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การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาระดับความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนท่ีจัดการศึกษาทางเลือก  2) ศึกษาโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนท่ีจัดการศึกษาทางเลือก  และ 3) ตรวจสอบความกลมกลืนของโครงสร้าง
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ ของปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก
สงักัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนท่ีจัดการศึกษาทางเลือก กลุ่มตวัอย่าง คือ คือ ผู้บริหาร จ านวน 
26 คน และครู จ านวน  393 คนจากโรงเรียนเอกชนท่ีจัดการศึกษาทางเลือก จ านวน 26  โรงเรียน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยัเป็นแบบสอบถาม จ านวน 90 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่อยู่ระหว่าง 0.86 ถึง 0.93 สถิติท่ีใช้ ได้แก่ สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
แบบเพียร์สัน และตรวจความกลมกลืนของแบบจ าลองเชิงทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยแบบจ าลองสมการเชิง
โครงสร้างผลการวิจัยพบว่า 1) ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าด้านนักเรียนมีทัศนคติ ท่ีดีต่อโรงเรียน ด้านนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีสังคมยอมรับ ด้านนักเรียนมี
อิสระแห่งตนและมีความเป็นตัวตนเฉพาะด้าน ด้านนักเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตน ด้านนักเรียนมีทักษะทาง
อารมณ์สังคม และด้านนักเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้อยู่ในระดับมากท่ีสุด  2) การศึกษาโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก  
พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลทางตรงต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก ม ี5 ปัจจยั และปัจจยัทางอ้อมมี 3 ปัจจยั ซึ่ง
สามารถอธิบายความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกได้  ร้อยละ 75 3) การตรวจสอบความกลมกลืนของ
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียน
ทางเลือกกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่ามีความสอดคล้องกัน  ( x2 = 190.02, df = 165, P-value = 0.089, GFI = 0.96, 
AGFI = 0.93, CFI = 1.00, SRMR = 0.02, RMSEA = 0.02) 
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The objectives of this study are as follows: (1)  to study the level of success of students in 

alternative schools under the authority of the Office of the National Primary Education Commission (OPEC); 
(2)  to study the causal structural relationships of the model of school management factors  that affected the 
success of students in alternative schools under the authority of OPEC; and (3) to analyze the 
correspondence of the developed causal structural relationships of the model of the school management 
factors with the empirical data collected from 26 chosen alternative schools under the authority OPEC with a 
total of 26 managers  and 393 teachers. The research instrument used to collect the empirical data was a 
survey with 90 questionnaire items. The reliability of the instrument was derived from Cronbach’s Alpha, 
which ranged from 0.86 to 0.93. The descriptive statistics included the Pearson Correlation Coefficient and 
structural equation modeling was used to analyze the simulated correspondence of the developed 
theoretical model and the empirical data. The results of the study were as follows: (1) the overall success of 
students in alternative schools was at the highest level in terms of six aspects, and the results indicated that 
all of them were placed in the highest range; (2) the study of causal structural relationships of the model of 
school management factors affected student success in alternative schools with five factors with a direct 
impact on the students. In addition, there were three more factors with an indirect impact on the success of 
the students. The six school management factors represented up to 75% of the success of students in 
alternative schools; (3) the analysis of causal structural relationships of the model of the school management 
factors that affected the success of the students in alternative schools and the empirical data from survey 
demonstrated that they were in concordance (x2 = 190.02, df = 165, P-value = 0.089, GFI = 0.96, AGFI = 
0.93, CFI = 1.00, SRMR = 0.02, RMSEA = 0.02). 

 
Keyword : Alternative school, Student success in alternative school, Causal structural relationships affecting 
students’ success in alternative schools 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
การศึกษานับเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการพัฒนามนุษย์และพัฒนาชาติ ดังเช่นองค์การ

เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, UNESCO) มีความมุ่งมัน่ที่จะยกระดบัคณุภาพการศกึษา
เพื่อให้เข้าถึงทุกชนชัน้ และทุกบริบททางสังคม เพื่อที่จะปฏิรูปสังคมโดยใช้การปรับแนวทาง
การศึกษาและช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของมนุษย์เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (UNESCO, 2021) ซึ่งในปัจจุบนัโลกมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
ต้องยอมรับว่าการจดัการศึกษาของชาติไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ มีอิทธิพลต่อ
การศึกษาไม่สามารถพฒันามนุษย์ให้มีความสามารถในการใช้ข้อมลูข่าวสารเพื่อรู้เท่าทนักบัการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และยงัพบว่าภาพสะท้อนจากผลิตผลทางการศึกษาทัง้ในเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณของไทย โดยเฉพาะกลุ่มนกัเรียนในระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  ซึ่งถือว่าเป็น
การศึกษาในระดับพืน้ฐานที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสงัคมและการเมืองของชาติมากกว่า
ระดับอ่ืน  ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  เมื่อเปรียบเทียบกบัประเทศเพื่อนบ้าน ดงัที่  รุ่ง แก้วแดง 
(2544, น. 11) ได้อธิบายว่า ประเทศไทยยงัมีการจดัการศึกษาที่ยงัด้อยกว่าประเทศอ่ืน ๆ ทัง้ในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  การจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน คนงานส่วนใหญ่มี
การศึกษาเพียงระดบัการศกึษาภาคบงัคบัเท่านัน้ ไม่มีฝีมือแรงงานเฉพาะด้าน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม ตลอดจนความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขนัในสงัคม
โลก   

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ได้ท าการศึกษาสภาวะการศึกษาไทยปี 
2559 ถึง 2560 เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อก้าวสู่ยุค Thailand 4.0  พบว่า ผล
ของการพฒันาการศึกษาไทยระหว่างปี 2554-2559 ในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ. 2552-2559  มีพฒันาแต่ยงัไม่พบข้อมลูที่แสดงถึงความส าเร็จที่น่าพอใจอย่างชดัเจน แม้จะมี
ความคาดหวงัของสงัคมและผู้ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับคุณภาพของการจดัการศึกษา โดยเฉพาะด้าน
คณุภาพนกัเรียน ขณะเดียวกนัการศึกษาในทุกระดบัชัน้ยงัต้องปรับปรุงแก้ไขในอีกหลายประการ 
ในส่วนของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ด้านโอกาสทางการศึกษา โอกาสการเข้ารับการศึกษาของ
ประชากรกลุ่มวัยเรียนระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานจากสถิติพบว่าในปี  2557 และมีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นที่ยังไม่ได้เข้ารับการศึกษาตามสมควรอีกประมาณร้อยละ 11.7 จากผลการ
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สอบ O-NET ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปี
การศึกษา 2560 ใน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปีการศึกษา 2559 สอบช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 ที่ผ่านมา พบว่าคะแนนยงัคงไม่
มีการพัฒนาเท่าที่ควร คะแนนในบางวิชาลดลง รายวิชาที่นักเรียนท าคะแนนได้ต ่าที่สุด ทุก
ระดับชัน้ คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์เพียง 26.30 คะแนนเท่านัน้ และโดยภาพรวมส่วนใหญ่ได้คะแนน
เฉลี่ยไม่ถึงคร่ึงของคะแนนเต็ม อีกทัง้ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษา ระหว่างปี 
2554-2557 ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ก็ พบว่ามี
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานที่ผ่านการประเมินเพียงร้อยละ 77.47  เท่านัน้ ผลการประเมินระดับ
นานาชาติ เช่น โครงการศึกษาแนวโน้มการจดัการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Trends in 
International Mathematics and Science Study –TIMSS) ในปี พ.ศ.2554 (TIMSS 2011) ก็
ชีใ้ห้เห็นปัญหาคณุภาพการศึกษาไทย นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ของไทยมีคะแนนเฉลี่ยวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่ในล าดับที่ 34 และ 29 จาก 52 ประเทศ โดยคณิตศาสตร์อยู่ใน
กลุ่มอ่อนที่สุด ส่วนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ของไทย จากผลการประเมินในปี พ.ศ. 2557 
(TIMSS 2015)  ได้คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่อนัดับที่ 26 จาก 37 ประเทศทัง้
สองวิชาแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาคุณภาพวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  ซึง่นกัเรียนไทยทัง้สองระดบัชัน้ไม่เคยได้คะแนนถึงค่าเฉลี่ย 500 คะแนนเลย 

ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา นอกจากความสามารถทางวิชาการยังไม่ปรากฏผลที่
ชดัเจนแล้ว เด็กและเยาวชนไทยยงัมีปัญหาด้านคณุธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม เนื่องจากไม่มี
การบูรณาการคณุธรรมในวิชาต่างๆ และบางครัง้ความไม่เอือ้อ านวยของสภาพแวดล้อมในการจดั
การศึกษา ท าให้ขาดการฝึกนักเรียนให้ใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ซึ่งเป็นโจทย์ส าคัญส าหรับการจัด
การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี  ในด้านความเท่าเทียมในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า 
ประเทศไทยมีเด็กเยาวชนวัยเรียนการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (อายุ 3 -17 ปี) นอกระบบการศึกษา
มากกว่า 670,000 คนทั่วประเทศ เพราะปัญหาความยากจน ความด้อยโอกาสทางสงัคม ความ
พิการและปัญหาครอบครัว ดงัที่สถาบนัส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้
ท าการวิเคราะห์แนวโน้มการเรียนรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนไทย
ต่างพืน้ที่ พบว่านักเรียนจากกรุงเทพฯและปริมณฑลมีคะแนนห่างกันกับนักเรียนจากภาคอีสาน
ตอนล่างอย่างมีนัยส าคัญ ดังนัน้ ความเป็นเมืองและชนบทจึงมีความสัมพันธ์กับโอกาสใน
การศึกษาของเยาวชนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากรายงานขององค์การยูนิเซฟ 
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(มติชนออนไลน์, 2563) (ออนไลน์) พบว่ากลุ่มเด็กยากจนยังมีความเหลื่อมล า้ด้านโอกาสการ
ส าเร็จการศึกษาขัน้พืน้ฐานและอดุมศึกษาสงู และเสนอว่าควรเพิ่มการสรรเงินอดุหนนุเพื่อนกัเรียน
ยากจน โดยเน้นไปที่เด็กขาดโอกาสมากที่สุด รวมทัง้ต้องปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรให้แก่
โรงเรียนและนกัเรียนที่ขาดโอกาส โดยเน้นทรัพยากรที่ท าให้เกิดความเท่าเทียมกนัมากให้มากขึน้ 
ตลอดจนส ารวจข้อจ ากดัและสมัผสัการท างานในพืน้ที่จริง 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560 , น. 3) ได้ศึกษาพบว่า สภาวการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านช่วงศตวรรษที่ 20 สู่ศตวรรษที่ 21 เป็น
ปัจจยัทัง้ภายนอกและภายในที่ส าคญั ซึง่เป็นแรงขบัเคลื่อนและผลกัดนัให้มีการปฏิรูปประเทศไทย
ในทุกด้าน ก่อให้เกิด “นโยบายประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นโมเดลการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศที่
ต้องการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 หัวใจส าคัญของการขบัเคลื่อนประเทศตาม
นโยบาย “Thailand 4.0” ให้ส าเร็จได้นัน้ค าตอบ คือ “การศึกษา” เพราะการศึกษาเป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญการสร้างคน สร้างสังคม สร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของโลกในศตวรรษที่ 21 อีกทัง้ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2548, นน. 
58-59) ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการศึกษาพบว่ามาจากองค์ประกอบหลายประการ คือ 
ด้านระบบบริหารและการจัดการที่เน้นการรวมศูนย์อ านาจไว้ในส่วนกลาง  เปิดโอกาสให้หน่วย
ปฏิบติัมีอ านาจในการตดัสินใจน้อยมาก  แม้มีการมอบอ านาจบางเร่ือง  แต่ก็เป็นเร่ืองการปฏิบติั
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส่วนกลาง  การปฏิบติัไม่สอดคล้องกบัความเป็นจริงของ
ท้องถิ่นท าให้เกิดการสูญเสียด้านทรัพยากร ก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่องหลายประการ  รวมทัง้ขาด
การมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะเข้ามามีบทบาทในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างจริงจัง ด้าน
คุณภาพและปริมาณการจัดการศึกษา ปัญหาส าคัญคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ค่อนข้างต ่า ด้านหลกัสตูร สื่อ กระบวนการการจดัการเรียนการสอน โดยที่หลกัสูตรแกนกลาง  ยัง
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่หลากหลายได้ เนือ้หาสาระของหลักสูตรไม่
สอดคล้องกับท้องถิ่น การวัดผลประเมินผลเน้นความรู้ ความจ า มากกว่าความสามารถจากการ
ปฏิบัติจริง ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา บางส่วนยังขาดความรู้ความสามารถและทักษะ
ความช านาญในการจัดการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ จิตส านึกและจิต
วิญญาณของความเป็นครู  ผู้บริหารบางส่วนยังไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมพัฒนาให้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงาน  ภาวะความเป็นผู้น า และทักษะ
การบริหารจดัการด้านการศกึษา 
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รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 43 ระบ ุไว้ว่า บุคคลย่อมมี
สิทธิเสมอกนัในการรับการศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจดัให้อย่างทัว่ถึง  และ
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มาตรา 81 ระบุไว้ว่า รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้
เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห่งชาติ 
ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสงัคม  สร้างเสริมความรู้และ
ปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดเนือ้หาสาระเก่ียวกบัการจดัการศกึษาในมาตรา 31 ให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่
เก่ียวกบัการส่งเสริมและก ากบัดูแลการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษา สนบัสนนุทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทัง้การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศกึษา 

ส่วนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ก าหนดให้การจัด
การศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย 
โดยสถานที่อาจจัดการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือ ทัง้สามรูปแบบก็ได้ และให้มีการเทียบ
โอนผลการเรียนรู้ที่นักเรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบก็ได้  ต่อมา
รัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2550 ได้มีบทบัญญั ติอธิบายถึงรูปแบบการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง คือ 
“การศกึษาทางเลือก” ขึน้เป็นครัง้แรก ในบทบญัญัติ มาตรา 49 วรรคสาม “การจดัการศกึษาอบรม
ขององค์กรวิชาชีพหรือองค์กรเอกชน การศกึษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ”  จึงเป็นการยืนยนัว่า
การศึกษาทางเลือก มีสว่นร่วมอยู่กบัการศึกษากระแสหลกัตลอดมา  ซึง่นอกจากการศกึษาทัง้สาม
รูปแบบแล้ว พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 มาตรา 
9 ก าหนดให้บิดามารดาหรือผู้ ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล ยังมี
การศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้ก าหนดไว้คือ การศึกษาทางเลือก ซึ่งเป็นอีกแนวทางในการจัด
การศกึษาเพื่อพฒันานกัเรียนที่มีความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายในปัจจบุนั หลกัสตูรและ
การเรียนการสอนส าหรับการศึกษาทางเลือกจะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของตนเอง ได้เรียนตามที่อยากเรียนโดยแท้จริง อิงพฒันาการส่วนบุคคลเพื่อน าไปสู่การ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นปัจเจกชนที่มีประสิทธิภาพ อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสงัคมได้อย่างมีความสุข 
การศึกษาทางเลือก (Alternative Education) จึงเป็นการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองตอบต่อ
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ความต้องการของนกัเรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียนในระบบการศึกษาตามปกติ เพราะนักเรียนแต่ละ
คนมีความแตกต่างกนั ทัง้ความสนใจ ความต้องการ ความสามารถ รวมถึงลกัษณะเฉพาะของแต่
ละคน ดังนัน้ การจัดการศึกษาจะต้องค านึงถึงความหลากหลายของเด็กแต่ละคน (อรวรรณ ฟัง
เพราะ และ รสาพร หม้อศรีใจ, 2562) (ออนไลน์) 

การศึกษาทางเลือกเป็นการจัดการศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากการศึกษาตามแนว
กระแสหลักในระบบทั่วไป จัดขึน้บนพืน้ฐานความเชื่อที่ว่าธรรมชาติของมนุษย์มีความแตกต่าง
หลากหลาย จึงมีหลายรูปแบบ แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ ในการจัดการเรียนการสอนนอกจากอ้างอิงหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยงัมีหลกัสตูรของทางโรงเรียนเอง ที่เน้นเรียนเร่ืองใกล้ตวั ก่อนไปหาเร่ือง
ไกลตัว เช่น ต้องเรียนรู้สิ่งที่อยู่ในชุมชนก่อน ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนทัง้ภาควิชาการเทียบเท่ากับ
นกัเรียนในโรงเรียนกระแสหลกั และด้านวิชาชีพด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกบัความสนใจของนกัเรียน
ด้วย ท าให้นกัเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ที่ตรงกบัความสนใจ ความถนดั และความสามารถ ก่อให้เกิด
การเรียนรู้ที่เต็มตามศักยภาพของตนเอง  สอดคล้องกับ  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2558) ได้อธิบายว่ามลูเหตสุ าคญัความจ าเป็นที่ต้องมีการศึกษาทางเลือกในสงัคมไทย เนื่องจาก
สถานการณ์ในระดบัโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่ก่ีทศวรรษ จากยคุอตุสาหกรรม
สู่ยุคอุตสาหกรรมข่าวสารและสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ แต่โดยที่ทัง้หมดนัน้เกิดขึน้ภายใต้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด รวมถึงในตัวระบบศึกษาเอง อันเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัของการพัฒนามนุษย์ การศึกษาแม้สร้างความก้าวหน้าในอัตราการรู้หนงัสือของประชากร 
การเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากรที่มีระดับความรู้ขัน้อุดมศึกษา และเทคโนโลยีการสื่อสารอย่าง
อินเตอร์เน็ต และความหลากหลายทางกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเครือข่ายทางสงัคมชนิดใหม่ ที่ช่วยให้
การสร้าง การใช้ และการกระจายความรู้ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว แต่พร้อมกนันัน้ก็ได้สะสมปัญหา
ความรุนแรงและความเสื่อมในตัวระบบการศึกษามากขึน้เร่ือย ๆ โดยเฉพาะในเร่ืองผู้ ส าเร็จ
การศึกษามีคุณภาพและสามารถต ่า ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนไป ความรู้ที่ได้ไม่
สอดคล้องกบัความเป็นจริงของการด ารงชีวิตในสงัคม การบริหารจัดการระบบการศึกษาโดยรวม
ขาดประสิทธิภาพ ก าลงัสร้างผลลพัธ์ของการศกึษาให้ไปในทิศทางเดียว คือ ความสญูเปลา่ 

ส าหรับการจดัแบ่งประเภทของการจดัการศึกษาทางเลือก จากการวิจยัของ สชุาดา จกัร
พิสทุธ์ิ (2548) เร่ือง “การศึกษาทางเลือก : ฐานข้อมลูและการวิเคราะห์” ปี  2548 ในการสนบัสนุน
ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้แบ่งการศึกษาทางเลือก ออกเป็น 7 ฐานการ
เรียนรู้ ได้แก่  1)  การศึกษาทางเลือกที่จดัโดยครอบครัว หรือ Home School คือ การจดัการศึกษา
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โดยมีพ่อแม่หรือผู้ ปกครองเป็นครู โดยเป็นผู้ ที่จะต้องเลือกรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อจัดท า
แผนการศึกษาโดยอิงจากความสนใจของลกู ตลอดจนประเมินและเก็บรวบรวมผลงานการเรียนรู้
ของลูก เพื่อส่งให้กับทางส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 2) การศึกษาทางเลือกที่ อิงกับระบบ
โรงเรียน คือ โรงเรียนที่สามารถจดัหลกัสตูร หรือกระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากโรงเรียนตาม
แนวกระแสหลักทั่วไป โดยมีระบบการเรียนการสอนในเชิงสร้างสรรค์ เน้นนวัตกรรมการเรียนรู้ 
ส่งเสริม ศักยภาพตามความแตกต่างของนักเรียน  3) การศึกษาทางเลือกสายครูภูมิปัญญา คือ 
การศึกษาเพื่อการถ่ายทอดสืบสานภูมิปัญญาของพ่อครู แม่ครู ปราชญ์ชาวบ้าน เน้นการเรียนรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 4) การศึกษาทางเลือกสายศาสนา และวิถีปฏิบติัธรรม คือ การศึกษาที่ยึด
หลักเนือ้หาทางศาสนธรรม แตกต่างกันไปตามจุดเน้นของแต่ละส านักแต่ละแนวทาง ให้ความรู้
แนวเศรษฐกิจพอเพียง  5) การศึกษาทางเลือกที่เป็นสถาบนันอกระบบรัฐ คือ การศึกษานอกระบบ
ที่จัดให้แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะของตน ส่วนใหญ่ด าเนินงานโดยองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ 
เครือข่าย  6) การศึกษาทางเลือกของกลุ่มการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม คือ การศึกษาเรียนรู้ของ
ชาวบ้านที่เป็นแบบปฏิบติันิยม มีความหลากหลายมากที่สดุ ทัง้กลุ่มการเรียนรู้ ผ่านกลุ่มกิจกรรม
ชุมชน การสืบสานภูมิปัญญา การฟื้นฟู ศิลปวฒันธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากร การแพทย์พืน้บ้าน 
การสาธารณสุข การจัดการปัญหาชุมชน เด็ก และสตรี 7) การศึกษาทางเลือกผ่านสื่อการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีระบบสื่อสารมวลชนสมัยใหม่ รวมทัง้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ  ส่วน ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ตามรายงานการวิจัยเร่ืองแนว
ทางการจดัการศกึษาทางเลือก เพื่อยกระดบัคณุภาพผู้ เรียนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 มีการจดั
แบ่งกลุ่มการศึกษาทางเลือกในสังคมไทย เป็น 2 แนวทาง คือ 1) การศึกษาทางเลือกในฐานะ
คณุค่าและความหมายอนัแท้จริงของการศึกษาเรียนรู้ ความหมายคือ การศึกษาเพื่อพฒันาความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายอันเป็นภาวะตามธรรมชาติ สร้างสรรค์ องค์ความรู้ที่
สมดุล และผสมผสาน สร้างสรรค์ วิถีการเรียนรู้ที่เหมาะสม กบัธรรมชาติ ในการเรียนรู้ของมนุษย์ 
ช่วยให้ค้นพบตนเองและน าทางให้ประสบความส าเร็จได้ตามศกัยภาพของตน  และเป็นของชมุชน 
โดยชุมชน เพื่อชุมชน  2) การศึกษาทางเลือกให้คณุค่าและความหมายทางปรัชญาการศึกษา ใน
มิติของการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ : ความหมาย คือ การมาถึงของสิ่ งใหม่ การริเร่ิมสร้าง
ความก้าวหน้าใหม่ ๆ เพื่อน าเสนอทางออกจากวิกฤตการณ์ให้เกิดการพฒันาในก้าวต่อไป 

การศึกษาทางเลือก เมื่อเทียบกับ รูปแบบการศึกษาตามกฎหมายของชาติ คือ 
ลกัษณะร่วมและแตกต่างของรูปแบบการศึกษา 3 รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษา
ในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบ เมื่อพิจารณาจากจุดมุ่งหมายและ
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สถานภาพทางกฎหมายของการศึกษาทางเลือก ซึ่งแบ่งการศึกษาทางเลือก ออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ ได้แก่ ประเภทที่ 1 สถานศึกษาทางเลือก หมายถึง โรงเรียนที่มีระบบการศึกษาแบบเปิดให้
มีความยืดหยุ่น ทัง้ในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลโดยอ้างอิงหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีหลกัสตูรของทางโรงเรียนเอง เพื่อมุ้งเน้นให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนเฉพาะ
กลุ่ม โดยจะไม่เน้นการท่องจ า  ประเภทที่ 2 โรงเรียนทางเลือกนอกระบบรัฐ หรือที่จัดโดยองค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน หมายถึง กลุ่มที่จดัการศึกษาตามหลกัสตูรของตนเอง ไม่อิงหลกัสตูรรัฐ เป็น
การจดัการศึกษาเรียนรู้ที่ตอบสนองแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างหลากหลายมาก รวมถึงผู้  
ด้อยโอกาส โดยส่วนใหญ่เป็นการจัดการศึกษาเรียนรู้บนพืน้ฐานของปัญหาที่มากจากชีวิตจริง 
ชุมชน มุ่งฟื้นคืนภูมิปัญญาและวิถีชีวิตที่ดีงาม หรือมุ่งความรู้ในเชิงปฏิบัติที่น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาชีวิต ชุมชน ได้จริง มีจ านวนมากที่การด าเนินงานไม่ยึดหลกัสตูรหรือแบบแผนที่เป็นทางการ
ของรัฐ จึงไม่ได้รับการรับรองผลการส าเร็จการศกึษาจากหน่วยงานของรัฐ 

ในการบริหารโรงเรียนทางเลือก สิ่งที่ส าคัญที่จะน าพาโรงเรียนให้สามารถด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลส าเร็จโดยรวมแก่นักเรียนก็คือผู้บริหาร
โรงเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ  สามารถเลือกใช้ปัจจัยการบริหารงานมาใช้เพื่อการบริหาร
โรงเรียน ให้บรรลผุล ดงัที่ ศิริศกัด์ิ อทุยัวฒัน์ (2554) อธิบายว่า ผู้น าองค์การเปรียบเสมือนแม่ทพัที่
ต้องวางยุทธศาสตร์ในการต่อสู้ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่แปรผันไปอย่างรวดเร็วและ
ตลอดเวลา ในฐานะผู้น าองค์การจะต้องเตรียมพร้อมในตนเองในทุก ๆ ด้าน จะต้องอาศยัหลกัการ
บริหารจดัการทรัพยากรทางการศึกษาอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบติั แต่ก็ยงัคงมี
ค าถามว่า การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของผู้ บริหารและครูผู้ สอนมีความสัมพันธ์และ
สามารถพยากรณ์ความมีประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนตามที่มุ่งหวังได้จริงหรือไม่ บราวน์  
(Brown, 2019) พบว่าภาวะผู้น าของผู้บริหารมีอิทธิพลต่อความส าเร็จนักเรียนอยู่ในระดบัสงู โดย
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าทางการศึกษา (Instructional leadership) มีการพฒันาเพื่อค้นพบแนวทาง
ปฏิบติัที่ดีที่สดุ (Best practices)  และมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรและสรรหา จ้างงานและฝึกฝน
บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ โรงเรียนจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และน าไปสู่การ
พฒันาโรงเรียนหากภาวะผู้น าและการบริหารของผู้บริหารมีความเชื่องโยงและมีความส าคัญเท่า
เทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา คือ การใช้ภาวะผู้น าของ
ผู้อ านวยการสถานศกึษาที่ใช้ทัง้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจดัการเลือกใช้ปัจจยัทางการบริหาร  

ฟลาวเวอร์, แม็คเดเนียล และโจลิเว็ต (Flower, McDaniel, & Jolivette, 2011) ได้นิยาม
แนวทางในการปฏิบติัของโรงเรียนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ  ได้แก่  มีความเหมาะสมกับความ
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ต้องการของนกัเรียน สามารถน ามาใช้ในบริบทของโรงเรียนได้  สร้างผลลพัธ์เชิงบวกให้แก่นกัเรียน
ได้ ซึ่งคณุลกัษณะที่โดดเด่นของโรงเรียนได้แก่ มีชัน้เรียนขนาดเล็ก  มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่น และมี
หลกัสตูรพิเศษ (Johnson & Taliaferro, 2012) การมีจ านวนนกัเรียนในชัน้เรียนน้อยท าให้ครูสนใจ
นกัเรียนได้อย่างทัว่ถึง รวมทัง้ช่วยพฒันาความสมัพนัธ์ระหว่างครูและนกัเรียนให้เป็นไปในทางที่ดี
ขึน้ ผลการศึกษาของ บาร์ (Barr, 1977, pp. 1-30) ในปี1977 และ โพโรสกี และลู (Porowski & 
Luo, 2014) ในปี 2014 มีความสอดคล้องกัน โดยพบว่าโรงเรียนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการท าให้นักเรียนบรรลุมาตรฐานของการศึกษา
และส าเร็จการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพคือโรงเรียนที่ท าให้นักเรียนมี
ความสนใจในกระบวนการเรียนรู้ (Wilson, Stemp, & McGinty, 2011) แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัการ
บริหารทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก  อาร์
รอน (Aron, 2006), ฮลาดี (Hlady, 2013), เทียร์นี่ (Tierney, 2014), วัลลีวาและคาสิโมวา (R. A. 
Valeeva & Kasimova, 2015), โพล (Poole, 2016) และ บราวน์ (Brown, 2019) พบว่ามี 6 ปัจจยั 
คือ 1) การน าองค์กร (อาร์รอน (Aron, 2006), โพล (Poole, 2016) และ บราวน์ (Brown, 2019))  
2)  การให้ค าปรึกษาของครู (Counselling) (ฮลาดี (Hlady, 2013) และ เทียร์นี่ (Tierney, 2014))  
3) การบริหารด้านสมัพนัธ์ชมุชน (อาร์รอน (Aron, 2006) และ เทียร์นี่ (Tierney, 2014)) 4) การจดั
บรรยากาศในโรงเรียน (เทีย ร์นี่  (Tierney, 2014) และ  วัลลีวาและคาสิ โมวา (Valeeva & 
Kasimova, 2015)) 5) การบริหารบุคลากร (อาร์รอน (Aron, 2006))  และ 6) วิธีการสอนของครู 
(อาร์รอน (Aron, 2006) และ บราวน์ (Brown, 2019)) 

ในปัจจุบนัการศึกษาในระบบปกติอาจไม่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาคณุลกัษณะที่ดีให้กับ
คนรุ่นใหม่ โรงเรียนทางเลือกจึงเป็นทางเลือกช่วยพัฒนานกัเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมทัง้
ร่างกายและจิตใจ รวมทัง้ยงัปลกูฝังให้นกัเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง  
นอกจากนีแ้ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2560) มีหลกัการส าคัญคือ “ยึดคนเป็น
ศนูย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่
สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มี
คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยด าเนินการภายใต้วิสยัทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(2559) จึงเปรียบได้ว่าความส าเร็จของนกัเรียนประเมินได้จากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และทกัษะ
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ทางสงัคมของนักเรียน ดงันัน้โรงเรียนจึงเป็นปัจจยัที่ส่งเสริมความส าเร็จของนกัเรียน ความส าเร็จ
ของโรงเรียนทางเลือกมีความแตกต่างกนัไปตามเปา้หมายของโรงเรียนจึงท าให้มีความยากล าบาก
ให้การนิยามว่าอะไรคือความส าเร็จของการจดัการศกึษาในลกัษณะดงักลา่ว  

จากความส าคัญดังกล่าวผู้ วิจัยเป็นผู้ บริหารโรงเรียนเอกชน จึงสนใจในแนวทางการ
บริหารโรงเรียนทางเลือกและศึกษาปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
นักเรียนในโรงเรียนทางเลือก สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่จัด
การศึกษาทางเลือก ส าหรับใช้เป็นแนวทางการในบริหารโรงเรียนทางเลือกในโรงเรียนเอกชน และ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามภารกิจในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบบัที่ 4)  พ.ศ.2562   

ค าถามการวิจัย 
1. ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกสงักัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศกึษาเอกชนที่จดัการศึกษาทางเลือกอยู่ในระดบัใด 
2. โครงสร้างความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนที่จดัการศกึษาทางเลือก ประกอบด้วยตวัแปรอะไรบ้าง 

3. โมเดลปัจจยัทางการบริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียน
ทางเลือกสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาทางเลือก
ประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตอุย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่อสร้างและทดสอบความสอดคล้องโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างปัจจัยการ

ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนกัเรียน
ในโรงเรียนทางเลือกสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษา
ทางเลือก ดงันี ้

1. เพื่ อศึกษาระดับความส าเร็จของนักเรียน (Student Success) ในโรงเรียน
ทางเลือกสงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชนที่จดัการศกึษาทางเลือก 

2. เพื่อศึกษาโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหาร
สถานศกึษาที่สง่ผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
สง่เสริมการศกึษาเอกชนที่จดัการศกึษาทางเลือก 
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3. เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโครงสร้างความสมัพันธ์เชิงสาเหตุ ของปัจจัย
ทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกสังกัด
ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชนที่จดัการศกึษาทางเลือก 

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีม้ีความส าคัญในเชิงทฤษฎีที่สามารถน าสู่การปฏิบัติในเร่ืองของปัจจัย

ทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก โดยมี
ความส าคญัดงันี ้

1. ผลงานวิจยัท าให้ทราบถึงระดับของความส าเร็จของนกัเรียน (Student success) 
ในโรงเรียนทางเลือกสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษา
ทางเลือก 

2. ผู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารสถานศึกษา และการจัดการศึกษาในสงักัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาทางเลือก สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์โมเดลการวัด (Measurement Model) ซึ่งเป็นผลการวิจัยที่ท าให้ทราบถึงองค์ประกอบ
และโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียน
ทางเลือกสงักัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาทางเลือก น าไป
ประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการสถานศกึษาต่อไป 

3. หน่วยงานทัง้สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน สามารถน าผลการวิจัยไปเป็น
แนวทางในการประยกุต์ใช้เพื่อสง่เสริมการจดัการศึกษาทางเลือก หรือเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
บริหารโรงเรียนทางเลือกที่สง่ผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยั  คือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่จดัการศึกษาทางเลือก
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาทางเลือก จ านวน 26  
โรงเรียน  ประกอบด้วยผู้บริหาร จ านวน 26 คน และครู จ านวน  645 คน  
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี ้
โดยใช้โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน  (Multi-stage  sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 
แบ่งเป็น 

1. ผู้บริหาร จ านวน 26 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
2. ค รู  จ าน วน  393 คน  ใช้ วิ ธีก ารสุ่ ม แบบมี ระบบ  (Systematic random 

sampling) ในการสุม่ตวัอย่างจากครูของโรงเรียนเอกชนที่จดัการศกึษาทางเลือกแต่ละโรงเรียน 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)  คือ ปัจจยัการบริหาร 6  ด้าน คือ 
1. การน าองค์กร (Leadership Practice) 
2. การให้ค าปรึกษาของครู (Teacher Counseling) 
3. การบริหารด้านสมัพนัธ์ชมุชน (Community Management) 
4. การจดัการบรรยากาศในโรงเรียน (School Climate Management) 
5. การบริหารบคุลากร (Faculty and Staff Management) 
6. วิธีการสอนของครู (Teacher Pedagogy) 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียน
ทางเลือก (Student Success) ใน 6 องค์ประกอบ  คือ 

1. นกัเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้ (Attendance and Higher GPA) 
2. นกัเรียนมีทกัษะทางอารมณ์สงัคม (Social/Emotional Skill Building) 
3. นกัเรียนมีพฤติกรรมที่สงัคมยอมรับ (Decrease in Misbehavior) 
4. นกัเรียนมีทศันคติที่ดีต่อโรงเรียน (Positive Student Attitude) 
5. นัก เรียนมี อิสระแห่ งตนและมีความ เป็นตัวตน เฉพาะด้าน  (Student 

Autonomy) 
6. นกัเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตน (Student Self-Efficacy) 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. โรงเรียนทางเลือก (Alternative School) หมายถึง โรงเรียนที่สอนโดยเน้นความสขุของ

นกัเรียนเพื่อให้นกัเรียนพฒันาเป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์แบบ มีรูปแบบหลากหลายในการเรียนรู้ รองรับ
ความต้องการที่แตกต่างกนัของนกัเรียน และเพิ่มโอกาสในการส าเร็จการศกึษาให้นกัเรียนมีความรู้
เทียบเท่ากบันกัเรียนที่เรียนในโรงเรียนกระแสหลกั 
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2. ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก (Student Success)  หมายถึง 
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ที่เป็นกระบวนการ และผลลัพธ์จากการเรียนการสอนของ
โรงเรียนทางเลือก ใน 6 องค์ประกอบหลัก คือ 1) นักเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้ 
(Attendance and Higher GPA) 2) นักเรียนมีทักษะทางอารมณ์สังคม (Social/Emotional Skill 
Building) 3) นักเรียนมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ (Decrease in Misbehavior) 4) นักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน (Positive Student Attitude) 5) นักเรียนมีอิสระแห่งตนและมีความเป็น
ตั ว ต น เฉ พ า ะ ด้ า น  (Student Autonomy and Individualization) 6) นั ก เ รี ย น มี ก า ร รั บ รู้
ความสามารถแห่งตน (Student Self-Efficacy) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 นักเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้ (Attendance and Higher GPA) 
หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกที่มีลกัษณะในการเข้าเรียน ได้แก่ 
จ านวนการเข้าร่วมชัน้เรียน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการแสวงหาความรู้ มีแรงจูงใจในการเข้าชัน้เรียน ท าให้
ได้ผลลัพธ์ทางการเรียนที่ดีทัง้ด้านเกรดเฉลี่ยที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ชีวิต ตลอดจนมี
ความสขุในการเข้าชัน้เรียน 

2.2 นักเรียนมีทักษะทางอารมณ์สงัคม (Social/Emotional Skill Building) หมายถึง 
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกที่มีการรับรู้และบริหารอารมณ์ของนกัเรียน มี
ความเข้าใจตนเองและแสดงความเข้าใจผู้ อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักสร้างและการรักษา
ความสมัพันธ์ที่เกิดขึน้กบัผู้ อ่ืนในสงัคม รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อความสมัพันธ์นัน้ เพื่อการอยู่
ร่วมกนักบัผู้ อ่ืนอย่างมีความสขุ 

2.3 นักเรียนมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ (Decrease in Misbehavior) หมายถึง 
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกที่แสดงออกมาและสงัคมให้การยอมรับ เป็น
การแสดงออกทางกาย กิริยาท่าทางและค าพดู ตลอดจนพฤติกรรมที่สะท้อนมาจากการมีจิตใจที่ดี 
ได้แก่ การให้ความเคารพผู้ ใหญ่ ไม่พดูจ้วงจาบหยาบคาย การรู้จกัคณุของสงัคมและประเทศชาติ
โดยการเป็นพลเมืองดีและตอบแทนต่อสงัคม 

2.4 นัก เรียนมีทัศนคติที่ ดี ต่ อโรงเรียน  (Positive Student Attitude) หมายถึ ง 
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกที่แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกเชิงบวกของ
นกัเรียนต่อโรงเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ได้แก่ การแสดงความเป็นมิตรต่อครูและบุคลากร
ทางการศกึษา ความตัง้ใจในการมาเรียน การพดูกลา่วถึงโรงเรียนในทางที่ดี 

2.5 นักเรียนมีอิสระแห่งตนและมีความเป็นตัวตนเฉพาะด้าน (Student Autonomy 
and Individualization) หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกที่
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แสดงออกถึงความเป็นตวัของตวัเอง ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบคุคลอ่ืน มีการใช้สิทธ์ิของตนเอง
โดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน ได้แก่ สิทธิในการใช้ความคิด ค าพดู อ่านเขียนในเร่ืองต่าง  ๆ ตาม
สิทธ์ิของตนเอง 

2.6 นักเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตน (Student Self-Efficacy) หมายถึง 
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกที่แสดงถึงความเชื่อมั่นในตนเองในการ
กระท าสิ่งต่าง ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จตามความตัง้ใจจนบรรลุเป้าหมายได้ ได้แก่ การคาดหวังใน
ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญของตนเอง ทัง้เร่ืองการเลือก การเลียนแบบ การเรียนรู้ว่า
สามารถกระท าได้ โดยไม่แสดงออกถึงความไม่เชื่อในอ านาจของตนเอง 

3. ปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียน
ทางเลือก หมายถึง ปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาทางเลือก 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การน า
องค์กร (Leadership Practice) 2) การให้ค าปรึกษาของครู (Teacher Counselling) 3) การ
บริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน (Community Management) 4) การจัดการบรรยากาศในโรงเรียน 
(School Climate Management) 5) การบริหารบุคลากร (Faculty and Staff Management) 6) 
วิธีการสอนของครู (Teacher Pedagogy) 

4. การน าองค์กร (Leadership Practice) หมายถึง การด าเนินการของผู้บริหารและทีม
บริหารในโรงเรียนทางเลือกที่เป็นพฤติกรรมในการชีน้ าและก าหนดวิสยัทัศน์เป้าประสงค์ระยะสัน้
ระยะยาว ค่านิยม และความคาดหวังในผลการด าเนินการของโรงเรียน โดยให้ความส าคัญกับ
วิธีการที่ผู้บริหารของโรงเรียนสื่อสารกบัครูและบุคลากร และการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมการด าเนินการที่มีจริยธรรมและผลการด าเนินการที่ดี รวมถึงระบบการก ากบัดแูลตนเอง
ที่ดี ความรับผิดชอบต่อสงัคม รวมทัง้การสนับสนุนชุมชน ประกอบด้วย 1) การน าองค์กรอย่างมี
วิสยัทศัน์ 2) ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

5. การให้ค าปรึกษาของครู (Teacher Counseling) หมายถึง การด าเนินการของ
ผู้บริหารและทีมบริหารในโรงเรียนทางเลือกที่แสดงออกถึงการสนบัสนนุและช่วยเหลือให้นกัเรียนมี
โอกาสได้ใช้เวลาร่วมกับผู้บริหารและครูในการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ได้แก่ การ
ให้ค าปรึกษาส่วนตัวตลอดจนการด าเนินชีวิต การให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาต่อ ห รือการไป
ประกอบอาชีพ เป็นกิจกรรมทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การด าเนินการให้ค าปรึกษาของครูนี ้
ประกอบไปด้วย 1) รายการแสดงการให้ค าปรึกษา 2) การวางแผนนกัเรียนรายบุคคล และ 3) การ
บริการตอบสนอง 
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6. การบริหารด้านสมัพันธ์ชุมชน (Community Management) หมายถึง การด าเนินการ
ของผู้บริหารและทีมบริหารในโรงเรียนทางเลือกในการส่งเสริมความสมัพันธ์อันดีของโรงเรียนกับ
ชุมชนที่โรงเรียนนัน้ตัง้อยู่ เพื่อเสริมสร้างความส าเร็จทางการศึกษาให้กับนักเรียน ได้แก่ 1) การ
สร้างความสมัพนัธ์ทางตรง และ 2) การสร้างความสมัพนัธ์ทางอ้อม 

