.059
-0.039
-0.080
0.009
-0.190
0.099
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

X9
________

1.000
0.054
0.194
-0.087
-0.266
-0.320

X5
________

1.000
0.167
0.111
-0.132
-0.013
0.248
0.080
0.122
0.002
0.083
0.059
0.015
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

1.000
-0.065
-0.135
-0.041
0.161
-0.029
0.116
0.017
-0.036
-0.122
0.151
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

X10
________

1.000
0.422
0.277
-0.017
0.329

________

________

1.000
0.169
-0.168
0.147
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Y4
Y5
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

0.021
0.091
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.155
0.073
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.009
0.024
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.194
0.050
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

Correlations
Y1
Y2
Y3
________ ________
1.000
0.816
1.000
0.800
0.822
0.561
0.276
-0.035 -0.106
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

X11
X12
X13
X14

Correlations
X11
X12
X13
X14
X15
________ ________ ________ ________
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Y4
________

1.000
0.371
0.169
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Y5
________

1.000
0.182
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.076
0.133
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

________

1.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

________
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X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

X16
X17
X18
X19
X20
X21

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Correlations
X16
X17
X18
X19
X20
________ ________ ________ ________ ________
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Correlations
X21
________
X21
0.000
THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY
TESTS OF MODEL FIT
Chi-Square Test of Model Fit
Value
132.077
Degrees of Freedom
84
P-Value
0.0540
Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model
Value
6414.208
Degrees of Freedom
225
P-Value
0.0000
CFI/TLI
CFI
TLI

0.993
0.989
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Loglikelihood
H0 Value
H1 Value

-19516.627
-19442.619

Information Criteria
Number of Free Parameters
182
Akaike (AIC)
39397.255
Bayesian (BIC)
40230.679
Sample-Size Adjusted BIC 39652.778
(n* = (n + 2) / 24)
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation)
Estimate
0.025
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual)
Value for Between
0.040
Value for Within
0.022
MODEL RESULTS
Estimates S.E. Est./S.E. Std StdYX
Within Level
FW BY
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5

1.000
0.836
0.930
1.138
1.175

0.000
0.037
0.041
0.046
0.057

F4 BY
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17

0.100
8.646
0.022
0.007
1.660
0.246
8.676

0.000 0.000 0.100 0.236
0.230 37.589 8.646 0.993
0.043 0.501 0.022 0.077
0.123 0.053 0.007 0.018
0.593 2.800 4.459 0.618
0.136 1.809 0.246 0.069
0.270 32.083 8.676 0.913

F5 BY
X18
X19

1.000 0.000
0.344 0.057

0.000
22.476
22.557
24.616
20.462

0.512
0.428
0.476
0.583
0.602

0.851
0.804
0.833
1.000
0.885

0.000 0.548 0.118
6.022 0.189 0.202
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F6 BY
X20
X21

1.000 0.000
0.028 0.013

0.000 2.773 1.000
2.157 0.042 0.092

FW ON
F4
F5
F6

0.033 0.016
0.432 0.080
0.064 0.023

2.068 0.065 0.065
5.400 0.462 0.462
2.785 0.096 0.096

F5 WITH
F4
-0.008 0.017 -0.475 -0.015 -0.015
F6 WITH
F4
-0.047 0.098 -0.475 -0.017 -0.017
F5
0.700 0.279 2.508 0.461 0.461
Y4 WITH
Y3
0.017 0.005 3.299 0.017 0.051
Y2
0.024 0.006 3.933 0.024 0.078
Y1
0.069 0.008 8.504 0.069 0.198
Y2 WITH
Y1
0.008 0.006

1.231 0.008 0.024

Y5 WITH
Y3
0.040 0.009 4.294 0.040
Y4
0.083 0.009 9.519 0.083
Y1
0.090 0.012 7.379 0.090
Y2
0.045 0.010 4.701 0.045
Y3 WITH
Y1
0.012 0.006
Y2
0.026 0.005

0.102
0.210
0.220
0.124

1.866 0.012 0.034
5.190 0.026 0.084

X15 WITH
X12
15.264 13.617 1.121 15.264 0.243
X14
1.526 0.559 2.728 1.526 0.592
X13
-0.060 0.215 -0.280 -0.060 -0.029
X11
-0.667 0.197 -3.379 -0.667 -0.219
Y5
-0.347 0.117 -2.974 -0.347 -0.071
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X13 WITH
X12
0.156 0.393 0.396 0.156 0.063
Y5
-0.030 0.006 -5.022 -0.030 -0.154
Y4
-0.011 0.004 -2.929 -0.011 -0.067
X14 WITH
X12
1.318 1.067 1.235 1.318 0.424
X13
-0.012 0.004 -2.640 -0.012 -0.115
X11
-0.017 0.014 -1.252 -0.017 -0.114
X12 WITH
X11
-1.198 0.141 -8.502 -1.198 -0.325
Y5
-0.532 0.159 -3.346 -0.532 -0.090
X17 WITH
X13
0.179 0.393 0.456 0.179 0.066
X11
-1.081 0.153 -7.050 -1.081 -0.269
X14
1.525 1.069 1.426 1.525 0.449
Y4
0.090 0.051 1.759 0.090 0.016
Y5
-0.413 0.174 -2.378 -0.413 -0.064
Y3
-0.045 0.045 -1.009 -0.045 -0.008
X15
22.901 13.679 1.674 22.901 0.334
X18 WITH
Y5
-0.026 0.010 -2.467 -0.026 -0.077
Y2
0.014 0.005 2.612 0.014 0.055
X13
-0.012 0.005 -2.656 -0.012 -0.089
Y4
-0.013 0.007 -1.918 -0.013 -0.047
X11
0.015 0.007 2.208 0.015 0.074
X12
-0.042 0.063 -0.673 -0.042 -0.010
X16 WITH
X13
0.079 0.039 2.015 0.079 0.078
Y5
0.150 0.070 2.142 0.150 0.062
X12
0.850 0.525 1.618 0.850 0.028
X11
0.094 0.057 1.653 0.094 0.063
X15
-1.170 0.508 -2.305 -1.170 -0.046
X20 WITH
X16
1.267 0.361 3.506 1.267 0.129
X13
-0.096 0.029 -3.297 -0.096 -0.122

212
X12
X18
X14
Y5

-1.354
-0.525
0.127
0.147

0.411 -3.299 -1.354 -0.056
0.274 -1.916 -0.525 -0.387
0.030 4.296 0.127 0.129
0.055 2.674 0.147 0.078

X11 WITH
Y5
0.023 0.008
Y2
0.011 0.005
Y3
0.006 0.005

2.758 0.023 0.081
1.996 0.011 0.047
1.193 0.006 0.027

X21 WITH
Y5
0.011 0.009 1.206 0.011 0.035
X12
0.238 0.148 1.610 0.238 0.060
X20
0.121 0.107 1.135 0.121 0.096
X14
-0.004 0.006 -0.611 -0.004 -0.022
X17
0.207 0.161 1.281 0.207 0.048
X15
0.100 0.122 0.823 0.100 0.030
Y3
-0.008 0.005 -1.534 -0.008 -0.032
X19 WITH
X14
Y5
Y3
Y4
Intercepts
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
Variances
F4
F5
F6

0.022
0.063
0.023
0.020

0.009 2.423 0.022 0.067
0.020 3.147 0.063 0.100
0.012 1.827 0.023 0.042
0.014 1.439 0.020 0.036

0.767
43.162
0.911
0.849
18.746
20.996
18.899
4.531
3.723
3.996
0.297

0.016
0.324
0.011
0.013
0.269
0.132
0.354
0.018
0.035
0.103
0.017

48.636
133.060
85.949
63.820
69.694
158.649
53.336
248.196
107.219
38.665
17.454

0.767 1.813
43.162 4.959
0.911 3.203
0.849 2.378
18.746 2.597
20.996 5.913
18.899 1.988
4.531 9.250
3.723 3.996
3.996 1.441
0.297 0.650