7. การจัดการบรรยากาศในโรงเรียน (School Climate Management) หมายถึ ง 
ด าเนินการของผู้ บริหารและทีมบริหารในโรงเรียนทางเลือกในการจัดบรรยากาศในโรงเรียน
ทางเลือกให้มีบรรยากาศเชิงวิชาการ ปราศจากสิ่งคกุคาม ทัง้ทางกายภาพและชีวสงัคม ตลอดจน
รับรู้ได้ถึงความเป็นอนัหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1) ด้านความปลอดภัย 
2) การเรียนการสอน 3) ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล และ 4) สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

8. การบริหารบุคลากร (Faculty and Staff Management) หมายถึง การด าเนินการของ
ผู้บริหารและทีมบริหารในโรงเรียนทางเลือกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้ข้อมลูจากการตรวจ
ประเมินโรงเรียนในด้านการสร้างสภาพแวดล้อมของบุคลากรที่น าไปสู่ผลการด าเนินงานที่ดี 
ตลอดจนข้อมลูที่ได้จากการตรวจประเมินว่าโรงเรียนมีการบริหารในด้านการสร้างความผกูพนั การ
จดัการ และการพฒันาบุคลากรเพื่อน าศกัยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ โดยมีองค์ประกอบ 
2 ประการ คือ 1) สภาพแวดล้อมของบคุลากร และ 2) ความผกูพนัของบคุลากร  

9. วิธีการสอนของครู (Teacher Pedagogy) หมายถึง การด าเนินการของผู้บริหารและ
ทีมบริหารในโรงเรียนทางเลือกในจัดการวิธีการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนการสอน 
แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ขัน้เตรียมหรือก าหนดปัญหาที่จะเรียนรู้ 2) ขัน้การสอนหรือ
การสร้างแนวความคิด 3) ขัน้การสร้างกรอบที่มีวิจารณญาณ 4) ขัน้วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
และ 5) ขัน้การน าไปใช้ 

10. ผู้ บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ บริหารโรงเรียนทางเลือกที่ได้รับการเลือกและ
แต่งตัง้ให้ปฏิบติัหน้าที่เป็นผู้บริหารทัง้ต าแหน่งผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการโรงเรียนทางเลือก 

11. ครู หมายถึง บคุลากรที่ปฏิบติัหน้าที่หลกัทางด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริม
การเรียนรู้ของนกัเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียนทางเลือก 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจยัเร่ืองโมเดลปัจจยัทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนกัเรียน

ในโรงเรียนทางเลือก มุ่งศึกษาโมเดลโครงสร้างความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัทางการบริหาร
สถานศกึษาที่สง่ผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาทางเลือกที่ได้จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ 
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แล้วจึงวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยการวางตัวแปรที่มี
ความสมัพนัธ์กนั ส าหรับตวัแปรทัง้หมดได้มีการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง และท าการ
ตรวจสอบเบือ้งต้นที่เป็นบริบทของประเทศไทยโดยสัมภาษณ์ ผู้ บริหารโรงเรียนทางเลือกใน
ประเทศไทย พบว่ามีรายละเอียด ดงันี ้

 1. ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก ซึ่งเป็นตัวแปรเกณฑ์ หรือเป็นตัว
แปรที่ เป็นผลลัพธ์ ผู้ วิจัยได้ศึกษาความหมาย องค์ประกอบและทฤษฎีต่าง ๆ ที่ เก่ียวกับ 
ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัที่
เก่ียวข้อง ซึ่งผู้ วิจยัได้น ามาวิเคราะห์และสามารถจดัองค์ประกอบของความส าเร็จของนักเ รียนใน
โรงเรียนทางเลือกได้ 6 องค์ประกอบ ดงันี ้

1.1 นักเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้  จากการศึกษาของ อาร์รอน 
(Aron, 2006); เทียร์นี่  (Tierney, 2014); เฮิร์นดอนและเบมบีนัทตี (Herndon & Bembenutty, 
2014); โพล (Poole, 2016); เฮิร์นดอนและเบมบีนทัตี (Herndon & Bembenutty, 2017); และ บิรู
คอฟ (Birioukov, 2018) 

1.2 นักเรียนมีทักษะทางอารมณ์สังคม จากการศึกษาของ อาร์รอน (Aron, 
2006); เทียร์นี่ (Tierney, 2014); โพล (Poole, 2016); และ บิรูคอฟ (Birioukov, 2018) 

1.3 นักเรียนมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ จากการศึกษาของ เฮมเมอร์ แมดสัน 
และตอร์เรส (Hemmer, Madsen & Torres, 2013); เทียร์นี่ (Tierney, 2014); โพล (Poole, 2016); 
และ บิรูคอฟ (Birioukov, 2018) 

1.4 นกัเรียนมีทศันคติที่ดีต่อโรงเรียน จากการศึกษาของ เฮมเมอร์, แมดสนั และ
ตอร์เรส (Hemmer, Madsen and Torres, 2013); และ เทียร์นี่ (Tierney, 2014) 

1.5 นกัเรียนมีอิสระแห่งตนและมีความเป็นตวัตนเฉพาะด้าน จากการศึกษาของ 
เฮมเมอร์, แมดสัน และตอร์เรส (Hemmer, Madsen & Torres, 2013); และ เทียร์นี่  (Tierney, 
2014) 

1.6 นกัเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตน จากการศึกษาของ (เฮมเมอร์, แมด
สนั และตอร์เรส (Hemmer, Madsen & Torres, 2013); และ บราวน์ (Brown, 2019) 

2. ปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียน
ทางเลือก ซึ่งเป็นตวัแปรเหต ุผู้วิจยัได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง และจาก
การสรุปจากการศึกษาของ อาร์รอน (Aron, 2006); ฮลาดี (Hlady, 2013); เทียร์นี่  (Tierney, 
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2014); วัลลีวาและคาสิโมวา (Valeeva & Kasimova, 2015); โพล (Poole, 2016); และ บราวน์ 
(Brown, 2019) พบว่ามี 6 ปัจจยั ดงันี ้

2.1 การน าองค์กร (Leadership Practice) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียน
ในโรงเรียนทางเลือก จากการศึกษาของ อาร์รอน (Aron, 2006); โพล (Poole, 2016); และ บราวน์ 
(Brown, 2019) 

2.2 การให้ค าปรึกษาของครู (Teacher Counseling) ที่สง่ผลต่อความส าเร็จของ
นักเรียนในโรงเรียนทางเลือก จากการศึกษาของ  ฮลาดี (Hlady, 2013); และ เทียร์นี่ (Tierney, 
2014) 

2.3 การบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน (Community Management) ที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก จากการศึกษาของ  อาร์รอน (Aron, 2006); และ 
เทียร์นี่ (Tierney, 2014) 

2.4 การจดัการบรรยากาศในโรงเรียน (School Climate Management) ที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก จากการศึกษาของ เทียร์นี่ (Tierney, 2014); และ 
วลัลีวาและคาสิโมวา (Valeeva & Kasimova, 2015) 

2.5 ก า รบ ริห ารบุ ค ล าก ร  (Faculty and Staff Management) ที่ ส่ งผ ล ต่ อ
ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก จากการศกึษาของ อาร์รอน (Aron, 2006) 

2.6 วิ ธีการสอนของครู (Teacher Pedagogy) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
นักเรียนในโรงเรียนทางเลือก จากการศึกษาของ  อาร์รอน (Aron, 2006); และ บราวน์ (Brown, 
2019) 

3. การแสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปรเหตแุละตวัแปรผล มีดงันี ้
3.1 การน าองค์กรกับความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก  จาก

การศึกษาของอาร์รอน (Aron, 2006); โพล (Poole, 2016); และบราวน์ (Brown,  2019) ที่ศึกษา
พบว่า ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนทางเลือกมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของนกัเรียน 

3.2 การให้ค าปรึกษาของครูกับความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก 
จากการศึกษาของ ฮลาดี (Hlady, 2013); และเทียร์นี่ (Tierney, 2014) ที่ศึกษาพบว่าการให้
ค าปรึกษาคือการที่ครูพยายามท าความเข้าใจความต้องการของนกัเรียนและการเข้าพบที่ปรึกษา
เป็นประจ าเป็นจดุเร่ิมต้นของความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 

3.3 การบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชนกับความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียน
ทางเลือก จากการศึกษาของอาร์รอน (Aron, 2006); และเทียร์นี่ (Tierney, 2014) ท่ีศึกษาพบว่า
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การการสนบัสนุนจากชุมชนและความสมัพนัธ์ที่ดีในโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนประสบความส าเร็จ
ในโรงเรียนทางเลือกมากขึน้ 

3.4 การจัดการบรรยากาศในโรงเรียนกับความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียน
ทางเลือก จากการศึกษาของเทียร์นี่ (Tierney, 2014); และ วัลลีวาและคาสิโมวา (Valeeva & 
Kasimova, 2015) ที่ศึกษาพบว่าการจัดบรรยากาศให้โรงเรียนมีความอบอุ่นมี อิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 

3.5 การบริหารบุคลากรกับความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก จาก
การศึกษาของ อาร์รอน (Aron, 2006); และโพล (Poole, 2016) ที่ศึกษาพบว่าบริหารด้านบุคลากร
และโครงสร้างขององค์กรก่อให้เกิดความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 

3.6 วิธีการสอนของครูกับความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก จาก
การศกึษาของอาร์รอน (Aron, 2006); และบราวน์ (Brown, 2019) ที่ศึกษาพบว่าความชดัเจน การ
มีความสร้างสรรค์ในการสอน เนือ้หาการสอนที่สนับสนุนความเป็นตัวตนของนักเรียนส่งผลให้
นกัเรียนประสบความส าเร็จในโรงเรียนทางเลือก 

4. การแสดงความสมัพันธ์ของตัวแปรเหตทุี่เป็นเหตุและตัวแปรเหตุที่เป็นผลตัวแปร
ผล มีดงันี ้

4.1 การน าองค์กรกับการจัดการบรรยากาศในโรงเรียนจากการศึกษาของกิจ
สเุมธ แก้วพรหม (2559) ที่ศึกษาพบว่าภาวะผู้น าวิสยัทศัน์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมธัยมศกึษาจงัหวดัอ่างทอง 

4.2 การน าองค์กรกบัการบริหารบคุลากรจากการศึกษาของพิสิษฐ ภู่รอด (2553) 
ที่ศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาโดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดบัมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้  ด้านบคุลากรอยู่ในระดบัมาก 

4.3 การน าองค์กรกับการบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชนจากการศึกษาของลัมเบช 
และคณะ (Lambrecht et al., 2020) ที่ศึกษาพบว่าการบริหารองค์กรของผู้ น าท าให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจในชมุชนของโรงเรียน 

4.4 การน าองค์กรกับวิธีการสอนของครู จากการศึกษาของ ลัมเบช และคณะ 
(Lambrecht et al., 2020) ที่ศกึษาพบว่าการน าองค์กรของผู้บริหารมีอิทธิพลในระดบักลางต่อการ
จดัการวางแผนในการศกึษารายบคุคล 
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4.5 การให้ค าปรึกษาของครูกบัการบริหารด้านสมัพนัธ์ชุมชน จากการศกึษาของ
เทียร์นี่ (Tierney, 2014) ที่ศึกษาพบว่าการจดัตารางให้ค าปรึกษานกัเรียนท าให้เกิดความสมัพนัธ์
อนัดีต่อชมุชนในโรงเรียน 

4.6 การให้ค าปรึกษาของครูกับวิธีการสอนของครู จากการศึกษาของ เทียร์นี่ 
(Tierney, 2014) ที่ศึกษาพบว่าการพบปะนกัเรียนท าให้ครูมองเห็นปัญหาของนักเรียนรายบุคคล 
น ามาซึง่วิธีการสอนที่เหมาะสมกบันกัเรียน 

4.7 การบริหารด้านสมัพันธ์ชุมชนกับวิธีการสอนของครู จากการศึกษาของอาร์
รอน (Aron, 2006)  ที่ศึกษาพบว่าการเปิดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่นักเรียน 
ท าให้เกิดวิธีการสอนที่หลากหลาย 

ซึ่งผู้ วิจัยจะท าการตรวจสอบความกลมกลืนของโครงสร้างความสมัพันธ์เชิงสาเหต ุ
ของปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก
สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่จดัการศึกษาทางเลือก ดงัแสดงในภาพที่  
1   
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ภาพประกอบ  1 ปัจจยัการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ที่สง่ผลต่อความส าเร็จของ
นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 
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สมมติฐานการวิจัย 
การพัฒนาโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหาร

สถานศกึษาที่สง่ผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก ผู้วิจยัได้ตัง้สมมุติฐานไว้ดงันี ้
1. โครงสร้างความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก ประกอบด้วย 
1.1 ปัจจัยด้านการน าองค์กร (Leadership Practice) ส่งผลต่อความส าเร็จของ

นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 
1.2 ปั จจัย ด้ านการให้ ค าป รึกษ าของค รู  (Teacher Counselling) ส่ งผล ต่อ

ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก     
1.3 ปัจจยัด้านการบริหารด้านสมัพนัธ์ชุมชน (Community Management) สง่ผลต่อ

ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 
1.4 ปัจจัยด้านการจัดการบรรยากาศในโรงเรียน (School Climate Management) 

สง่ผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 
1.5 ปัจจัยด้านการบริหารบุคลากร (Faculty and Staff Management) ส่งผลต่อ

ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 
1.6 ปัจจัยด้านวิธีการสอนของครู (Teacher Pedagogy) ส่งผลต่อความส าเร็จของ

นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก   
2. โครงสร้างความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก มีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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บทท่ี  2  
ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัย  เร่ืองปัจจัยการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนใน
โรงเรียนทางเลือกสงักัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครัง้นี ้ ผู้ วิจัยได้ศึกษา
แนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ  เพื่ อก าหนดเป็นกรอบ
ความคิดในการวิจยั  คือ 

1. โรงเรียนทางเลือกและแนวทางการจดัการศึกษา 
1.1 ภมูิหลงัและความเป็นมาของโรงเรียนทางเลือกในต่างประเทศ 

1.1.1 ภมูิหลงัและความเป็นมาของโรงเรียนทางเลือก 
1.1.2 ความหมายและหลกัการจดัการศกึษาของโรงเรียนทางเลือก 

1.2 การจดัการและพฒันาการของการจดัการศกึษาของโรงเรียนทางเลือกในประเทศ
ไทย 

1.2.1 กฎหมายและความเป็นมาของโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทย 
1.2.2 รูปแบบโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทย 

2. ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 
2.1 แนวคิดเก่ียวกบัความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 
2.2 ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 

2.2.1 ความสนใจในการเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้ 
2.2.2 ทกัษะทางอารมณ์สงัคม 
2.2.3 พฤติกรรมที่สงัคมยอมรับ 
2.2.4 ทศันคติที่ดีต่อโรงเรียน 
2.2.5 การมีอิสระแห่งตนและมีความเป็นตวัตนเฉพาะด้าน 
2.2.6 การรับรู้ความสามารถแห่งตน 

3. ปัจจยัการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก
ประเทศไทย 

3.1 การน าองค์กร (Leadership Practice) 
3.2 การให้ค าปรึกษาของครู (Teacher Counseling) 
3.3 การบริหารด้านสมัพนัธ์ชมุชน (Community Management) 
3.4 การจดัการบรรยากาศในโรงเรียน(School Climate Management) 
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3.5 การบริหารบคุลากร (Faculty and Staff Management) 
3.6 วิธีการสอนของครู (Teacher Pedagogy) 

4. ความสมัพนัธ์ของปัจจยัการบริหารสถานศกึษากบัความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียน
ทางเลือก 

4.1 การน าองค์กรกบัความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 
4.2 การให้ค าปรึกษาของครูกบัความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก  
4.3 การบริหารด้านสมัพนัธ์ชมุชนกบัความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 
4.4 การจัดการบรรยากาศในโรงเรียนกับความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียน

ทางเลือก 
4.5 การบริหารบคุลากรกบัความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก  
4.6 วิธีการสอนของครูกบัความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 

5.  ความสมัพนัธ์ของตวัแปรเหตทุี่เป็นเหตแุละตวัแปรเหตทุี่เป็นผลตวัแปรผล 
5.1 การน าองค์กรกบัการจดัการบรรยากาศในโรงเรียน 
5.2 การน าองค์กรกบัการบริหารบุคลากร 
5.3 การน าองค์กรกบัการบริหารด้านสมัพนัธ์ชมุชน 
5.4 การน าองค์กรกบัวิธีการสอนของครู 
5.5 การให้ค าปรึกษาของครูกบัการบริหารด้านสมัพนัธ์ชมุชน 
5.6 การให้ค าปรึกษาของครูกบัวิธีการสอนของครู 
5.7 การบริหารด้านสมัพนัธ์ชมุชนกบัวิธีการสอนของครู 

6. การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกประเทศไทย (SEM) 

7.  งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
7.1 งานวิจยัในประเทศ 
7.2 งานวิจยัในต่างประเทศ 

1. โรงเรียนทางเลือกและแนวทางการจัดการศึกษา 
1.1 ภูมิหลังและความเป็นมาของโรงเรียนทางเลือกในต่างประเทศ 

1.1.1 ภูมิหลังและความเป็นมาของโรงเรียนทางเลือก 
นักวิชาการจากหลายประเทศพบว่ารูปแบบของการจัดการศึกษาในโรงเรียน

ทางเลือกมีรากฐานมาจากปรัชญาของการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนัน้ขอบข่ายของการจัด
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การศึกษาในโรงเรียนทางเลือกจึงมีความแตกต่างด้านวิธีการสอนและมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่
หลากหลายมากกว่าการจดัการศึกษาในระบบทัง้โรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน เนื่องด้วยรูปแบบ
ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนทางเลือกมีความหลากหลายนี ้อาจท าให้เกิดความไม่ชัดเจนของ
ระบบการจัดการศึกษา จึงน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและการเพิ่มความยืดหยุ่นของหลักสูตร 
เพื่อสนองต่อความความต้องการและความสนใจของนกัเรียน ถึงแม้ว่าการจดัการศกึษาในโรงเรียน
ทางเลือกจะมีความหมายท่ีกว้าง แต่การจดัการศกึษาในรูปแบบนีม้ีประสิทธิภาพในการด าเนินการ
ที่ครอบคลมุกิจกรรมทางการศึกษาเทียบเท่ากบัโรงเรียนในระบบของรัฐ มอนเทสโซร่ี(Montessori) 
และวอลดอร์ฟ หรือ สตีเนอร์ (Waldorf/Steiner) เป็นต้น ผู้ วิจัยขอน าเสนอความเป็นมาของ
โรงเรียนทางเลือก ในต่างประเทศ ดงันี ้

ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงเรียนทางเลือกในสหรัฐอเมริกาเกิดขึน้ควบคู่มาพร้อม ๆ กบั
โรงเรียนในระบบของรัฐ (Young, 1990) โดยการศึกษาทางเลือกมีรากฐานมาจากการเคลื่อนไหว
ทางด้านสิทธิพลเมือง เนื่องจากในอดีต โอกาสทางการศึกษาในระบบขอรัฐถกูแบ่งแยกไปตามเชือ้
ชาติ เพศ และชนชัน้ทางสงัคม โดยในช่วงปลาย ค.ศ. 1950 จนกระทัง่ช่วงต้น ค.ศ. 1960 โรงเรียน
ในระบบของรัฐเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายในเร่ืองการแบ่งชนชัน้และถูกออกแบบมา
ส าหรับกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านัน้ เรย์วิด (Raywid, 1981, pp. 551-554) แสดงความคิดเห็นไว้ว่า
โรงเรียนในระบบเหล่านีไ้ม่ให้ความสนใจนักเรียนอย่างเท่าเทียมกนั ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างชน
ชัน้ในสังคม อีกทัง้ไม่ให้ความส าคัญกับสถาบัน การศึกษา ในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาได้มี
ประกาศกฎหมายทางการศึกษาปี 1965 ซึ่งมุ่งเน้นด้านการรับมือกบัความยากจนในประเทศ โดย
เน้นให้โรงเรียนในระบบรัฐมีหน้าที่ช่วยขจัดความยากจนให้หมดไป จุดเด่นคือการค านึงถึงความ
เป็นมนุษย์และความเสมอภาค รัฐบาลจึงให้การสนับสนุนและมอบเงินทุนในการพัฒนาด้าน
การศึกษา ท าให้โรงเรียนทางเลือกมีบทบาทส าคัญในด้านความเท่าเทียมทางการศึกษาเพื่อลด
ช่องว่างระหว่างชนชัน้ในสังคม ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาทาง
การศึกษาด้วย อีกทัง้ในช่วงปลาย ค.ศ.1960 มีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานของโรงเรียน
ทางเลือกโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ โรงเรียนทางเลือกที่อยู่นอกระบบโรงเรียนของรัฐ และ
โรงเรียนทางเลือกที่อยู่ในระบบโรงเรียนของรัฐ  โรงเรียนทางเลือกที่อยู่นอกระบบโรงเรียนของรัฐ 
จะให้ความส าคัญ 2 ประการ ประการแรกคือการสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพทางการศึกษาที่มี
มาตรฐานเช่นเดียวกันกับโรงเรียนระบบรัฐเพื่อรองรับผู้ ด้อยโอกาส อาทิ  ฟรีดอมสกูล (Freedom 
school) ซึ่งเป็นรูปแบบโรงเรียนที่ถูกพัฒนาขึน้มาให้อยู่ในชุมชนและด าเนินการภายนอกระบบ
การศึกษาของรัฐ การจัดการศึกษาแบบ ฟรีดอมสกูล (Freedom school) เร่ิมต้นที่โบสถ์ โรงเรียน
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เหล่านีก้่อตัง้ขึน้บนแนวคิดพืน้ฐานว่าการศึกษาของรัฐที่อยู่ในกระแสหลกัไม่สง่เสริมการเรียนรู้และ
ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนเท่าที่ควร ดังนัน้โรงเรียนควรจะมีโครงสร้างด้านการ
สอนให้เด็กมีความเป็นอิสระในการค้นหาความสามารถทางสติปัญญาและความอยากรู้ที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติของตัวนักเรียนเอง  โรงเรียนทางเลือกที่อยู่ในระบบโรงเรียนของรัฐ เป็นการใช้
คณุลกัษณะของโรงเรียนทางเลือกที่อยู่นอกระบบโรงเรียนของรัฐ นกัการศึกษาที่เก่ียวข้องกบัระบบ
การศึกษานี เ้ป็นผู้ ออกแบบทางเลือกของการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกในการจัด
การศึกษา และท าให้เกิด โอเพนสกูล (Open School)  ขึน้ โรงเรียนเหล่านีถู้กก าหนดลกัษณะของ
ทางเลือกจากความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน และครู โดยนกัเรียนมีอิสระในการเรียนรู้มาก
ขึน้ ทัง้นีก้ารเรียนการสอนจะไม่มีการประเมินโดยการสอบ ไม่มีการแข่งขนัทางด้านวิชาการ และใช้
วิธีให้เด็กเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้ ตวัอย่าง โอเพนสกูล (Open School)  ในสหรัฐอเมริกา เช่น 
The Murray Road Annex ใน Massachusetts, The John Adam High School ใน Oregon และ 
St.Paul Open School ใน Minnesota  หลักสูตรของโรงเรียนทางเลือกมีพัฒนาการมาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อรองรับนกัเรียนที่มีความต้องการที่หลากหลาย ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 ได้มีการพฒันา
วิธีการสอนหลายรูปแบบในโรงเรียนทางเลือก เช่น การเรียนรู้แบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางและการ
เรียนรู้อิสระ  การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ อย่างไรก็ตามค าจ ากดั
ความของโรงเรียนทางเลือกในปัจจุบันยังคงไม่มีนิยามที่แน่ชัด แต่โรงเรียนทางเลือกเหล่านีก้็มี
คุณลักษณะหลายประการที่คล้ายกัน คือ  มีขนาดเล็ก  เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและ
นกัเรียน  สร้างบรรยากาศที่เอือ้อ านวย  สร้างโอกาสให้นักเรียนประสบความส าเร็จในอนาคต  มี
โครงสร้างที่ยืดหยุ่นและเน้นการตดัสินใจของนกัเรียน  แม้ว่าการศึกษาในโรงเรียนทางเลือกจะเป็น
ที่ยอมรับในปัจจุบนั แต่จุดเน้นของแต่ละโรงเรียนอาจจะมีความแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นนัน้ ๆ 
เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจเก่ียวกบัความหมายของการศึกษาในโรงเรียนทางเลือก เรย์วิด (Raywid, 
1995) ได้แสดงความคิดเห็นต่อการศึกษาในโรงเรียนทางเลือกว่า เป็นทางเลือกในการศึกษาที่
ออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนในระบบการศึกษาทั่วไปได้ โดยเรย์วิดได้แบ่ง
ทางเลือกเหล่านีอ้อกเป็น 3 ทางเลือก คือ  ทางเลือกที่ 1 โรงเรียนที่เป็นทางเลือกซึ่งอยู่บนพืน้ฐาน
ของรูปแบบที่เน้นในด้านความเป็นเลิศที่เป็นเอกลกัษณ์ด้านใดด้านหนึ่ง หรือมีกลยุทธ์ในการดึงดดู
ความสนใจของนกัเรียน  ทางเลือกที่ 2 รงเรียนโอกาสสุดท้ายของนกัเรียนในการที่จะถูกตัดสินให้
ลาออก โรงเรียนเหลา่นีจ้ะเน้นการปรับเปลี่ยนหรือฟืน้ฟดู้านพฤติกรรม  และทางเลือกที่ 3 โรงเรียน
ที่ถกูออกแบบมาเพื่อเน้นการแก้ปัญหาเชิงวิชาการและ/หรืออารมณ์ทางสงัคม 
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ประเทศญ่ีปุ่ น  การศึกษาของญ่ีปุ่ นเป็นระบบมาตรฐานทัว่ประเทศภายใต้ กระทรวง 
ศึกษาธิการ ทางเลือกเดียวที่ได้รับการรับรองโรงเรียนเอกชนที่มีอิสระในการเรียนการสอนมากขึน้ 
(รวมถึงการเลือกหนังสือเรียนโรงเรียนของรัฐ จ ากัด เฉพาะต าราที่รัฐบาลอนุมัติ) วิธีการสอนและ
แนวทางการจ้างงาน โรงเรียนเอกชนเกือบทุกแห่งต้องมีการสอบคดัเลือกและเรียกเก็บค่าเล่าเรียน
โดยมีทุนการศึกษาเพียงไม่ก่ีแห่ง ความสนใจในการศึกษาทางเลือกถูกจุดประกายในช่วงทศวรรษ
ท่ี 1980 จากความรุนแรงและการกลัน่แกล้งของนกัเรียน  การปฏิเสธโรงเรียน  โรควิตกกังวลทาง
สงัคม  และในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือการฆ่าตัวตาย  ความปรารถนาที่จะให้คนหนุ่มสาวก้าวทัน
เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์เป็นแรงผลกัดนัเพิ่มเติม  มีโรงเรียนฟรี  คือ กลุ่มที่ไม่แสวงหาผลก าไร (ห รือ
โรงเรียนเอกชน) ซึ่งเชี่ยวชาญในการดูแลและการศึกษาของเด็กที่ไม่ยอมเข้าเรียนในโรงเรียน
มาตรฐาน  โรงเรียนประชาธิปไตยแห่งแรกก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2528 เพื่อเป็นที่พกัพิงส าหรับเด็กที่
หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อม ของโรงเรียนและมีการจัดตัง้โรงเรียนอ่ืน ๆ อีกหลายแห่ง ในปี  1987 มี
การก่อตัง้โรงเรียนวอลดอร์ฟแห่งแรกในเจ็ดแห่งในญ่ีปุ่ นและทางเลือกอ่ืน ๆ ได้แก่ การเคลื่อนไหว
แบบโฮมสคูลที่ก าลงัเติบโต ในปี 1992 ดร. ชินอิจิโรโฮริเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัโอซาก้าซิตีก้่อตัง้หมู่บ้านเด็กคิโนะคุนิแห่งแรกในจังหวดัวากายามะ  โดยมีโรงเรียน
ประชาธิปไตยทางเลือกหลายแห่ง เขาสร้างโรงเรียนทัง้หมด 6 แห่งในจังหวัดฟุกุอิคิตะคิวชูและ
จงัหวดัยามานาชิ ในฐานะเพื่อนและผู้แปลภาษาญ่ีปุ่ นของ A.S. งานของเขาได้รับแรงบนัดาลใจ
จาก Summerhill School   ในปี 2546 ญ่ีปุ่ นได้เปิดตัวเขตพิเศษเพื่อการปฏิ รูปโครงสร้าง  ตาม
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนซึ่งเปิดโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลให้การศึกษา
ทางเลือก สองปีต่อมาโรงเรียนดังกล่าวแห่งแรกก่อตัง้ขึน้ แม้ว่าโรงเรียนจะมีค่าเล่าเรียนสูง แต่
ผู้ ปกครองบางคนก็ส่งบุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติเพื่อให้มีความคล่องแคล่วใน
ภาษาต่างประเทศ (โดยปกติจะเป็นภาษาอังกฤษ) แม้ว่าโรงเรียนนานาชาติจะไม่ได้รับการรับรอง
จากรัฐบาลญ่ีปุ่ น แต่หลายแห่งได้รับการรับรองจากประเทศแม่ของตน (สหรัฐอเมริกาแคนาดา
เยอรมนีฝร่ังเศสเกาหลีและจีน) และบางแห่งเสนอหลักสูตร International Baccalaureate 
นอกจากนี ้ยังมีผู้ ให้ถ่ายทอดความเป็นมาการศึกษาทางเลือก Alternative School ในประเทศ
ญ่ีปุ่ น  จากการได้ฟังเร่ืองราวของชาวญ่ีปุ่ นผ่านคุณ Sunea Ueda ที่เปิด Ueda Gakuen Free 
School ว่า เมื่อ 25 ปีก่อนด้วยเพราะปัญหาใหญ่ คือ เด็กญ่ีปุ่ นใช้ชีวิตที่ตึงพร้อมที่จะขาดผลึงได้
ทกุเมื่อ เด็กเครียดจากการเรียนที่กดดนัเด็กทกุด้าน เร่ิมแต่บ้าน สู่ระบบการศึกษา กระทัง่เข้าสงัคม
การท างาน และอยู่ในสงัคมใหญ่ ถึงขนาดที่เมื่อผู้ ใหญ่ถามเด็กว่าโตขึน้อยากเป็นอะไร เด็กหลาย
คนตอบว่า.."อยากเป็นหมา" ..หรือสตัว์เลีย้งตวัอ่ืน ๆ  ด้วยเพราะในชีวิตประจ าวนัที่เห็น คือ หมาใช้
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ชีวิตอย่างมีความสุขสบาย ไม่มีความกดดันใด ๆ วัน ๆ ไม่ต้องท าอะไร มีคนดูแลอย่างดี แต่งตัว
สวย ๆ นั่งในรถเข็น  สวยงาม เด็ก ๆ หลายคนจึงอยากเป็นบ้าง เพราะได้รับการดูแลอย่างดี  ไม่
ต้องไปโรงเรียน เรียนหนังสือ ไม่ต้องเรียนพิเศษ ไม่ต้องท าอะไรเลย รัฐบาลจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหา
เด็กที่ไม่อยากเรียน ไม่สามารถเรียน หรือไม่สามารถเรียนในระบบได้ รวมถึงช่วยเหลือเด็กที่พ่อแม่
ต้องส่งไปเรียนต่างประเทศแล้วเกิดภาวะเครียดซ า้ซ้อน จึงสร้างแรงกระเพื่อมทางการศึกษา 
Movement Education ด้วยการเปิดทางให้คน และโรงเรียนเปิด Free School  เป็น Alternative 
School การศึกษาทางเลือกอ่ืน ๆ อย่างมากมายนับร้อย ๆ แห่ง โดยได้รับใบเบิกทาง และการ
สนับสนุนบางเร่ืองจากกระทรวงศึกษาธิการ มีระบบการคุมคุณภาพการศึกษาด้วยการสอบวัด
ระดบั ที่ทางกระทรวงจะจัดให้มีการสอบปีละ 2 ครัง้ ในขณะเดียวกนั สงัคมธุรกิจ และองค์กรต่าง 
ๆ เร่ิมเปลี่ยนแนวความคิดในการรับคนเข้าท างาน ด้วยการเลือกจากทักษะที่ เด็กมี  และ
ความสามารถที่เด็กเป็น อนัจะเอือ้ประโยชน์ต่อภารกิจของงานและธุรกิจของตนมากกว่าจะดวู่าจบ
อะไร มาจากไหน จึงท าให้โรงเรียนทางเลือกเป็นที่สนใจมากยิ่งขึน้ เพราะสามารถเรียนรู้ในเร่ือง
เฉพาะทางได้ดีกว่าการเรียนในระบบโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยทั่วไป  ซึ่งเด็กที่จบจากระบบ
การศึกษาทางเลือกแล้ว เจ้าของธุรกิจรับเข้าท างานก็สามารถท างานได้เลยโดยที่ไม่ต้องสอบเทียบ
ก็ได้ เงินเดือนที่ได้รับขึน้อยู่กับต าแหน่ง และภาระหน้าที่การงานที่ท า เป็นส าคัญ ไม่ใช่ระดับ
การศึกษา ยูเอดะกากูลฟรีสกูล (Ueda Gakuen Free School) เป็นโรงเรียนการศึกษาทางเลือก
แห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในโตเกียว เปิดมา 21 ปีโดยประมาณ รับนักเรียนไม่จ ากัดเพศ และวยั โดยมี
นักเรียน อายุ 15 - 33 ปี มาสมัครเรียนในโรงเรียน  ที่มีอาคารเรียนเป็นเพียงบ้านหลังเล็ก ๆ รับ
นักเรียนได้ครัง้ละ 15 - 20 คน ความคิดในเร่ืองการรับนักเรียนที่คละอายุแบบมีช่องว่างถ่างวัย
อย่างนีเ้ป็นเร่ืองที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก  ยูเอดะ  มีแนวคิดที่กว้างขวาง วิสยัทัศน์ที่กว้างไกลมาก 
ที่ ยเูอดะ กากลูฟรีสกลู (Ueda Gakuen Free School) นีต้้องการสอนให้รู้ว่า ชีวิตไม่ใช่การเรียนใน
ระบบอย่างเดียว แต่ต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ยงัไม่รู้  คนอายุเดียวกนัไม่จ าเป็นต้องเรียนในระดบัเดียวกนั 
ชีวิตไม่ใช่การเรียนวิชา  เรียนหนงัสืออย่างเดียว  ต้องเรียนรู้จากชีวิต ดังนัน้การเรียนจึงต้องเรียนรู้
จาก โรงเรียน  คนรอบข้าง  เพื่อนร่วมสังคม การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ชัน้ปีโดยเด็กจะ
สมัครเข้าเรียนชัน้ปีไหนก็ได้  หรือเข้าชัน้ปี 3 แล้วเห็นว่าดีจะสมัครเข้าเรียนย้อนปี 1 หรือปี 2 ก็ได้ 
การเลือกครูที่มาสอนไม่ใช่เลือกจากการศึกษา ไม่ใช่เลือกจากสถาบนัที่จบ แต่เลือกจากความเป็น
จริง ที่เห็นประจกัษ์จากการใช้ชีวิต ดจูากการปฏิบติัตนเป็นส าคญั  ยอิูดะได้เสนอต่อรัฐบาลว่าคนที่
จะมาเป็นครูไม่ใช่จบครูแล้วมาสอบบรรจเุป็นครูไปสอนเด็กได้เลย แต่ควรต้องไปท างานบริษัท หรือ
องค์กรเฉพาะทางอื่น ๆ มาก่อน จะได้มีข้อมลูจากชีวิตที่รู้รอบ และรู้จริงมาสอนเด็ก ไม่ใช่มีแต่ภาพ
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ของครูและการเรียนการสอนในหลกัสตูรเท่านัน้  วิชาที่สอนไม่ได้สอนตามหลกัสตูรในระบบ แต่ใช้
ระบบ ยูเอดะโมเดล (Ueda Method) คือรูปแบบการใช้ชีวิต สอนชีวิต จึงมีความหลากหลายใน
เนือ้หา และเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนอย่างแท้จริง ซึ่งแต่ละเร่ืองล้วนเป็นเร่ืองที่นักเรียนสนใจ 
และเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงในสงัคมได้เป็นอย่างดี  เช่น การเล่นหุ้น 
การท าข่าว ท ารายการทีวี และอ่ืน ๆ ที่นักเรียนสนใจโรงเรียนทางเลือกอย่าง เช่น ยูเอดะกากูนฟรี
สกลู (Ueda Gakuen Free School)ไม่มีครูประจ านอกจากตวั ยเูอดะเอง แต่จะใช้รูปแบบการเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้เร่ืองนัน้ ๆ อย่างถ่องแท้มาสอน  เนือ้หาการเรียนการสอนเน้นการสังเกต
พฤติกรรมทัง้ของนักเรียน วิทยากรที่เก่ง ๆ ที่เชิญมาสอนและคนรอบ ๆ ตัว ว่าแต่ละคนมีจุดดี 
จุดเด่นอะไรหรือในด้านไหน แล้วเลือกสิ่งที่ดีมาเป็นเนือ้หาในการเรียนการสอน การเรียนการสอน
จึงผ่านเร่ืองราวที่ดี ๆ ทัง้นัน้ นกัเรียนจึง "มีดี" และเป็นที่ต้องการขององค์กรต่าง ๆ ซึ่งเด็กที่เรียนจบ
สามารถหางานดี ๆ ท าได้ทกุคน 

ประเทศแคนาดา  การศกึษาในประเทศแคนาดาตกอยู่ภายใต้อ านาจของรัฐบาลสว่น
ภูมิภาค การศึกษาทางเลือกมีให้เฉพาะในโรงเรียนของรัฐบางแห่ง  เช่น  โรงเรียนเมาน์เทนวิวมอน
เตสซอรี  เช่นเดียวกบัในโรงเรียนเอกชน  เช่น โตรอนโตมอนเตสซอรีสคลูและโรงเรียนแวนคเูวอร์วอ
ลดอร์ฟ ต้นก าเนิดการศึกษาทางเลือกในแคนาดาเกิดจากมุมมองการศึกษาเชิงปรัชญาสอง
ประการ คือ การศึกษาแบบก้าวหน้าและเสรีนิยม จากข้อมูลของ เลวิน (Levin, 2013) ในปี 2013 
ค าว่า "ทางเลือก" ถูกน ามาใช้เพื่อแยกความแตกต่างของโรงเรียนเหล่านีอ้อกจากโรงเรียน "ฟรี" 
แบบพ่อแม่  นักเรียน  ครู  โรงเรียน ความมุ่งมั่นของคณะกรรมการต่อทางเลือกต่าง ๆ  ภายใน
ระบบโรงเรียนของรัฐ ประเพณีการศึกษาที่ก้าวหน้าให้ความส าคัญกับทัง้ความจ าเป็นในการรวม
หลกัสูตรและการสอนเพื่อให้เข้ากับขัน้ตอนของพัฒนาการของเด็กและการรวมเด็กเข้ากับสงัคม
ผู้ ใหญ่อย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตามแผน  แหล่งที่มาของการกระตุ้น
จะมาจากนักปรัชญา จอห์น ดิวอี  ้(John Dewey) ในสหรัฐอเมริกาจากโรงเรียนใหม่หลัง
สงครามโลกครัง้ที่ 1 ในบริเตนใหญ่และโรงเรียน Steiner / Waldorf ในยุโรป ประเพณีเสรีนิยม
มุ่งเน้นไปที่สิทธิของพ่อแม่และลูกในการเลือกการศึกษาและชีวิตของตนเอง ดังที่ เลวิน กล่าวไว้ 
"มันมีรากฐานมาจากเบลี เพื่อรักษาเสรีภาพส่วนคนและความดีโดยก าเนิดของเด็กต่อความ
สอดคล้องของสถาบันและสงัคมและอิทธิพลที่เสื่อมทรามของสังคมสมัยใหม่ ประเภทโรงเรียน 
ในช่วงทศวรรษที่ 1980 เห็นการเปลี่ยนแปลงไปสูโ่รงเรียนพิเศษและหรือโปรแกรมส าหรับนกัเรียนที่
เก่งในด้านวิชาการมีความสามารถทางศิลปะหรือผ่านโปรแกรมที่เชื่ อมโยงการเรียนกับสถานที่
ท างานด้วยความร่วมมือ อาจถือได้ว่าเป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติของการศึกษาเพื่อเสนอ
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ทางเลือกต่าง ๆ และไม่ใช่ขนาดที่เหมาะสมกบัทุกแนวทาง โรงเรียนมธัยมทางเลือกส่วนใหญ่ที่ตก
อยู่ภายใต้เขตอ านาจศาลของรัฐเปิดสอนหลกัสตูรการศึกษาอิสระโปรแกรมทกัษะพืน้ฐานและเป็น
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีการผสมผสานระหว่างหลักสูตรธรรมดาและไม่เป็น
ทางการ และโรงเรียนที่เน้นด้านศิลปะ พวกเขายังเสนอชัน้เรียนขนาดเล็กความสมัพันธ์ที่ใกล้ชิด
และไม่เป็นทางการมาก  ขึน้กบัครูความยืดหยุ่นในการเลือกหลกัสตูรและก าหนดเวลา การพฒันา
ล่าสุดของการศึกษาทางเลือกในแคนาดาอาจเป็นไปตามความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกาใน 
"โรงเรียนกฎบตัร" ในรัฐเฉพาะของสหรัฐอเมริกาได้ผ่านกฎหมายที่อนุญาตให้หน่วยงานการศึกษา
หรือคณะกรรมการโรงเรียนในท้องถิ่นออก "กฎบัตร" โดยตรงให้กับโรงเรียนแต่ละแห่งที่ต้องการ
ด าเนินการด้วยตนเอง อลัเบอร์ตาเป็นจงัหวดัแรกที่ใช้โมเดลนีแ้ล้ว 

ประเทศอินเดีย  เร่ิมตัง้แต่ต้นศตวรรษที่ 20 นักการศึกษาได้หารือและด าเนินการ
รูปแบบการศึกษาทางเลือก เช่น มหาวิทยาลยัวิสวา บาราตี  (Visva-Bharati) ของ รพินทร  นาถ
ฐากูร ศนูย์การศกึษานานาชาติ ศรีอรูโรบิโด ศรีอรูโรบิโด (Sri Aurobindo Sri Aurobindo) โรงเรียน 
Jiddu Krishnamurti การเรียนแบบดัง้เดิมในประเทศอินเดียเก่ียวข้องกับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในกูรู
คูลัสซึ่งพวกเขาได้รับอาหารที่พักพิงและการศึกษาฟรีจากกูรู ("ครู" ในภาษาสันสกฤต) ความ
คืบหน้าขึน้อยู่กับการทดสอบที่ก าหนดโดยผู้ เชี่ยวชาญและระบบนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์และการพฒันาบุคลิกภาพของนกัเรียน แม้ว่าการศกึษากระแสหลกัในประเทศ
อินเดียจะขึน้อยู่กับระบบที่น าโดย ลอร์ดมาคูเล (Lord Macaulay) แต่โครงการบางโครงการมี
เป้าหมายเพื่อฟื้นฟูวิธีการก่อนหน้านี ้นักเรียนบางคนในโครงการเหล่านี ้(และที่คล้ายกัน) ท าการ
วิจัยในการศึกษาภาษาสันสกฤต  เวทศาสตร์ เวทโยคะ และอายุรเวท คนอ่ืน ๆ หลังจากจบ
การศกึษาในครุุคลูาแล้วจะเข้าสูก่ารศกึษาระดบัอดุมศกึษาหลกั 

1.1.2 ความหมายและหลักการจัดการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก 
ความหมายของการจัดการศึกษาทางเลือก  ได้มีผู้ ให้ความหมายของการศึกษา

ทางเลือกไว้อย่างหลากหลาย  ดงันี ้
โอ๊คแลนด์ (Oakland, 1992) ให้มุมมองว่าการศึกษาทางเลือก  คือ รูปแบบที่จัดตัง้

มาส าหรับให้ความรู้แก่นกัเรียนกลุ่มพิเศษที่การเรียนในระบบหลกันัน้ ไม่ส่งเสริมความต้องการของ
นกัเรียนเหลา่นัน้ในการหาความรู้และเพิ่มพนูทกัษะที่จะสามารถเข้าสูต่ลาดแรงงานได้ 

อาร์รอน (Aron, 2006) ให้ความหมายของการศึกษาทางเลือกว่า คือ โรงเรียนหรือ
หลกัสูตรที่จัดท าขึน้โดยภาครัฐ เพื่อรองรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนกระแสหลกั
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ทั่วไปได้ เช่น นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน นักเรียนที่มี
ปัญหาด้านพฤติกรรม หรือนกัเรียนที่มีปัญหาด้านเวลาในการเข้าเรียน 

โพรอลสกี และลู (Porowski & Luo, 2014) อธิบายความหมายทั่วไปของการศึกษา
ในโรงเรียนทางเลือก คือ กิจกรรมทางการศึกษาที่อยู่นอกเหนือข้อก าหนดของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
โดยส่วนใหญ่ถกูออกแบบมาเพื่อรับรองนกัเรียนที่ความเสี่ยงที่จะไม่ประสบความส าเร็จในโรงเรียน
กระแสหลกั โรงเรียนทางเลือกแต่ละโรงเรียนจะมีลกัษณะตามจุดเน้นที่แตกต่างกันไป เช่น กลุ่ม
ประชากรเปา้หมาย บรรยากาศ การสอนและโครงสร้างของโรงเรียน 

ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์  (2535) ให้ความหมายว่าการศึกษาทางเลือก (Alternative 
Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากการศึกษาตามแนวกระแสหลักใน
ระบบทั่วไป การศึกษาทางเลือกจัดขึ น้บนพืน้ฐานความเชื่อที่ว่าธรรมชาติของมนุษย์มีความ
แตกต่างหลากหลาย การศึกษาทางเลือกจึงมีหลายรูปแบบ แต่ทัง้หมดมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั คือ 
เพื่อพฒันานกัเรียนให้เป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ทัง้ด้านสติปัญญาและจิตใจ 

อรวรรณ ฟังเพราะ และ รสาพร หม้อศรีใจ (2562) อธิบายว่า เป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ของการจดัการศึกษาแนวใหม่ที่มุ่งตอบสนองความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายของนกัเรียน 
ลดความเป็นทางการและข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จากหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐ มีความ
ยืดหยุ่นสูง อิสระในการก าหนดเนือ้หาสาระต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของนักเรียนอย่าง
แท้จริง รวมทัง้ให้ความส าคัญกับขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และค่านิยมในชุมชน
ท้องถิ่น ท าให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ที่สอดคล้องกบัความสนใจ ความถนดั และความสามารถ 
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เต็มตามศกัยภาพของตนเอง 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551) ให้
ความหมายว่า หมายถึง การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองตอบต่อความต้องการของนักเรียนที่
ต้องการศึกษาในระบบการศึกษาที่มีความแตกต่างไปจากระบบการศึกษาตามปกติ  ซึ่งมีเหตุผล
มาจากพืน้ฐานของคนตามปรัชญาความเชื่อทางการศึกษาและการเรียนรู้หรือตามปรัชญาความ
เชื่อทางการเมือง ปรัชญาความเชื่อทางศาสนาและความศรัทธา หรือเป็นการสนองความต้องการ
สว่นคนเป็นการเฉพาะมิใช่การศึกษาที่จดัให้กบัคนทัว่ไป หรือแม้กระทัง่การสนองตอบของคนที่จะ
ปฏิเสธ ระบบความสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนและนกัเรียนในการศกึษาระบบปกติ 

การศึกษาทางเลือก ในบริบทสังคมไทย (พิภพ ธงไชย, 2550) ได้ให้ความหมาย
การศกึษาทางเลือกในหลายลกัษณะ ครอบคลมุมิติต่าง ๆ ดงันี ้
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ก. ในฐานะคณุค่าและความหมายอนัแท้จริงของการศกึษาเรียนรู้ คือ 
1)  เป็นการพฒันาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ต้องมีทศันะต่อมนุษย์ในฐานะชีวิตที่มี

ทัง้ปัญญาและหวัใจ มีศกัยภาพที่จะเรียนรู้และพฒันาตนไปสู่คณุค่าอนัสงูสง่ คือ ความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ มีอิสรภาพในทางจิตวิญญาณ มีความสุขและมีความสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ เพื่อให้พ้น
จากการศึกษาแบบบริโภคนิยมที่มองมนุษย์เป็นทรัพยากร ผลิตคนเข้าสู่ตลาดจ้างงาน ภายใต้
ค่านิยมการแข่งขนัเอารัดเอาเปรียบกนั การละโมบในอ านาจและความมัง่คัง่จนเกินควร  ความเป็น
มนุษย์อยู่เหนือ วัตถุ ด้วยสามารถเข้าถึงมิติทางนามธรรม ระบบคุณค่า  ความรับผิดชอบชั่วดี  
วินิจฉัยไตร่ตรองแยกแยะบาป บุญได้ สามารถน าไปสู่ภาวะที่พุทธศาสนาเรียกว่า “ปัญญา” มี
ความต่ืน เบิกบาน ประจักษ์แจ้งในความจริงตามที่เป็นจริง ครองตนอยู่ในคุณธรรมความดีงาม 
เกิดวิถีของการด าเนินชีวิตบนความไม่ประมาท รู้จกัประมาณ ไม่เบียดเบียนทัง้ตนเองและผู้ อ่ืน 

2) เป็นภาวะตามธรรมชาติ สร้างวิถีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัวิถีของธรรมชาติ ที่คน
แต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกนัไป ในความถนดั ความสนใจ ความพร้อม รวมถึงสภาพแวดล้อม
ครอบครัว โดยที่คนทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้อย่างน้อยก็ในทางใดทางหนึ่ง สร้างทางเลือกของ
การเรียนรู้ที่ท าให้คนแต่ละคนได้แสดงออก ค้นพบตัวเอง ทัง้ข้อเด่นข้อด้อย เกิดพัฒนาอย่างมี
ความสมดลุจนสามารถประสบความส าเร็จได้เต็มศกัยภาพของตน 

3) สร้างสรรค์วิถีการเรียนรู้ที่สมดลุและผสมผสาน น าไปสูค่วาม รู้เท่าทนัทิศทางใหม่
ของโลก  คือ การพยายามหลุดออกจากวฒันธรรมในระบบทุนนิยมเสรีหรือวัตถุนิยมแบบแข่งขัน 
เอารัดเอาเปรียบ  การพัฒนาเทคโนโลยีที่ท าลายธรรมชาติและเกิดภัยคุกคาม สร้างสรรค์
วัฒนธรรมวิถีชีวิตแบบใหม่ ที่เข้าหาชุมชนที่สงบ  มีความซื่อตรงและความพอเพียง เป็นมิตรต่อ
ตนเอง  ต่อผู้ อ่ืนและธรรมชาติ 

4) การสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัธรรมชาติ สร้างความสุข สามารถบูรณา
การเป็นองค์รวมของชีวิต วิชาการกับวิถีชีวิตเป็นเนือ้เดียวกนั เรียนรู้จากความเป็นจริง น าไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้ รักในการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เชื่อมโยง สร้างสรรค์ จากสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจ 
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

5) การค้นพบตนเองและน าทางให้ประสบความส าเร็จได้ตามศักยภาพของตน เป็น
กระบวนการของการพัฒนาเพื่อช่วยสร้างความสุขความส าเร็จให้กับคนทุกคนตามศักยภาพของ
ตวัเขา ไม่สร้างการแข่งขนัและสิน้หวงัจากการสญูเสียความมัน่ใจในตนเอง 

6) เป็นของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ท าให้คนอยู่อย่างมีศกัด์ิศรีในท้องถ่ินของตน 
ผลส าเร็จของการศึกษาที่แท้จริงจะต้องน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน สังคมโดยรวม มีความ
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เคารพในภูมิปัญญาดัง้เดิมของชุมชนในฐานะสมบติัล า้ค่า เรียนรู้ในประวัติศาสตร์ความเป็นมา 
ภูมิรู้ภูมิธรรม องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ตลอดจนถึงปัจจุบนั โดยใช้หลกัสูตรท้องถิ่นเป็น
เร่ืองพืน้ฐาน  

ข. การศกึษาทางเลือกในมิติคณุค่าและความหมายทางปรัชญาการศกึษา 
1) ในมิติของการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ การศึกษาทางเลือกเป็นการริเร่ิมสร้าง

ความก้าวหน้าใหม่ ๆ แสวงหานวตักรรม วิถีทางใหม่ เพื่อน าเสนอทางออกจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ 
เป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ที่มีสิ่งใหม่เข้าแทนที่สิ่งเก่าในลกัษณะของวิวัฒนาการ เช่นเดียวกับ
แนวทางเลือกอ่ืนๆ เช่น เกษตรกรรมทางเลือก เศรษฐศาสตร์ทางเลือก เทคโนโลยีทางเลือก 
พลงังานทางเลือก การแพทย์ทางเลือก เป็นต้น 

2) ในมิติของความแตกต่างหลากหลาย คือ การจัดการศึกษาที่มีความแตกต่างทัง้
กระบวนทศัน์หรือปรัชญาความเชื่อ เนือ้หาสาระและกระบวนการเรียนรู้ วิธีการวดัและประเมินผล
การบริหารจดัการศึกษา การศึกษาเรียนรู้ที่หลากหลาย ภายใต้ศรัทธาและความเชื่อมัน่ในคุณค่า
ความเป็นมนษุย์ ว่าจะสามารถค้นพบศกัยภาพภายในตนได้ในที่สดุ 

3) ในมิ ติของสิทธิเสรีภาพทางการศึกษาของประชาชน คือ  สิทธิเสรีภาพทาง
การศึกษาเป็นสิทธิเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน คนและครอบครัวพึงมีสิทธิที่จะเลือกรับการศึกษาเรียนรู้
ตามปรัชญาความเชื่อ ความต้องการและความจ าเป็นตามพืน้ฐานแห่งชีวิตของตน ครอบครัว และ
ชมุชน ตราบที่ไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีงามของสงัคม 

ค. การศึกษาทางเลือกเมื่อเทียบกบัรูปแบบการศึกษาในกฎหมายการศึกษาของชาติ 
คือ 

1) ร่วมอยู่ในการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดช่วงชีวิตของคนตัง้แต่เกิดจนตาย เพื่อความ
เจริญงอกงามเต็มศกัยภาพของคนและสงัคม ทัง้ที่บ้าน สถานศึกษา ที่ท างาน แหล่งเรียนรู้ ชุมชน 
สื่อมวลชน 

2) ร่วมอยู่ในการศึกษาในระบบ  ในลกัษณะที่เป็นนวตักรรมของการศึกษาเรียนรู้ที่มี
ความแตกต่างไปจากหลกัเกณฑ์หรือแบบแผนเดิมทัว่ไป เพื่อแก้ปัญหาความติดตนัของการศึกษา
ในระบบ และ/หรือเติมเต็มให้การศึกษาในระบบสามารถท าหน้าที่พัฒนาความเป็นมนุษย์ได้ 
สมบูรณ์ยิ่งขึน้  ยกตัวอย่างเช่น การสร้างสรรค์วิถีการเรียนรู้ที่สอดคล้องเหมาะสมกับธรรมชาติใน
การเรียนรู้ ของมนุษย์อย่างแท้จริงตามแนวปรัชญาใหม่ ๆ อย่าง ซัมเมอร์ฮิล มอนเตสเซอร์ร่ี  
วอลดอร์ฟ วิถีพทุธ พหุปัญญา BBL ฯลฯ  การสร้างสรรค์สาระหลกัสตูรท้องถิ่นจากการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เพื่อให้รู้จกั รัก และช่วยกนัดแูลชุมชน  การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ใหม่ให้สามารถ
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ตอบสนองและพัฒนาตามศักยภาพของผู้  เรียนอย่างแผนการเรียนรู้รายคนเพื่อเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ เด็กออกกลางคนั  เด็กไร้สญัชาติ เหลา่นีเ้ป็นต้น 

3) ร่วมกบัการศึกษานอกระบบ ที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ 
วิธีการ ระยะเวลา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา เนือ้หา
และหลกัสตูรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการของคนแต่ละ
กลุ่ม แต่จะต่างจากการศึกษานอกระบบของ กศน. ตรงที่ไม่เน้นเฉพาะการศึกษาผู้ ใหญ่หรือผู้ที่
พลาดจากการศกึษาในระบบ โดยจะรวมกลุ่มเป้าหมายทุกวยัตัง้แต่เด็ก ผู้ ใหญ่ และผู้สงูวยั รวมทัง้
เด็กในวยัเรียนที่ไม่ต้องการเรียนในระบบโรงเรียนปกติ 

4) ร่วมกับการศึกษาตามอัธยาศัย  ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 
ศกัยภาพ ความพร้อมและโอกาส  โดยศกึษาจากคน ประสบการณ์ สงัคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือ
แหล่งความรู้อ่ืน ๆ แต่จะต่างตรงที่มีเจตนารมณ์หรือความตัง้ใจของการจัดการศึกษาเรียนรู้ มี
กระบวนการเรียนรู้เกิดขึน้ (แม้ไม่มีหลกัสตูรชดัเจน) มีการจดัองค์กรในระดบัใดระดบัหนึ่ง และเป็น
การเรียนรู้ทัง้โดยตัวคนและจากกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน อย่างต้องการให้เป็นอีกระบบหรืออีกรูปแบบ
หนึ่งของการจดัการศึกษาที่มีความเท่าเทียมกบัรูปแบบอ่ืน ไม่ใช่แค่เร่ืองเฉพาะคนที่ตวัใครตวัมัน
ต่างคนต่างสนใจกนัไป 

ง. การศึกษาทางเลือกเมื่อพิจารณาจากจุดมุ่งหมายและสถานภาพ  เป้าหมายและ
ปรัชญาการศึกษาเลือกมี 6 ประการตามที่ สลิลทิพย์ เชียงทอง (2558, นน. 20-21) ได้ระบุไว้ คือ 
1) เป็นการศึกษาที่ก่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีความอิสระในการเลือกวิถี
ชีวิตของตนเองอย่างมีความสุข  2)  เป็นการเรียนรู้  ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน  
เพื่อแก้ไขปัญหาตวัเอง ช่วยแก้ปัญหาชุมชนและปัญหาสงัคม  ไม่ใช่เพื่อรู้ หรือรู้เพื่อได้ใบปริญญา
เท่านัน้  3)  เป็นการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น  
ตัง้อยู่บนฐานความรู้ของชมชุน  มีความหลากหลายไปตามระบบนิเวศ วิถีชีวิต  และวฒันธรรม  4)  
เป็นการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นระบบชุมชน และอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน  5)  เป็นการ
พฒันาทัง้กาย จิตใจ และจิตวิญญาณของนักเรียน เพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  พัฒนาจิตใจให้
เกิดความตระหนักในตัวคุณค่าหรือปรัชญาของสงัคมไทย  6)  เป็นการเรียนรู้ที่บูรณาการแหล่ง
เรียนรู้ ครูภูมิปัญญาและความรู้สากลเข้าด้วยกนั  มีฐานการเรียนรู้พืน้ฐานและภมูิปัญญาเป็นหลกั 
แล้วเชื่อมกบัความรู้สากล 

จึงสรุปได้ว่า  การจัดการศึกษาทางเลือก  (Alternative Education) หมายถึง การ
จดัการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนกัเรียนให้นกัเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ที่สอดคล้อง
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กบัความสนใจ ความถนัด และความสามารถ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เต็มตามศักยภาพของตนเอง 
จดัขึน้บนพืน้ฐานความเชื่อที่ว่าธรรมชาติของมนษุย์มีความแตกต่างหลากหลาย จึงมีหลายรูปแบบ 
แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ด้านสติปัญญาและ
จิตใจ 

ความหมายของโรงเรียนทางเลือก 
การเพิ่มขึน้ของรูปแบบการศึกษาในโรงเรียนทางเลือกในหลายประเทศเกิดมาจาก

การเคลื่อนไหวของสงัคมในปัจจบุนัที่ต้องการให้คนในสงัคมมีการพฒันาได้ด้วยตวัเอง นกัวิชาการ
หลายท่านให้ความหมายของการศกึษาในโรงเรียนทางเลือกไว้ ดงัเช่น 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2558, น. 2) ให้ความหมายของโรงเรียน
ทางเลือกในประเทศไทย  คือ การศึกษาในโรงเรียนที่สนับสนุนการศึกษาที่เน้นการพัฒนาทักษะ
ความเป็นมนุษย์ของนกัเรียนไปพร้อม ๆ กบัการพฒันาสงัคม เป็นการจดัการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง
โดยยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้ปรัชญาการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
สอนให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติ ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนด้วยการบูรณาการการเรียนการ
สอนแบบองค์รวม น าไปสูก่ารปฏิบติัที่สอดคล้องกบัปัญหาในชีวิตจริง  

คุณลักษณะที่บอกว่าเป็นโรงเรียนทางเลือก คือ  การจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนทางเลือกไม่ได้สอนตามหลกัสตูรของกระทรวงศึกษาธิการทัง้หมด แต่มีการปรับหลกัสตูร
และวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สนองตอบต่อนักเรียน ได้มีผู้ ให้ความหายและคณุลกัษณะ
ของโรงเรียนทางเลือกไว้ดงันี ้  

พรใจ ลี่ทองอิน (2559, นน. 22-30) ให้ความหมายในบทความเร่ืองการศึกษาใน
โรงเรียนทางเลือก ว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งในการเรียนรู้โดยที่เน้นความสุขของนักเรียน เน้นพัฒนา
ความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมให้นกัเรียนเข้าใจธรรมชาติ มีการบูรณาการด้านวิชาการและกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อให้นกัเรียนสามารถน าไปปฏิบติัได้ในชีวิตจริง 

จากความหมายที่นักวิชาการได้อธิบายข้างต้นนี  ้ สามารถสรุปได้ว่า โรงเรียน
ทางเลือก (Alternative School) หมายถึง โรงเรียนที่สอนโดยเน้นความสุขของนักเรียนเพื่อให้
นกัเรียนพฒันาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ มีรูปแบบหลากหลายในการเรียนรู้ รองรับความต้องการ
ที่แตกต่างกันของนกัเรียน และเพิ่มโอกาสในการส าเร็จการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้เทียบเท่ากับ
นกัเรียนที่เรียนในโรงเรียนกระแสหลกั 
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หลกัการการจดัการศกึษาของโรงเรียนทางเลือก 
การศึกษาของโรงเรียนทางเลือกเป็นการจดัการศกึษาที่มุ่งตอบสนองความต้องการที่

แตกต่างและหลากหลายของนักเรียน  ลดความเป็นทางการและข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จาก
หน่วยงานทางการศกึษาของรัฐ  จึงเกิดการศกึษาทางเลือก  ซึง่มีทัง้จดัในระบบโรงเรียน นอกระบบ
โรงเรียน การศกึษาตามอธัยาศยั  โดยมีผู้ เสนอแนวคิดดงันี ้ 

ฟรีดริซ (Friedrich, 1997) อธิบายว่าหลกัการของการศึกษาทางเลือกนัน้ไม่ใช่เร่ือง
ใหม่เพราะมีการบญัญัติข้อก าหนดขึน้มาพร้อม ๆ กบัการศกึษาในระบบของรัฐ แนวโน้มทางสงัคม
และความรับผิดชอบในการปรับปรุงระบบการศึกษาในปัจจุบันเกิดขึน้จากความกังวลในความ
ล้มเหลวที่เกิดขึน้กบัการศึกษาในระบบของรัฐในด้านการตอบสนองความต้องการของนกัเรียนทุก
คน (Raywid, 1981) 

ซีวิคลี่ (Civikly, 2006) อธิบายว่ากิจกรรมทางการศึกษาทางเลือกเกิดขึน้โดยครูท า
การสอนในสถานการณ์ที่เกิดขึน้ในชีวิตจริง นักเรียนจะไม่ได้เรียนเป็นรายวิชาเหมือนกับรูปแบบ
การศึกษาในกระแสหลัก แต่ความสนใจของนักเรียนก็จะถูกสงัเกตโดยครูผู้ สอน ทัง้นีเ้ป็นเพราะ
นกัเรียนจะต้องเข้าใจความต้องการและความเป็นตวัตนของตนเอง 

แกสเซอร์ (Glasser, 1990) ให้แนวทางของหลกัการจดัการศึกษาโรงเรียนทางเลือก
ว่าระบบการศึกษาทางเลือกจ าเป็นต้องมีความเท่าเทียมกนัและเป็นที่ยอมรับร่วมกนั จึงให้เหตผุล
ที่ส าคญัเก่ียวกบัจุดเด่นของคณุภาพในระบบการศึกษาทางเลือกว่า ทัง้ครูผู้สอนและนกัเรียนควรมี
ความพยายามร่วมกนัในการถ่ายทอดความรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนปกติไปสู่การปฏิบติัการ
เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งท าให้ความเหมาะสมระหว่างหลักสูตรและนักเรียนมีความลงตัวมากขึน้ สิ่งที่
ส าคญัที่ต้องระลกึถึงเสมอ คือ  นกัเรียนต้องได้รับความใสใ่จจากครู รวมถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั
ของนกัเรียนก็มีความส าคญัเช่นกนั การที่นกัเรียนไม่สามารถศึกษาในระบบหลกัได้อาจเป็นเพราะ
หลกัสูตรที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ไม่ตรงกับความต้องการของนักเรียน ดังนัน้ครูจึงไม่ควรตัดสินว่า
นักเรียนคนใดคนหนึ่งไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนเพียงเพราะคนนัน้ไม่สามารถศึกษาใน
ระบบหลกัได้ 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (2551) อธิบาย
หลกัการจดัศึกษาทางเลือกว่าเป็นการจดัการศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากการศึกษาตามแนว
กระแสหลกัซึ่งมี จุดเน้นที่ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอน นกัเรียน เนือ้หาหลกัสตูร การจดับรรยากาศ
ให้เข้ากบัวิถีของชุมชน และความเชื่อ  จดัขึน้บนพืน้ฐานความเชื่อที่ว่าธรรมชาติของมนุษย์มีความ
แตกต่างหลากหลาย มีหลายรูปแบบ แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เพื่อพัฒนานักเรียน ให้เป็น
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มนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ด้านสติปัญญา และจิตใจ  การศึกษาทางเลือกมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
เพื่อให้การเรียนรู้ เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนานกัเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ด้านร่างกาย และ
จิตใจ  เพื่อแก้ไขปัญหาของระบบการศึกษาในปัจจุบนั เป็นทางเลือกให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่
เหมาะสมกบัตนเอง และเป็นเคร่ืองมือ พฒันาความเป็นมนษุย์ในระดบัปัจเจกคน และเพื่อกระจาย
อ านาจการจัดการศึกษาไปยังประชาชน ให้มีสิทธิและเสรีภาพในการจัดการศึกษาด้วยตนเอง 
ตัวอย่างการจัดการศึกษาทางเลือกในปัจจุบันสามารถเห็นได้จากรูปแบบของโรงเรียนวิถีธรรม 
โรงเรียนวิถีธรรมชาติ การสอนแบบ โฮมเบสเลินนิ่ง (Home-based learning) หรือ โฮมสกูล 
(Home-school) เป็นต้น    

สุรศักด์ิ หลาบมาลา (2531, นน. 4-8) ได้ศึกษารูปแบบการศึกษาทางเลือกใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การศึกษาทางเลือกเกิดจากความเชื่อหรือหลกัการที่ว่า 1) วิธีการให้
การศึกษาแก่เยาวชน/ผู้ ใหญ่สามารถท าได้หลายวิธี 2) การศึกษาทางเลือกเกิดขึน้ได้ภายใต้
สภาพแวดล้อม และโครงสร้างการบริหารงานที่หลากหลาย 3) คนทุกคนสามารถเรียนรู้และ
ประสบความส าเร็จในแบบฉบับของตนเองได้ (จอร์นสัน และทอลเลียเฟอร์โร (Johnson & 
Taliaferro, 2012) ในช่วงแรก การศึกษาทางเลือกอาจแบ่งออกได้เป็น 3 หลักสูตร ตามลกัษณะ
ความต้องการจ าเป็นของเด็ก  คือ 1) หลกัสูตรการศึกษาส าหรับเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียน โดย
อาศัยทฤษฎีว่านักเรียนทุกคนสามารถเรียนได้ ถ้าหากมีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อ
รูปแบบการเรียนรู้ของเด็ก หลกัสตูรนีพ้ยายามสนองความต้องการจ าเป็น (Needs) ของเด็กเพื่อให้
เด็กประสบความส าเร็จในการเรียนได้  2) หลกัสูตรการศึกษาทางเลือกส าหรับเด็กที่มีปัญหาด้าน
วินัย ซึ่งรวมถึงเด็กที่ตัง้ครรภ์ในระหว่างเรียน หลกัสูตรนีจ้ัดเป็นทางเลือกสุดท้ายส าหรับเด็กที่มี
ปัญหาทางวินยั หลกัสตูรเน้นการปรับพฤติกรรมของเด็ก  พยายามสอนเด็กในเร่ืองทกัษะความเชื่อ
ฟัง และส่งเด็กกลับเข้าห้องเรียนปกติ เมื่อเห็นว่าเด็กมีความพร้อม  3) หลักสูตรการศึกษา
ทางเลือกส าหรับเด็กที่อาจจะเรียนได้ แต่มีผลการเรียนต ่าหรือไม่เรียน โดยสมมติฐานว่า เด็กต้อง
ได้รับการเปลี่ยนแปลงจึงจะประสบผลส าเร็จในโรงเรียนแบบปกติ หลกัสตูรนีพ้ยายามเปลี่ยนแปลง
เด็กโดยกระบวนการแนะแนวมากกว่ากระบวนการปรับพฤติกรรมของเด็กต่อมาการวิจยัติดตามผล
การศึกษาทางเลือกทัง้ 3 หลกัสตูร พบว่า หลกัสตูรรูปแบบที่ 1 ประสบผลส าเร็จมากที่สดุ รูปแบบ
ที่ 2 แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง รูปแบบที่ 3 มีผลออกมาไม่แน่นอน นกัเรียนมีความก้าวหน้าใน
ระหว่างอยู่ในหลักสูตร เมื่อส่งตัวกลับเข้าโรงเรียนปกติ เด็กเกิดอาการย ่าแย่ลงไปกว่าเดิมดังนัน้ 
การศึกษาทางเลือกสามารถบริหารจัดการได้ 3 แนวทาง คือ  1) จัดเป็นโรงเรียนการศึ กษา
ทางเลือกโดยเฉพาะ ซึ่งจดัโดยรัฐบาลและเอกชนได้  2) จดัเป็นหลกัสูตรทางเลือกภายในโรงเรียน
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ปกติ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้นกัเรียนบรรลเุป้าหมายทางการศกึษาของโรงเรียน  3) 
จัดเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาโดยการสนับสนุนการเติบโตของเด็กด้านวิชาการ อารมณ์ สังคม 
คลิกภาพ และการมีงานท าโดยใช้ยุทธศาสตร์ หลกัความเชื่อทางศาสนา และบริการสนับสนุนที่
เหมาะสมหลายรงเรียนร่วมกนัได้ 

แนวทางการจดัการศกึษาทางเลือกเพื่อยกระดบัคณุภาพผู้ เรียนตามนโยบายประเทศ
ไทย 4.0  ตามรายงานการวิจัยเร่ืองแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพ
นกัเรียนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (2558) มีการจดัแบ่งกลุ่มการศึกษาทางเลือกในสงัคมไทย 
เป็น  2  แนวทาง  คือ 1) การศึกษาทางเลือกในฐานะคุณค่าและความหมายอันแท้จริงของ
การศึกษาเรียนรู้  ความหมาย คือ การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความ
หลากหลายอันเป็นภาวะตามธรรมชาติ  สร้างสรรค์  องค์ความรู้ที่สมดุล และผสมผสาน 
สร้างสรรค์ วิถีการเรียนรู้ที่เหมาะสม กับธรรมชาติ  ในการเรียนรู้ของมนุษย์  ช่วยให้ค้นพบตนเอง
และน าทางให้ประสบความส าเร็จได้ตามศักยภาพของตน  และเป็นของชุมชน  โดยชุมชน  เพื่อ
ชุมชน  2) การศึกษาทางเลือกให้คุณค่าและความหมายทางปรัชญาการศึกษา ในมิติของการ
เปลี่ยนแปลงวิวฒันาการ : ความหมาย คือ การมาถึงของสิ่งใหม่  การริเร่ิมสร้างความก้าวหน้าใหม่ 
ๆ เพื่อน าเสนอทางออกจากวิกฤตการณ์ให้เกิดการพฒันาในก้าวต่อไป  

การศึกษาทางเลือก เมื่อเทียบกับรูปแบบการศึกษาตามกฎหมายของชาติ คือ 
ลกัษณะร่วมและแตกต่างของรูปแบบการศึกษา 3 รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษา
ในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบ เมื่อพิจารณาจากจุดมุ่งหมายและ
สถานภาพทางกฎหมายของการศึกษาทางเลือก ซึ่งแบ่งการศึกษาทางเลือก ออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ ได้แก่ ประเภทที่ 1 สถานศึกษาทางเลือก หมายถึง โรงเรียนที่มีระบบการศึกษาแบบเปิดให้
มีความยืดหยุ่น ทัง้ในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลโดยอ้างอิงหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีหลกัสตูรของทางโรงเรียนเอง เพื่อมุ้งเน้นให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนเฉพาะ
กลุ่ม โดยจะไม่เน้นการท่องจ า  ประเภทที่ 2 โรงเรียนทางเลือกนอกระบบรัฐ หรือที่จัดโดยองค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน หมายถึง กลุ่มที่จดัการศึกษาตามหลกัสตูรของตนเอง ไม่อิงหลกัสตูรรัฐ เป็น
การจดัการศึกษาเรียนรู้ที่ตอบสนองแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างหลากหลายมาก รวมถึงผู้  
ด้อยโอกาส โดยส่วนใหญ่เป็นการจัดการศึกษาเรียนรู้บนพืน้ฐานของปัญหาที่มากจากชีวิตจริง 
ชุมชน มุ่งฟื้นคืนภูมิปัญญาและวิถีชีวิตที่ดีงาม หรือมุ่งความรู้ในเชิงปฏิบัติที่น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาชีวิต ชุมชน ได้จริง มีจ านวนมากที่การด าเนินงานไม่ยึดหลกัสตูรหรือแบบแผนที่เป็นทางการ
ของรัฐ จึงไม่ได้รับการรับรองผลการส าเร็จการศกึษาจากหน่วยงานของรัฐ 
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สรุปได้ว่าหลักการจัดการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่ง
ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายของนักเรียน ลดความเป็นทางการและ
ข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จากหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐ  มีทัง้จัดในระบบโรงเรียน นอก
ระบบโรงเรียน การศกึษาตามอธัยาศยั 

หลกัสตูรและการเรียนการสอนส าหรับการศึกษาทางเลือก 
กรมดูแลโรงเรียนของรัฐนอร์ทแคโรไลนา (North Carolina Department of Public 

Instruction, 2008) (NCDPI) ได้เสนอว่า หลักสูตรและการเรียนการสอนส าหรับการศึกษ า
ทางเลือกตัง้อยู่บนพืน้ฐานความเชื่อว่านักเรียนสามารถเรียนรู้และประสบความส าเร็จได้ทัง้ด้าน
ความรู้ในเนือ้หาสาระและทกัษะการปฏิบติัต่าง ๆ ไม่ต่างจากระบบการศึกษาในโรงเรียนปกติ ผู้ที่
ส่วนเก่ียวข้องต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุผลการเรียนต่าง ๆ เห็นคุณค่า
ของตนเองและสิ่งที่เรียน ส่งเสริมให้นกัเรียนได้ใช้ความรู้ไปปฏิบติัในชีวิตจริงผ่านการเรียนการสอน
ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของแต่ละคน โดยอาจใช้การประเมินทัง้ตาม
สภาพจริงและตามวิถีแนวทางสากลยดึปฏิบติัมา (Authentic/traditional assessment) ตามความ
เหมาะสม ใช้เทคโนโลยีและบูรณาการเนือ้หาในหลกัสูตรเพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนให้มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21นอกจากนัน้ NCDPI ยังได้ระบุอีกว่า ลักษณะหลกัสูตรและการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมส าหรับการจดัการศกึษาทางเลือก เป็นดงันี ้

มิติด้านหลกัสูตร  ลกัษณะหลกัสูตรส าหรับการจัดการศึกษาทางเลือก ต้องมีความ
พิ เศษเฉพาะนักเรียนที่แตกต่างจากระบบการศึกษาปกติ 1) จัดหลักสูตรโดยใช้ประเด็น 
(Thematic) เป็นหลักในการเรียนรู้ และมุ่งให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานที่สัมพันธ์เก่ียวข้อง 
(Product related) กบัประเด็นในการเรียนรู้นัน้ ๆ  2) บูรณาการหลกัสตูรในหลากหลายมิติ โดยใช้
แนวคิดการบูรณาการแบบผนวกรวมศาสตร์ต่าง ๆ (Multi-disciplinary approach) เข้าด้วยกัน
เป็นองค์รวม 3) ก าหนดยุทธศาสตร์ของหลักสูตร (Curriculum strategies) ในด้านจุดมุ่งหมาย 
องค์ประกอบที่ส าคัญ แผนการด าเนินการ ( Implementation plan) การติดตามผล และการ
ประเมินหลกัสูตร 4)ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมใกล้ตัวนักเรียนเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถใน
การเรียนรู้ (Cultural enrichment) ที่สอดคล้องวิถีชีวิตจริงของนกัเรียน 5) เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
ท าโครงงานเก่ียวกับการให้บริการในชุมชนท้องถิ่นโดยใช้องค์ความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา 
(Service Learning Projects) 6)  มีการสร้างแผนการศึกษาของนักเรียนแต่ละคน (Personal 
Education Plans; PEPs) และน าไปใช้ (Utilize) อย่างเหมาะสม 
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1.2 การจัดการและพัฒนาการของการจัดการศึกษาของโรงเรียนทางเลือกใน
ประเทศไทย 

1.2.1 กฎหมายและความเป็นมาของโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทย 
1.2.1.1 ปรัชญาและเป้าหมายในการจัดการศึกษาทางเลือก  บทบัญญัติที่

สอดคล้องกบัปรัชญาและเป้าหมายในการจดัการศกึษาทางเลือก ได้แก่ พระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช  2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2545 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 22 ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

มาตรา 6 การจดัการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด า รงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ 

มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเก่ียวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุรู้จกัรักษาและ
ส่งเสริมสิทธิ  หน้าที่  เสรีภาพ  ความเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาค  และศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ 
รวมทัง้ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  และ
ความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีความสามารถใน
การประกอบอาชีพ  รู้จกัพึง่ตนเอง มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

มาตรา 22 การจดัการศกึษาต้องยึดหลกัว่า นกัเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่านักเรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้นกัเรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 

1.2.1.2 สิทธิในการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาทางเลือกได้รับการรับรอง 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2562 ก าหนดให้สิทธิของประชาชนและทุก
ภาคส่วนในสงัคมที่จะจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานได้รับการรับรอง ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนในสังคม และมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงับทบญัญัติตามมาตรา 8 (2) มาตรา 10 และมาตรา 12 

มาตรา 8 (2) ให้สงัคมมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 
มาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้คนมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ

การศึกษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับคนซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือคนซึ่งไม่สามารถ
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พึง่ตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดแูลหรือด้อยโอกาส ต้องจดัให้คนดงักลา่วมีสิทธิและโอกาสได้รับการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานเป็นพิเศษ 

มาตรา 12 นอกเหนือ จากรัฐ เอกชน ให้คน ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ และ
สถาบนัสงัคมอื่น มีสิทธิในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   

มาตรา 38 ในแต่ละเขตพื น้ที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ในการก ากับดูแล
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญา รวมทัง้พิจารณา
การจัดตัง้ ยุบ รวมถึงเลิกสถานศึกษา ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขต
พืน้ที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สาม ารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของคน 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย รวมทัง้การก ากับดูแลหน่วยงานด้าน
ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมในเขตพืน้ที่การศกึษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นแนวทางรองรับสถานการณ์  10 ปี ภายใต้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ที่กฎหมายการศึกษาให้สิทธิ แก่คน 
ครอบครัว  องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ สถาบนัศาสนา จาก
การขับเคลื่อนของกรรมการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยในนามผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ได้
ร่วมผลักดันให้กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงตามมาตรา12 ดังกล่าว ได้ครบทัง้ 6 
กฎกระทรวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 

1) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยครอบครัว 
พ.ศ. 2547 

2) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พ.ศ. 2547 

3) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้พื น้ฐานโดยสถาบัน
พระพทุธศาสนา พ.ศ. 2548 

4) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของคนในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การ
เรียน พ.ศ. 2554 
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5) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ในศนูย์การเรียน พ.ศ.   2554 

6) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ใน ศนูย์การเรียน พ.ศ. 2555 

แนวคิดของการจัดการศึกษาของโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทย  ส าหรับ
การศึกษาทางเลือกในประเทศไทย มีพัฒนาการมาโดยล าดับ ซึ่งเป็นพัฒนาของการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นสร้างความสขุ เน้นความรู้เชิงประสบการณ์และการปฏิบติั ไม่ยึด
ติดกบัต ารา  แบบเรียนและรูปแบบการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน ปกป้อง จนัวิทย์; และ สนุทร ตนัมนั
ทอง (2555) สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย ได้สรุปพฒันาการของการศกึษาทางเลือกใน
ประเทศไทยเป็น 3 ยคุ ดงันี ้

1)  ยุคบุกเบิกก่อตัง้ เป็นยุคต่อต้านระบบการศึกษาของรัฐที่มุ่งความเป็นหนึ่ง
เดียวทางการเมือง ท าให้เกิดโรงเรียนทางเลือก โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ในปี พ.ศ. 2522 เพื่อช่วยเหลือ
เด็กด้อยโอกาส เด็กก าพร้า การเรียนการสอนเน้นเสรีภาพแบบ ซมัเมอร์ฮิลล์ (Summer hill) 

2)  ยุคปฏิรูปการศึกษารอบแรก พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
เปิดแนวทางส าหรับการศกึษาทางเลือก มีกฎกระทรวงสนบัสนนุการจดัการศกึษาทางเลือก 