1.000 0.000 0.000 1.000 1.000
0.300 0.000 0.000 1.000 1.000
7.690 0.404 19.010 1.000 1.000
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Residual Variances
Y1
0.100
Y2
0.100
Y3
0.100
Y4
0.000
Y5
0.100
X11
0.169
X12
1.000
X13
0.080
X14
0.127
X15
32.211
X16
12.550
X17
15.122
X18
0.060
X19
0.833
X20
0.000
X21
0.207
FW
0.214

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.009
0.000
0.005
0.007
14.112
0.662
0.848
0.013
0.043
0.000
0.011
0.020

0.000 0.100 0.276
0.000 0.100 0.353
0.000 0.100 0.306
0.000 0.000 0.000
0.000 0.100 0.216
17.923 0.169 0.944
0.000 1.000 0.013
17.436 0.080 0.994
18.551 0.127 1.000
2.283 32.211 0.618
18.971 12.550 0.995
17.830 15.122 0.167
4.782 0.060 0.250
19.152 0.833 0.959
0.000 0.000 0.000
18.424 0.207 0.992
10.748 0.815 0.815

0.000
2.074
2.592
2.898
0.090

Between Level
FB BY
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5

1.000
0.638
0.779
0.965
0.047

0.000
0.308
0.300
0.333
0.522

F1 BY
X1
X2
X3
X4
X5

1.000
0.093
0.501
0.499
0.601

0.000 0.000 1.000 0.341
0.020 4.690 0.093 0.237
0.019 26.371 0.501 1.000
0.020 25.541 0.499 1.000
0.201 2.998 0.601 0.157

F2 BY
X6
X7

1.000 0.000
3.615 0.943

0.144
0.092
0.112
0.139
0.007

0.998
0.546
0.747
0.812
0.021

0.000 0.795 0.215
3.831 2.875 0.944
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F3 BY
X8
X9
X10

1.000 0.000 0.000 2.002 0.895
0.016 0.017 0.924 0.032 0.052
0.215 0.013 16.189 0.430 1.000

FB ON
F1
F2
F3

0.002 0.015
0.057 0.023
0.003 0.006

0.142 0.120 0.020
2.482 0.060 0.060
0.498 0.042 0.042

F2 WITH
F1
-0.091 0.041 -2.202 -0.114 -0.114
F3 WITH
F1
0.153 0.078
F2
0.173 0.113

1.971 0.077 0.077
1.531 0.109 0.109

Y4 WITH
Y3
-0.002 0.004 -0.399 -0.002 -0.060
Y2
-0.002 0.005 -0.409 -0.002 -0.075
Y1
-0.004 0.005 -0.703 -0.004 -0.152
Y3 WITH
Y2
0.010 0.003 2.995 0.010 0.401
X6
0.075 0.042 1.793 0.075 0.135
X8
-0.082 0.030 -2.751 -0.082 -0.244
Y2 WITH
Y1
0.008 0.005 1.870 0.008 0.346
X10
-0.010 0.004 -2.324 -0.010 -0.133
X8
-0.082 0.031 -2.651 -0.082 -0.217
Y5 WITH
Y3
0.019 0.007 2.646 0.019 0.397
Y4
0.024 0.009 2.488 0.024 0.434
X1
0.091 0.055 1.644 0.091 0.098
X9
-0.020 0.013 -1.516 -0.020 -0.101
X4
-0.016 0.011 -1.439 -0.016 -0.102
X5
0.169 0.081 2.084 0.169 0.139
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X4 WITH
X3
-0.141 0.011 -12.892 -0.141 -0.563
X1
-0.398 0.066 -5.991 -0.398 -0.272
X10 WITH
X1
0.636 0.073 8.741
X9
0.096 0.019 5.042
X7
0.192 0.093 2.072
X6
0.461 0.089 5.209
X8
-0.700 0.058 -12.049