3)  ยคุรวมกลุ่มต่อสู้ผลกัดนั กฎกระทรวงว่าด้วยการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานและ
การประเมินคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา ไม่ยืดหยุ่น กลายเป็นอปุสรรค โรงเรียนทางเลือกรวม
เป็นกลุ่มเครือข่ายและตัง้สภาการศึกษาทางเลือกเพื่อผลักดันรัฐใ ห้ยอมรับแนวทางการจัด
การศกึษาที่หลากหลายรูปแบบ 

ยุทธชยั เฉลิมชัย (2559, นน. 29-31) ได้ศึกษาแนวคิดของการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนทางเลือกในประเทศไทย ได้อธิบายว่า  การศึกษาทางเลือกในประเทศไทย มีจดุเร่ิมต้นจาก
ความต้องการในการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคแก่นักเรียน  ส่วนส านักงานเลขาธิการสภา
การศกึษา (2558) ได้แบ่งการจดัการศกึษาของโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทยเป็น 3 ช่วง คือ 

1) ช่วงการต่ืนรู้  เป็นยคุต่อต้านระบบการศกึษาส่วนกลางของรัฐ ที่มุ่งเน้นการจดั
การศึกษาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวทางการเมืองและความส าเร็จทางอุตสาหกรรม เป็นช่วงก่อน
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบงัคบัใช้ ท าให้เกิดการก่อตัง้โรงเรียนทางเลือก
หลายแห่ง โดยที่แต่ละแห่งก่อตัง้ขึน้จากแนวคิดของปรัชญาและรูปแบบการเรียนการสอนที่
หลากหลาย โรงเรียนทางเลือกแห่งแรก เกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2522 มีชื่อว่าโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก โดย
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พิภพ ธงไชยและรัชนี ธงไชย มีจดุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กก าพร้า โดยใช้ปรัชญา
การเรียนการสอนเน้นเสรีภาพแบบ Summer hill 

2) ช่วงมีศักด์ิและสิทธิในการกฎหมายแห่งชาติ  เป็นช่วงท่ีอยู่ในยุคปฏิ รูป
การศึกษารอบแรก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีแนวทางส าหรับการจัด
การศกึษาทางเลือกรวมอยู่ด้วย และมีกฎกระทรวงสนบัสนนุการจดัการศึกษาทางเลือก การปฏิรูป
การศึกษารอบแรกท าให้เกิดกระแสการพัฒนาแนวทางการจดัการศึกษารูปแบบใหม่ ๆ ตัง้แต่การ
จัดตัง้สถานศึกษาในระดับขัน้พืน้ฐาน ทัง้อิงระบบและนอกระบบ หรือการริเร่ิมจัดการศึกษาโดย
ชมุชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อมาพบว่ากฎกระทรวงว่าด้วยการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
และการประเมินคณุภาพและมาตรฐานการศึกษานัน้ มีความไม่ยืดหยุ่นและกลายเป็นอปุสรรค จึง
เกิดการรวมกนัของกลุ่มการศึกษาทางเลือกเหล่านี ้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน
และกันและท าให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีการจัดตัง้สภา
การศกึษาทางเลือกเพื่อผลกัดนัรัฐให้ยอมรับแนวทางการจดัการศกึษาที่หลากหลายรูปแบบ 

3) ช่วงสร้างสรรค์นวตักรรมการเรียนรู้  เนื่องจากปัญหาของระบบการศึกษาไทย
ในระบบหลัก ในด้านคุณภาพของการศึกษายังไม่ดีเท่าที่ควร เพราะยังมีเด็กมากมายที่ไม่ได้รับ
การศึกษาที่เหมาะสม เนื่องมาจากเหตุผลบางประการ เช่น เด็กยากไร้ด้อยโอกาส เด็กไร้สญัชาติ 
เด็กพิเศษ เด็กพิการ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ องค์กรที่ท าหน้าที่เก่ียวกับการสนับสนุนด้าน
การศึกษาและคุ้มครองสิทธิของเด็กเหล่านี ้จึงร่วมกันจดทะเบียนรับอนุญาตจากส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาต่าง ๆ  ทัง้ในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาทัว่ประเทศตามระเบียบและคู่มือ
การด าเนินงานในกฎกระทรวง และมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ การศึกษาทางเลือก
จึงได้มีการพฒันาไปอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับความต้องการของเด็กที่ไม่สามารถเข้าศึกษาในระบบ
หลกัได้ 

ความเป็นมาของโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทยว่า  มีการเคลื่อนไหวมา
มากกว่า 30 ปีแล้ว ดังเช่นการก่อตัง้โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนทอสี โรง เรียน 
อมาตยกุล  โรงเรียนสัตยาไส  และโรงเรียนสัมมาสิกขา (อโศก)  นอกจากนีย้ังมีรูปแบบของการ
จัดการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ  ได้แก่  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญา
ล้านนา  โรงเรียนชาวนา  โรงเรียนม่อนแสงดาว  ศูนย์การศึกษาเพื่อลูกผู้ หญิง  รวมทัง้ก ารจัด
การศึกษาแบบบ้านเรียน  (Home school)  เกิดขึน้ก่อนการปฏิรูปการศึกษาปี 2542  และการริเร่ิม
โรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการเหล่านีม้ีส่วนเก่ียวข้องกับแนวคิดในการพัฒนา
เยาวชนในสังคมไทยให้มีความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์รอบด้าน  โดยไม่เน้นด้านวิชาการ เพียง
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ด้านเดียว  ซึ่งระบุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  และในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ต่อมาการเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์เกิดการถดถอยทัง้ด้านเศรษฐกิจ  
สงัคมและการเมือง  จึงเกิดความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษาทางเลือกขึน้มากมายและมีความ
หลากหลายเพิ่มขึน้  เนื่องจากเกิดความตระหนกัว่ารูปแบบการศึกษาที่ผ่านมาไม่สามารถสร้างคน
เพื่อมาพฒันาประเทศได้อย่างแท้จริง  ดงันัน้การศกึษาทางเลือกทุกรูปแบบจึงพฒันาเพื่อมุ่งเน้นไป
ยงัความอยู่รอดของสงัคมไทยในอนาคต 

จดุเร่ิมต้นเร่ิมต้นของการขบัเคลื่อนภาคีเครือข่ายผู้จดัการศึกษาเกิดขึน้ในปี พ.ศ.
2553 เครือข่ายการศึกษาทางเลือก รวมตัวกันจัดตัง้องค์กรเป็น “สภาการศึกษาทางเลือก” 
ประกอบด้วยเครือข่ายผู้จดัการศกึษาทางเลือก 7 เครือข่าย ได้แก่  1)  เครือข่ายโรงเรียนไทยไท  2)  
เครือข่ายการศึกษาทางเลือกภาคเหนือ  3)  เครือข่ายการศึกษาทางเลือกภาคอีสาน  4)  เครือข่าย
การศึกษาทางเลือกภาคกลาง  5) เครือข่ายการศึกษาทางเลือกภาคใต้  6) เครือข่ายการศึกษาชน
เผ่า 7) เครือข่ายบ้านเรียน  เพื่อร่วมผลกัดนัให้การปฏิรูปการศึกษารอบสองเป็นรูปธรรมยิ่งขึน้ อาทิ 
การจัดท างานวิจัยเร่ืองข้อเสนอหลักเกณฑ์และวิ ธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ร่วมกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
เพื่อให้การศึกษาขัน้พืน้ฐานมีทางเลือกในการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาได้อย่างเป็นอิสระบน
หลกัการ  เป้าหมาย และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับที่
แก้ไข ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2545 และ ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2553 และ หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ.2551 รองรับการจัดการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ ที่เน้นการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์
รวม โดยมุ่งเน้นการพฒันานกัเรียนที่มีความแตกต่าง  อนัเป็นผลท าให้เกิดหรือการพฒันาบุคคลใน
หลายมิติ ทัง้เจตคติ พุทธิปัญญา และทักษะที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้หนึ่ง ๆ  หรือการประกอบ
อาชีพตามศักยภาพความถนัดและความสนใจของนักเรียนอย่างแท้จริง  มีการเชิญผู้ แทนของ
สมาคมฯเข้าร่วมร่างหลกัเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.
2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  โดยมีการประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2554  นอกจากนีม้ีการ
รวมกลุ่มภาคีเครือข่ายเพื่อศึกษาวิจัยพัฒนาเร่ืองเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายนอกส าหรับ
กลุ่มการศึกษาทางเลือก ผลกัดันภาครัฐให้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางเลือก  ได้ขึน้ทะเบียน
เป็นสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย (สกล.) เมื่อปี พ.ศ. 2554  เมื่อกระทรวงศึกษาธิการ  มี
นโยบายยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาคีเครือข่าย
การศึกษาในชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ  จึงร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 4 ภูมิภาค ท า งาน
วิจัยเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนของชุมชนแทนนโยบายยุบ
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โรงเรียน  ท าให้เครือข่ายการศกึษาทางเลือกมีภาคีทางการศกึษาเพิ่มเติมล าดบัที่ 8)  คือ เครือข่าย
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งต่อมาได้จดัตัง้เป็น สมาคมโรงเรียนชุมชน (โรงเรียนขนาดเล็ก) แห่งประเทศ
ไทย และสภาการศึกษาเพื่อปวงชน เครือข่ายที่ 9)  เป็นการเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อให้
การพัฒนาการศึกษาให้ตอบโจทย์ในการให้ความส าคัญต่อนักเรียนอย่างแท้จริง และต่อมา
สมาคมฯจึงเพิ่มสมาชิกเครือข่ายเด็กและเยาวชนการศึกษาทางเลือก และ ในปี พ.ศ. 2557  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.)  เข้าร่วมกับสมาคมฯ ท าให้สมาชิก
องค์กรเครือข่ายการศึกษาทางเลือกเพิ่มขึน้อีก 2 เครือข่าย คือ 10) เครือข่ายนวัตกรรมการเรียนรู้
นอกระบบ และ 11) เครือข่ายอดุมศกึษาทางเลือก  รองรับครบทัง้  6  กฎกระทรวง  

จึงสรุปได้ว่า  การศึกษาทางเลือกในประเทศไทยมีมายาวนาน ตัง้แต่ ปี พ.ศ.
2522 จนถึงปี พ.ศ.2542 ซึ่งมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มีบทบัญญัติ
เก่ียวกับระบบการศึกษาว่าให้มี 3 ระบบ คือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  ส่งผลให้เกิดการต่ืนตัวเร่ืองการจัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบบต่าง  ๆ  
ซึ่งสามารถแยกได้เป็น การศึกษาทางเลือกที่รวมกบัโรงเรียนในกระแสหลกั การศึกษาทางเลือกที่
จดัโดยเอกชน ชมุชน ท้องถิ่น 

1.2.2 รูปแบบโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทย  
มีผู้ที่ศกึษาและแบ่งไว้ดงันี ้
สุชาดา จักรพิสุทธ์ิ (2548) ได้แบ่งรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือก  ไว้เป็น 7 

แนวทาง คือ 
1)  การศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัวหรือโฮมสคูล ซึ่งครอบคลุมทัง้แบบ

ครอบครัวเด่ียว กลุม่ และเครือข่ายครอบครัว 
2)  การศึกษาทางเลือกที่ อิงกับระบบโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนที่สามารถจัด

หลักสูตร หรือกระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากโรงเรียนตามแนวกระแสหลักทั่วไป เน้น
นวตักรรมการเรียนรู้การทดลองปฏิบติั หรือประสบการณ์เช่น โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก 
เป็นต้น 

3)  การศึกษาทางเลือกสายครูภูมิปัญญา ได้แก่ พ่อครู คัมภีร์ กศน. ปราชญ์
ชาวบ้าน ที่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้แก่นักเรียน เช่น ศิลปะ การช่าง ด้านเกษตรกรรม 
การแพทย์พืน้บ้าน สมนุไพร เป็นต้น 

4) การศึกษาทางเลือกสายศาสนาและวิธีปฏิบติัธรรม จดัการเรียนรู้แก่สมาชิกทัง้
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ต่อต้านการบริโภคนิยม การปฏิบติัสมาธิในแนวต่าง ๆ ตามวิถีความเชื่อ 
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5)  การศึกษาทางเลือกที่ เป็นสถาบันนอกระบบ ได้แก่  กลุ่มกิจกรรมทาง
การศึกษาที่มีการจัดหลักสูตร หรือกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ไม่อิงกับหลกัสูตรรัฐ มีทัง้แบบ
เสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เสมสิกขาลัย สถาบันเรียนรู้ของ
องค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) เป็นต้น 

6)  การศึกษาทางเลือกกลุ่มการเรียนผ่านกิจกรรม เป็นการเรียนรู้ ที่กว้างขวาง
หลากหลายที่สุด มีผลในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ทัง้กลุ่มการเรียนรู้ ผ่านกลุ่มกิจกรรมชุมชน 
การสืบสานภูมิปัญญา การฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากร การแพทย์พืน้บ้าน การ
สาธารณสขุ การจดัการปัญหาชมุชน เด็ก และสตรีเป็นต้น 

7)  การศึกษาทางเลือกผ่านสื่อการเรียนและแหลง่เรียนรู้ ทัง้ที่เป็นสื่อมวลชน เช่น 
นิตยสาร หนงัสือพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์ สื่อชุมชน อินเทอร์เน็ต ห้องสมดุ พิพิธภณัฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว 
หรือแหลง่เรียนรู้ต่าง ๆ 

พิภพ ธงไชย (ผู้ก่อตัง้โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จงัหวดักาญจนบรีุ) ผู้บกุเบิกการศึกษา
ทางเลือกตัง้แต่ปี พ.ศ. 2522 อธิบายถึงการศึกษาทางเลือกไว้ว่า  การศึกษาทางเลือก คือ ระบบ
การจดัการศึกษาที่ให้นักเรียนปกครองตนเอง และเรียนตามสบาย โดยที่การให้นกัเรียนเรียนตาม
สบายมีวตัถุประสงค์เพื่อมุ่งให้นักเรียนปลดปล่อยตัวเองก่อน เนื่องจากเสรีภาพจะท าให้เด็กกล้า
แสดงออก ทัง้นีก้ารจัดการศึกษาตัง้อยู่บนรากฐานของศาสนธรรม ปัญญา และจิตวิทยาเพื่อให้
นกัเรียนเติบโตตามศกัยภาพของตนเอง และเน้นความสขุและการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ก าหนดให้โรงเรียนทางเลือกต้องตัง้อยู่บนหลักสูตร
แกนกลางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และต้องจัดตัง้ขึน้อย่างถูกกฎหมายถึงแม้จะมีแนว
ทางการสอนและจุดมุ่งหมายแบบเฉพาะตัว ได้มีการก าหนดรูปแบบของโรงเรียนทางเลือกไว้ 5 
รูปแบบคือ 

1)  โรงเรียนในความก ากับของรัฐ แต่เน้นความเป็นอิสระและมีความคล่องตัว  มี
ระเบียบกฎเกณฑ์ในการปฏิบติัเฉพาะของตวัเอง และบริหารจดัการแบบการมีสว่นร่วม 

2)  โรงเรียนวิถีพทุธ ที่เน้นการน าหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนามาประยกุต์ใช้ในการ
บริหารและพฒันานกัเรียน 

3)  โรงเรียนส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ เปิดโอกาสให้นกัเรียนทกุคนได้เข้ารับการ
ประเมินความสามารถพิเศษว่าตนเองมีในด้านใดบ้าง โดยการสงัเกตของผู้ปกครอง และครู 

4)  โรงเรียนสองภาษา เป็นโรงเรียนที่ใช้ภาษาองักฤษเป็นหลกัในการเรียนการสอน 
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5)  โรงเรียนต้นแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นโรงเรียนที่ใช้สื่อ
อิเลคทรอนิกส์และเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นหลกั นกัเรียนเรียนผ่านห้องเรียนเสมือน 

2. ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก 

โรงเรียนทางเลือกเป็นรูปแบบการศึกษาที่พฒันาขึน้มาเพื่อรองรับนกัเรียนที่ต้องการ
ศึกษาในหลักสูตรที่แตกต่างไปจากโรงเรียนกระแสหลัก เนื่องจากโรงเรียนทางเลือกมีการจัด
บรรยากาศในโรงเรียนให้ครูและนักเรียนมีความใกล้ชิดกัน ครูสามารถดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง
มากกว่า มีหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย เน้นความเป็นมนุษย์และความเป็นตัวตน
ของนกัเรียน  ดงันัน้ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกจึงมีความหมายแตกต่างออกไป
จากความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนกระแสหลัก  เนื่องจากจุดมุ่งหมายของโรงเรียนมีความ
แตกต่างกนั  มีนกัวิจัยหลายท่านได้ศึกษาเร่ืองความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก  หรือ
ผลของการจดัการศกึษาทางเลือก ไว้ดงันี ้

ณัฐธวุฒิ สิทธิสมาน (2556) อธิบายว่า  ผลของการจัดการศึกษาทางเลือกแบบ
โรงเรียนในบ้านที่เกิดกบัตวันกัเรียน ได้แก่  นกัเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  นกัเรียนมีพฒันาการด้าน
วิชาการ  นักเรียนมีพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ  นักเรียนมีอิสระทางความคิด  และนักเรียนมี
ลกัษณะนิสยัดีขึน้  

อาร์รอน (Aron, 2006) อธิบายว่า  ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก  คือ  
การที่นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้มีความรู้และมีพฤติกรรมที่ เป็นที่ยอมรับเพื่อให้มี
โอกาสในการประกอบอาชีพเท่าเทียมกับนักเรียนระบบการศึกษากระแสหลักเพราะนักเรียนใน
โรงเรียนทางเลือกได้ฝึกฝนทกัษะในวิชาที่ตนเองถนดั  กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนท าให้
นกัเรียนมีสว่นร่วมในการเข้าเรียนมากขึน้ซึ่งสง่ผลให้มีผลการเรียนดีขึน้  รวมถึงได้เรียนรู้ทกัษะทาง
อารมณ์สงัคมเพื่อสามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 

เฮม เมอร์ เมดสัน  และตอเรส  (Hemmer, Madsen, & Torres, 2013) อธิบาย
ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกว่ามีความเก่ียวข้องกับการที่ นักเรียนมีการรับรู้
ความสามารถของตนเอง มีอิสระแห่งตนและมีความเป็นตัวตนเฉพาะด้าน  มีทัศนคติที่ดีต่อ
โรงเรียน  มีการเข้าชัน้เรียนมากขึน้และมีการพฒันาพฤติกรรม 

เฮิร์นดอนและเบมบีนัทตี (Herndon & Bembenutty, 2014, 2017) ศึกษาผลการ
เรียนของนกัเรียนที่เรียนในโรงเรียนทางเลือก พบว่า นกัเรียนมีผลการเรียนดีขึน้ 
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เทียร์นี่ (Tierney, 2014) อธิบายว่าความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกคือ
การที่นกัเรียนรู้สึกไม่ต่อต้านโรงเรียนและครู สามารถเข้าเรียนจนส าเร็จการศึกษา  ความรู้สึกที่ท า
ให้นักเรียนรู้สึกต่อต้านการเรียนในโรงเรียนกระแสหลัก ได้แก่  ประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับเมื่อ
ครัง้ศกึษาในโรงเรียนกระแสหลกั เช่น การไม่ได้รับการเอาใจใส่  ความรู้สกึด้านลบที่มีต่อครู  ความ
ล้มเหลวทางวิชาการ  เมื่อนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนทางเลือก  นักเรียนจะมีทัศนคติที่ดีขึน้และ
ลดการต่อต้านต่อโรงเรียนและคุณครูเพราะประสบการณ์และบรรยากาศที่ได้รับในโรงเรียน
ทางเลือกท าให้นกัเรียนมีมมุมองต่อความล้มเหลวทางการศึกษาเปลี่ยนไป  อีกทัง้มีความไว้วางใจ
ครูโดยมองว่าครูเป็นที่ปรึกษาคนหนึ่งที่สามารถปรึกษาได้ทุกเร่ืองทัง้เร่ืองวิชาการและเร่ืองส่วนตัว
ท าให้นกัเรียนรู้สกึอยากเข้าชัน้เรียนและมีสว่นร่วมในชัน้เรียนมากขึน้ มีอิสระแห่งตนเพราะโรงเรียน
มีข้อจ ากัดเร่ืองกฎระเบียบน้อย นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและปรับตัวให้เข้ากับผู้ อ่ืน
ได้มากขึน้เพราะได้รับการสนับสนุนจากบรรยากาศของโรงเรียนและความเป็นกันเองของครูเพื่อ
เป็นการเตรียมตวัในการใช้ชีวิตในสงัคมภายนอก 

โพล (Poole, 2016) อธิบายว่าความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกว่า คือ  
การที่นักเรียนมีพัฒนาการ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ (Improved Academics) นักเรียนมีความ
สนใจด้านการเรียนและเข้าชัน้เรียนมากขึน้  ช่วยให้มีผลการเรียนดีขึน้และส าเร็จการศกึษามากขึน้  
และด้านทกัษะส่วนคน  (Improved Personal Development)  มีทักษะด้านอารมณ์สงัคม  มีการ
พฒันาพฤติกรรม  ปรับตวัให้เข้ากบัสงัคมในโรงเรียน  ครอบครัวและชมุชนได้ 

บิรูคอฟ (Birioukov, 2018) สรุปหลักเกณฑ์การตัดสินความส าเร็จของนักเรียนใน
โรงเรียนทางเลือกว่า  นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลดลง (Decrease in misbehavior)  
นักเรียนมีทักษะทางอารมณ์สังคม (Social/Emotional skill building) นักเรียนผลการเรียนดีขึน้ 
(Increase in GPA)  นักเรียนเข้าชั น้ เรียนและส าเร็จการศึกษาเพิ่ มขึ น้  (Attendance and 
graduation)  และนกัเรียนมีความเป็นตวัตนเฉพาะคน (Individualization) 

บราวน์ (Brown, 2019) ศึกษาเพื่อท าความเข้าใจการรับรู้ความสามารถแห่งตนของ
นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกตัง้แต่เร่ิมเข้าเรียนในโรงเรียนทางเลือก จนกระทัง่จบการศกึษา พบว่า 
ปัจจยัที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถแห่งตนของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกเกิดจากปัจจยัด้าน
สถานศกึษาและประสบการณ์ที่ได้รับจากการศกึษาในโรงเรียนทางเลือก 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 
สามารถสรุปเป็นตารางเก่ียวข้องกับแนวคิดความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก  โดย
แสดงดงัตารางที่ 1 
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ตาราง  1 สรุปแนวคิดความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 

ล าดับ แนวคดิ ผู้ให้แนวคิด 
1 นกัเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียน

ดีขึน้ 
อาร์รอน (Aron, 2006) 

  เทียร์นี่ (Tierney, 2014) 
  บิรูคอฟ (Birioukov, 2018) 
  โพล (Poole, 2016) 
  เฮมเมอร์ แมดสนั และตอร์เรส (Hemmer; Madsen, & 

Torres, 2013) 
  เฮิร์นดอนและเบมบีนทัตี (Herndon & Bembenutty, 2014) 
  เฮิร์นดอนและเบมบีนทัตี (Herndon & Bembenutty, 2017) 
2 นกัเรียนมีทกัษะทางอารมณ์สงัคม อาร์รอน (Aron, 2006) 
  เทียร์นี่ (Tierney, 2014) 
  บิรูคอฟ (Birioukov, 2018) 
  โพล (Poole, 2016) 
3 นกัเรียนมีทศันคตติ่อโรงเรียนดีขึน้ เทียร์นี่ (Tierney, 2014) 
  เฮมเมอร์ แมดสนั และตอร์เรส (Hemmer; Madsen, & 

Torres, 2013) 
4 นกัเรียนมีอิสระแหง่ตนและมคีวามเป็น

ตวัตนเฉพาะด้าน 
เทียร์นี่ (Tierney, 2014) 

  เฮมเมอร์ แมดสนั และ ตอร์เรส (Hemmer; Madsen & 
Torres, 2013) 

  บิรูคอฟ (Birioukov, 2018) 
5 นกัเรียนมีพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม

ลดลง 
เทียร์นี่ (Tierney, 2014) 

  โพล (Poole, 2016) 
  บิรูคอฟ (Birioukov, 2018) 
  เฮมเมอร์ แมดสนั และตอร์เรส (Hemmer; Madsen & 

Torres, 2013) 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดบั แนวคิด ผู้ให้แนวคดิ 
6 นกัเรียนมกีารรับรู้ความสามารถแห่งตน เฮมเมอร์ แมดสนั และตอร์เรส (Hemmer; Madsen & 

Torres, 2013) 
  บราวน์ (Brown, 2019) 

 

จากตารางที่ 1 สรุปแนวคิดความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกที่นกัวิชาการ
ศกึษาค้นคว้า ดงักล่าวสามารถสรุปความหมายได้ว่าความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก
หมายถึง ผลที่เกิดกบันกัเรียนที่ผ่านการเรียนการสอนจากโรงเรียนทางเลือก โดยนกัเรียนสนใจเข้า
เรียนและผลการเรียนดีขึน้มีทักษะทางอารมณ์สงัคม มีพฤติกรรมที่สงัคมยอมรับ มีทัศนคติที่ดีต่อ
โรงเรียน มีอิสระแห่งตนและมีความเป็นตวัตนเฉพาะด้าน และมีการรับรู้ความสามารถในตนเอง   

2.2 ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก 
ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก (Student Success)  หมายถึง  

พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนที่เป็นกระบวนการ และผลลพัธ์จากการเรียนการสอนของโรงเรียน
ทางเลือก ใน 6 องค์ประกอบหลัก  คือ 1) นักเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึ น้ 
(Attendance and Higher GPA)  2) นักเรียนมีทักษะทางอารมณ์สังคม (Social/Emotional Skill 
Building) 3)  นักเรียนมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ (Decrease in Misbehavior) 4) นักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน (Positive Student Attitude)  5) นักเรียนมีอิสระแห่งตนและมีความเป็น
ตัวตนเฉพาะด้าน (Student Autonomy) 6) นักเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตน (Student 
Self-Efficacy) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.2.1 ความสนใจในการเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้ 
2.2.1.1  ความหมาย  การสนใจเข้าชัน้เรียน หมายถึง  การที่นักเรียนมีวินัยใน

ตนเอง สามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบของโรงเรียนได้  การบรรลุวัตถุประสงค์ในการเข้าชัน้
เรียนจะส าเร็จต่อเมื่อนักเรียนมีความตัง้ใจและกระตือรือร้นในการเข้าชัน้เรียน  พฤติกรรมเหล่านี ้
ควรจะเกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอเมื่อนักเรียนมีแรงจูงใจ นักเรียนสนใจการเรียน  การจูงใจเป็น
กระบวนการที่นักเรียนถูกกระตุ้ นและผลักดัน  ให้นักเรียนตอบสนองอย่างกระตือรือร้น  และ
สามารถท าให้นกัเรียนร่วมกิจกรรมอย่างตัง้ใจสม ่าเสมอ  แรงจูงใจสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ แรงจูงใจภายใน ได้แก่ ความต้องการ  ทศันคติ  ความทะเยอทะยาน  ความสนใจและแรงจูงใจ
ภายนอก ได้แก่ การส าเร็จการศึกษา  ความมุ่งหวงั  บรรยากาศในการเรียน  แพตทริดิส และเฟอร์
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แนม (Petrides & Furnham, 2006) การศึกษาเร่ืองการจูงใจ เป็นการศึกษาหาสาเหตุของ
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก การจูงใจมีอิทธิพลต่อเข้าชัน้เรียนของนักเรียนอย่างยิ่ง เพราะการ
เข้าชัน้เรียนท าให้นกัเรียนได้รับความรู้ การจงูใจยิ่งสงูเพียงใด การเรียนรู้จะยิ่งเกิดในระดบัสงูเพียง
นัน้ 

2.2.1.2 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบัการเข้าเรียนของนกัเรียน 
การผลิตนักเรียน สถานศึกษาแต่ละแห่งจึงมีการมุ่งเน้นคุณภาพของผู้ที่ส าเร็จ

การศึกษาจากสถานศึกษาของตน  โดยผู้ ที่ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะใน
วิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ อ่ืน การเรียนการสอนในชัน้เรียน นอกจากจะเป็นสถานที่
ให้ความรู้แล้ว ยงัเป็นสถานที่ฝึกพฤติกรรมให้อยู่ในระเบียบวินัยตามความประสงค์ของสงัคม การ
ขาดความรับผิดชอบในการท างานเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหา และเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้อัน
เป็นผลท าให้การสอนไม่สามารถบรรลุจุดมุ่ งหมายที่ตัง้ไว้  นักจิตวิทยาได้เสนอวิธีการปรับ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักศึกษาใหม่โดย เน้นการให้รางวัลแทนการลงโทษ ซึ่งใช้ทฤษฎี
หลกัการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับพฤติกรรมของมนุษย์  สกินเนอร์นักจิตวิทยาที่สนใจในการปรับ
พฤติกรรมมีความเชื่อว่า อินทรีย์เมื่อกระท าพฤติกรรมหนึ่งแล้ว ได้รับการเสริมแรง แนวโน้มที่จะ
กระท าพฤติกรรมนัน้บ่อยครัง้ขึน้ แต่ถ้าพฤติกรรมนัน้ไม่ได้รับ การเสริมแรง พฤติกรรมนัน้จะมี
ความถ่ีลดลงจนหายไป นอกจากนีย้ังพบว่า อัตราการตอบสนองในพฤติกรรมที่พึงประสงค์จะ
เพิ่มขึน้อย่างชัดเจนมากในระยะที่ได้รับการเสริมแรง ทฤษฎีนี  ้สามารถน าไปประยุกต์ปรับ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในชัน้เรียนได้  เนื่องจากครูเป็นผู้ที่มีหน้าที่ โดยตรงในการปรับพฤติกรรมที่
เป็นปัญหาให้เป็นไปในทางที่พึงประสงค์ เพื่อให้เด็กไทยเจริญทุกด้าน ตามความมุ่งหมายของ
การศึกษา พฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการท างานของนักศึกษา เป็นอุปสรรคต่อความ
เจริญก้าวหน้าทางการศึกษา และเป็นคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ในสงัคมแนวคิด และทฤษฎีที่
เก่ียวข้อง 

ทฤษฎีความรับผิดชอบ ทฤษฎีการตรงต่อเวลาจึงมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับ
พฤติกรรมการเข้าเรียนของนกัเรียน  โดยมีรายละเอียดทฤษฎีดงันี ้

1) ทฤษฎีความรับผิดชอบ  ความหมายของค าว่า “ความรับผิดชอบ”  หมายถึง 
“รับผิด” ไม่ใช่การรับโทษหรือถูกลงโทษ “รับชอบ” ไม่ใช่รางวัลหรือรับค าชมเชย  การรู้จักรับผิด 
หรือยอมรับว่า อะไรผิดพลาดเสียหาย และเสียหายเพราะอะไร เพียงใดนัน้ มีประโยชน์ ท าให้
บุคคลรู้จกัพิจารณาตนเอง ยอมรับความผิดของตนเองโดยใจจริง เป็นทางที่จะช่วยแก้ไขความผิด
ได้ และให้รู้ว่าจะต้องปฏิบติัแก้ไขใหม่ ส่วนการรู้จกัรับชอบหรือรู้ว่าอะไรถูก อนัได้แก่ถูกตามความ
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มุ่งหมาย ถูกตามหลักวิชา ถูกตามวิธีการนัน้ มีประโยชน์ท าให้ทราบแจ้งว่า จะท าให้งานเสร็จ
สมบรูณ์ได้อย่างไร จะได้ถือปฏิบติัต่อไป  ความรับผิดชอบ คือ ภาระหรือพนัธะผูกพนัในการปฏิบติั
หน้าทีซ่ึง่จะหลีกเลี่ยงหรือละเลยไม่ได้ 

2) ทฤษฎีการมีวินัยในตวัเอง การมีวินยัในตวัเอง  ความหมาย  คือ  พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเกิดจากความรู้สึกส านึกคุณค่าในการปฏิบัติด้วย
ตนเอง  การตรงต่อเวลาในการมาโรงเรียน การเข้าเรียน เคร่ืองแบบสะอาดเรียบร้อยตามระเบียบ
ของโรงเรียน เหมาะสมกับวยัและกาลเทศะ มีความซื่อสตัย์สจุริต  ไม่หลอกลวงตนเองและผู้ อ่ืน มี
ความรับผิดชอบ  ความตัง้ใจที่จะท างานและติดตามผลงานที่ได้กระท าแล้ว 

ความหมายของวินัย  จากพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2546 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ได้ให้ความหมายของวินัย  หมายถึง การอยู่ในระเบียบแบบแผน
ข้อบงัคบัปฏิบติั อมรา เล็กเริงสินธุ์ (2540, นน. 205-206) ได้อธิบายถึงระเบียบ หมายถึง ข้อบงัคบั
ต่าง ๆ ที่โรงเรียนก าหนดขึน้ให้นักเรียนปฏิบติัตาม เช่น ระเบียบการเข้าเรียนตรงต่อเวลา ระเบียบ
เป็นสิ่งที่ท าให้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสนัติ  วินยั คือ การควบคมุพฤติกรรมของนักเรียนให้
เป็นไปในทางที่พึงปรารถนา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และบุคลิกภาพให้เป็นที่น่าพึงปรารถนาของ
สังคม วินัยที่ดี คือ การที่บุคคลรู้จักการปกครองตนเองและกระท าตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
ด้วยความสมคัรใจ เพราะได้เห็นคุณค่าว่า การปฏิบติัตามระเบียบนัน้จะน ามาซึ่งความมีระเบียบ
และความสงบสุขในสงัคม (บุญชม ศรีสะอาด, 2560) วินัยนักเรียน หมายถึงความประพฤติของ
นกัเรียนโดยนกัเรียนปฏิบติัตามค าสัง่ หรือระเบียบหรือระเบียบข้อบงัคบัของโรงเรียน นอกจากนีย้งั
รวมถึงการให้นกัเรียนรู้จกัควบคมุตนเอง หรือเห็นพ้องกบัข้อบงัคบัที่ก าหนดไว้เพื่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อย อนัจะน ามาเพื่อความเสมอภาคและเกิดความสนัติสขุแก่สมาชิกในโรงเรียนเก่ียวกบัเร่ือง
วินยัคณุธรรมและจริยธรรม 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน  (2523, น. 58) อธิบายว่า ลักษณะวินัยในตนเอง มี
อิทธิพลต่อการแสดงออกทางจริยธรรมและคณุธรรมของบคุคลในระดบัสงู และอาจส าคญัมากกว่า
ลกัษณะทางความรู้ดีชั่ว และความสามารถกระท าสิ่งดีชั่วด้วย ฉะนัน้การให้ความสนใจเก่ียวกับ
ก าเนิดและการเจริญเติบโตของจิตและความมีวินัยในตนเอง จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในเร่ืองนี ้
นกัจิตวิทยาพัฒนาการได้ให้ความสนใจมาเป็นเวลานาน และมีความเห็นว่าความมีวินยัในตนเอง  
จึงเป็นความส าเร็จด้านการมีพัฒนาการทางจิตของบุคคล นั่นคือความมีวินัยในตนเอง เป็น
ลกัษณะส าคญัของผู้ที่บรรลภุาวะทางจิต ฉะนัน้การมีวินัยในตนเอง จึงสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือชี ้
วัดระดับพัฒนาการทางจิตของบุคคลตามทฤษฎีที่ส าคัญ ที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการของวินัยใน
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ตนเอง ซึ่งมี 2 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีของเมาเรอร์ (Mowrer) ว่าด้วยจุดก าเนิดของการควบคุมตน 
และทฤษฎีของเพคและแฮวิคเฮิสต์ (peck havighurst) ว่าด้วยพัฒนาการแรงจูงใจทางจริยธรรม 
ซึง่ยดึการควบคมุของ อีโก้ และซูปเปอร์อีโก้เป็นหลกั 

กรมวิชาการ (2542, น. 21) ให้ความหมายของวินัยว่า หมายถึง ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ ข้อตกลงที่ก าหนดขึน้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้บุคคลประพฤติปฏิบัติในการ
ด ารงชีวิตร่วมกัน เพื่อให้อยู่อย่างราบร่ืน มีความสุข ความส าเร็จ โดยอาศัยการฝึกให้รู้จักการ
ปฏิบติัตน รู้จกัควบคมุตนเอง 

ธนู วฒุิเกียรติไพบูลย์ (2524, น. 4) กล่าวว่าวินัยหมายถึง ระเบียบแบบแผน ข้อ
ปฏิบติัและข้อบงัคบัที่ก าหนดไว้ เพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบติั หากไม่ปฏิบติัตาม อาจจะเกิดความ
เสียหาย หรือความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นเหตใุห้เกิดความผิด และถกูลงโทษในที่สดุ 

สมบูรณ์ สิงห์ค าป้อง (2542, น. 12) สรุปความหมาย ของค าว่าวินัย หมายถึง  
คณุลกัษณะที่อยู่ภายในบคุคล ที่สามารถควบคมุพฤติกรรมของตนเอง ให้ปฏิบติัตามกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผนตามที่สงัคมก าหนดเอาไว้ โดยให้ถือว่าเป็นการบงัคบัให้กระท า 

ความส าคัญและความจ าเป็นในการสร้างระเบียบวินัย  อมรา เล็กเริงสินธุ์ 
(2540, นน. 205-206) กล่าวไว้ว่า 1) วินัยช่วยให้นักเรียนเป็นผู้ ที่มีระเบียบเรียบร้อย สามารถ
ควบคุมตนเองให้อยู่ในระเบียบวินยัในชัน้เรียน ช่วยให้มีความสามัคคีปรองดองในกลุ่มคน ท าให้
การด าเนินงานของครูในชัน้เรียนเป็นไปด้วยดี  2) วินยัวินยัมีส่วนช่วยให้ประสบความส าเร็จในชีวิต 
3) วินัยช่วยให้ประเทศสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใน
สงัคม 4) วินยัช่วยให้ทุกคนรู้จกัควบคมุ และปกครองตนเองตามหลกัประชาธิปไตย ไม่ควรเป็นสิ่ง
ที่บงัคบัมาจากเบือ้งบนแต่เพียงอย่างเดียว หากควรเป็นสิ่งที่ตระหนกัจากภายในแต่ละบคุคล 

ขอบข่ายของวินยันกัเรียน  คือ  วินยัการตรงต่อเวลา  ความหมายของการตรงต่อ
เวลา พนสั หนันาคินทร์ (2542, น. 60) ได้ให้ความหมายการตรงต่อเวลาไว้ว่า หมายถึงการท างาน
หรือท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้  ส าเร็จตามก าหนดเวลา วินัย พัฒนรัฐและคณะ (2546, น. 
16) ได้สรุปว่าการตรงต่อเวลาหมายถึงการท างานหรือการปฏิบติัหน้าที่ให้ตรงเวลาหรือทันเวลา
ตามที่ก าหนด การฝึกให้ตรงต่อเวลาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมีระเบียบวินัย รุจิน์ ภู่สาระ 
(2541, น. 29) นิยามไว้ว่าการตรงต่อเวลา หมายถึงการท ากิจกรรมใด ๆ ให้ส าเร็จไปตามที่ก าหนด
ไว้ ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง และเมื่อรู้ว่าท าสิ่งใดล่าช้า กว่าที่ก าหนดก็ไม่นิ่งนอนใจควรรีบท างานนัน้ให้
ส าเร็จ เพื่อมิให้ล่าช้ากว่าก าหนดมากกว่าเดิม  สรุจิต ค ามะสอน (2548) ได้ให้ค าจ ากดัความ การ
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ตรงต่อเวลาหมายถึง การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดให้เสร็จตามที่ก าหนด เช่น 
นกัเรียนท าแบบฝึกหดัสง่ทนัตามเวลาที่ครูก าหนดทกุครัง้ 

สรุปได้ว่า การตรงต่อเวลาเป็นการกระท ากิจกรรมใด ๆ ที่ต้องมีการวางแผนและ
ให้เสร็จตามก าหนดเวลา ซึ่งถือว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด เราต้องบริหารเวลาให้คุ้มค่ามากที่สุด
เท่าที่เป็นไปได้ 

ทฤษฎีแรงจูงใจ ความหมายของแรงจูงใจ แรงจูงใจ (motive) หมายถึง พลัง 
ความต้องการ สภาวะอารมณ์  ความตัง้ใจ ท่ีผลกัดนัให้คนมีพฤติกรรม และยงัก าหนดทิศทางและ
เป้าหมายของพฤติกรรมนัน้ น าไปสู่ความมุ่งมั่นในความส าเร็จของบุคคลตามเป้าหมายที่วางไว้ 
จารุทศัน์ สนัติสิริสมบูรณ์ (2555) อธิบายว่าแรงจงูใจในการศกึษาระดบัอดุมศกึษามีแนวโน้มสงูขึน้
อันเนื่องมากจากมนุษย์มองว่าปริญญาเป็นปัจจัยพืน้ฐานอย่างหนึ่งในชีวิตเช่นเดียวกับปัจจัยสี่ 
บางครัง้การเลือกเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ มาจากค่านิยมของคนในระยะเวลานัน้ โดยไม่ได้ค านึง
ของความชอบ หรือความถนดัของตนเอง 

ลกัษณะของแรงจูงใจ  แบ่งได้เป็น 2  ประเภท  คือ 1) แรงจูงใจภายใน (intrinsic 
motives) เป็นสิ่งผลกัดนัจากภายในตวับุคคล ซึง่อาจจะเป็น ความคิดเห็น ความสนใจ ความตัง้ใจ 
ความพอใจ ความต้องการ ฯลฯ เหล่านีม้ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร  2) แรงจงูใจภายนอก 
(extrinsic motives) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากการถูกกระตุ้นจากภายนอกจิตใจ อาจจะเกิดจากการ
ต้องการการยอมรับจากผู้ อ่ืน ต้องการการมีชื่อเสียง  ซึ่งกิจกรรมที่ท าให้มนุษย์พึงพอใจและมี
ความสขุนัน้ขบัเคลื่อนโดยแรงจงูใจจากภายใน 