0.636
0.096
0.192
0.461
-0.700

0.504
0.365
0.147
0.289
-0.727

X9 WITH
X1
0.566 0.100
X4
0.072 0.016
X6
0.355 0.122
X5
0.435 0.119
X3
0.058 0.015

5.672
4.513
2.914
3.646
3.895

0.566
0.072
0.355
0.435
0.058

0.315
0.235
0.156
0.185
0.187

X5 WITH
X2
0.323 0.080
X3
0.288 0.098

4.031 0.323 0.214
2.946 0.288 0.150

X3 WITH
X2
-0.032 0.010 -3.233 -0.032 -0.160
X6 WITH
X1
2.609 0.591 4.412 2.609 0.240
X3
0.392 0.099 3.955 0.392 0.211
X2
-0.269 0.078 -3.469 -0.269 -0.185
X4
0.247 0.098 2.513 0.247 0.134
X5
-0.813 0.748 -1.087 -0.813 -0.057
X7 WITH
X5
-1.403 0.561 -2.501 -1.403 -0.120
X1
0.477 0.440 1.083 0.477 0.053
X8 WITH
X3
-0.139 0.060 -2.328 -0.139 -0.124
X2
0.061 0.047 1.306 0.061 0.069
X4
-0.088 0.067 -1.314 -0.088 -0.078
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Y1 WITH
X4
0.010 0.007

1.382 0.010 0.132

Intercepts
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5

7.112
0.810
0.489
0.495
20.639
9.340
7.526
5.570
4.044
0.745
3.835
4.093
3.845
3.873
3.501

Variances
F1
F2
F3

1.000 0.000 0.000 1.000 1.000
0.632 0.333 1.901 1.000 1.000
4.008 0.395 10.153 1.000 1.000

Residual Variances
X1
7.593
X2
0.146
X3
0.000
X4
0.000
X5
14.371
X6
13.104
X7
1.000
X8
1.000
X9
0.375
X10
0.000
Y1
0.000
Y2
0.020
Y3
0.010
Y4
0.010
Y5
0.100
FB
0.020

0.164
0.022
0.028
0.028
0.214
0.207
0.170
0.125
0.034
0.024
0.024
0.022
0.023
0.024
0.031

0.590
0.011
0.000
0.000
1.125
1.036
0.000
0.000
0.029
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.013

43.468
36.941
17.484
17.784
96.337
45.149
44.305
44.596
118.186
30.994
159.854
184.749
166.721
161.666
111.827

12.867
12.798
0.000
0.000
12.770
12.654
0.000
0.000
12.797
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.572

7.112
0.810
0.489
0.495
20.639
9.340
7.526
5.570
4.044
0.745
3.835
4.093
3.845
3.873
3.501

2.426
2.062
0.976
0.993
5.377
2.520
2.473
2.489
6.596
1.730
26.511
24.252
25.555
22.585
11.068

7.593 0.884
0.146 0.944
0.000 0.000
0.000 0.000
14.371 0.975
13.104 0.954
1.000 0.108
1.000 0.200
0.375 0.997
0.000 0.001
0.000 0.005
0.020 0.702
0.010 0.442
0.010 0.340
0.100 1.000
0.978 0.978
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R-SQUARE
Within Level
Observed
Variable R-Square
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

0.724
0.647
0.694
1.000
0.784
0.056
0.987
0.006
0.015
0.382
0.005
0.833
0.125
0.041
1.000
0.008

Latent
Variable R-Square
FW

0.197

Between Level
Observed
Variable R-Square
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

0.116
0.056
1.000
1.000
0.025
0.046
0.892
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X8
X9
X10
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5

0.800
0.009
0.999
0.995
0.298
0.558
0.660
0.267

Latent
Variable R-Square
FB

0.035

Beginning Time: 02:49:14
Ending Time: 02:50:27
Elapsed Time: 00:01:13
MUTHEN & MUTHEN
3463 Stoner Ave.
Los Angeles, CA 90066
Tel: (310) 391-9971
Fax: (310) 391-8971
Web: www.StatModel.com
Support: Support@StatModel.com
Copyright (c) 1998-2003 Muthen & Muthen
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