2.2.1.3  ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการที่นกัเรียนมีวินยัในตนเอง แรงจูงใจ ในการเข้า
เรียนของนักเรียน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ตัวนักเรียน ได้แก่ ตัง้ใจ
เรียนมีความพร้อมที่จะเรียน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รับผิดชอบเวลาในการจัดกิจกรรม ให้
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 2)  บทเรียนหรือลักษณะของงาน ได้แก่ มีสื่อที่หลากหลายตาม
ความสนใจของนักเรียน น่าสนใจเหมาะสมกับเนือ้หา ใช้สื่อจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น นักเรียนมี
ส่วนในการผลิตและใช้สื่อ 3)  วิธีการเรียนการสอน ได้แก่ เปิดกว้างให้นักเรียนมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้ สอนมีวิธีการสอนที่สอดคล้องกับเนือ้หาใน
บทเรียนและการฝึกปฏิบัติหลังการสอน  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบั ติจ ริง  4)  
ความสามารถในการถ่ายโอนการเรียนรู้ ได้แก่ มีการน าเข้าสู่บทเรียน ให้โอกาสนักเรียนซักถาม
ปัญหาที่สงสัย สนับสนุนให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ อยากเห็น 5)  องค์ประกอบส าคัญจาก
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สิ่งแวดล้อม ได้แก่ สภาพในโรงเรียนและห้องเรียนท่ีเอือ้ต่อการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติ ใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น สอดแทรกกบัเนือ้หา 

2.2.1.4  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนซึง่เก่ียวข้องกบั
องค์ประกอบที่มีความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการเรียนรู้ของนกัเรียน ประกอบด้วย 

1) ผู้สอน ควรมีการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่
เสมอ อ่านหนังสือที่เก่ียวข้องกับการเรียนที่สนใจให้มากเป็นประสบการณ์ทางการเรียนการสอน 
ความรู้ของครูผู้สอน การถ่ายถอดความรู้ของคณุภาพการสอน มีสื่ออปุกรณ์หลากหลาย เปิดกว้าง
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ความเป็นกันเองกับนักเรียน มีคุณธรรมและมีความ
ยุติธรรม การจูงใจและการกระตุ้นเสริมแรงนักเรียน ให้ความช่วยเหลือ และสามารถแก้ปัญหา
ให้กบันกัเรียนได้  

2) นักเรียน ได้แก่ นกัเรียนเอาใจใส่เป็นพิเศษในการเรียน มีการวางแผนการ
เรียนเพื่อเตรียมตวัให้พร้อมอยู่เสมอ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความเพียรพยายามที่จะท าสิ่งใด
สิ่งหนึ่งโดยไม่ย่อท้อต่ออปุสรรคเพื่อให้บรรลตุามเปา้หมาย 

2.2.1.5  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผ่องใส เพ็ชรรักษ์, อาทร จิต
สนุทรชยักุล, และ ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล (2555, น. 24) ให้ความหมายของ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจากการฝึกฝนหรือประสบการณ์
ของนักเรียน ซึ่งสามารถวัดได้จากการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ  ขณะที่หฤษฎ์ เลิศอนันตกร 
(2554, น. 12) ให้ความหมายของ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความส าเร็จท่ีได้จาก
กระบวนการเรียนการสอน อันเกิดจากการได้รับการฝึกฝน สัง่สอนในด้านความรู้ และทักษะที่ได้
พัฒนาขึน้ การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถของนักเรียน
แสดงออกในรูปของคะแนนหรือเกรดเฉลี่ยสะสม 

จึงสรุปได้ว่า  นักเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้ (Attendance and 
Higher GPA) หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกที่มีลกัษณะในการ
เข้าเรียน ได้แก่ จ านวนการเข้าร่วมชัน้เรียน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการแสวงหาความรู้ มีแรงจงูใจในการเข้า
ชัน้เรียน ท าให้ได้ผลลพัธ์ทางการเรียนที่ดีทัง้ด้านเกรดเฉลี่ยที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ชีวิต 
ตลอดจนมีความสขุในการเข้าชัน้เรียน 

2.2.2 ทักษะทางอารมณ์สังคม 
ทักษะทางอารมณ์สังคม ความหมายคือ ทักษะชีวิตที่ทุกคนจะต้องใช้เพื่อการอยู่

ร่วมกันกับผู้ อ่ืนในสังคมและมีความสุขในตลอดช่วงชีวิต (ปริญญา เรืองทิพย์ , ภัทราวดี มากมี, 
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กนก พานทอง, ปิยะทิพย์ ประดุจพรม, และ ประวิทย์ ทองไชย, 2561) นอกเหนือจากทักษะทาง
วิชาการแล้วทักษะทางอารมณ์สงัคมจึงมีความส าคัญที่จ าเป็นที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝน เนื่องจาก
ส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนนัน้ ๆ โดยตรง อีกทัง้ยังสามารถช่วยป้องกันและลดทอนปัญหา
พฤติกรรมต่าง ๆ ได้ดีอีกด้วย ส่วนพ.ญ. นภัทร สิทธาโนมัย (2563) (ออนไลน์) อธิบายว่า การ
เรียนรู้ทางอารมณ์สงัคม (social and emotional learning; SEL) หมายถึง กระบวนการที่คนรับรู้
และบริหารอารมณ์ของตนเอง เข้าใจตนเองและแสดงความเห็นใจผู้ อ่ืน รู้จักสร้างและการรักษา
ความสมัพนัธ์ที่เกิดขึน้ รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อความสมัพนัธ์นัน้ 

การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมช่วยเพิ่มขีดความสามารถของนักเรียนในการ       
บูรณาการด้านทักษะ ทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อรับมือกบักิจวตัรประจ าวนัและเหตกุารณ์เฉพาะ
หน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม คาเซิล (CASEL, 2017) (ออนไลน์) อธิบายว่า
องค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมความสามารถทัง้ภายในคน (Intrapersonal) ความสมัพันธ์ระหว่างคน 
(Interpersonal) และการรับรู้ (Cognitive) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่  

1) การตระหนักรู้ในตัวเอง (Self-awareness) ความสามารถในการรับรู้อารมณ์
ความคิดและค่านิยมของตนเองได้อย่างแม่นย าและตระหนกัได้ว่ามีผลต่อพฤติกรรมอย่างไร เป็น
ความสามารถในการประเมินจดุแข็งและข้อจ ากดัของตนเองอย่างถกูต้องด้วยความรู้สกึมัน่ใจ มอง
โลกในแง่ดีและมีทศันคติเชิงบวก (Growth Mindset) 

2) การรู้จักบริหารจัดการอารมณ์ (Self-management) ความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรมของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ส าเร็จ มีการบริหาร
ความเครียด ควบคุมความรู้สึกและสร้างแรงจูง ใจให้ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
ความสามารถในการก าหนดและลงมือท าเพื่อให้บรรลเุปา้หมายส่วนคนและเปา้หมายด้านวิชาการ 

3) ความตระหนักรู้ด้านสังคม (Social awareness) ความสามารถในการเข้าใจ
ในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภูมิหลังของผู้ อ่ืน และมีความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ื น เป็น
ความสามารถในการเข้าใจบรรทดัฐานทางสงัคมและจริยธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม เข้าใจลกัษณะ
สงัคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชมุชน 

4) การมีทักษะด้านความสัมพันธ์ (Relationship skills) ความสามารถในการ
สร้างและรักษาความสมัพนัธ์ที่ดีต่อคนและกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย เป็นความสามารถในการ
สื่อสารอย่างชัดเจน มีการฟังที่ดี ท างานร่วมกันผู้ อ่ืนได้ ต่อต้านความไม่เหมาะสมของสงัคม ไกล่
เกลี่ยความขดัแย้งอย่างประนีประนอม ร้องขอและให้ความช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น 
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5) การมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัดสินใจ (Responsible decision making) 
ความสามารถเลือกแสดงพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์ และการมีปฏิสมัพันธ์ทางสังคมบนพืน้ฐาน
ของจริยธรรมสากล ค านึงถึงความปลอดภัย และบรรทดัฐานของสงัคม พิจารณาถึงผลที่ตามของ
การกระท าที่จะเกิดขึน้ต่อตนเองและผู้ อ่ืน 

สรุปได้ว่านักเรียนมีทักษะทางอารมณ์สังคม (Social/Emotional Skill Building) 
หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกที่มีการรับรู้และบริหารอารมณ์ของ
นกัเรียน มีความเข้าใจตนเองและแสดงความเข้าใจผู้ อ่ืน มีมนุษยสมัพันธ์รู้จักสร้างและการรักษา
ความสมัพันธ์ที่เกิดขึน้กบัผู้ อ่ืนในสงัคม รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อความสมัพันธ์นัน้ เพื่อการอยู่
ร่วมกนักบัผู้ อ่ืนอย่างมีความสขุ 

2.2.3 พฤติกรรมที่สังคมยอมรับ 
พฤติกรรมที่สังคมยอมรับ  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2546) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมว่าหมายถึง  การกระท าหรืออาการที่
แสดงออกทางกล้ามเนือ้  ความคิด และความรู้สึก  เพื่อตอบสนองสิ่งเร้า  สอดคล้องกบัธนญัญา ธี
ระอกนิษฐ์ (2555, น. 5) อธิบายว่า พฤติกรรม หมายถึง  อาการที่แสดงออกของมนุษย์ ปฏิกิริยา
โต้ตอบต่อสิ่งเร้าที่อยู่รอบตวั  โดยจากการสงัเกตหรือการใช้เคร่ืองมือช่วยวดัพฤติกรรม ซึง่ส่งผลต่อ
กระบวนการทางร่างกาย 

สรุปได้ว่าพฤติกรรม หมายถึง การกระท าของคนหรือปฏิกิริยาภายในร่างกายที่
แสดงออกให้ผู้ อ่ืนสามารถสังเกตได้ผ่านประสาทสัมผัส  เช่น  การสังเกต  หรือใช้เคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร์ และการกระท าของคนหรือปฏิกิริยาภายในร่างกายหรือประสบการณ์ส่วนคนที่เป็น
กระบวนการภายในจิตใจที่ไม่สามารถสงัเกตได้โดยตรง 

ทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านลกัษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกแตกต่างกัน  ประกอบด้วย
การเรียนรู้ 3  ด้าน ได้แก่ พทุธิพิสยั (Cognitive Domain) จิตพิสยั (Affective Domain) ทกัษะพิสยั 
(Psychomotor Domain) 

1) พุทธิพิสยั (Cognitive Domain) คือ พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านความรู้ โดยเน้น
กระบวนการของสมอง ในการรับรู้ จดจ า และพฒันาไปสู่สติปัญญา เพื่อน าความรู้ที่ได้มาจากการ
สงัเคราะห์ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวนั บลมู, เอนเกิลฮาร์ท, เฟิร์ท, ฮิลล์และคราทวูล์ 
(Bloom, Engelhart, Furst, Hill, & Krathwohl, 1956) อธิบายว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิ
พิสยั ประกอบด้วย 6 ระดับ  คือ ความรู้ (Knowledge) คือ ความสามารถจดจ าสิ่งที่เกิดขึน้โดยที่
ไม่ ต้ อ งใช้ความ เข้ าใจ  สามารถระลึ กความทรงจ า นั น้ ได้ เมื่ อ ต้ อ งการ  ความ เข้ า ใจ 
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(Comprehension) คือ ความสามารถในการท าความเข้าใจและตีความหมายข้อมูลที่ได้รับรู้มา  
การน าไปใช้ (Application) คือ ความสามารถในการน าสิ่งที่เรียนรู้มาไปใช้กับเหตุการณ์ที่ต้อง
เผชิญ  การวิเคราะห์ (Analysis) คือ ความสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ของข้อมูลที่ได้
รับมา  การสงัเคราะห์ (Synthesis) คือ ความสามารถในการตกผลึกองค์ประกอบย่อย ๆ ที่ได้จาก
การวิเคราะห์  และการประเมิน (Evaluation) คือ ความสามารถในการตัดสินคณุค่าของสิ่งต่าง ๆ 
และหาข้อสรุปอย่างมีเหตุผล ในปี 2001 แอนเดอร์สนั และคณะ (Anderson et al., 2001) ได้ท า
การปรับปรุงการแบ่งระดับของพฤติกรรมการเรียนรู้เป็น 2 ด้าน ได้แก่ การจ า (Remember) คือ 
ความสามารถในการจดจ าและระลึกความรู้จากความจ าได้ และความเข้าใจ (Understand) คือ 
ความสามารถในการสร้างความหมายจากสิ่งที่ ได้ เรียนมา  การประยุกต์ใช้ (Apply) คือ 
ความสามารถในใช้กระบวนการที่ได้เรียนรู้มาในการลงมือท า ประยุกต์ใช้ในเหตกุารณ์ที่ต้องเผชิญ  
การวิเคราะห์ (Analyze) คือ ความสามารถในการแยกย่อยความรู้ออกเป็นกลุ่มและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึน้ เพื่อจัดระบบและทราบวัตถุประสงค์ของความรู้แต่ละส่วน  การประเมิน 
(Evaluate) คือ ความสามารถในการตดัสินและวิพากษ์คณุค่าของสิ่งต่าง ๆ และหาข้อสรุปอย่างมี
เหตผุล  ความสร้างสรรค์ (Create) คือ ความสามารถในรวบรวมองค์ประกอบของความรู้ที่ได้เรียน
มาเพื่อการสร้างสิ่งใหม่ 

2) ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) คือ พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะ
อนัพึงประสงค์ เป็นกระบวนการที่เก่ียวกบัความรู้สึกทางจิตใจ ซึ่งรวมถึงความสนใจ อารมณ์ เจต
คติ ค่านิยมและคณุธรรม โดยที่แอนเดอร์สนั และคณะ (Anderson et al., 2001) ได้แบ่งระดับจิต
พิสัยออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1) การรับรู้ (Receiving) คือ ความสามารถในการรับรู้ต่อสิ่งเร้า 
เพื่อให้เกิดความตระหนกั (Awareness) และเปิดรับต่อสิ่งเร้า (Willingness to receive) หรือเลือก
ให้ความสนใจต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง (Selected attention) 2) การตอบสนอง (Responding) คือ 
ความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ เต็มใจในการตอบสนอง 
(willing responses) หรือรู้สึกพอใจ (feelings of satisfaction) 3) การให้คุณค่า (Valuing) คือ 
ความสามารถในการเห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความเชื่อต่อปรากฏการณ์ (Phenomenon) 
พฤติกรรม (Behavior) หรือข่าวสาร (piece of information) ที่คนให้การยอมรับ ก่อให้เกิดความ
เชื่อและทัศนคติที่ดีงาม 4) การจัดระบบ (Organizing) คือ ความสามารถในการจัดล าดับการให้
คุณค่าต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งและสร้างให้เกิดเป็นค่านิยมและแนวคิด และ 5) การสร้างลักษณะนิสัย 
(Characterization) คือ ความสามารถในการสะท้อนความคิดและความเชื่อผ่านพฤติกรรมที่
แสดงออก 
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3) ด้านทกัษะพิสยั (Psychomotor Domain) คือ พฤติกรรมในการแสดงถึงความ
ช านาญในทกัษะเฉพาะด้าน โดยแสดงออกผ่านการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ตอบสนองอย่างเป็น
ธรรมชาติ ฮาร์โรล (Harrow, 1972) แบ่งทกัษะพิสยัออกเป็น 6 ระดบั ดงันี ้

3.1) การสะท้อนการเคลื่อนไหว (Reflex movement) คือ การตอบสนองของ
ร่างกายโดยอตัโนมติั 

3.2) การเคลื่อนไหวของร่างขัน้พืน้ฐาน (Fundamental movement) คือ การ
เคลื่อนไหวโดยทัว่ไปของร่างกาย เช่น การเดิน การว่ิงเป็นต้น 

3.3) ความสามารถในการรับรู้ (Perceptual abilities) คือ การเคลื่อนไหวของ
ร่างกายเมื่อได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมผ่านประสาทสมัผสั เช่น การเห็น การได้ยิน การจบั เป็น
ต้น 

3.4) ความสามารถทางกายภาพ (Physical abilities) คือ สมรรถภาพของ
ร่างกาย เช่น ความอดทน ความยืดหยุ่น ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ระยะเวลาในการ
ตอบสนอง เป็นต้น 

3.5) การเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว (Skilled movements) คือ ทักษะการ
เคลื่อนไหวที่พฒันามาจากการเรียนรู้ในการท ากิจกรรม เช่น การเลน่กีฬา การแสดง เป็นต้น 

3.6) ทักษะการสื่อสารผ่านอวัจนภาษา (Nondiscursive communication) 
คือ การแสดงความรู้สึกผ่านกริยา ท่าทาง สีหน้าหรือการเคลื่อนไหว เป็นการสี่อความหมายและ
ตีความทางการสื่อสารโดยไม่ผ่านค าพดู 

สว่นเดฟ (Dave, 1970) แบ่งทกัษะพิสยัออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้
1) การลอกเลียนแบบ (Imitation) คือ ความสามารถในการสงัเกตและท าตามคน

อ่ืน 
2) การปฏิบัติตามค าสั่ง (Manipulation) คือ ความสามารถในการแสดงทักษะ

โดยการท าตามค าสัง่ 
3) การปฏิบติัด้วยความแม่นย า (Precision) คือ ความสามารถในการแสดงออก

อย่างมีทกัษะ โดยปราศจากค าแนะน าหรือต้นแบบ 
4) การประสานสัมพันธ์ (Articulation) ความสามารถในการปฏิบัติอย่าง

คลอ่งแคลว่ มีการประสานงานของระบบประสาทสมัผสั 
5) การปฏิบติัจนเป็นธรรมชาติ (Naturalization) คือ ความสามารถในการปฏิบติั

อย่างเป็นธรรมชาติหรือท าได้อย่างเป็นอตัโนมติั 
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ต่อมาซิมป์สนั (Simpson, 1972) แบ่งทกัษะพิสยัออกเป็น 7 ระดบั ดงันี ้
1) การรับรู้ (Perception) คือ ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสในการ

แสดงออกของร่างกาย 
2) การเตรียมพร้อม (Set) คือ การเตรียมความพร้อมของร่างกายจิตใจและ

อารมณ์เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ 
3) การตอบสนองต่อค าสั่ง (Guided Response) คือ ความสามารถในการ

กระท าโดยได้การแนะน าจากคนอ่ืนหรือการท าตามคู่มือ 
4) การปฏิบัติจนเกิดเป็นทักษะ (Mechanism) คือ ความสามารถในการ

ตอบสนองต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้จนกลายเป็นนิสยั และปฏิบติัได้อย่างมัน่ใจ 
5) ก า รต อ บ ส น อ ง ต่ อ สิ่ ง ที่ ซั บ ซ้ อ น  (Complex Overt Response) คื อ 

ความสามารถในปฏิบติัโดยไม่ลงัเลผ่านทกัษะของร่างกายที่ตอบสนองอย่างอตัโนมติั 
6) การปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม (Adaptation) คือ ความสามารถในการดดัแปลง

ทกัษะที่ได้เรียนให้เข้ากบัสถานการณ์ต่าง ๆ 
7) การริเร่ิม (Origination) คือ การริเร่ิมรูปแบบการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ โดยอาศยัความรู้ ความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ 
จึงสรุปได้ว่า นักเรียนมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ (Decrease in Misbehavior) 

หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกที่แสดงออกมาและสงัคมให้การ
ยอมรับ เป็นการแสดงออกทางกาย กิริยาท่าทางและค าพูด ตลอดจนพฤติกรรมที่สะท้อนมาจาก
การมีจิตใจที่ดี ได้แก่ การให้ความเคารพผู้ ใหญ่ ไม่พูดจ้วงจาบหยาบคาย การรู้จักคุณของสงัคม
และประเทศชาติโดยการเป็นพลเมืองดีและตอบแทนต่อสงัคม 

2.2.4 ทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 
ทศันคติของนกัเรียนที่มีต่อโรงเรียนเป็นปัจจยัส าคญัของการเรียนในโรงเรียนเพราะมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักเรียน หากนักเรียนมีทัศนคติที่ดี ต่อโรงเรียนจะท าให้นักเรียนได้รับ
ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเรียนการสอนและมีความสุขที่ได้มาโรงเรียน แต่ในทางกลบักัน ถ้า
นักเรียนเกิดทัศนคติเชิงลบต่อโรงเรียน อาจจะท าให้นักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรม และการหนี
เรียนได้ (อรนชุ กนัสิทธ์ิ, 2542) ซึง่มีผู้ให้ความหมายไว้ดงันี ้

ไทรแอนดิส  (Triandis, 1971, p. 3) ให้ค าก าจดัความของทศันคติไว้ว่า ทศันคติเป็น
ความรู้สึกแฝงที่ใช้อารมณ์เป็นตัวควบคุม เป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่ก่อให้เกิดการ
แสดงออกต่อสถานการณ์ทางสงัคม 
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อนาสตาซี (Anastasi, 1976, p. 435) อธิบายว่า ทัศนคติ คือ ความโน้มเอียงที่มี
ปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเร้าที่ก าหนดให้ทัง้ทางบวกและทางลบ ทัศนคติไม่สามารถสังเกตเห็นได้
โดยตรงแต่สามารถสรุปพาดพิง (Inferred) ได้จากพฤติกรรมที่สงัเกตได้ 

โรเจอร์ส (Rogers, 1978) ให้ความหมายว่า ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของ
คนในการเตรียมปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งเร้าที่อยู่รอบตวั หรือความเป็นไปได้ในการแสดงพฤติกรรม
เชิงบวกหรือเชิงลบต่อสถานการณ์บางอย่าง 

อรนุช กันสิทธ์ิ (2542) ให้ความหมายว่า  หมายถึง ความคิด ความรู้สึก และความ
พร้อมของจิตใจที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ สามารถแสดงออกในลกัษณะพอใจ
หรือไม่พอใจก็ได้ ซึง่แต่ละคนจะมีการตอบสนองที่แตกต่างกนั 

บรุฉัตร จนัทร์แดง, เสาวลกัษณ์ โกศลกิตติอมัพร, และ สญัญา เคณาภูมิ (2562, นน. 
424-432) (ออนไลน์)  ได้อธิบายว่า  สาเหตุที่ท าให้มนุษย์ตัดสินใจเลือกที่จะกระท าในสิ่งต่าง ๆ 
ออกมาจากพฤติกรรมภายในที่คนภายนอกไม่สามารถสังเกตเห็นได้ ได้แก่  ความคิด ความเชื่อ 
เจตคติ  ซึ่งมีปัจจยัต่าง ๆ มากมายที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนษุย์  พฤติกรรมด้าน
เจตคติ  

ชุดา จิตพิทักษ์ (2525) ได้อธิบายว่าสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์มี 2 ประเภท 
คือ 1) ลกัษณะนิสยัส่วนตวัของมนุษย์แต่ละคน ประกอบด้วย  ความเชื่อ หมายถึง การที่คนคิดว่า
การกระท าบางอย่างหรือปรากฏการณ์บางอย่างหรือสิ่งของบางอย่าง หรือคุณสมบัติของสิ่งของ 
หรือของคนบางอย่างมีอยู่จริงหรือเกิดขึน้จริง ๆ กลา่วโดยสรุปคือ การที่คนหนึ่งคิดถึงอาจจะดีในแง่
ข้อเท็จจริงได้ แต่ถ้าเขาคิดว่าความจริงเป็น เช่นนัน้แล้ว นัน่คือความเชื่อของเขา  ค่านิยม หมายถึง 
แนวความคิดและพฤติกรรมของบคุคลในสงัคมที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคณุค่า ซึง่เป็นลกัษณะพิเศษของ
คนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งเก่ียวกบัว่าอะไรเป็นสิ่งดี และยอมรับมาปฏิบติัตาม ค่านิยมมกัเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลาและความคิดเห็นของคนในสงัคม ค่านิยมจึงเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ การประเมิน 
การเลือกและการตดัสินใจของบุคคลว่าควรท าหรือไม่ควรท า มีค่าหรือไม่มีค่า ส าคญัหรือไม่ส าคญั  
ทศันคติ หมายถึง สภาวะความพร้อมทางจิตที่เก่ียวข้องกบัความคิด  ความรู้สึก  และแนวโน้มของ
พฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคล  สิ่งของ  สถานการณ์ต่าง ๆ ไปในทิศทางใดเป็นแนวโน้มหรือขัน้
เตรียมพร้อมของพฤติกรรม นักจิตวิทยาบางท่านเรียกว่า ทัศนคติเป็นการตอบสนองสิ่งเร้าทาง
จิตใจ (ฑิตยา สวุรรณะชฎ, 2527, น. 223) ทศันคติเป็นแนวโน้มในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของ
บุคคล ในการแสดงความคิดเห็นในลักษณะ สัน้ๆ ง่าย อาจจะเรียกได้ว่า เป็นการแสดงความ
คิดเห็นเมื่อถูกถามเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง แต่สิ่งที่ก าหนดเวลาและปริมาณของพฤติกรรมนัน้ 
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เรียกว่าแรงจูงใจ ดังนัน้ ทัศนคติจึงเป็นตวัก าหนดแรงจูงใจ และแรงจูงใจเป็นผู้ก าหนดพฤติกรรม
อีกทอดหนึ่ง  บุคลิกภาพ คือ ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลในด้านต่าง ๆ ทัง้ภายนอกและ
ภายใน ซึ่งเป็นลกัษณะรวมของบุคคล และวิธีการแสดงออกทางพฤติกรรม ซึ่งก าหนดการปรับตัว
ตามแบบฉบับ ของแต่ละบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม  2)  กระบวนการอ่ืน ๆ ทางสังคมซึ่งไม่ เก่ียวกับ
ลกัษณะนิสยัส่วนตัวของมนุษย์ สามารถแบ่งเป็น ประเด็นได้  คือ สิ่งกระตุ้นพฤติกรรม (Stimulus 
Object) และความเข้มข้นของสิ่งกระตุ้นพฤติกรรม (Strength of Stimulus Object) พฤติกรรมจะ
เกิดขึน้ไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งกระตุ้นพฤติกรรม สิ่งกระตุ้นพฤติกรรมนัน้เป็นอะไรก็ได้ เช่น อาหาร เสียงปืน 
ค าสบประมาท ฯลฯ  สถานการณ์ (Situation)หมายถึง สิ่งแวดล้อมทัง้ที่เป็นคน และไม่ใช่คน ซึ่งอยู่
ในสภาวะที่คนก าลงัจะมีพฤติกรรม 

จากแนวคิดเร่ืองพฤติกรรมข้างต้น ท าให้ทราบว่าพฤติกรรม จะมีพืน้ฐานมาจาก
ความรู้ และทศันคติที่คอยผลกัดันให้เกิดพฤติกรรมซึ่งในแต่ละคนจะมีพฤติกรรมแตกต่างกนัออก 
ไปสืบเนื่องมาจากการได้รับความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ไม่เท่ากัน รวมถึงการตีความหมายของสารที่
ได้รับมาไปคนละทิศคนละทางอีกด้วย ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่า การสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ มีประโยชน์ในการ
ท าให้คนมีความรู้ าความรู้ที่ได้มาสร้างทศันคติสดุท้ายจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของคน  

สรุปได้ว่า นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน (Positive Student Attitude) หมายถึง 
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกที่แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกเชิงบวกของ
นกัเรียนต่อโรงเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ได้แก่ การแสดงความเป็นมิตรต่อครูและบุคลากร
ทางการศกึษา ความตัง้ใจในการมาเรียน การพดูกลา่วถึงโรงเรียนในทางที่ดี 

2.2.5 การมีอิสระแห่งตนและมีความเป็นตัวตนเฉพาะด้าน 
ยุคปัจจุบันเด็กส่วนมากใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือไปจากการควบคุมดูแลจาก

ผู้ปกครอง ทัง้นีเ้พราะพ่อแม่ต้องออกไปท างานเพื่อหาเลีย้งครอบครัว เด็กจึงถูกให้อยู่บ้านตาม
ล าพังเป็นช่วงเวลานาน  จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาการควบคมุพฤติกรรมของตนเองให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ด้วยการพฒันาอิสระแห่งตน เพื่อการสร้างสมัพันธภาพที่ดีกับสมาชิกใน
ครอบครัวและคนอ่ืนได้ ในช่วงวยัเด็กอิสระแห่งตนจะพัฒนามาจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ทางสงัคม ดงันัน้เด็กจะมีการพึ่งพาตนเอง และการตดัสินใจด้วยตวัเองเพิ่มมาก
ขึน้ ในขณะเดียวกันเอกลักษณ์แห่งตนก็จะมีมากขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการควบคุมตนเองมาก
ยิ่งขึน้ด้วย เด็กส่วนมากจะสามารถบรรลุต่อภารกิจดังกล่าวได้นัน้ มักจะประสบปัญหาทางด้าน
พฤติกรรมและความยุ่งยากต่าง ๆ ตามมาเป็นอนัมาก นอกจากนัน้ เมื่อเด็กเร่ิมเกิดวฒุิภาวะ อิสระ
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แห่งตนจะเร่ิมมีบทบาทส าคัญต่อความสุขของเด็ก ดังนัน้พ่อแม่จะต้องให้ความสนใจ ต้องให้
โอกาสแก่เด็กในการตดัสินใจในสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองอีกด้วย  อิสระแห่งตนเป็นแนวคิดเชิงจิตวิทยา 
ที่สามารถอธิบายถึงการด ารงชีวิตของเด็กที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน เด็กก็ต้องปรับตัว
หลาย ๆ ด้าน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ซึ่งมีความซับซ้อนมากยิ่งขึน้ และอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อเด็กได้ หนึ่งของ
พัฒนาการของเด็กก็คือ การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ ด้วยความอิสระ ใน
ขณะเดียวกันก็ยังคงต้องมีการเชื่อมสัมพันธ์ (Connectedness) และแสวงหาการสนับสนุน 
(Seeking  support) จากผู้ อ่ืน โดยเฉพาะจากพ่อแม่ ซึ่งต้องอบรมสั่งสอนลูกให้มีอิสระแห่งตน 
เพื่ อที่ จะสามารถแสดงความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่า อิสระแห่งตน (Autonomy) จะเป็นแนวคิดทัง้ใน
เชิงปรัชญาและจิตวิทยา ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน อันมีจุดเร่ิมต้นในบริบทของสงัคมและ
วฒันธรรมของชาวตะวนัตกก็ตาม แต่อิสระแห่งตนก็เป็นแนวคิดที่ส าคญัของสงัคมตะวนัออกด้วย
เช่นกัน  ที่ส่งเสริมให้คนสามารถแสวงหาเป้าหมายของชีวิต ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีการเชื่อม
สมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้ อ่ืนได้อีกด้วย 

2.2.5.1 ความหมายอิสระแห่งตน นักวิชาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มี
การให้ความหมายอิสระแห่งตนไว้หลายมมุมอง ดงันี ้

เบคเคิร์ท (Beckert, 2005, p. 1) อธิบายว่า หมายถึง ความสามารถของคนใน
การปกครองตนเองให้อยู่ในกฎระเบียบ ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาละติน 2 ค า คือ “Autos” ท่ี
แปลว่า self (ตนเอง) และ “Nomos” ที่แปลว่า rule (กฎระเบียบ) ดังนัน้ค าว่า อิสระแห่งตน จึงมี
นิยามว่า ความสามารถของคนในการก ากับและปกครองตนเอง ในขณะที่ นูม (M. Noom, 1999, 
p. 5) ได้ให้ความหมายของอิสระแห่งตนว่าคือ ความสามารถของคนในการก าหนดทิศทางชีวิตของ
ตนเอง ด้วยการใช้ความคิดในการเลือกและนิยามเปา้หมายของตนเอง มีความรู้สกึเชื่อมัน่ในความ
เชื่อในการเลือกและเปา้หมายของตนเอง และการพฒันาวิธีการเพื่อที่จะบรรลตุามเปา้หมายนัน้ 

นูม, ดีโกวิกและมีอัส (M. J. Noom, Dekovic, & Meeus, 1999, pp. 771-772) 
ได้สรุปความหมายว่าหมายถึง ความสามารถในการก าหนดเป้าหมายชีวิตด้วยตนเอง สามารถ
ปกครองตนเองได้ทัง้ทางด้านเจตคติ ด้านอารมณ์และด้านการกระท า 

แฟรงค์เกน และมูริส (Franken & Muris, 2005) ได้นิยาม ว่าเป็นความสามารถ
ในการแสดงออกถึงการมีวฒุิภาวะและความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจของตนเอง โดยมีความคิด
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ที่ไม่ขึน้อยู่กับผู้ อ่ืน ซึ่งการมีอิสระแห่งตนนี เ้ป็นการพัฒนาศักยภาพและเติมเต็มความสุขให้กับ
ตนเอง 

รัสเซลล์ และบาคเคน (Russell & Bakken, 2002, p. 1) นิยามว่า หมายถึง  
ความสามารถของคนในการคิด รู้สึก ตัดสินใจ และกระท าด้วยตนเอง ส่วน ไรอัน และเดซี่ (R. 
Ryan & Deci, 2006) ได้นิยามความหมายของอิสระแห่งตน (Personal autonomy) ว่าหมายถึง 
กา รก ากับ ด้ วยตน เอ ง  (Regulation by the self) ซึ่ งต รง ข้ ามกับ ค าว่ าก ารถู กค รอบ ง า 
(Heteronomy) ซึ่งหมายถึง การก ากบัควบคมุ (Controlled regulation) หรือการควบคมุที่ไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคน (Self-endorsement) นัน้ ๆ ซึ่งอิสระแห่งตนจะต้องเกิดควบคู่ไปกับทัง้
สมรรถวิสยั (Competence) และการเชื่อมสมัพนัธ์ (Connectedness) อนัดีกบัคนอ่ืนอีกด้วย 

แฟรงค์เกน และมูริส (Franken & Muris, 2005) นิยามว่า หมายถึง  พลวัตของ
บคุลิกภาพที่สามารถท าให้เกิดวฒุิภาวะ มีความรับผิดชอบ และปลดเปลือ้งจากการพนัธนาการกบั
ตนเอง เกิดขึน้จากจิตภายใน (Intrapsychic) เพื่อค้นหาวิธีการอยู่รอด แสวงหาความสุข และเติม
เต็มศกัยภาพแห่งตน ส่วน ดวอร์กิน (Dworkin, 1988, pp. 20, 108) ว่าหมายถึง ขีดความสามารถ
ขัน้รอง (Second-order capacity) ที่ใช้ไตร่ตรองทางเลือกความต้องการ หรือความปรารถนาของ
ตนเองที่สงูกว่า (First-order preferences, desires, wishes) และขีดความสามารถในการยอมรับ
หรือพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงทางเลือกความต้องการ หรือความปรารถนาทางเลือกและค่านิยมที่
ในระดับที่สูงขึน้ ด้วยการแสดงออกถึงความสามารถดังกล่าว ให้ความหมายและสร้างความ
สอดคล้องให้กบัชีวิตของตนเอง และรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองเป็น 

ไรอนั และโพเวลสนั (Richard M. Ryan & Powelson, 1991) ได้รวบรวมแนวคิด
เก่ียวกบัอิสระแห่งตนว่าหมาย ถึง กระบวนการในการปกครองตนเอง (Self-rule) ด้วยการก ากบัทัง้
พฤติกรรมและประสบการณ์ของตนเอง และการวางกฎเกณฑ์เพื่อให้เกิดความคิดริเร่ิมและมีแนว
ทางการปฏิบัติ อิสระแห่งตน จึงน ามาซึ่งอิสรภาพ (Freedom) เอกลักษณ์ (Identity) ความ
รับผิดชอบ (Responsibility) และการควบคมุตนเอง (Self-control) ขณะที่ คอร์เร่ (Corey, 2016) 
นิยามว่า หมายถึง การที่ปัจเจกคนสามารถด าเนินชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติ (Spontaneity) ด้วยการ
ตระหนักรู้ มีขีดความสามารถสร้างความใกล้ชิดกับผู้ อ่ืน (The capacity for intimacy) ตัดสินใจ
ใหม่ (Re-decision) เป็นตัวของตัวเองมากขึน้ (Empowerment) และมั่นคงหนักแน่นในการเลือก
ด าเนินชีวิต มีเป้าหมายเพื่อก ากับตนเอง (Self-regulation) ก าหนดตนเอง (Self-determination) 
และอยู่นอกเหนือจากการควบคมุของคนอ่ืน 
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วิทิต มนัสชีวิน (2561, น. 15) ให้ความหมายว่า เป็นการแสดงจุดยืนของตนเอง 
และตระหนกัถึงความต้องการและสร้างทางเลือกของตนเองได้ โดยไม่สนใจสิ่งเร้าภายนอกในการ
ประกอบการตดัสินใจ อีกทัง้ยอมรับต่อผลที่จะเกิดขึน้จากการตดัสินใจของตนเองได้ 

ศิริพร ยาวิราช (2555, น. 48) อธิบายว่า หมายถึง การมีจุดยืนของตนเอง และมี
ความมัน่ใจในการปฏิบติัตามความคิดของตนเองโดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ อ่ืน 

เสรี ใหม่จันทร์ (2553, น. 22) ให้ความหมายว่า การแสดงออกทางพฤติกรรม 
อารมณ์ และความคิดที่มีความเชื่อมั่นและความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง โดยการ
แสดงออกนัน้มีความถกูต้อง และอยู่ภายใต้การยอมรับของสงัคม 

ประนิษฐา วรพทุธ (2543, น. 7) นิยามว่าหมายถึง ความเป็นตวัของตวัเองในการ
แสดงความรู้สึก ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ อ่ืนและสามารถแสดงความคิดเห็นที่มีความแตกต่าง
จากอยู่อ่ืน โดยการแสดงออกนัน้ตัง้อยู่บนพืน้ฐานที่สงัคมให้การยอมรับ 

จึงส รุปได้ว่า อิสระแห่งตนและมีความเป็นตัวตนเฉพาะด้าน  หมายถึง 
คุณลกัษณะที่คนสามารถกระท าแสดงความรู้สึก และใช้ความคิดเพื่อก ากับตนเอง พึ่งพาตนเอง 
รับผิดชอบต่อตนเอง และประเมินตนเองได้ถกูต้อง นอกจากนัน้ คนยงัต้องเชื่อมัน่ในเป้าหมายชีวิต
ของตนเองที่ต้องอยู่บนพืน้ฐานของความจริงตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้อง และสามารถสร้าง
สมัพนัธภาพอนัดีกบัผู้ อ่ืนอีกด้วย 

2.2.5.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับอิสระแห่งตน (Concepts and Theories of 
Autonomy) 

1) อิสระแห่งตนในเชิงปรัชญา (Philosophical Perspectives of Autonomy) 
เทเลอร์ (Taylor, 2005, pp. 602-628) ได้ศึกษาและให้แนวคิดเก่ียวกบัอิสระ

แห่งตนว่า  มีความแพร่หลายมากยิ่งขึน้โดยเฉพาะสาขาปรัชญาคติธรรม (Moral philosophy) 
สาขาที่เก่ียวกับธรรมชาติ คุณค่า และวิธีการสร้างอิสระแห่งตน ซึ่งมาจากแนวคิดของนักปรัชญา 
เช่น อิมมานูเอล แค้นท์ (Immanuel Kant) ซึ่งเป็นคนที่มีความส าคัญต่อทฤษฎีอิสระแห่งตนเชิง
จริยธรรม (Ethical theories) ในยุคแรกๆ ที่มีแนวคิดว่า คนจะมีอิสระแห่งตนได้ ถ้าปณิธาน  (Will) 
ของคนเกิดจากความสนใจของคน (Personal interests) ที่แท้จริงเท่านัน้ ในขณะที่นกัปรัชญากลุ่ม
แค้นท์ยุคใหม่ (Neo-Kantians) เช่น แฮร่ี แฟรงค์เฟิร์ต (Harry Frankfurt) และเจอรัลด์ ดวอร์กิน 
(Gerald Dworkin)  มีแนวคิดเก่ียวกับอิสระแห่งตนระดับปัจเจกคนว่า คนจะมีอิสระแห่งตนได้
ขึน้อยู่กับความปรารถนา (Desires) การกระท า (Actions) และลักษณะนิสัย (Characters) ซึ่ง
สร้างขึน้จากแรงจูงใจของตนเองเท่านัน้ โดยพิจารณาถึงความต้องการในขัน้แรกที่กระตุ้นให้คน
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กระท า  และจะต้องสามารถควบคุมความต้องการในขัน้แรก ให้เกิดขึน้ ซึ่งนักปรัชญากลุ่มนีเ้รียก
วิธีการดงักลา่วว่า วิธีการตามล าดบัชัน้ (Hierarchical approach) 

นักปรัชญาที่เป็นนักนิยมความสอดคล้อง (Compatibilists) คือ เบอร์นาด 
เบอร์ร็อฟสกี ้ (Bernard Berofsky) และอัลเฟร็ด เมเล่ (Alfred Mele) มีความเชื่อว่าอิสระแห่งตน
จะต้องเกิดควบคู่ไปกับความสามารถของมนุษย์ ในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็น
ธรรมชาติและมีความชัดเจนในค่านิยมและความต้องการของตนเอง แต่ไม่สามารถปฏิเสธ
ตวัก าหนดเชิงกายภาพ (Metaphysical determinism) หรือลกัษณะทางพนัธุกรรม (Heredity) ได้
เช่นกนั 

ส่วนแนวคิดเชิงปรัชญาเก่ียวกบัอิสระแห่งตนยุคใหม่ (New approaches to 
autonomy)  ที่ได้รับการพัฒนาโดย จอห์น คริสแมน (John Christman) และไมเคิลล์ แบร็ทแมน 
(Michael  Bratman) ซึ่งเป็นนักทฤษฎีที่นิยมแนวคิดตามล าดับชัน้ยุคใหม่ (Neohierarchical 
theorists) นัน้  คริสแมนมีทัศนะว่า คนจะต้องยอมรับในกระบวนการที่น าพาให้เกิดความ
ปรารถนา(Desires) จากทางเลือกที่มีความเป็นตัวของตัวเอง ด้วยเหตุและผล และซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง โดยเรียกแนวคิดนีว้่าเป็นวิธีการเชิงประวติัความเป็นมา (Historical approach) ในขณะที่ 
แบร็ทแมน  มีความเห็นว่า คนจะมีอิสระแห่งตนตามความปรารถนาของตนเองได้นัน้ จะต้อง
สามารถให้เหตผุลในความปรารถนาของตนเอง และมีความพึงพอใจในความปรารถนาของตนเอง
ด้วย นอกจากนัน้  ลอล่า แว็ดเดล เอ็คสตร็อม (Laura Waddell Ekstrom) ได้เสนอแนวคิดการ
วิเคราะห์เชิงความสอดคล้อง (Coherentist analysis) เก่ียวกับอิสระแห่งตนว่า การประพฤติตน
ด้วยอิสระแห่งตน  จะต้องแสดงออกด้วยความเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงเพราะว่า
จะสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุและผลของการกระท าเท่านัน้  แต่จะต้องแสดงออกด้วย
ลกัษณะเฉพาะตนเท่านัน้ 

ดาร์วอลล์ (Darwall, 2006) อธิบายไว้ว่า  ตามทฤษฎีเชิงจริยธรรมร่วมสมัย 
(Contemporary ethical theory)  คือ การที่คนปกครองตนเอง (Self-rule) ด้วยการก าหนดการ
ประพฤติของตนเองด้วยตนเอง ซึ่งตรงกันข้ามกับค าว่า การถูกครอบง า (Heteronomy) ซึ่ง
หมายถึง การถูกแทรกแซงการก ากับตนเองของคนอ่ืนโดยเจตนา  (Will)  ด้วยการเลือกทางเลือก
แทน หรือเกิดจากอุปสรรคจากจิตภายในของตนเอง ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม โดย
สามารถแบ่งออกเป็น  4 ประเภทคือ 1) อิสระแห่งตนส่วนคน (Personal autonomy) หมายถึง 
ความสามารถปกครองตัวเอง สามารถก าหนดทิศทางให้ตวัเองและมีความไว้เนือ้เชื่อใจต่อตัวเอง
ได้ 2) อิสระแห่งตนด้านศีลธรรม (Moral autonomy) หมายถึง การที่คนเลือกทางเลือกด้วยความ
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เชื่ออย่างหนกัแน่นหรือด้วยหลกัการเชิงจริยธรรมของตนเอง 3) อิสระแห่งตนด้านเหตผุล (Rational 
autonomy) หมายถึง การที่คนกระท าด้วยพืน้ฐานทางความเชื่อเก่ียวกับเหตุผลที่มีน า้หนักมาก
ที่สดุของตนเอง และ 4) อิสระแห่งตนด้านตวัแทน (Agential autonomy) หมายถึง การที่คนแสดง
พฤติกรรมโดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการกระท าที่จริงแท้ และเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณลกัษณะที่แท้จริง
ของตนเอง ในฐานะที่เป็นคน 

2)  อิ ส ระ แ ห่ ง ต น ใน เชิ ง จิ ต วิ ท ย า  (Psychological Perspectives of 
Autonomy) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัอิสระแห่งตนในทศันะของนกัจิตวิทยากลุม่ต่าง ๆ สามารถ
แบ่งออกได้เป็น อิสระแห่งตนในทัศนะของนักจิตวิเคราะห์ ทัศนะของอับบราฮัม มาสโลว์ และใน
ทศันะของทฤษฎีการก าหนดตนเอง ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

 2.1) อิสระแห่งตนในทศันะของนกัจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysts)  
ชาร์ฟ (Sharf, 2000, pp. 37-38) อธิบายว่า อีริค อีริคสนั (Erik Erikson) 

เป็นนักจิตวิเคราะห์คนแรก ๆ ที่  ระบุถึงอิสระแห่งตนไว้ในทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม 
(Psychosocial development) ซึง่อธิบายว่า พฒันาการของบคุลิกภาพของมนุษย์นัน้ นอกจากจะ
อธิบายด้วยแรงผลกัดนัของแรงขบัทางเพศแล้ว ยงัขึน้อยู่กบัตวัแปรทางด้านสงัคมอีกด้วย  อีริคสนั 
จึงได้พัฒนาทฤษฎี ที่เก่ียวกับบุคลิกภาพขึน้มาใหม่ เพื่ออธิบายพัฒนาการด้านบุคลิกภาพของ
มนุษย์  ตัง้แต่วัยทารกจนถึงวัยชรา แบ่งเป็น 8 ขัน้พัฒนาการ โดยระบุอิสระแห่งตนไว้ในขัน้ที่ 2 
ของพฒันาการ ขัน้ต่าง ๆ ของพฒันาการคือ  ขัน้ที่ 1 ขัน้พฒันาความไว้วางใจกบัความไม่ไว้วางใจ 
(Trust versus mistrust) ในวยัทารกเป็นระยะของการพฒันาความไว้เนือ้เชื่อใจ การเลีย้งดทูี่ดีและ
เพียงพอจะท าให้เด็กเกิดความรู้สกึเชื่อมัน่ในสภาพแวดล้อม แต่ถ้าได้รับการเลีย้งดไูม่ดีพอจะท าให้
เด็กเป็นคนขีก้ลวัหรือระแวงในสภาพแวดล้อม  และขัน้ที่ 2 ขัน้ความเป็นตัวของตัวเองกับความ
อายและความสงสยั (Autonomy versus shame and doubt) ในช่วงวยัเด็กตอนต้น (อายุ 1-3 ปี) 
เด็กจะพยายามดึงดันที่จะเป็นตัวของตัวเองโดยการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงความเป็นตัว
ของตัวเอง ในระยะนี ้ถ้าหากพ่อแม่เข้มงวดเกินไป ไม่ยอมให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง จะท าให้เด็ก
เกิดความอายและความสงสัยในใจเก่ียวกับการควบคุมตนเอง ซึ่ง อีริคสัน (Erikson, 1968) ได้
ชีใ้ห้เห็นถึงองค์ประกอบส าคัญของการเกิดความรู้สึกในขัน้นีว้่า  1) การควบคุมร่างกายและการ
ควบคมุตนเอง (Body-self-control) พฒันาการทางด้านร่างกายของเด็กในวยันีจ้ะมีวฒุิภาวะมาก
ขึน้ กล้ามเนือ้มีการประสานกนัในการท างานมากขึน้ เด็กพยายามที่จะส ารวจและค้นหาสิ่งต่าง ๆ 
โดยที่ความต้องการที่จะเป็นตัวของตัวเองหรือความต้องการพึ่งพาผู้ อ่ืน เป็นพฤติกรรมที่แสดงให้
เห็นถึงแรงกระตุ้นของของอิด ซึ่งจะมีพลงัมากกว่าที่เด็กจะสามารถจดัการได้ด้วยตนเอง ดงันัน้ พ่อ
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แม่จึงมีความจ าเป็นที่จะให้ความช่วยเหลือในขณะที่พลังของอิดแข็งแกร่งขึน้ พลังของอีโก้ก็
แข็งแกร่งขึน้ด้วย ท าให้เด็กสามารถเกิดพัฒนาการในการควบคุมกล้ามเนือ้ การรับรู้ ความจ า
ความคิด และการปรับตวั มากยิ่งขึน้ด้วย พฒันาการของทัง้พลงัอิดและอีโก้ จะเกิดขึน้ควบคู่ไปกบั
ซุปเปอร์อีโก้ เพื่อให้พัฒนาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลท าให้เด็กมีความเป็นตัวของ
ตวัเองได้อย่างเต็มที่ พฒันาการของอีโก้ จะมีความส าคญัมากกว่าอิดและซุปเปอร์อีโก้ ทัง้นีเ้พราะ
อีโก้จะเป็นปัจจยัก าหนดขอบเขตของความเป็นอิสระ โดยที่เด็กก็สามารถรับรู้ถึงความสามารถของ
ตนเอง และจากการรับรู้ของคนอ่ืน ดงันัน้ เด็กจะเกิดความมัน่ใจในตนเองมากขึน้ แต่ถ้าพลงัของอี
โก้ด้อยประสิทธิภาพ เด็กจะเกิดความรู้สึกว่าตนเองจะต้องพึ่งพาพ่อแม่หรือผู้ อ่ืน หรืออยู่ภายใต้
ค าสัง่ของคนอ่ืน รวมทัง้การอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท าให้เด็กเกิดความรู้สึกว่า
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นศัตรู และส่งผลให้เกิดความรู้สึกกลัว วิตกกังวล ลังเลใจและไม่แน่ใจใน
ตนเอง แต่พลังทางเพศ (Libido) จะเป็นตัวคอยควบคุมการกระท า ความคิด และการสร้าง
สมัพนัธภาพกบัคนอ่ืน ท าให้เด็กต้องควบคมุตนเองเพื่อไม่ให้เกิดความเครียด หรือความไม่สบาย
ใจ และพยายามกระท าในสิ่งที่สังคมต้องการ เช่น การฝึกการขับถ่ ายเป็นพฤติกรรมที่มี
ความส าคญัต่อความรู้สกึเป็นตวัของตวัเองของเด็ก เพราะเป็นพฤติกรรมที่เด็กจะสามารถเรียนรู้ว่า
ตนเองสามารถท าตามความต้องการหรือความคาดหวังของสังคมได้ การฝึกฝนในระยะนีจ้ึงมี
ความส าคัญมากต่อจิตใจของเด็ก ถ้าเด็กไม่สามารถบรรลตุ่อภารกิจดังกล่าวได้ เด็กจะกลายเป็น
คนขาดระเบียบวินัย ดังนัน้ การที่เด็กจะเกิดความมั่นใจในตนเองหรือคิดว่าตนเองมีอ านาจได้นัน้ 
เด็กจะต้องมีประสบการณ์ที่สามารถไว้วางใจตนเองได้  ขัน้ที่ 2 การเล่น (Play) ถือเป็นภารกิจที่
ส าคัญที่เด็กจะสามารถรับรู้ถึงขอบเขตความสามารถของตนเอง พร้อมทัง้การยอมรับและปฏิบติั
ตามกฎเกณฑ์ของการเล่นนัน้ ๆ เด็กจะเปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้ง่ายและรวดเร็วในการเล่น  ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาความเป็นอิสระและการเป็นตัวของตัวเอง แต่ถ้าเด็กได้รับการเอาใจใส่หรือ
ควบคมุจากพ่อแม่มากเกินไป เด็กจะกลายเป็นคนที่ขาดความมัน่ใจในตนเอง และไม่ก ล้าที่จะท า
อะไรด้วยตนเอง  ขัน้ที่ 3 การสร้างสมัพันธภาพ (Relationship formation) เด็กในวยันีจ้ะต้องการ
ความช่วยเหลือจากพ่อแม่หรือผู้ อ่ืนน้อยลง โดยการพยายามช่วยเหลือตนเอง และท าสิ่งต่าง ๆ 
ด้วยตนเอง เช่น การรับประทานอาหาร การแต่งตัว การหยิบจับสิ่งของด้วยตนเอง เป็ นต้น 
ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองจะพัฒนาได้อย่างมั่นคงหรือไม่นัน้ ขึน้อยู่กับว่า เด็กจะสามารถแสดง
ความสามารถของตนเองออกมาได้มากน้อยเพียงใด และจะเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่หรือคนรอบ
ข้างได้มากน้อยเพียงใด การรู้จักทัง้ให้และรับระหว่างพ่อแม่และลูก จะช่วยให้เด็กรู้จักการพึ่งพา
ตนเองได้ และที่ส าคัญคือพ่อแม่ควรที่จะรู้จักขอบเขตการให้แก่ลูกโดยที่เด็กก็จะเชื่อฟังพ่อแม่ก็
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ต่อเมื่อเด็กเข้าใจขอบเขตว่าสิ่งใดที่ตนเองสามารถท าได้หรือไม่ได้ ถ้าเด็กไม่รู้ว่าตนเองสามารถท า
กิจกรรมต่าง ๆ ได้มากเพียงใด เมื่อกระท าลงไปแล้วและถูกขดัขวาง เด็กจะยิ่งเกิดความรู้สกึสบัสน
ไม่แน่ใจมากยิ่งขึน้ ซึ่งนบัเป็นจดุส าคญัที่เด็กจะสามารถเร่ิมต้นช่วยเหลือตนเองและควบคมุตนเอง
ได้ ถ้าเด็กเกิดความลงัเลใจและละอายใจในการกระท าสิ่งต่าง ๆ แล้ว ความรู้สึกสงสยัไม่แน่ใจใน 
ตนเองจะเกิดความไม่แน่นอน ทัง้นีเ้พราะเกิดความไม่มั่นคงทางจิตใจเพียงพอ และไม่สามารถ
ควบคุมตนเองได้ ท าให้เกิดความไม่แน่ใจในความสามารถของตนเองว่าจะสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้หรือไม่  ขัน้ที่ 4 การเลียนแบบ (Identification formation) ขัน้พัฒนาการขัน้นี ้ถ้าเป็น
ระยะที่มารดาให้ก าเนิดบุตรเพิ่มขึน้เป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัว จะท าให้แม่ต้องหันมาเอาใจใส่
บตุรที่เป็นสมาชิกใหม่ อาจท าให้เด็กที่เป็นพี่เกิดความรู้สกึอิจฉาน้องใหม่ อาจเป็นสาเหตหุนึ่งที่เด็ก
จะต้องพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองมากขึน้ และต้องการเป็นอิสระและไม่ต้องการพึ่งพาผู้ อ่ืน 
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มี อิทธิพลต่อการเลียนแบบ ความคิด ความรู้สึก ท าให้เด็กแสดง
พฤติกรรมที่เป็นไปในทัง้ทางลบและทางบวก ทัง้นีข้ึน้อยู่ กับองค์ประกอบทางด้านวัฒนธรรม 
ระเบียบประเพณีและกระบวนการการขดัเกลาทางสงัคม ที่ก าหนดแบบอย่างการปฏิบติัให้แก่เด็ก 
ถ้าสังคมขาดแบบแผนในการเป็นแบบอย่างที่ดี จะล าน าไปสู่การพัฒนาความรู้สึกสับสนและ
ละอายใจของเด็กได้ 

แฟรงค์เก็น  และมู ริส  (Franken & Muris, 2005) อธิบายว่า นักจิต
วิเคราะห์ และนกัจิตวิเคราะห์ยคุใหม่ (Neo-psychoanalysts) มีอิทธิพลต่อการสร้างทฤษฎียุคใหม่
เก่ียวกับอิสระแห่งตนของเด็ก ซึ่ง อีริค อีริคสัน (Erik Erikson) คือหนึ่งในนักทฤษฎีที่ได้สร้าง
แนวคิดเก่ียวกบัอิสระแห่งตน (Autonomy) ซึ่งเป็นขัน้ของพฒันาการทางจิตสงัคม (Psychosocial 
development) ในขัน้ที่ 2 (ช่วงอายุ 1-3 ขวบ) ซึ่งเป็นขัน้ของอิสระแห่งตน กบัความละอายใจและ
ความสงสยั (Autonomy vs shame and doubt) ที่เด็กจะต้องสามารถผ่านพ้นขัน้ของพัฒนาการ
การควบคมุตนเองได้ส าเร็จ (Self-regulation) เพื่อที่เด็กจะเกิดความรู้สึกมีอิสระในการเคลื่อนไหว
ทางร่างกาย (Locomotion) การกิน (Feeding) และการฝึกฝนการขบัถ่าย (Potty training) ซึ่งเป็น
วิธีการในการแสวงหาอิสระแห่งตน ดงันัน้อิสระแห่งตนในทศันะของอีริคสนั ถือเป็นแนวคิดเก่ียวกบั
อิสระแห่งตนในมิติทางด้านพฤติกรรม ในขณะ บล็อส และฟรอยด์ (Blos, 1962; Freud, 1958) 
กลับเห็นว่าอิสระแห่งตน (Autonomy) คือ การแยกตัว (Separation) จากพ่อแม่ ซึ่งเป็นการให้
ความส าคัญกับการสร้างความห่างเหิน  (Distancing) ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ของตนเอง 
นอกจากนัน้ แรงขับเพื่อการแยกตัวและความเป็นอิสระ ( Independence) น่าจะปรากฏขึน้เมื่อ
เร่ิมต้นเข้าสูว่ยัรุ่นอนัเป็นวยัเร่ิมต้นของการเจริญพนัธุ์นัน่เอง ในยคุคลาสสิคของ บร็อส และฟรอยด์  
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เห็นว่า เด็กสร้างความเหินห่างจากพ่อแม่เพิ่มมากขึน้ ด้วยแบบแผนที่ชัดเจนมากที่สุด คือ การตัด
ขาดความผูกพันลงอย่างเฉียบพลันและเต็มไปด้วยความขัดแย้ง (Radical and conflictual 
detachment) หรือการยุติความผูกพันที่เกิดขึน้ตัง้แต่วัยทารกตอนต้นที่มีต่อพ่อแม่ ดังนัน้ อิสระ
แห่งตน (Autonomy) หรือการแยกตวั (Separation) จึงเป็นแนวคิดที่ต้องการยืนอยู่ตรงกนัข้ามหรือ
การแยกตัวออกจากการเชื่อมสมัพันธ์ (Connectedness) หรือความสมัพันธ์ (Relatedness) ที่มี
ต่อพ่อแม่ หลงัจากนัน้มีการเปลี่ยนมมุมองเชิงจิตวิเคราะห์ ด้วยการสร้างทฤษฎีจิตวิเคราะห์ยคุใหม่ 
(Neoanalytic theory) ในเวลาต่อมา โดย บร็อสได้ลดการให้ความส าคญักับช่วงมรสุมและความ
ตงึเครียด (Storm and stress) ของเด็ก ไปสูก่ารมุ่งเน้นที่กระบวนการใน การแยกตวั (Separation) 
จากพ่อแม่ในช่วงเด็กด้วยความเยือกเย็นและปีติยินดี (Calm and joy) จะเห็นได้ว่า มมุมองของนกั
จิตวิเคราะห์และนักจิตวิเคราะห์ยุคใหม่ ที่มีต่อเด็กนัน้ ถือเป็นแนวคิดในมิติของอิสระแห่งตน
ทางด้านอารมณ์ความรู้สึก มากกว่าการมุ่งเน้นทางด้านพฤติกรรม โดยมุ่งเน้นอิสระแห่งตนที่มี
องค์ประกอบด้านการแยกตวัจากคนส าคญัโดยเฉพาะจากพ่อแม่ 

2.2)  อิสระแห่งตนในทศันะของ มาสโลว์ (Maslow, 1954)  กลา่วถึงคนที่
มีความสมบูรณ์ย่อมมีความพึงพอใจอย่างเพียงพอต่อความต้องการตามล าดบัขัน้ (Hierarchy of 
needs) พื น้ฐาน 5 ประการ ตั ง้แต่ระดับต ่ าสุดไปจนถึงระดับที่สูงที่ สุดคือ ด้านกายภาพ 
(Physiological  need) ด้านความปลอดภัย (Safety need) ด้านความรักและการเป็นที่ยอมรับ 
(Love and belongingness need) ด้านการเห็นคณุค่าตนเอง (Self-esteem need) และด้านการ
บรรลตุ่อการเป็นตนเองที่แท้จริง (Need for self-actualization) เมื่อคนบรรลตุ่อความพึงพอใจใน
ระดับหนึ่งแล้ว ย่อมมีแนวโน้มที่จะแสวงหาความพึงพอใจในระดับที่สูงขึน้ต่อไป มีความสมบูรณ์
ด้วยความงอกงามตามความต้องการขัน้พืน้ฐานที่เพิ่มขึน้และด้วยแรงจงูใจเพื่อความงอกงาม ตาม
กระบวนการที่จะน าไปสู่การบรรลุต่อความเป็นตนเองที่แท้จริงในระดับสูงสุด มีความสมบูรณ์มี
คุณลักษณะ 13 ประการ คือ  1) รับรู้ต่อความจริงที่ดีเยี่ยม (Superior perception of reality)  2) 
ยอมรับตนเอง ผู้ อ่ืน และธรรมชาติมากขึน้ (Increased acceptance of self, of others and of 
nature) 3) มีความเป็นธรรมชาติมากขึน้(Increased spontaneity) 4) มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหามาก
ขึน้  (Increased in problem-centering) 5) แยกตัวและปรารถนาความเป็นส่วนตัวมากขึน้ 
(Increased detachment  and desire for privacy)  6) มีอิสระแห่งตนและการตอบปฏิเสธธรรม
เนียมปฏิบติัทางวฒันธรรมมากขึน้ (Increased autonomy, and resistance to enculturation) 7) 
มีความเบิกบานใจและความสมบูรณ์ในด้านการตอบสนองทางอารมณ์มากขึน้  (Greater 
freshness of appreciation, and richness of emotional reaction) 8) มีประสบการณ์ที่ เยี่ยม



  69 

ยอดบ่อยมากขึน้ (Higher frequency of peak experiences) 9) สร้างเอกลักษณ์ของความเป็น
มนุษยชาติมากขึน้  (Increased identification with the human species) 10) มีสัมพันธภาพ
ระหว่างคนที่เปลี่ยนแปลงไปหรือดีขึน้ (Changed or improved interpersonal relations) 11) มี
โครงสร้างลกัษณะนิสยัที่เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึน้ (More democratic character structure) 
12) มีความคิดสร้างสร้างสรรค์เพิ่มมากยิ่งขึน้ (Greatly increased creativeness) และ 13) มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ชดัเจนในระบบค่านิยม (Certain changes in the  value system) 

กล่าวได้ว่า คณุลกัษณะประการหนึ่งของคนที่มีความสมบูรณ์คือ การเป็นคน
ที่มีอิสระแห่งตน (Autonomy) ซึ่งในทศันะของ อบับราฮมั มาสโลว์ นัน้หมายถึง การที่คนบรรลตุ่อ
ความเป็นตนเองที่แท้จริง  เป็นอิสระจากวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รู้ถึงคุณค่าของความเป็น
มนุษย์และความดีงามขัน้พืน้ฐานในชีวิต ด าเนินชีวิตอย่างมีชีวิตชีวา หลุดพ้นจากพันธนาการ มี
ความเป็นส่วนตัว (Privacy) สามารถด าเนินชีวิตด้วยตนเองได้ แต่ไม่ใช่ผู้ที่โดดเด่ียว มีจุดยืนเป็น
ของตนเอง มีศกัด์ิศรีแม้จะอยู่ในความสบัสนและเคราะห์ร้าย มีเปา้หมายท่ีชดัเจน สามารถริเร่ิมสิ่ง
ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อการกระท าของตนเอง นอกจากนัน้ ยัง
สามารถสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับผู้ อ่ืน (Interpersonal relationship) ด้วยการปรับตวัเข้ากบัผู้ อ่ืน 
(Identification) เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน มีความรักต่อเพื่อนมนษุย์ และสามารถอยู่ร่วมกบัคนที่ทัง้ดีและ
เลว  มองเห็นความจริง (Truth) ได้อย่างชดัเจนมากกว่าผู้ อ่ืน แบ่งปันความรักมิตรภาพ และเมตตา
กรุณา กบัคนทกุ ๆ คน 

จะเห็นได้ว่าอิสระแห่งตนในทัศนะของอับบราฮัม มาสโลว์ ซึ่งถือเป็น
คณุลกัษณะ ส าคัญประการหนึ่งของคนที่จะสามารถบรรลุถึงความเป็นตนเองได้อย่างแท้จริงนัน้
ประกอบด้วยคณุลกัษณะ 3 ประการคือ เป็นอิสระจากผู้ อ่ืน มีความเป็นส่วนตวั ในขณะเดียวกนัก็
ยงัสามารถสร้างสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนได้ 

3) อิ ส ระแห่ งตน ในทั ศนะ  ของทฤษฎี ก ารก าหนดตน เอง  (A Self-
determination Theory) ไรอัน และเดซี่  (R. Ryan & Deci, 2006, pp. 1557-1585) ได้นิยาม
ความหมายของอิสระแห่งตน  (Autonomy) ว่าหมายถึง การก ากบัด้วยตนเอง (Regulation by the 
self) ซึ่งตรงข้ามกับค าว่า ความไร้อิสระหรือการถูกครอบง า (Heteronomy) ซึ่งคือ การบังคับ
ควบคุม  (Controlled regulation) หรือการควบคุมที่ ไม่ ได้ รับความเห็นชอบจากคน (Self-
endorsement) นัน้ ๆ ไรอัน และเดซี่ ชีใ้ห้เห็นว่า  ในขณะที่นักปรัชญาและนักเศรษฐศาสตร์
กล่าวถึงธรรมชาติและให้การยอมรับอิสระแห่งตนมากยิ่งขึน้ว่ามีความส าคัญในเชิงสงัคมและใน
การปฏิบัติมากขึน้  ในขณะเดียวกันนักจิตวิทยาเป็นจ านวนมากก็ตัง้ข้อสงสยัเก่ียวกับความจริง
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และการสร้างอิสระแห่งตน  และเชื่อมโยงอิสระแห่งตนเข้ากับปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น ปณิธาน 
(Will) ทางเลือก (Choice) การเลือกด้วยความสมคัรใจ (Volition) และเสรีภาพ (Freedom) เป็นต้น 

ด้วยการที่ไม่มีการแยกแยะความแตกต่างระหว่างแนวคิดเก่ียวกับอิสระแห่งตน 
(Autonomy) ออกจากแนว คิ ด เก่ี ย วกับ ค วาม เป็ น อิส ระ  ( Independence) การแยกตั ว 
(Separateness) หรือ ความเป็นปัจเจกคน (Individualism) จึงท าให้เกิดความเชื่อที่ว่า สตรีหรือ
ชาวเอเชีย หรือผู้ยึดถือแนวคิดเพื่อส่วนรวม (Collectivists) นัน้ ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีอิสระ
แห่งตนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม  ประเด็นเก่ียวกับอิสระแห่งตนของมนุษย์  หรือการก าหนด
ตนเอง  ได้มีอิทธิพลทางความคิดต่อนักปรัชญาทัง้ชาวตะวันตกและตะวันออก  มาตัง้แต่มีเร่ิม
บนัทึกเก่ียวกบัแนวคิดดงักลา่ว  ดงันัน้ การที่จะมีอิสระแห่งตนได้นัน้  คนจ าเป็นที่จะต้องกระท าใน
สิ่งต่าง ๆ ด้วยความกลมกลืน  เป็นการกระท าด้วยความสอดคล้องและด้วยความยินยอมจากคน
ดงักล่าว  ซึ่งไม่ได้หมายความว่า  การกระท าจะต้องปราศจากอิทธิพลจากภายนอก  แต่คนให้การ
ยอมรับต่ออิทธิพลจากภายนอกได้ด้วย  ดงันัน้ อิสระแห่งตน (Autonomy)  จึงมีความแตกต่างจาก
ความเป็นอิสระ (Independence) ด้วยการยอมรับอิทธิพลจากภายนอกนัน่เอง 

ไรอัน และเดซี่ (R. Ryan & Deci, 2006, p. 1562) ได้สรุปเก่ียวกับอิสระแห่งตน
ในมุมมองทางด้านปรัชญาว่า เป็นกระบวนการในการยินยอมพร้อมใจ (Endorsement) ด้วยการ
ตดัสินใจที่จะกระท าให้บรรลุตามข้อผูกมัด  ซึ่งมีความส าคัญต่อทัศนะในเชิงจิตวิทยา ที่ว่าคนจะ
สามารถประสบกับอิสระแห่งตนได้  ตามสภาวะและคุณลกัษณะที่จะน ามาซึ่งอิสระแห่งตนและ
ตามผลลพัธ์ที่เกิดขึน้จากอิสระแห่งตน  ทฤษฎีการก าหนดตนเอง  มีทัศนะเก่ียวกับอิสระแห่งตน  
ว่าเป็นปัจจยัส าคญัในการท าความเข้าใจถึงการก ากับพฤติกรรม ด้วยวิธีการเชิงประจกัษ์เก่ียวกับ
แรงจูงใจและบุคลิกภาพ  จึงให้ความส าคัญทัง้การท าความเข้าใจเก่ียวกับธรรมชาติและผลลพัธ์
ของอิสระแห่งตน  รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการพฒันา และเงื่อนไขทัง้ทางด้านชีวภาพและทาง
สงัคมที่มีผลต่อการส่งเสริมและบัน่ทอนอิสระแห่งตนด้วย คือ ทฤษฎีการก าหนดตนเองมุ่งเน้นที่
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างแนวโน้มโดยธรรมชาติที่จะปฏิบติัหน้าที่ที่ส าคญัได้อย่างสมบูรณ์ กบัความเสี่ยง
ที่จะถกูควบคมุจากภายนอก 

ทฤษฎีการก าหนดตนเองของไรอัน และเดซี่  (Richard M. Ryan & Deci, 2000, 
pp. 68-70) ได้เสนอแนวทางเก่ียวกบัแรงจูงใจและบุคลิกภาพของมนุษย์ โดยการใช้ศกัยภาพจาก
ภายในพัฒนาบุคลิกภาพ และก ากบัตนเองด้านพฤติกรรม (Behavioral self-regulation) และการ
ปรับตัวทางด้านบุคลิกภาพ ส าหรับการส่งเสริมกระบวนการในเชิงบวก ประกอบด้วยการมีอิสระ
แห่งตน (Autonomy) ซึ่งจะต้องเกิดควบคู่ไปกับสมรรถวิสัยหรือความสามารถ (Competence) 
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และการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (Relatedness) ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญั ในการส่งเสริมการปฏิบติั
หน้าที่ในระดับสูงสุดด้วยลักษณะนิสัยตามธรรมชาติ  เช่นเดียวกับพัฒนาการทางสังคมเชิง
สร้างสรรค์และความสขุของคน เช่นเดียวกบัที่แฟรงค์เก็น ได้กลา่วถึงวิธีการในการปรับเปลี่ยนหรือ
เพิ่มพนูอิสระแห่งตนแก่ตนเอง จากมมุมองของนกันิยมการก าหนดตนเอง (Self-determinists) คือ  
ไรอัน และเดซี่ ที่ว่า การให้รางวัลไม่สามารถที่จะสร้างอิสระแห่งตนได้ โดยที่ผลการศึกษาเป็น
จ านวนมากมากพิสูจน์ให้เห็นว่าอิสระแห่งตนไม่ใช่ปัจจยัเชิงสาเหตุเพียงปัจจัยเดียวแต่อิสระแห่ง
ตนเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ปัจจยัซึง่แต่ละปัจจยัไม่สามารถเกิดขึน้ได้ด้วยเพียงล าพงั อิสระแห่งตนจึง
จ าเป็นต้องมีความเก่ียวเนื่องกบัการสร้างความสมัพนัธ์ และความสามารถของตนอีกด้วย 

ทฤษฎีการก าหนดตนเอง เชื่อว่าแรงจูงใจจากภายในสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ศักยภาพในเชิงบวกของมนุษย์  ด้วยแนวโน้มตามธรรมชาติที่จะแสวงหาความท้าทายและสิ่ง
แปลกใหม่  เพื่อใช้ความสามารถของตนเองในการส ารวจและการเรียนรู้  โครงสร้างของแรงจูงใจ
จากภายในแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มตามธรรมชาติของมนุษย์ในการแสวงหา  การควบคุม  ความ
สนใจตามธรรมชาติ และการส ารวจ อันเป็นปัจจัยส าคัญต่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญา  และ
ทางด้านสงัคม และแรงจูงใจจากภายในเป็นที่มาของความเพลิดเพลิน และความมีชีวิตชีวาตลอด
ชีวิตด้วย ถึงแม้ว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีแรงจูงใจจากภายในโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็ตาม แต่เป็นที่
ชดัเจนว่า การคงไว้และการเสริมสร้างลกัษณะที่เกิดขึน้โดยธรรมชาติของแรงจูงใจจากภายในนัน้  
จ าเป็นต้องมีเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน เมื่อต้องเผชิญกบัเงื่อนไขต่าง ๆ ที่พร้อมที่จะเข้ามา
ก่อกวนแรงจูงใจจากภายใน  ดังนัน้ ทฤษฎีแรงจูงใจจากภายในไม่ได้ให้ความสนใจกับสิ่งที่
ก่อให้เกิดแรงจูงใจจากภายใน แต่เป็นทฤษฎีที่ต้องการตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ส่งเสริมหรือบัน่
ทอนแรงจงูใจจากภายใน 

นอกจากนัน้ ทฤษฎีการก าหนดตนเองยงัตัง้ข้อสนันิษฐานว่า การยึดมัน่ในตนเอง 
(Internalization) และการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม (Integration) เป็นประเด็นที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ส าหรับกระบวนการการขัดเกลาทางสังคม และยังคงมีความเก่ียวข้องต่อเนื่องกับการก ากับ
พฤติกรรมตลอดช่วงของชีวิต ใน 2 ประเด็น  คือ 1) กระบวนการซึ่งพฤติกรรมที่ไม่ได้รับแรงจูงใจ
จากภายในสามารถเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่สามารถก าหนดด้วยตนเองอย่างแท้จริงได้ และ 2) 
วิธีการที่สภาพแวดล้อมทางสังคมเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการดังกล่าว โดยที่แรงจูงใจจาก
ภายใน (Intrinsic motivation) นัน้ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความพึงพอใจที่
เกิดจากความต้องการที่แท้จริง อันเป็นความพึงพอใจที่เกิดจากการท ากิจกรรมนัน้ ๆ โดยตรง 
ทฤษฎีการก าหนดตนเองเสนอว่า แรงจูงใจจากภายในจะเกิดขึน้ในระดับที่แตกต่างกันมากหรือ
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น้อย  ขึน้อยู่กับระดับของอิสระแห่งตน  คือ คนที่แสดงพฤติกรรมด้วยแรงจูงใจจากภายในนัน้  
เกิดขึน้จากการยินยอมของคน (Endorsement) และก่อให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีทางเลือก 
(Choice) โดยไม่ได้ยินยอมกระท าด้วยการก ากับจากภายนอก ส่วนแรงจูงใจจากภายนอก 
(Extrinsic motivation) หมายถึง พฤติกรรมในการแสดงออกเพื่อได้มาซึ่งผลลพัธ์บางประการ ซึ่ง
เป็นผลลพัธ์ที่ไม่เก่ียวข้องกบักิจกรรมนัน้ ๆ ดงันัน้ การกระท าที่เกิดจากทัง้แรงจงูใจจากภายในและ
ภายนอก เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความตัง้ใจ แต่มีความแตกต่างกันตรงที่ระดบัของอิสระแห่งตน
เท่านัน้ 

ดังนัน้ ไรอัน และเดซี่ (Richard M. Ryan & Deci, 2000) จึงได้เสนอทฤษฎีย่อย
ของทฤษฎีการก าหนดตนเอง (A Self-Determination Theory: SDT) โดยการแบ่งออกเป็น 2 
ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการประเมินด้านความคิด (Cognitive Evaluation Theory: CET) และทฤษฎีการ
ปรับตวัเข้ากบัสิ่งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิต (Organismic Integration Theory: OIT) ซึ่งมีรายละเอียด
ดงันี ้

1) ทฤษฎีการประเมินด้านความคิด (Cognitive Evaluation Theory: CET) 
ไรอัน และเดซี่ กล่าวว่า ทฤษฎีการประเมินด้านความคิด มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุถึงปัจจัยที่
สามารถอธิบายถึงการผนัแปรของแรงจูงใจจากภายใน (Intrinsic motivation) ในกรอบของทฤษฎี 
การประเมินด้านความคิด เก่ียวข้องกบัปัจจยัทางด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม ที่สง่เสริมหรือบัน่ทอน
แรงจูงใจ ที่แสดงให้เห็นถึงข้อสันนิษฐานที่ว่า แรงจูงใจจากภายในที่เป็นไปโดยธรรมชาตินัน้ จะ
ได้รับการกระตุ้นเมื่อคนอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ท าให้เกิดการแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจจากภายในได้ 
ดงันัน้ การศึกษาเก่ียวกบัเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ส่งเสริมหรือบัน่ทอนแรงจูงใจจากภายใน จึงเป็นขัน้ตอน
แรกที่มีความส าคัญในการท าความเข้าใจถึงที่มาของทัง้สิ่งที่ขดัขวางหรือส่งเสริมความเป็นอิสระ
ในการแสดงลกัษณะเชิงบวกตามธรรมชาติของมนษุย์ ทฤษฎีการประเมินด้านความคิดชีใ้ห้เห็นถึง
แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจจากภายใน (Intrinsic motivation) 3 ประการคือ 1) เหตุการณ์ในบริบท
ทางสังคม เช่น การให้ข้อมูลย้อนกลับ การสื่อสาร และการให้รางวัล ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกว่ามี
ความสามารถในการกระท านัน้ สามารถส่งเสริมแรงจูงใจจากภายในเพื่อก่อให้เกิดการกระท าได้ 
ดงันัน้ การกระตุ้นในระดบัสงูสดุ การให้ข้อมลูย้อนกลบัที่ส่งเสริมประสิทธิผล และการประเมินโดย
ปราศจากการต าหนิจึงเป็นการส่งเสริมแรงจูงใจจากภายใน  2) ความรู้สึกถึงความสามารถไม่
สามารถที่จะสง่เสริมให้เกิดแรงจูงใจจากภายในได้ ถ้าหากว่าไม่ได้เกิดขึน้ควบคู่ไปกบัความรู้สกึที่มี
อิสระแห่งตน ดังนัน้ ในทัศนะของทฤษฎี การประเมินด้านความคิดคนไม่เพียงแต่จะต้องมี
ความสามารถหรือสมรรถนะเท่านัน้ แต่คนดงักล่าวจะต้องสามารถแสดงพฤติกรรมที่ตนเองเป็นผู้
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ก าหนดได้อีกด้วย ทัง้นีจ้ าเป็นต้องอาศยัทัง้การสนับสนุนอิสระแห่งตนและความสามารถ หรือโดย
อาศัยศักยภาพจากภายในอีกด้วย จากการศึกษาวิจัยของ เดซี่ และไรอัน (Deci & Ryan, 1985) 
พบว่า ไม่เพียงแต่การให้รางวลัที่สามารถจบัต้องได้เท่านัน้ แต่การขู่เข็ญ การก าหนดเวลา การออก
ค าสั่งการประเมินด้วยการกดดัน และการก าหนดเป้าหมายแบบบีบบังคับ ยังเป็นการบั่นทอน
แรงจูงใจจากภายในอีกด้วย ทัง้นีเ้พราะสิ่ งเหล่านีล้ าน าไปสู่การรับรู้ต่อ  สิ่งที่เป็นสาเหตุจาก
ภายนอก (External locus of causality) แต่ในทางตรงกันข้าม การมีทางเลือก การยอมรับ
ความรู้สึก และการมีโอกาสที่จะก าหนดทิศทางด้วยตนเอง กลบัเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจ
จากภายใน ทัง้นี ้เพราะจะสามารถท าให้คนเกิดความรู้สึกมีอิสระแห่งตนได้ และ3) ถึงแม้ว่าการ
สง่เสริมอิสระแห่งตนและสมรรถนะจะเป็นสิ่งที่มีความส าคญัมากในการสร้างแรงจูงใจจากภายใน
ก็ตาม แต่ปัจจยัที่ 3 คือการสร้างความสมัพนัธ์ (Connectedness) ก็ส่งผลลพัธ์ต่อการแสดงให้เห็น
ถึงแรงจูง ใจจากภายในอีกด้วย ทฤษฎีการก าหนดตนเองตัง้สมมติฐานว่า แรงจูงจากภายในมี
แนวโน้มที่จะเกิดขึน้ในบริบทที่เกิดความรู้สึกปลอดภัยและมีความสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่ชัดเจนว่า 
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากแรงจูงใจจากภายใน มักเกิดขึน้จากการกระท าโดยการแยกตัว ซึ่ง
ชีใ้ห้เห็นว่าการส่งเสริมสมัพันธภาพที่ใกล้ชิด อาจจะไม่มีความจ าเป็นต่อแรงจูงใจจากภายใน แต่
การสร้างสมัพันธภาพที่มีความมั่นคงกลบัเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจ
จากภายในได้ 

โดยสรุปแล้วกรอบของทฤษฎีย่อยการประเมินด้านความคิด (Cognitive 
Evaluation Theory: CET) ชีใ้ห้เห็นว่า สภาพแวดล้อมทางสังคมสามารถที่จะส่งเสริมหรือยับยัง้
แรงจูงใจจากภายใน ด้วยการส่งเสริมหรือสกัดกัน้ความต้องการทางด้านจิตใจที่เป็นไปโดย
ธรรมชาติ การศึกษาวิจยัชีใ้ห้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระดบัสูงระหว่างแรงจูงใจจากภายในและความ
พึงพอใจต่อความต้องการที่จะมีอิสระแห่งตนและสมรรถนะ นอกจากนัน้ ความพึงพอใจต่อความ
ต้องการด้านการสร้างสัมพันธภาพเป็นสิ่งส าคัญต่อแรงจูงใจจากภายใน  ความสนใจเกิดจาก
ภายในเท่านัน้ กิจกรรมที่สามารถดึงดดูความสนใจ สามารถสร้างคณุค่าความแปลกใหม่ ท้าทาย 
และสร้างสุนทรีได้ ส าหรับกิจกรรมที่ไม่สามารถสร้างแรงดึงดูดดังกล่าวได้  จะ ไม่สามารถน า
หลกัการต่าง ๆ ของทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้ เนื่องจากกิจกรรม ดังกล่าวอาจจะไม่สามารถสร้าง
ประสบการณ์ที่สามารถสร้างแรงจูงใจจากภายในได้ ดังนัน้ เพื่อที่จะท าความเข้าใจเก่ียวกับ
แรงจูงใจส าหรับกิจกรรมดังกล่าว มีความจ าเป็นต้องมองอย่างลึกซึง้ถึงธรรมชาติและพลวัตของ
แรงจงูใจจากภายนอกด้วย 
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2) ทฤษฎีการป รับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมของสิ่ งมี ชี วิต  (Organismic 
Integration Theory: OIT) ไรอัน  และ เดซี่ เชื่ อว่า  ถึ งแ ม้ว่าแรงจู งใจจากภายใน  ( Intrinsic 
motivation) จะเป็นสิ่งที่มีความส าคัญก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เป็นแรงจูงใจที่จะน าไปสู่การตัดสินใจด้วย
ตนเองทัง้หมด ทัง้นีเ้พราะสิ่งที่มนุษย์กระท าเป็นจ านวนมากไม่ได้เกิดจากแรงจูงใจจากภายใน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมนุษย์เติบโตขึน้นัน้ อิสระที่จะกระท าด้วยแรงจูงใจจากภายใน จะได้รับแรง
กดดันทางสังคมให้กระท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ตนเองอาจจะไม่ได้มีความสนใจ และจ าเ ป็นต้องมี
ความรับผิดชอบในสิ่งต่าง ๆ มากยิ่งขึน้ ประเด็นปัญหาที่แท้จริงที่เก่ียวข้องกบัการกระท าที่ไม่ได้รับ
การเสริมแรงจากภายในก็คือว่า คนจะเกิดแรงจูงใจได้อย่างไร และแรงจูงใจดังกล่าวจะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินชีวิต คุณภาพของพฤติกรรม และความสุขอย่างไร เมื่อคนอ่ืนพยายามที่จะ
เข้ามาเก่ียวข้องกับคนในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจของคนดังกล่าวจะสามารถเกิดขึน้ได้เป็น
ช่วง ๆ โดยเร่ิมต้นจากการขาดแรงจูงใจ (Amotivation) หรือความไม่เต็มใจ การปฏิบัติตามด้วย
ความยินยอม (Passive compliance) ไปจนถึงสร้างข้อผูกมัดด้วยตนเองอย่างแข็งขัน  (Active 
personal commitment) เป็นต้น ในทัศนะของทฤษฎีการก าหนดตนเอง แรงจูงใจในระดับที่
แตกต่างกันเหล่านีช้ีใ้ห้เห็นถึง ระดบัที่แตกต่างกนัของคณุค่าและการก ากบัพฤติกรรมที่ได้รับการ
ร้องขอให้ปฏิบติั จนสามารถยึดมัน่ในการปฏิบติัด้วยตนเอง (Internalization) ด้วยคณุค่าและการ
ก ากับตนเอง และน าไปสู่การปรับตัว (Integration) ด้วยการเปลี่ยนการก ากับดังกล่าวมาเป็น
พฤติกรรมของตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดความรู้สกึของความเป็นตวัของตวัเองได้ในที่สดุ  พฤติกรรมที่
เกิดจากแรงจูงใจจากภายนอก (Extrinsic motivation) ครอบคลมุพืน้ที่ที่อยู่ระหว่างการไร้แรงจงูใจ
และแรงจูงใจจากภายใน ที่มีความแตกต่างกนัตามระดับของการก ากบัที่มีความเป็นอิสระแห่งตน 
ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

2.1) การก ากบัจากภายนอก (External regulation) คือ รูปแบบของแรงจูงใจ
ที่มีการถูกครอบง ามากที่สดุ โดยที่พฤติกรรมที่ได้รับแรงจูงใจจากภายนอกที่มีความเป็นอิสระแห่ง
ตนน้อยที่สุดนัน้ น าไปสู่พฤติกรรมที่เป็นไปเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของความต้องการจาก
ภายนอกหรือมีพนัธะสญัญาที่จะได้รับรางวลั 

2.2) การก ากับด้วยความยินยอม (Introjected regulation) คือ รูปแบบของ
แรงจูงใจที่มีการแทรกแซงด้วยการควบคุมจากภายนอกเป็นบางส่วน ที่กระท าไปเพื่อหลีกเลี่ยง
ความรู้สึกผิด หรือความรู้สึกกังวลใจ หรือเพื่อบรรลุต่อการเพิ่มพูนอีโก้ เช่น ความภาคภูมิใจ หรือ
เพื่อให้ตนเองมีความรู้สึกมีคุณค่า ถึงแม้จะเป็นแรงขับจากภายในก็ตาม แต่พฤติกรรมที่เกิดจาก
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การยินยอมดังกล่าว ก็ยงัเป็นพฤติกรรมที่มีสาเหตุมาจากภายนอก และไม่ได้เป็นประสบการณ์ที่
เกิดขึน้จากความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง 

2.3) การก ากับด้วยการระบุตนเอง (Identified regulation) คือ รูปแบบของ
แรงจงูใจในการกระท าที่เกิดจากค่านิยมส่วนคน ซึง่เป็นรูปแบบของแรงจงูใจจากภายนอกที่มีอิสระ
แห่งตน มีการก าหนดตนเองมากขึน้ การระบุตนเอง (Identification) สะท้อนให้เห็นถึงการสร้าง
คุณค่าด้วยจิตส านึกเก่ียวกับเป้าหมายหรือ การก ากับตนเอง ได้รับการยอมรับว่ามีความส าคัญ
ส าหรับคนได้ 

2.4) การก ากับที่ สอดคล้อง ( Integrated regulation) คือ  รูปแบบของ
แรงจูงใจที่เกิดจากทัง้ค่านิยมส่วนตนและการสังเคราะห์ค่านิยมและความเชื่อทัง้มวล ซึ่งเป็น
รูปแบบของแรงจูงใจจากภายนอกที่มีอิสระแห่งตนมากที่สุด ความสอดคล้องจะเกิดขึน้เมื่อการ
ก ากับด้วยการระบุตนเอง (Identified regulation) นัน้ ได้รับการซึมซับสู่ความเป็นตัวตนอย่าง
เต็มที่ กลา่วคือ การก ากบัดงักล่าวเกิดความสอดคล้องกบัค่านิยมและความต้องการด้านอ่ืน ๆ ของ
คนนัน้ๆ การกระท าที่ เกิดจากแรงจูงใจที่มีความสอดคล้องนัน้  มีคุณสมบัติหลาย ๆ ด้านที่
เหมือนกับแรงจูงใจจากภายใน (Intrinsic motivation) ถึงแม้ว่าการก ากับที่สอดคล้องจะยังได้รับ
การพิจารณาว่า  เป็นแรงจูงใจจากภายนอกก็ตาม ทัง้นีเ้พราะเป็นการ กระท าที่ยงัหวงัผลลพัธ์อ่ืนที่
ไม่เก่ียวข้องกบัการกระท านัน้ มากกว่าที่จะเป็นการกระท าด้วยความสขุที่แท้จริง เมื่อคนยึดมัน่ใน
การก ากบัตนเองและซึมซบัการก ากบัเหล่านัน้ด้วยตนเองแล้ว คนดงักล่าวจะประสบกบัอิสระแห่ง
ตนในการกระท ามากย่ิงขึน้ 

ส่วนทฤษฎีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิต  คือ การก ากับที่เกิดจาก
แรงจูงใจจากภายใน (Intrinsic regulation) ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีการก ากับอิสระแห่งตนในระดับสูง 
(Highly autonomous regulation) ทัง้นีเ้พราะเป็นการก ากับพฤติกรรมที่ปราศจากความขัดแย้ง
และมีพืน้ฐานมาจากความสนใจที่แท้จริงของคน 

ไรอนั และเดซี่ (Richard M. Ryan & Deci, 2000) สรุปว่า ถึงแม้ว่าจะยงัคงมีการ
ถกเถียงกันอยู่อย่างต่อเนื่องเก่ียวกับการลงมือกระท า (Activity) หรือการนิ่งเฉย (Passivity) และ
ความรับผิดชอบ (Responsibility) หรือความเฉ่ือยชา (Indolence) ของมนุษย์ก็ตาม แต่ใน
ขณะเดียวกันศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาก็มีความก้าวหน้าไปมากยิ่งขึน้ ทัง้ในการท าความเข้าใจ
เก่ียวกับพัฒนาการและชีววิทยาด้านประสาท และเก่ียวกับพฤติกรรมด้านสังคมและสาเหตุของ
พฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการสนับสนุนอย่างเพียงพอต่อทัง้ 2 มุมมอง ทฤษฎีการ
ก าหนดตนเอง (A Self-Determination Theory: SDT) กล่าวถึงประเด็นดงักล่าว ด้วยการใช้ความ
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พยายามในการอธิบายถึงทัง้การลงมือกระท าหรือการนิ่งเฉย และความรับผิดชอบหรือความเฉ่ือย
ชาด้วยความพยายามดังกล่าว ไรอัน และเดซี่ ได้ตัง้ข้อสนันิษฐานว่า มนุษย์มีแนวโน้มที่จะลงมือ
กระท าและมีการปรับตวัเข้ากบัสิ่งแวดล้อม (Integration) แต่ก็ยังมีความเปราะบางที่จะเกิดความ
นิ่งเฉยอยู่ดังนัน้ทฤษฎีการก าหนดตนเองต้องการที่จะระบุถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดการลงมือกระท าตามธรรมชาติของคน หรือการคงอยู่ในสภาพที่ยังมีความ
เปราะบางอยู่ต่อไป ในการศึกษาในระยะแรก ๆ นัน้ มีการให้ความส าคัญกับเงื่อนไขต่าง ๆ 
ทางด้านสังคม ที่ทัง้ส่งเสริมหรือบั่นทอนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของธรรมชาติของมนุษย์ ที่
เรียกว่าการลงมือกระท าและความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของมนุษย์ ซึง่หมายถึงแรงจงูใจ
ภายใน (Intrinsic motivation) นั่นเอง ผลการศึกษาพบว่า เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดอิสระ
แห่งตน (Autonomy) และสมรรถวิสยั(Competence) นัน้ น าไปสู่แนวโน้มแห่งความงอกงามของ
มนุษย์ได้อย่างชัดเจน ในขณะที่เงื่อนไขของพฤติกรรมที่เกิดจากการควบคุมและผลลัพธ์ที่เป็น
อปุสรรคต่อความส าเร็จนัน้ สามารถบัน่ทอนความงอกงามของมนษุย์ได้ 

นอกจากนัน้ ไรอนั และเดซี่ ยงัได้ศึกษาถึงการควบคมุพฤติกรรมและผลลพัธ์ของ
พฤติกรรมที่ไม่ได้เกิดจากแรงจูงใจภายใน (Non-intrinsically motivated behaviors) และพบว่า
บริบททางสงัคมเป็นพลงัอันส าคัญ ในการส่งเสริมหรือบัน่ทอนแนวโน้มที่มนุษย์จะปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมค่านิยม และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมได้ บริบทที่สนับสนุนให้เกิดอิสระแห่งตน 
สมรรถวิสยั และการเชื่อมสมัพนัธ์นัน้ จะส่งเสริมให้เกิดการยึดมัน่ในตนเอง (Internalization) และ
การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม (Integration) มากกว่าบริบทที่ยับยัง้การตอบสนองต่อความ
ต้องการด้านอิสระแห่งตน สมรรถวิสยั และการเชื่อมสมัพนัธ์   

2.2.5.3 อิสระแห่งตนในบริบทเชิงพหุวัฒนธรรม (Autonomy in Multi-cultural 
Contexts) 

ไรอนั และเดซี่ (Richard M. Ryan & Deci, 2000) กล่าวว่า ยงัเป็นประเด็นที่มียงัการ
ถกเถียงกันเก่ียวกับอิสระแห่งตนของมนุษย์ กล่าวคือ แนวคิดเก่ียวกับอิสระแห่งตน  มักจะได้รับ
การอธิบายถึงในฐานะที่เป็นความขัดแย้งกับการสร้างความสัมพันธ์หรือความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน โดยที่ทฤษฎีบางทฤษฎีเทียบเคียงอิสระแห่งตนกับแนวคิดเก่ียวกับความเป็นปัจเจกคน
และความเป็นอิสระแห่งตน ให้ความส าคัญกับการสร้างความสมัพันธ์ไม่มากนัก แต่ทฤษฎีบาง
ทฤษฎี เช่น ทฤษฎีการก าหนดตวัเอง (The self-determination theory) กลบัเห็นว่า อิสระแห่งตน
ไม่ได้หมายความถึงการมีอิสระ การตัดขาดความสัมพันธ์ หรือความเห็นแก่ตัว แต่หมายถึง
ความรู้สกึสมคัรใจหรือเต็มใจในการกระท า ไม่ว่าจะยงัพึง่พาผู้ อ่ืนหรือเป็นอิสระ หรือสงัคมของการ
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ยดึถือลทัธิส่วนรวม (Collectivist) หรือ ความเป็นปัจเจกคน (Individualist) ก็ตาม แต่ในความเป็น
จริงแล้ว จากการศึกษา ของ คิม , บัทเซลล์ และไรอัน (Kim, Butzel, & Ryan, 1998) กับกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ชาวตะวันออกคือ เกาหลี และชาวตะวันตก คือ อเมริกัน กลับพบว่า อิสระแห่งตนมี
ความสมัพันธ์ทางบวกกับเจตคติต่อการยึดถือลทัธิส่วนรวมของชาวตะวนัออก มากกว่าการยึดถือ
ความเป็นปัจเจกคนของชาวตะวันตก นอกจากนัน้ การศึกษาของ ไรอัน และรินช์  (Richard M 
Ryan & Lynch, 1989) ยังพบว่า การสร้างความสัมพันธ์กับพ่อแม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
อิสระแห่งตนของเด็กอีกด้วย ดงันัน้ จึงเป็นที่ชดัเจนว่า อิสระแห่งตนจึงไม่ใช่แนวคิดที่เก่ียวกบัความ
เป็นอิสระ (Independence) หรือ การยดึถือความเป็นปัจเจกคน (Individualism) แต่อย่างใด 

นอกจากนัน้ ไรอัน และเดซี่ ยังชีใ้ห้เห็นว่า ถึงแม้ว่า ความต้องการทางด้านจิตใจ 3 
ป ระการคื อ  สม รรถวิ สัย  (Competence) อิ ส ระแห่ งตน  (Autonomy) และสัมพั น ธภาพ 
(Relatedness) จะเป็นความต้องการที่เป็นสากล และยงัคงมีความส าคญัต่อการพฒันาก็ตาม แต่
ก็ไม่ได้หมายความว่า ความส าคญัและวิธีการในการตอบสนองต่อความต้องการดงักล่าว จะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดชั่วชีวิต หรือจะเหมือนกันในทุกบริบททางวัฒนธรรม กล่าวคือ การ
ตอบสนองต่อความต้องการจะเกิดขึน้ได้ด้วยการยึดมัน่ในตนเอง และการปรับตวัด้วยค่านิยมและ
พฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับทางวฒันธรรม ดงันัน้ คนจึงสามารถแสดงออกถึงสมรรถนะ อิสระแห่งตน 
และสัมพันธภาพ ที่มีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมที่ยึดถือค่านิยมที่แตกต่างกัน ซึ่งได้รับ
อิทธิพลไม่เพียงแต่จากความสามารถของตนเองเท่านัน้ แต่ยังขึน้อยู่กบัความต้องการของคนรอบ
ด้าน อปุสรรค และความสามารถในการจดั สรร ในบริบททางสงัคมและวฒันธรรมของคนนัน้ ๆ อีก
ด้วย 

2.2.5.4 มิติและองค์ประกอบอิสระแห่งตนของเด็ก (Dimensions and Factors of 
Adolescents’ Autonomy) 

จากแนวคิดของนูม, นูม และคณะ, เบคเคิร์ท, รัสเซลล์ และบาคเคน และไรอนั และ
เดซี่(Beckert, 2005; M. Noom, 1999; M. J. Noom et al., 1999; Russell & Bakken, 2002; R. 
Ryan & Deci, 2006; Richard M. Ryan & Deci, 2000) อิสระแห่งตนสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
มิติ โดยที่นูม (M. Noom, 1999)และ นูม และคณะ (M. J. Noom et al., 1999) กล่าวว่าอิสระแห่ง
ตนเป็นโครงสร้างเชิงพหุมิติ โดยที่อิสระแห่งตนของเด็กเป็นแนวคิดที่มีพืน้ฐานทางด้านทฤษฎีที่มี
ความหลากหลายเป็นอันมาก ทฤษฎีต่าง ๆ ที่มีทัศนะในด้านจิตวิทยาที่แตกต่างกันเหล่านัน้
ชีใ้ห้เห็นว่าอิสระแห่งตนของเด็ก เป็นการสร้างความเหินห่างจากอิทธิพลของพ่อแม่ทีละเล็กทีละ
น้อย เพื่อเป็นการสร้างความชดัเจนในแต่ละมิติของโครงสร้างอิสระแห่งตนของเด็ก นูม และคณะ 
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พยายามสร้างกรอบแนวคิดด้วยการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบมุมมองในเชิงทฤษฎีของอิสระแห่ง
ตนโดยแบ่งอิสระแห่งตน ออกเป็น 3 มิติ ซึ่งประกอบด้วย อิสระแห่งตนทางด้านการปฏิบติัหน้าท่ี 
(Functional autonomy) หมายถึง กระบวนการในการก ากับด้วยการพัฒนากลวิธีเพื่อบรรลุต่อ
เป้าหมายของคน โดยที่เด็กจะสามารถบรรลุต่ออิสระแห่งตนด้านการปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อเด็ก
สามารถพัฒนาวิธีการของตนเอง เพื่อที่จะบรรลุถึงเป้าหมายต่าง ๆ ของตนเองได้ ซึ่งเป็น
กระบวนการในการควบคุมการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามตารางด้านการพัฒนา ที่ใช้ในการก ากับ
พฤติกรรมของตนเอง ส่วนอิสระแห่งตนทางด้านอารมณ์ (Emotional autonomy) หมายถึง 
กระบวนการด้านอารมณ์ความรู้สกึ เพื่อที่จะเป็นอิสระทางด้านอารมณ์จากพ่อแม่และเพื่อน โดยที่ 
เด็กจะสามารถบรรลตุ่ออิสระแห่งตนด้านอารมณ์ได้เมื่อ เด็กรู้สึกมีความ รู้สึกเชื่อมั่นในการนิยาม
เป้าหมายของตนเอง โดยเป็นอิสระจากความปรารถนาของทัง้พ่อแม่และเพื่อน นอกจากนัน้ ยงัมี
ความรู้สึกเชื่อมั่นและไว้วางใจในทางเลือกของตนเองอีกด้วย และอิสระแห่งตนทางด้านเจตคติ 
(Attitudinal autonomy) หมายถึงกระบวนการด้านความคิด (Cognitive process) ในการเรียง
รายการความเป็นไปได้ และการเลือกทางเลือก (Choice making) ในสิ่งที่มีให้เลือก เด็กจะ
สามารถบรรลตุ่ออิสระแห่งตนด้านเจตคติได้ สามารถนิยามเป้าหมายของตนเองได้ โดยเป้าหมาย
ดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงทางเลือก ความปรารถนา และความต้องการของตนเอง ดงันัน้ อิสระแห่ง
ตนด้านเจตคติของเด็ก คือ ความสามารถในการคิดก่อนที่จะกระท านั่นเอง โดยที่มิติทัง้ 3 มิติ 
ดงักล่าว ชีใ้ห้เห็นถึงลกัษณะพฤติกรรมของเด็ก 3 ด้าน คือ พฤติกรรมด้านการก ากบั (Regulatory 
aspects) พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึก (Affective aspects) และพฤติกรรมที่
แสดงให้เห็นถึงความคิด (Cognitive aspects) 

เบคเคิร์ท (Beckert, 2005) อธิบาย ว่าโมเดลดั่งเดิมของอิสระแห่งตน (Autonomy)  
ประกอบด้วยอิสระแห่งตนด้านพฤติกรรม (Behavioral autonomy) และอิสระแห่งตนด้านอารมณ์ 
(Emotional autonomy) ในขณะเดียวกันกลับมีการให้ความสนใจกับอิสระแห่งตนด้านความคิด 
(Cognitive autonomy) ไม่มากนกั ดงันัน้ เบคเคิร์ท จึงเห็นว่าอิสระแห่งตนของเด็กควรจะประกอบ 
ด้วยมิติ 3 มิติ คือ ความสามารถในการกระท าเพื่อตนเอง ความสามารถในการแสดงความรู้สึกเพื่อ
ตนเอง และความสามารถในการคิดเพื่อตนเอง ถึงแม้ว่านกัทฤษฎีเก่ียวกบัอิสระแห่งตนจะใช้ค าที่
แตกต่างกันในการสะท้อนถึงมิติอิสระแห่งตนของเด็กก็ตามโมเดลของอิสระแห่งตนของเด็กจาก
แนวคิดของนักทฤษฎีและจากการศึกษาของนักวิจัยหลาย ๆ คน ประกอบด้วยอิสระแห่งตนด้าน
พฤติกรรม อิสระแห่งตนด้านอารมณ์ความรู้สึก และอิสระแห่งตนด้านความคิด ซึ่งมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้



  79 

1) อิสระแห่งตนของเด็กด้านพฤติกรรม (Behavioral autonomy) นูม และนูม 
และคณะ (M. Noom, 1999; M. J. Noom et al., 1999) เรียกอิสระแห่งตนด้านพฤติกรรมว่า มิติ
อิสระแห่งตนด้านการก ากบั (Regulatory dimension) ซึ่งหมายถึง กระบวนการด้านการก ากบัการ
พัฒนาการกลวิธีต่าง ๆ เพื่อบรรลุต่อเป้าหมายของตนเอง ซึ่ง ความสามารถในกระบวนการ
ดงักลา่วประกอบด้วย การรับรู้ต่อความสามารถและการรับรู้ต่อการควบคมุ การรับรู้ถึงสมรรถวิสยั
(Perception of competence) หมายถึง การรับรู้ถึงกลวิธีต่าง ๆ ที่คนมีอยู่เพื่อใช้ในการบรรลุต่อ
เป้าหมายของตนเอง ส่วนการรับรู้ถึงการควบคุม (Perception of control) หมายถึง การรับรู้ถึง
ความสามารถในการเลือกใช้กลวิธีเฉพาะด้านที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการบรรลตุ่อความส าเร็จ 
นอกจากนัน้ คุณลักษณะที่ส าคัญอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เด็กแสดงพฤติกรรมก็คือ 
การรับรู้ถึงความรับผิดชอบ (Perception of responsibility) ในสิ่งที่ตนเองกระท า การที่มิติด้าน
การก ากบัดงักล่าว ถูกเรียกว่า อิสระแห่งตนด้านการปฏิบติัหน้าที่ (Functional autonomy) เพราะ
มีความหมายว่า คือ ความสามารถในการพัฒนากลวิธีเพื่อที่จะบรรลุต่อเป้าหมายของคน ซึ่ง 
แนวคิดด้านการก ากบัตนเองนีส้อดคล้องกบัแนวคิดของนกัวิจยัหลาย ๆ คน เช่น ความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ (Functional independence) ของฮอฟฟ์แมน (Hoffman, 1984) การเตรียม
ความพร้อมด้านความคิดเพื่ อการกระท า (Cognitive preparation for action) ของมาร์คัส 
และวลู์ฟ (Markus & Wurf, 1987) ความเป็นอิสระ (Independence) ของแฟรงค์, อาเวรี และลา
แมน (Frank, Avery, & Laman, 1988) และการควบคมุส่วนคน (Personal control) ของเลอเนอร์, 
ปีเตอร์สนัและบรู๊คกนั (Lerner, Petersen, & Brooks-Gunn, 1991) เป็นต้น 

เบคเคิร์ท (Beckert, 2005, pp. 1-2) อธิบายถึงอิสระแห่งตนด้านพฤติกรรม 
(Behavioral autonomy) ว่าเก่ียวข้องกบัความสามารถในการกระท าเพื่อตนเอง (To act for one’s 
self) ดงันัน้เด็กจะเกิดอิสระแห่งตนเมื่อสามารถก ากบัตนเอง (Self-regulation) ได้ด้วยการกระท า 
นอกจากนัน้ นักวิจัยยุคใหม่ยงัให้ความส าคญักับการพัฒนาอิสระแห่งตน ด้านพฤติกรรมในกลุ่ม
เด็ก แทนที่จะเป็นการมุ่งเน้นที่เด็กเล็ก  เช่นเดียวกับ ในยุคของ อีริค อีริคสัน ด้วยการให้นิยาม 
อิสระแห่งตน ว่าคือ  ความสามารถในการปกครองตนเอง (Rule one’s self) ด้วยการกระท า และ
ให้นิยาม เชิงปฏิบัติการของค าว่าอิสระแห่งตนด้านพฤติกรรมด้วยแนวคิดต่าง ๆ เช่น การพึ่งพา
ตนเอง (Self-reliance) ความเป็นอิสระด้านการปฏิบัติหน้าที่ (Functional independence) การ
ก ากับตนเอง (Self-regulation) สมรรถวิสัย (Competence) การควบคุมส่วนตน  (Personal 
control) การไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม (Nonconformity) และอิสระแห่งตนในการ
สะท้อน (Reflective autonomy) เป็นต้น 
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เบคเคิร์ท (Beckert, 2005, pp. 5-6) เห็นว่า ถึงแม้ว่าการวัดอิสระแห่งตนด้าน
พฤติกรรมจะง่ายกว่าการวัดอิสระแห่งตนด้านความอารมณ์ ความรู้สึก และอิสระแห่งตนด้าน
ความคิด  นอกจากนัน้ การน า อิสระแห่งตนด้านพฤติกรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อการฝึกอบรมด้วยการ
วางเงื่อนไขก็แสดงให้เห็นถึงผลลพัธ์ที่ชัดเจนและง่ายกว่าก็ตาม แต่ข้อจ ากัดของวิธีการทางด้าน
พฤติกรรมเพื่ออิสระแห่งตนก็ยังมีข้อจ ากัดอยู่ กล่าวคือ ถึงแม้จะมีข้อพิสูจน์ว่าจะเกิดความเป็น
อิสระ (Independence) จากการบรรลุภารกิจของคนเกิดขึน้ก็ตาม แต่ตรรกะของค าว่าความเป็น
อิสระก็ยังไม่ใช่อิสระแห่งตน (Autonomy) ซึ่งมีขอบเขตที่กว้างขวางกว่า ซึ่ง โซอีเน็นส์ และคณะ  
(Soenens et al., 2007, pp. 633-646) ชีใ้ห้เห็นว่า เด็กที่มีความเป็นอิสระ (Independence) ตาม
ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-determination theory) ของ เดซี่ และไรอนั นัน้ นิยามอิสระแห่งตน 
(Autonomy) ว่า เป็นการแสดงพฤติกรรมด้วยความรู้สึกเต็มใจ (Volition) ดังนัน้เด็กที่มีอิสระแห่ง
ตนสงู หรือสามารถก าหนดตนเองได้นัน้ จะต้องเห็นด้วยอย่างเต็มที่ที่จะประพฤติและรับผิดชอบต่อ
การกระท าของตนเอง และเด็กต้องปกครองตนเอง เนื่องจากเด็กกระท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยการตระหนกั
รู้ถึงความสนใจของตนเอง และปฏิบติัตามค่านิยมและเป้าหมายของตนเอง ส่วนความเป็นอิสระ 
(Independence) ของเด็กหมายถึง การไม่พึ่งพาผู้ อ่ืน ดังนัน้ การสร้างแนวคิดเก่ียวกับอิสระแห่ง
ตน (Autonomy) ของเด็กนัน้ จึงหมายความถึงการสร้างความรู้สึกของความเต็มใจ (Volition) และ
การสร้างทางเลือก (Choicefulness) เด็กที่มีความเป็นอิสระ (Independence) ไม่จ าเป็นที่จะต้อง
ปฏิบัติตนด้วยวิธีการที่มีความเต็มใจ ด้วยความรู้สึกจากภายใน ความต้องการ และความสนใจ 
ดงันัน้ เด็กที่มีอิสระแห่งตน (Autonomy) จะยังคงพึ่งพาพ่อแม่อยู่ด้วยความเต็มใจและด้วยอิสระ
แห่งตน เพื่อการชีแ้นวทางและการสนบัสนุนจากพ่อแม่ การปฏิบติัหน้าที่ ด้วยความเป็นอิสระจึงมี
ความแตกต่างจากการปฏิบติัหน้าที่ด้วยอิสระแห่งตน การปฏิบติัด้วยอิสระแห่งตน จึงไม่จ าเป็นที่
จะต้องเกิดขึ น้พ ร้อมกับการสร้างความห่างเหิน (Distancing) จากพ่อแม่และไม่ ได้ท าให้
สมัพนัธภาพระหว่างพ่อแม่และลกูถกูบัน่ทอนลง 

นอกจากนัน้ เบคเคิร์ท (Beckert, 2005) ยังชีใ้ห้เห็นอีกว่า การใช้การเสริมแรง
เพื่อสร้างพฤติกรรมที่ เป็นอิสระนัน้  มักมุ่งเน้นที่การให้รางวัลที่มาจากภายนอก (Extrinsic 
rewards) แต่อิสระแห่งตนที่แท้จริงแล้ว มกัจะเกิดขึน้จากการให้การเสริมแรงจากภายใน (Intrinsic 
reinforcement) มากกว่าการให้การเสริมแรงจากภายนอก (Extrinsic reinforcement) ดังนัน้
ประสิทธิผลในระยะยาวของโปรแกรมการให้ความช่วยเหลือ เพื่อสร้างอิสระแห่งตนด้านพฤติกรรม
จึงยงัไม่เห็นเป็นประจกัษ์มากนกั 
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รัสเซลล์ และบาคเคน (Russell & Bakken, 2002) กล่าวว่า อิสระแห่งตน ด้าน
พฤติกรรมหมายถึง ความสามารถในการตดัสินใจอย่างเป็นอิสระและกระท าตามที่ตัดสินใจ เมื่อ
เด็กเร่ิมเกิดวุฒิภาวะ  รูปแบบในการคิดจะพัฒนาขึน้และมีการเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ เด็กจะ
ตระหนกัรู้ว่า มีวิธีการหลายวิธีในการมองสถานการณ์ต่าง ๆ เด็กเร่ิมจะแสวงหาค าแนะน าจากผู้ อ่ืน 
และสามารถที่จะเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ นอกจากนัน้ เด็กยังคิดถึงผลลัพธ์จากการ
ตดัสินใจของตนเอง และเรียนรู้ว่าคนทกุคนย่อมมีอคติสว่นตวั และเด็กก็เร่ิมที่จะรู้สกึมีความเชื่อมัน่
ในความสามารถในการตัดสินใจของตนเองมากขึน้ ถึงแม้ว่าบางครัง้เด็กจะปฏิบติัตามแรงกดดัน
ของเพื่อน โดยมิได้ขอค าแนะน าจากพ่อแม่อันอาจจะน าไปสู่การกระท าที่ผิดพลาดได้ก็ตาม แต่ก็
ไม่ได้หมายความว่า เด็กจะกระท าตามความต้องการของตนเองด้วยความเต็มใจ ดงันัน้ การที่เด็ก
จะเกิดอิสระแห่งตนด้านพฤติกรรมอย่างแท้จริงนัน้ เด็กจ าเป็นต้องกระท าตามความต้องการของ
ตนเองอย่างแท้จริง 

2) อิสระแห่งตนของเด็กด้านอารมณ์ (Emotional Autonomy) นูม และนูม และ
คณะ  (M. Noom, 1999; M. J. Noom et al., 1999) กล่าวถึงอิสระแห่งตนทางด้านอารมณ์ 
(Emotional autonomy) ว่าเป็นมิติที่มีนัยยะทัง้ทางด้านอารมณ์ความรู้สึกและสัมพันธภาพ มิติ
ด้านอารมณ์เก่ียวข้องกบัการรับรู้ถึงความเป็นอิสระทางด้านอารมณ์จากพ่อแม่และเพื่อน เพราะทัง้
พ่อแม่และเพื่อนส่งผลกระทบด้วยการสร้างแรงกดดันต่อเด็กให้ปฏิบัติตามความต้องการของ
ตนเอง เด็กจ าเป็นต้องคงความเชื่อมั่นที่มีต่อเป้าหมายของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ต้องค านึงถึง
เป้าหมายของผู้ อ่ืนด้วย ดงันัน้อิสระแห่งตนด้านอารมณ์จึงหมายถึงความรู้สึกเชื่อมัน่ต่อทางเลือก 
(Choices) และเป้าหมาย (Goals) ของตนเอง ซึ่งแนวคิดด้านอารมณ์นี ้สอดคล้องกบัแนวคิดของ
นักวิจัยหลายคน เช่น ความเป็นอิสระด้านอารมณ์ (Emotional independence) ของฮอฟฟ์แมน 
(Hoffman, 1984) การต้านทานแรงกดดันจากเพื่อน (Resistance to peer pressure) ของสแตง
เบิร์ก และซิวเวอร์เบิร์ก (Steinberg & Silverberg, 1986) ความรับผิดชอบต่อทัง้ตนเองและผู้ อ่ืน 
(Self-other responsibility) ของแฟรงค์ และคณะ (Frank et al., 1988) และความเป็นอิสระด้าน
สงัคม (Social independence) ของเลอเนอร์ และคณะ (Lerner et al., 1991) เป็นต้น ซึ่งแนวคิด
เก่ียวกบัอิสระแห่งตนด้านอารมณ์ของ สแตงเบิร์กและซิวเวอร์เบิร์กนัน้ มีนยัยะแฝงในเชิงบวก และ
มกัจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นการสร้างแนวคิดเก่ียวกับอิสระแห่งตนทางด้านอารมณ์ที่เป็นการ
ตดัขาดความผกูพนั (Detachment) 

ในการศึกษาอิสระแห่งตนจากมุมมองด้านอารมณ์ความรู้สึกนัน้ เก่ียวข้องกับ
คณุลกัษณะจากภายในที่เป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่ออิสระแห่งตนที่แท้จริง ซึ่งสามารถลดข้อจ ากัด
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ของการศึกษาอิสระแห่งตนด้านพฤติกรรมได้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าอิสระแห่งตนด้านอารมณ์
ความรู้สึกจะก่อให้เกิดการหยั่งเห็นจากภายใน (Introspective insight) ก็ตาม แต่มีข้อควรระวัง
หลายประการ เมื่ อยึดอิสระแห่งตนด้านอารมณ์ความ รู้สึกเป็นตัวชี ว้ัดความเป็นอิสระ 
(Independence) ประเด็นที่ ชัด เจนที่ สุดก็ คือ  การเป รียบเที ยบการตัดขาดความผูกพัน 
(Detachment) กบัอิสระแห่งตน (Autonomy) การเปลี่ยนแปลงการพึ่งพาทางด้านอารมณ์จากพ่อ
แม่ไปสูก่ารพึง่พาเพื่อนหรือคนที่ส าคญัอ่ืน ๆ ทัง้ทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม ไม่ได้เป็นการแสดง
ให้เห็นถึงอิสระแห่งตน 

รัสเซลล์ และบาคเคน (Russell & Bakken, 2002) กล่าวว่า อิสระแห่งตนด้าน
อารมณ์หมายถึง อารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตนที่เด็กแสดงถึงการสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืน โดยที่
ในช่วงเด็กนัน้ เด็กจะเปลี่ยนการสนับสนุนทางด้านอารมณ์จากพ่อแม่ไปเป็นจากเพื่อน ดังนัน้ จึง
เป็นช่วงที่เด็กจะเร่ิมมองพ่อแม่ตามสภาพความเป็นจริง (Deidealization) ที่มีทัง้ข้อดี และความ
ผิดพลาด และเด็กจะเร่ิมเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับเพื่อนอย่างลึกซึง้ และเร่ิมสร้างสัมพันธภาพที่
ใกล้ชิดกับเพื่อนเมื่อมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึน้เด็กที่มีอิสระแห่งตนด้านอารมณ์จะเร่ิมหาทางออก
ส าหรับปัญหาของตนเองได้มากขึน้หรืออาจจะร้องขอการสนบัสนุนจากเพื่อนหรือผู้ ใหญ่ภายนอก
ครอบครัว แทนที่จะพึง่พาพ่อแม่  ซึง่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ในช่วงเด็กตอนต้นถึงเด็กตอนกลาง 

3) อิสระแห่งตนของเด็กด้านความคิด (Cognitive Autonomy) นูมและนูม และ
คณะ (M. Noom, 1999; M. J. Noom et al., 1999) กล่าวถึงมิติอิสระแห่งตนทางด้านความคิด 
(Cognitive autonomy) ว่าหมายถึง กระบวนการด้าน สติปัญญาในการประเมินความเป็นไปได้ 
(Possibilities) และความปรารถนา (Desires) การพัฒนาค่านิยมส่วนตน  (Personal value 
development) และการนิยามค่านิยมส่วนตน (Personal value definition) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมี
ความหมายร่วมกนัคือหมายถึง การรับรู้ของเด็กที่มีต่อสิ่งที่ต้องการจะกระท าในชีวิต หรือเรียกมิติ
ดงักล่าวว่า อิสระแห่งตนด้านเจตคติ (Attitudinal autonomy) ซึ่งหมายความว่า  ความสามารถใน
การระบุทางเลือกที่หลากหลาย (Specify options) การตัดสินใจ (Make a decision)  และการ
นิยาม เป้ าหมาย (Define a goal) แนวคิดเก่ียวกับ อิสระแห่ งตนด้าน เจตคติดังกล่าว มี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับแนวคิดเก่ียวกับความเชื่อในความสามารถของตนเอง (Beliefs in 
one’s capabilities) ของแบนดูร่า (Bandura, 1977, pp. 191-215) ความเป็นอิสระด้านเจตคติ  
(Attitudinal independence) ของฮอฟฟ์แมน (Hoffman, 1984) การก าหนดเป้าหมาย (Goal 
setting) ของมาร์คสั และ วลู์ฟ (Markus & Wurf, 1987) การสะท้อนถึงความชอบ ความปรารถนา 
และความ ต้ อ งการ  (Reflection upon preferences, wishes, and desires) ของดวอ ร์กิ น 
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(Dworkin, 1988) การตัดสินใจ (Decision making) ของ แฟรงค์ และคณะ (Frank et al., 1988) 
และเปา้หมายสว่นตน (Personal64 goals) ของเอเลน, เฮอเซอร์,เบลล์และโอคอร์เนอร์  เป็นต้น 

เบคเคิร์ท (Beckert, 2005) กล่าวว่า อิสระแห่งตนด้านความคิด ซึ่งเป็นมิติของ
อิสระแห่งตนที่ไม่ได้รับการศึกษามากเท่าที่ควรนัน้ เก่ียวข้องกับความสามารถของคนในการคิด
เพื่อตนเอง (To think for one’s self) ซึ่งนกัวิจยัสว่นใหญ่พยายามที่จะน ามิตินีม้าเป็นสว่นหนึ่งของ
โมเดลในการศกึษา แต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเก่ียวกบัผลกระทบของมิติด้านความคิด เช่น นมู และ
คณะ (M. J. Noom et al., 1999) มุ่งเน้นที่การก าหนดเปา้หมาย (Goal setting) และเบเยอร์ส, กู๊ด
เซ็น, แวนแซนท์ และมัวร์ (Beyers, Goossens, Vansant, & Moors, 2003, pp. 351-365) ให้
ความส าคัญกับการตัดสินใจ (Decision making) หรือการเป็นตัวแทน (Agency) เป็นต้น แต่
นกัวิจยัดงักล่าวก็ไม่ได้สร้างความเข้าใจด้วยการใช้องค์ประกอบด้านความคิดให้เป็นประโยชน์มาก
นกั ทัง้นีเ้พราะการสงัเกตและการวดัโครงสร้างทางด้านความคิดยังเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ ดังนัน้ 
แง่มุมของอิสระแห่งตนด้านความคิดจึงเป็นสิ่งที่น่าท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งข้อตกลงทั่วไปในการ
แสวงหาความจริงเก่ียวกบัมิติด้านความคิดก็คือว่า เด็กสามารถที่จะเกิดอิสระแห่งตนด้านความคิด
ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในช่วงเด็กตอนปลายแล้วเท่านัน้ 

ถึงแม้ว่าจะมีข้อจ ากดัในการวดัอิสระแห่งตนทัง้ด้านพฤติกรรม อารมณ์ความรู้สึก
และความคิดได้อย่างเที่ยงตรงก็ตาม ข้อจ ากดัดงักล่าวไม่ควรที่จะเป็นเหตผุลเพียงประการเดียวที่
จะไม่พยายามท าความเข้าใจเก่ียวกบัโครงสร้างดังกล่าว ดังนัน้ การจ ากัดการให้ความส าคัญแค่
เพียงโมเดลของอิสระแห่งตนด้านพฤติกรรม และอารมณ์ความรู้สึกเท่านัน้ โดยไม่มีการค านึงถึง
อิสระแห่งตนด้านการรู้คิด ถือเป็นการจ ากัดการน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีความหมาย 
นอกจากนัน้  เบคเคิร์ท (Beckert, 2005) ยังได้ชี ใ้ห้เห็นถึงข้ออภิปราย 2 ประเด็นส าคัญใน
การศกึษาเก่ียวกบัอิสระแห่งตนของเด็ก ดงันี ้

1) การพัฒนาอิสระแห่งตนมีทิศทางการพัฒนาที่ตรงกันข้ามกับการพัฒนา
บคุลิกภาพโดยทัว่ไป กล่าวคือ มนษุย์พฒันาอิสระแห่งตนทางด้านพฤติกรรมในวยัเด็กก่อน แล้วจึง
ตามด้วยอิสระแห่งตนด้านอารมณ์ความรู้สึกในเด็กตอนต้น ท้ายที่สุดจึงเกิดอิสระแห่งตนด้าน
ความคิดตามมาในเด็กตอนปลาย อย่างไรก็ตาม การพิจารณาพัฒนาการของอิสระแห่งตนด้าน
ความคิดที่เป็นขัน้ตอนดงักล่าว อาจส่งผลลพัธ์เป็นอนัตรายได้ ทัง้นีเ้พราะในยุคปัจจุบนั  เด็กและ
วัยรุ่นต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่เป็นอันตรายบ่อยครัง้จากการตัดสินใจ (Decisions) ด้วยการใช้
พฤติกรรมหรืออารมณ์ 
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2) ในอดีตที่ผ่านมา การพฒันาความรู้สกึด้านการก ากบัพฤติกรรมของตนเอง  
(Self-regulation) ด้วยอิสระแห่งตนด้านพฤติกรรม (Behavioral autonomy) และความรู้สึกด้าน
การควบคุมตนเอง (Self-control) ด้วยอิสระแห่ งตนด้านอารมณ์ ความ รู้สึก  (Emotional 
autonomy) อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอ ในการเตรียมความพร้อมของเด็กทัง้นีเ้พราะในปัจจุบัน 
เด็กเติบโตเร็วกว่าในอดีต และต้องเผชิญกบัพฤติกรรมเสี่ยงหลาย ๆ ด้าน ดงันัน้ จึงไม่ควรที่จะรีรอ
ในการสอนเด็กและวัยรุ่นให้สามารถประเมินตนเอง (Self-evaluation) ด้วยอิสระแห่งตนด้าน
ความคิด (Cognitive evaluation) ความสามารถในการประเมินตนเอง (Self-evaluation) เป็นสิ่ง
เยียวยาและตัวชีว้ัดอิสระแห่งตนด้านความคิด ดังนัน้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องค้นหาวิธีการใน
การส่งเสริมการประเมินตนเองอันเป็นความพยายามในการสนับสนุนให้เกิดอิสระแห่งตนนั่นเอง 
ดังนัน้ แทนที่จะยอมให้ศักยภาพดังกล่าวเกิดขึน้เองตามวัย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงเป็น
ตัวเร่งให้เกิดความจ าเป็นในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอิสระแห่งตนด้านความคิด เสียตัง้แต่
ในช่วงเด็กตอนต้น ประเด็นเก่ียวกับอิสระแห่งตนด้านความคิดที่สามารถสังเกตและวัดได้จาก
การศึกษาที่มีมาก่อนหน้านี ้ได้แก่ การตัดสินใจด้วยข้อมูลและด้วยความเป็นอิสระ (Making 
informed, independent decisions) การตัดสินใจด้วยความรู้และความเหมาะสม (Voicing 
educated and appropriated decisions) การชั่งน า้หนักอิทธิพลเก่ียวกับความคิดของผู้ อ่ืน 
(Weighing the influence of others on thinking) การพิจารณาผลลัพธ์ที่ตามมา (Considering 
consequences) และการปฏิบติัการประเมินตนเอง (Self-evaluating practices) เป็นต้น 

รัสเซลล์  และบาคเคน (Russell & Bakken, 2002) เรียกอิสระแห่งตนด้าน
ความคิดว่าอิสระแห่งตนด้านค่านิยม (Value autonomy) ซึ่งหมายถึง การมีเจตคติและความเชื่อ
อย่างเป็นอิสระเก่ียวกับจิตวิญญาณ การเมือง และศีลธรรม การที่เด็กมีความสามารถในการคิด
ด้วยวิธีการเชิงนามธรรม จะช่วยให้เด็กสามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างสถานการณ์
โดยทัว่ไปและสถานการณ์เฉพาะ และท าการตดัสินโดยการใช้ความคิดในระดบัที่สงูขึน้ ดงันัน้ การ
พัฒนาอิสระแห่งตนด้านค่านิยมจึงเป็นวิธีการที่เด็กใช้เวลาในการพิจารณาถึงระบบค่านิยมของ
ตนเอง ด้วยวิธีการดงักล่าว เด็กจะสามารถสรุปได้ด้วยความเป็นอิสระด้วยตนเอง เก่ียวกบัค่านิยม
ของตนเอง แทนที่จะยอมรับค่านิยมจากเพื่อนหรือค่านิยมที่ตนเองได้รับมาจากการเลีย้งด ู

จากแนวคิดและการศึกษาเก่ียวกับอิสระแห่งตนของเด็ก ถึงแม้ว่าจะมีการใช้
ถ้อยค าในการเรียกองค์ประกอบและตัวชีว้ัดที่หลากหลายก็ตาม แต่อิสระแห่งตนของเด็กก็อยู่ใน
กรอบของมิติและตัวชีว้ดั ที่สามารถสรุปได้ด้วย 3 มิติหลกั คือ อิสระแห่งตนด้านพฤติกรรม อิสระ
แห่งตนด้านอารมณ์ และอิสระแห่งตนด้านความคิด ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ ทัง้หมด 12 
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องค์ประกอบ  กล่าวคือ อิสระแห่งตน ด้านพฤติกรรม (Behavioral autonomy) ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ คือ 1) การก ากับตนเอง (Self-regulation) 2) การพึ่งพาตนเอง (Self-reliance) 3) 
การปฏิบติัตามบรรทดัฐานทางสงัคม (Conformity) 4) สมรรถวิสยั (Competence) และ 5) ความ
รับผิดชอบ (Responsibility) อิสระแห่งตนด้านอารมณ์ (Emotional autonomy) ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ คือ 1) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) 2) การต้านทานต่อแรงกดดันจาก
เพื่ อ น  (Resistance to peer pressure) แ ล ะ 3) ก า ร เชื่ อ ม สั ม พั น ธ์ กั บ พ่ อ แ ม่  (Parental 
connectedness) ส่วนอิสระแห่งตนด้านความคิด (Cognitive autonomy) ประกอบด้วย 4 
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  คื อ  1) ก า รตั ้ง เป้ า ห ม า ย  (Goal setting) 2) ก า รแ ส ด ง เห ตุ แ ล ะ ผ ล 
(Rationality/reasoning) 3) การตัดสินใจ (Decision making) และ 4) การประเมินตนเอง (Self-
evaluating) 

สรุปได้ว่า  นักเรียนมีอิสระแห่งตนและมีความเป็นตัวตนเฉพาะด้าน (Student 
Autonomy) หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกที่แสดงออกถึงความ
เป็นตวัของตวัเอง ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคนอ่ืน มีการใช้สิทธ์ิของตนเองโดยไม่ลว่งละเมิดสิทธิ
ของผู้ อ่ืน ได้แก่ สิทธิในการใช้ความคิด ค าพดู อ่านเขียนในเร่ืองต่าง ๆ ตามสิทธ์ิของตนเอง 

2.2.6 การรับรู้ความสามารถแห่งตน 
การรับรู้ความสามารถแห่งตนมีอิทธิพลที่จะช่วยกระตุ้นให้คนสามารถปฏิบติักิจกรรม

ต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จได้ เนื่องจากการที่คนจะประสบความส าเร็จได้นัน้ คนนัน้จะต้องมี
ความเชื่อมัน่และมัน่ใจในศกัยภาพของตนเอง การได้รับแรงกระตุ้นอย่างถูกวิธีจะส่งเสริมให้คนนัน้
มีแรงผลักดันที่จะต่อยอดความส าเร็จในด้าน อ่ืน ๆ มีนักวิจัยเสนอแนวคิดเก่ียวกับการรับรู้
ความสามารถแห่งตน ดงันี ้

คริปเพน และเอิร์ล (Crippen & Earl, 2007) อธิบายว่า การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองเป็นความเชื่อมั่นที่สร้างแรงจูงใจให้ปฏิบติังานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ อีกทัง้ยังสร้าง
แรงกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นให้การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อความช านาญในเร่ืองนัน้ ๆ 

แบนดูรา  (Bandura, 1997) ได้ ใช้ค าว่า  การรับ รู้ความสามารถของตนเอง 
(Perceived Self-Efficacy)  โดยให้ค าจ ากดัความว่าเป็นการที่คนตดัสินใจเก่ียวกับความสามารถ
ของตนเองที่จะจัดการและด าเนินการกระท าพฤติกรรมให้บรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้   ตนเองนัน้ 
มีผลต่อการกระท าของคน คน 2 คน อาจมีความสามารถไม่ต่างกนั แต่อาจแสดงออกในคณุภาพที่
แตกต่างกนัได้ ถ้าพบว่าคน 2 คนนีม้ีการรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างกนั ในคนคนเดียวก็
เช่นกนั ถ้ารับรู้ความสามารถของตนเองในแต่ละสภาพการณ์แตกต่างกนั ก็อาจจะแสดงพฤติกรรม
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ออกมาได้แตกต่างกันเช่นกัน  ความสามารถของคนเรานัน้ไม่ตายตัว หากแต่ยืดหยุ่นตาม
สภาพการณ์  ดังนัน้สิ่ งที่จะก าหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก จึงขึ น้อยู่กับการรับรู้
ความสามารถของตนเองในสภาวการณ์ นัน้  ๆ นั่น เอง นั่นคือถ้าเรามีความเชื่อว่าเรามี
ความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึงความสามารถนัน้ออกมา คนที่เชื่อว่าตนเองมีความสามารถจะ
มีความอดทน อุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และจะประสบความส าเร็จในที่สุด (Evans, 1989) 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็นการตดัสินความสามารถของตนเองว่าจะสามารถท างานได้
ในระดับใด ในขณะที่ความคาดหวังเก่ียวกับผลที่จะเกิดขึน้นัน้ เป็นการตัดสินว่าผลกรรมใดจะ
เกิดขึน้จากการกระท าพฤติกรรมดงักลา่ว 

ในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองนัน้ Bandura เสนอว่ามีอยู่ด้วยกนั 4 
วิธี คือ (Evans, 1989) 

1) ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ (Mastery Experiences) ซึ่ง Bandura 
เชื่อว่าเป็นวิธีการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาการรับรู้
ความสามารถของตนเอง เนื่องจากว่าเป็นประสบการณ์ โดยตรงที่ ได้พบเจอ เมื่อประสบ
ความส าเร็จก็ท าให้เพิ่มการรับรู้ความสามารถของตนเอง ดังนัน้ ในการที่จะพัฒนาการรับรู้
ความสามารถของตนเอง จ าเป็นที่จะต้องฝึกให้บุคคลมีทกัษะเพียงพอที่จะประสบความส าเร็จได้
พร้อม ๆ กบัการท าให้บุคคลนัน้รับรู้ว่า เขามีความสามารถในการบรรลผุลส าเร็จ ซึ่งจะท าให้เขาใช้
ทกัษะที่ได้รับการฝึกมาได้อย่างช านาญและมีประสิทธิภาพมากที่สดุ ซึ่งคนที่มีการรับรู้ว่าตนเองมี
ความสามารถ จะไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ แต่จะพยามท างานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุ
ถึงเปา้หมายที่ต้องการ  

2) โดยการใช้ตัวแบบ (Modeling) การที่ได้สังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่มี
ความซับซ้อน และได้รับผลที่ เป็นที่น่าพึงพอใจ ก็จะท าให้ผู้ ที่สังเกตฝึกความรู้สึกว่าเขาก็จะ
สามารถที่จะประสบความส าเร็จได้เช่นเดียวกัน ถ้ามีพยายามจริงและไม่สิน้หวังต่ออุปสรรค 
ลักษณะของการใช้ตัวแบบที่ส่งผลต่อความรู้สึกว่าเขามีความสามารถที่จะท าได้นัน้ ได้แก่ การ
แก้ปัญหาของคนที่มีความกลัวต่อสิ่งต่าง ๆ โดยที่ให้ดูตัวแบบที่มีลักษณะคล้ายกับตนเองก็
สามารถท าให้ลดความกลวัต่าง ๆ เหลา่นัน้ได้ (Kazdin, 1974) 

3) ก ารใ ช้ ค าพู ด ชั ก จู ง  (Verbal Persuasion) เป็ น ก า รบ อก ว่ า ค น นั ้น มี
ความสามารถที่จะประสบความส าเร็จได้ วิธีการดังกล่าวนัน้ค่อนข้างใช้ง่ายและใช้กันทั่วไปซึ่ง 
Bandura ได้กล่าวว่า การใช้ค าพูดชักจูงนัน้ไม่ค่อยจะได้ผลนกั ในการที่จะท าให้คนเราสามารถที่
พฒันาการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Evans, 1989) ซึ่งถ้าจะให้ได้ผล ควรจะใช้ร่วมกบัการท า
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ให้คนมีประสบการณ์ของความส าเร็จ ซึง่อาจจะต้องค่อย ๆ สร้างความสามารถให้กบัคนอย่างค่อย
เป็นค่อยไปและให้เกิดความส าเร็จตามล าดับขัน้ตอน พร้อมทัง้การใช้ค าพูดชักจูงร่วมกัน ก็ย่อมที่
จะได้ผลดีในการพฒันาการรับรู้ความสามารถของตน 

4) การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional Arousal) การกระตุ้นทางอารมณ์มีผลต่อ
การรับรู้ความสามารถของตนเองในสภาพที่ ถูกข่มขู่  ในการตัดสินถึงความวิตกกังวล และ
ความเครียดของคนเรานัน้บางส่วนจะขึน้อยู่กบัการกระตุ้นทางสรีระ การกระตุ้นที่รุนแรงท าให้การ
กระท าไม่ค่อยได้ผลดี คนจะคาดหวงัความส าเร็จเมื่อเขาไม่ได้อยู่ในสภาพการณ์ที่กระตุ้นด้วยสิ่งที่
ไม่พึงพอใจ ความกลัวก็จะกระตุ้นให้เกิดความกลวัมากขึน้ คนก็จะเกิดประสบการณ์ของความ
ล้มเหลว อนัจะท าให้การรับรู้เก่ียวกบัความสามารถของตนต ่าลง 

สรุปได้ว่า  นักเรียนมีการรับ รู้ความสามารถแห่งตน (Student Self-Efficacy) 
หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกที่แสดงถึงความเชื่อมัน่ในตนเองใน
การกระท าสิ่งต่าง ๆ ให้บรรลผุลส าเร็จตามความตัง้ใจจนบรรลเุป้าหมายได้ ได้แก่ การคาดหวงัใน
ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญของตนเอง ทัง้เร่ืองการเลือก การเลียนแบบ การเรียนรู้ว่า
สามารถกระท าได้ โดยไม่แสดงออกถึงความไม่เชื่อในอ านาจของตนเอง 

3. ปัจจัยการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก
ประเทศไทย 

สเตียร์ (Steers, 1977) ได้กล่าวถึง ปัจจัยการบริหาร ไว้ว่า การที่องค์กรจะประสบ
ความส าเร็จได้เมื่อผู้บริหารมีความสามารถที่จะก าหนดลกัษณะของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
ต้องการได้อย่างจ าเพาะเจาะจงและชัดเจน ดังนัน้ ปัจจัยการบริหารจึงเป็นปัจจัยที่เอือ้ต่อการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยปัจจยั 4 ด้าน คือ 1) ลกัษณะขององค์กร 2) 
ลกัษณะของสภาพแวดล้อม 3) ลกัษณะของบุคลากรในองค์กร และ4) ลกัษณะของนโยบายการ
บริหารและการปฏิบติัในการบริหารองค์กร 

เคลย์บาร์ (Claybar, 1994) เชื่อว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษามี
ปัจจัยส าคัญ คือ การสื่อสาร ภาวะผู้ น า การแนะน า การสนับสนุน การร่วมมือของผู้ เก่ียวข้อง 
ความไว้วางใจ ความกล้าเสี่ยง 

ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001) กล่าวว่า การด าเนินงานของสถานศึกษาได้
ประสบความส าเร็จจะต้องใช้ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จของสถานศึกษา ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า 
(Input) กระบวนการ (Transformation processes) ผลผลิต (Output) 
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วิชชุลดา ใจผ่อง (2546) ศึกษาปัจจยัที่สมัพันธ์กับความส าเร็จของการศึกษาทางเลือก: 
ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการรุ่งอรุณ  พบว่า  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส าเร็จของโครงการ คือ 
ทัศนคติที่ดีต่อโครงการของผู้ บริหารและครูแกนน า แรงจูงใจในการท างาน ความร่วมมือจาก
ผู้ ร่วมงานและการได้รับข้อมูลข่าวสาร ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ บุคลากรไม่เห็นความส าคัญใน
การด าเนินงาน ไม่มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการด าเนินการตามหลกัของโครงการ ชุมชนให้
ความร่วมมือกบัโรงเรียนน้อย 

เพ็ญณี แนรอท, อุทิศ สมใจ, และ วัลลภา อารีรัตน์ (2556) ศึกษาการบริหารจัดการ
การศึกษาทางเลือกในสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น: พหุกรณีศึกษา พบว่า  สภาพการบริหาร
จดัการการศกึษาทางเลือกในสถานศกึษา ด้านนโยบายและเปา้หมายเน้นการมีคณุธรรม จริยธรรม 
ความรู้และทักษะชีวิต ด้านการขบัเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายเน้นการมีส่วนร่วมจากเครือข่าย
ผู้ปกครองและสหวิชาชีพ  ด้านรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เน้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวจิตตปัญญาและแนวการจัดการศึกษานอกระบบ แนวทางการบริหารจัดการการศึกษา
ทางเลือกของสถานศึกษา ควรจัดรูปแบบการสอนแบบการศึกษาทางเลือกควบคู่ไปกับการศึกษา
ในระบบปกติ พฒันาหลกัสตูรที่สอดคล้องกบัชุมชนและศกัยภาพของนกัเรียน และเน้นการบริหาร
แบบมีสว่นร่วม 

กิจสุเมธ แก้วพรหม (2559) ศึกษาภาวะผู้น า  วิสยัทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ
การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง  พบว่าภาวะผู้น า  วิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนมีความสมัพนัธ์และสง่ผลต่อการจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

แบลน, เนลล์ และเตอร์เรส (Bland, Church, Neill, & Terry, 2008) ศึกษาบทเรียนที่ได้
จากหลักสูตรการศึกษาทางเลือกที่ประสบความส าเร็จ: แนวทางในการปฏิรูปโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา พบว่า บรรยากาศของการเคารพซึ่งกันและกันระหว่างครูและนักเรียนเป็นลกัษณะ
ของวฒันธรรมองค์กรที่ส าคญัสถานที่ตัง้อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนกระแสหลกัเป็นเงื่อนไขข้อส าคัญ
ของการประสบความส าเร็จของนกัเรียน  การลดการแข่งขนัในกระบวนการเรียนรู้ระหว่างนกัเรียน 
บุคลากรและครูในโรงเรียนสถานศึกษามีการรวมหลกัการของการศึกษาผู้ ใหญ่อ้างอิงโครงสร้าง
ของระบบการศึกษาหลักเพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  เทคโนโลยีเป็น
เคร่ืองมือที่ส าคญัในการสนบัสนนุการเรียนรู้ด้วยตนเองในการให้นกัเรียนควบคมุการเรียนรู้ จดัสรร
เวลาและจดัตารางเรียนที่ยืดหยุ่น 

วัลลีวาและคาสิโมวา (R. A. Valeeva & Kasimova, 2015) ศึกษาระบบการศึกษา
ทางเลือกของโรงเรียน Sudbury Valley เพื่อเป็นรูปแบบของการปฏิรูปโรงเรียนในรัสเซีย พบว่า 
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ลกัษณะเฉพาะของกระบวนการทางการศกึษาที่เป็นจดุเด่น ได้แก่ จ านวนนกัเรียนน้อย บรรยากาศ  
ความเป็นชุมชนที่มาจากความร่วมมือของนักเรียนและบุคลากร และความเสมอภาคนักเรียนมี
ความรับผิดชอบในกระบวนการทางการศึกษาของตนเอง โดยครูจะคอยเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาและ
คอยให้ความช่วยเหลือ   เปิดกว้างด้านการศึกษาให้กบัทุกคน  ให้นักเรียนเป็นคนจัดห้องเรียนให้
รองรับการเรียนแบบกลุม่และการเรียนด้วยตนเอง 

เทียร์นี่  (Tierney, 2014) ศึกษาเพื่ อนิยามของโรงเรียนมัธยมทางเลือกที่ ประสบ
ความส าเร็จ เก่ียวกับแนวทางส าหรับการวางกรอบการศึกษาแนวใหม่ โดยศึกษาว่าอะไรคือ
ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมทางเลือกส าหรับนักเรียนที่ไม่ประสบความส าเร็จและ/
หรือถูกลดการให้ความส าคญัจากโรงเรียนเดิม  จากการวิเคราะห์พบว่า ครูในโรงเรียนทางเลือกจะ
คอยให้ค าปรึกษาและสอนการใช้ชีวิตแก่นักเรียน กิจกรรมในโรงเรียนจะเน้นการมีส่วนร่วมของครู
และนกัเรียน เพื่อให้ครูและนกัเรียนมีความสมัพนัธ์ที่ดีต่อและให้นกัเรียนรู้สกึถึงความเป็นสว่นหนึ่ง
ในชุมชน  การเน้นการศึกษาของชุมชน รูปแบบใหม่ของความสมัพันธ์ของนักเรียนผู้ ใหญ่ , ชุมชน
ของโรงเรียน และการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน 

โพล (Poole, 2016) ศกึษาคณุลกัษณะของโรงเรียนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในประเทศ
จอเจียร์ ในมุมมองของผู้น า พบว่า คุณลักษณะของโรงเรียนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่
พัฒนานักเรียนทัง้ด้านการศึกษาและการพัฒนาตนเอง จัดบุคลากรให้เหมาะสมกบัลกัษณะของ
งานที่ได้รับมอบหมาย 

เอ็มมานูอิล, มา และพาราสกีวิโลนา (Emmanouil, Ma, & Paraskevi-Ioanna, 2014) 
ศกึษาผลกระทบของภาวะผู้น าต่อประสิทธิภาพของครู พบว่า  เปา้หมายหลกัของภาวะผู้น าคือการ
สนับสนุนให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาด้วยการสนับสนุนวิธีการสอนที่มีคุณภาพของครู เพราะการ
สอนของครูคือปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียน หลกัส าคัญของการน าองค์กรคือ
การเพิ่มขีดความสามารถของครูผู้สอนโดยการเตรียมทรัพยากรที่ช่วยเอือ้อ านวยในการสอนให้ครู
มีวิธีการสอนหลายรูปแบบ อีกทัง้ผู้บริหารต้องสร้างบรรยากาศในการท างานเพื่อสนับสนุนชุมนุม
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่าง
สงัคมของครูในโรงเรียนอีกด้วย 

วัลลีวาและคณะ (R. Valeeva, Vafina, & Bulatbaeva, 2016) ศึกษาเปรียบเทียบ
การศึกษาทางเลือกระหว่างอเมริกา รัสเซียและคาซัคสถาน พบว่าถึงแม้ผลที่ได้จากการศึกษา
ทางเลือกในอเมริกาและรัสเซียจะมีความแตกต่างกัน  แต่ลักษณะของการศึกษาทางเลือกใน
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โรงเรียนอเมริกันกับรัสเซียที่เหมือนกนัคือ การยึดหลกันักเรียนเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา , การ
ให้อิสระทางการสอนและความคิดสร้างสรรค์และกิจกรรมที่ท าให้เกิดการรับรู้และเข้าใจ 

บราวน์ (Brown, 2019) ศึกษาเพื่อท าความเข้าใจการรับรู้ความสามารถของตนเองของ
นักเรียนที่ศึกษาในระบบการศึกษาทางเลือกที่สัมพันธ์กับปัจจัยด้านประสบการณ์และองค์กร 
พบว่าด้านประสบการณ์ของนกัเรียนที่ได้รับ วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพของครู และความรู้สึกที่ดี
ต่อโรงเรียนของนกัเรียนมีผลท าให้การรับรู้ความสามารถของตนเองของนกัเรียนเพิ่มขึน้ และด้าน
องค์กร ตารางสอนที่มี ความยืดหยุ่นและการฝึกความเป็นผู้ น าท าให้นักเรียนมีการรับ รู้
ความสามารถของตนเองเพิ่มขึน้ 

จากการศกึษางานวิจยัที่เก่ียวข้องดงัข้างต้น พอสรุปได้ว่า ปัจจยัการบริหารสถานศกึษาที่
ส่งผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก  มี 6 ปัจจัย ที่ผู้วิจยัได้น ามาศึกษา  คือ  1) 
การน าองค์กร (Leadership Practice) 2) การให้ค าปรึกษาของครู (Teacher Counseling) 3) การ
บริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน (Community  Management)  4)  การจัดบรรยากาศในโรงเรียน 
(School  Climate)  5) การบริหารบุคลากร (Faculty  and  Staff Management) 6)  วิธีการสอน
ของครู (Teacher  Pedagogy) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

3.1 การน าองค์กร (Leadership Practice) 
3.1.1 ความหมายของการน าองค์กร มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลากหลาย 

ดงันี ้
ซีเฟิร์ทและวอร์นเบิร์ก (Seifert & Vornberg, 2002) ให้ความหมายว่า   สภาวการณ์

ที่ผู้ น า ที่มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้ตามในการท าตามสิ่งที่ผู้ น าปรารถนา ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของกลุม่หรือองค์กร เป็นการบริหารและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 

เบคลี่ย์; แนกเกอร์ และวัดดี ้(Begley, 2003; Naicker & Waddy, 2002) ให้นิยาม 
กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการมีอิทธิพลต่อกิจกรรมของกลุ่ม การตัง้เป้าหมายและการบรรลุ
เป้าหมายเหล่านัน้ เป็นรูปแบบหนึ่งของการโน้มน้าวจิตใจ เป็นกระบวนการของการมีอิทธิพลเป็น
วิธีการชกัจงูให้คนอ่ืนปฏิบติัตาม 

เศาวนิต เศาณานนท์ (2542) นิยามว่าภาวะผู้น า  หมายถึง  กระบวนการที่คนใดคน
หนึ่งหรือมากกว่า  พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตน  กระตุ้น  ชีน้ า  ผลักดันให้คนอ่ืนหรือ
กลุ่มคนอ่ืนมีความเต็มใจ  และกระตือรือร้นในการท าสิ่งต่าง ๆ  ตามต้องการ  โดยมีความส าเร็จ
ของกลุม่หรือองค์การเป็นเปา้หมาย 



  91 

สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2545) อธิบายว่าการน าองค์กร เป็นกระบวนการสร้างความ
ชดัเจนแก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้รับรู้ว่าอะไรคือความส าคัญให้ภาพความเป็นจริงขององค์กรแก่ผู้ อ่ืน  
ช่วยให้มองทิศทางและจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนภายใต้ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
โลก 

หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
อธิบายการน าองค์กร หมายถึง วิธีการบริหาร ทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่ผู้ บริหาร
น ามาใช้เป็นพืน้ฐาน และวิธีที่ใช้ในการตดัสินใจเร่ืองส าคญั การสื่อสาร และการถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ รวมถึงโครงสร้างและกลไกในการตัดสินใจ ตลอดจนการเสริมสร้างค่านิยม ทิศทาง และ
ความคาดหวังด้านผลการด าเนินการ รวมถึงมีด าเนินการเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
ชมุชน (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2559) 

สรุปได้ว่า การน าองค์กร  (Leadership Practice) หมายถึง พฤติกรรมในการชีน้ า
และก าหนดวิสัยทัศน์เป้าประสงค์ระยะสัน้ระยะยาว ค่านิยม และความคาดหวังในผลการ
ด าเนินการขององค์กร โดยให้ความส าคัญกับวิธีการที่ผู้บริหารสื่อสารกับบุคลากร และการสร้าง
บรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการด าเนินการที่มีจริยธรรมและผลการด าเนินการที่ดี รวมถึง
ระบบการก ากบัดแูลตนเองที่ดี ความรับผิดชอบต่อสงัคม รวมทัง้การสนบัสนุนชมุชน ประกอบด้วย 
1) การน าองค์กรอย่างมีวิสยัทศัน์ และ 2) ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

3.1.2 องค์ประกอบของการน าองค์กร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2559) แบ่งองค์ประกอบของการน า

องค์กร ออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ และ 2) ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

3.1.2.1 การน าองค์กรอย่างมีวิสยัทศัน์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  (2559) ได้อธิบายถึง บทบาท

ผู้บริหารขององค์กรในการก าหนด วิสยัทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสัน้ระยะยาว  ค่านิยม การสื่อสาร 
การสร้างคุณค่าและการท าให้เกิดความสมดุลของคุณค่าระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
รวมทัง้การท าให้เกิดการมุ่งเน้นขององค์กรในการปฏิบติัการต่าง ๆ ในการสร้างและรักษาให้องค์กร
มีผลการด าเนินการที่ดีอย่างยัง่ยืน โดยต้องอาศัยการมุ่งเน้นอนาคตและความมุ่งมัน่ของผู้บริหาร
ทัง้ในเร่ืองการปรับปรุงและนวตักรรม รวมทัง้การสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการกระจายอ านาจใน
การตดัสินใจ ความคลอ่งตวั และการเรียนรู้ของบคุลากร  โดยก าหนดแนวทางไว้ดงันี ้
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1) การก าหนดวิสัยทัศน์ ในการก าหนดวิสัยทัศน์นัน้ ควรน าเป้าหมาย พันธ
กิจ ความท้าทายทัง้ภายในและภายนอกองค์กร จุดยืนว่าองค์กรก าลงัจะไปในทิศทางใด รวมทัง้
ความต้องการและความคาดหวังของผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย มาประกอบการการ
ด าเนินการ และควรเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง
ขององค์กรด้วย เพื่อเป็นการสื่อความให้ทราบถึงความปรารถนาหรือความคาดหวงัในอนาคตของ
องค์กร  โดยมีพืน้ฐานอยู่บนความเป็นจริงในปัจจบุนั 

2) การก าหนดค่านิยม   ผู้ บริหารต้องท าหน้าที่ในการก าหนดค่านิยมใน
องค์กร โดยเสนอมมุมองใหม่ในการท างาน เสริมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรสามารถยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ โดยวิธีการให้บุคลากรได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning) ซึ่ง
ค่านิยมควรสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และพนัธกิจขององค์กร 

3) ก าหนดพันธกิจ ผู้ บริหารต้องก าหนดภารกิจงานตามวิสัยทัศน์ และ
มอบหมายให้มีการด าเนินงานตามแผน 

สเตียส์ (Steers, 1977) ได้เสนอว่าการบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลจะต้อง
ค านึงถึงปัจจัยในด้านต่าง ๆ คือ การก าหนดเป้าหมายที่แน่นอน การจัดหา  และการใช้ทรัพยากร 
การสร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน กระบวนการในการติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้น าและการ
ตดัสินใจ และการปรับตวัขององค์กรและการริเร่ิมสิ่งใหม่ โดยการก าหนดเป้าหมายเป็นภารกิจของ
ผู้บริหารองค์กร  จะต้องจัดท าโดยผู้บริหาร จะต้องตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะใช้ทรัพยากรแต่ละ
ประเภทซึ่งมีจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี ้ผู้ บริหารต้องเป็นผู้น าในการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานให้กับองค์กรที่มี รายละเอียดให้สามารถน าไปสู่ความปรารถนา หรือความ
ต้องการอย่างชัดเจนมากที่สุด ความชัดเจนของแนวทางการด าเนินงานองค์กร คือ สิ่งที่เรียกว่า
เป้าหมายของแผนงานนัน่เอง แผนงานที่ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพย่อมมีเป้าหมาย
ในการด าเนินงานที่ชัดเจน เป็นที่เข้าใจและยอมรับของผู้ปฏิบัติหรือผู้ เก่ียวข้องระดับต่าง ๆ  ใน
องค์การนัน้ หากปราศจากเป้าหมายแล้วผลงานก็คงไม่บรรลุถึงความส าเร็จและองค์การก็คงไม่
สามารถคงอยู่หรือด าเนินงานต่อไปได้ ซึ่ง ประเสริฐ บัณฑิศักด์ิ (2540) สรุปว่า การก าหนด
เปา้หมายที่ชดัเจน หมายถึง สภาพการณ์ที่หน่วยงานมีการก าหนดเปา้หมาย และวตัถปุระสงค์ของ
องค์กรที่ชัดเจนมีความสอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายระดับองค์กร เป้าหมาย ของแต่ละระบบ
ย่อยและเป้าหมายของคน มีกระบวนการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ใช้เป้าหมายและวตัถุประสงค์
เป็นแนวทางในการพิจารณาจดัสรรทรัพยากรเพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินการบรรลภุารกิจ และ
ท าให้องค์การสามารถอยู่รอดได้ระยะยาว และสเตียส์ (Steers, 1977) กล่าวไว้ว่า องค์กรจะ
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ประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารมีความสามารถที่จะก าหนดลักษณะของเป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์ที่ต้องการได้จ าเพาะเจาะจงและชดัเจน 

3.1.2.2 ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ฉันทนา จนัทร์บรรจง (2554) สรุปความหมายของความรับผิดชอบต่อสงัคม คือ 

การแสดงออกถึงความมีจิตสาธารณะ ร่วมกันรักษาดูแลสิ่งของและสิ่งแวดล้อมที่ใช้ร่วมกันของ
โรงเรียนและชุมชน ปฏิบติัตามกฎหมายและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
พฒันาทรัพยากรของชมุชน 

ภิรมย์ ลีกุ้ล (2558) ให้ความหมายว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การ
ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณ ธรรม  จริยธรรมโดยมีการก าหนดนโยบาย วางแผน ตัดสินใจ 
ประชาสมัพนัธ์ โดยค านึงถึงประโยชน์ของชมุชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

สถาบันไทยพัฒน์ (2564) อธิบายว่า ความรับผิดชอบต่อสงัคม เป็นการด าเนิน
ธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจต่อการใช้ทรัพยากรทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้อยู่รวมกัน
อย่างปกติสขุ 

แครอล (Carroll, 1991) อธิบายว่าความรับผิดชอบต่อสังคม คือการด าเนิน
กิจกรรมของธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยหลักจรรณยาบรรณและแสดงออกถึงการ
ช่วยเหลือสงัคม 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การน าองค์กร หมายถึง การด าเนินการของผู้บริหารและ
ทีมบริหารในโรงเรียนทางเลือกที่เป็นพฤติกรรมในการชีน้ าและก าหนดวิสยัทศัน์เป้าประสงค์ระยะ
สัน้ระยะยาว ค่านิยม และความคาดหวงัในผลการด าเนินการของโรงเรียน โดยให้ความส าคัญกับ
วิธีการที่ผู้บริหารของโรงเรียนสื่อสารกบัครูและบุคลากร และการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมการด าเนินการที่มีจริยธรรมและผลการด าเนินการที่ดี รวมถึงระบบการก ากบัดแูลตนเอง
ที่ดี ความรับผิดชอบต่อสงัคม รวมทัง้การสนับสนุนชุมชน ประกอบด้วย 1) การน าองค์กรอย่างมี
วิสัยทัศน์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้ อ านวยการสถานศึกษาและทีมบริหารที่ชีน้ าในการก าหนด
วิสยัทัศน์โดยเป็นการด าเนินงานที่เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ตลอดจนมีการสื่อสาร
วิสัยทัศน์เพื่อให้เข้าใจในการด าเนินงานตรงกันทุกฝ่าย มีกลยุทธ์เพื่อก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานที่ชดัเจน รวมถึงมีการสร้างระบบเพื่อควบคมุและตรวจสอบการด าเนินการของโรงเรียน 
และยงัใช้ในการทบทวนผลการด าเนินงานเพื่อผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน และ 2) ความรับผิดชอบต่อ
สงัคม หมายถึง พฤติกรรมของผู้อ านวยการสถานศึกษาและทีมบริหารที่ชีน้ าในการด าเนินการของ
โรงเรียนเพื่อร่วมพัฒนาชุมชน มีการดูแลมลพิษจากโรงเรียนที่กระทบต่อชุมชน เช่น ขยะ น า้เสีย 
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เป็นต้น ปลูกฝังให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสงัคมโดยการไม่เป็นภาระ และให้การ
ช่วยเหลือสงัคมตามความเหมาะสม อีกทัง้ปฏิบติัตามกฎหมายของท้องถิ่น รวมถึงการมีพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมตามหลกัธรรมาภิบาล 

3.2 การให้ค าปรึกษาของครู (Teacher Counseling) 
3.2.1 ความหมายของการให้ค าปรึกษาของครู มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้

หลากหลาย ดงันี ้
มัณฑรา ธรรมบุศย์  (ม.ป.ป.) ให้ความหมายว่า การให้ค าปรึกษา  หมายถึง 

กระบวนการให้ความช่วยเหลือ ติดต่อสื่อสารกนัด้วยวาจาและกิริยาท่าทาง ที่เกิดจากสมัพนัธภาพ
ทางวิชาชีพของคนอย่างน้อย 2 คน คือ ผู้ให้และผู้ รับค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาในที่นีห้มายถึง ครูที่
มีคณุลกัษณะที่เอือ้ต่อการให้ค าปรึกษา มีความรู้และทกัษะในการให้ค าปรึกษา ท าหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ รับค าปรึกษาหรือนกัเรียน ซึ่งเป็นผู้ที่ก าลงัประสบความยุ่งยากใจ หรือมีความทุกข์
และต้องการความช่วยเหลือให้เข้าใจตนเอง เข้าใจสิ่งแวดล้อม ให้มีทักษะในการตัดสินใจ และ
หาทางออกเพื่อลดหรือขจดัความทุกข์ ความยุ่งยากใจด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
พฒันาตนเองไปสูเ่ปา้หมายที่ต้องการ 

ฮลาดี (Hlady, 2013)  ให้ความหมายว่า การให้ค าปรึกษาคือการที่ครูพยายามท า
ความเข้าใจความต้องการของนักเรียนโดยการพูดคุย  สร้างสัมพันธภาพที่ดีและมีครูที่ดูแลด้าน
การให้ค าปรึกษาโดยตรงเพื่อคอยช่วยเหลือ ติดตามนกัเรียนด้านการเรียนและรายงานผู้ปกครอง
ให้รับทราบ 

เทียร์นี่ (Tierney, 2014) อธิบายว่า การให้จัดให้นกัเรียนเข้าพบที่ปรึกษาเป็นประจ า
เป็นจุดเร่ิมต้นของความส าเร็จของนกัเรียน กิจกรรมที่เกิดขึน้ระหว่างการเข้าพบที่ปรึกษา เช่น การ
พูดคุยกันเร่ืองนิยาย การสนทนากลุ่มเก่ียวกับการเรียนหรือละครเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เป้าหมายของการจดัการให้ค าปรึกษาคือ การเห็นนกัเรียนมีความสขุและรับรู้ได้ถึงการเป็น
ส่วนหนึ่งของโรงเรียนถึงแม้จะไม่ส่งผลโดยตรงทางด้านวิชาการ แต่นักเรียนจะมีทักษะในการเข้า
สงัคมมากขึน้  

สมาคมการให้ค าปรึกษาของการรักษาทางจิตขององักฤษ (British Association for 
Counselling and Psychotherapy, BACP) (British Association for Counselling and 
Psychotherapy, 2015) นิยามความหมายของการให้ค าปรึกษาในโรงเรียนว่า หมายถึง กิจกรรม
พิเศษที่จัดขึน้โดยที่ปรึกษาในโรงเรียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยที่ปรึกษาจะคอยชีแ้นะ
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แนวทางให้นกัเรียนที่มีปัญหาหรือก าลงัเผชิญความเครียดในด้านต่าง ๆ สามารถค้นหาและเข้าใจ
สิ่งที่ตนเองพบเจอ และที่ปรึกษาจะรักษาเก็บปัญหาของนกัเรียนแต่ละคนไว้เป็นความลบั 

ซาลเลห์ (Salleh, 2019) อธิบายว่า การให้ค าปรึกษาในโรงเรียนจะจดัโดยบุคลากรที่
เป็นผู้ ให้ค าปรึกษาโดยเฉพาะ โดยผู้ ให้ปรึกษาจะท างานร่วมกับคณะผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ระบบการให้ค าปรึกษาในโรงเรียนจะช่วยส่งเสริมความส าเร็จของนักเรียน การที่นกัเรียนเข้ารับค า
ปรึกษาจะช่วยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในตนเองมากขึน้ ซึ่งจะช่วยลดการเกิดปัญหาและลด
ปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียน การให้ค าปรึกษาเป็นสิ่งสนบัสนุนให้เกิดบรรยากาศ
ในการเรียนที่ดี เนื่องจากนักเรียนจะรู้สึกมีความสุขที่ได้มาโรงเรียน ความส าคัญของการให้
ค าปรึกษาในโรงเรียนมี 9 ข้อ ได้แก่ 1) ที่ปรึกษาสามารถพฒันาและท าให้เกิดโปรแกรมการป้องกนั
และแทรกแซงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึน้กับนักเรียน 2) นักเรียนที่มีปัญหาครอบครัวจะ
ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือจากที่ปรึกษา 3) ที่ปรึกษาช่วยให้ครอบครัวเข้ามามีบทบาทใน
กระบวนการการศึกษาของนักเรียน 4) มีข้อค้นพบว่าที่ปรึกษาช่วยป้องกันการฆ่าตัวตายของ
นักเรียน 5) ที่ปรึกษามีอิทธิพลอย่างมากต่อปัญหาด้านระเบียบวินัยของนัก เรียน 6) ที่ปรึกษา
สามารถสอนทกัษะด้านสงัคมให้กบันกัเรียน 7) นกัเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ค าปรึกษาจะมี
ทศันคติด้านบวกต่อโรงเรียนและมีความรู้สึกปลอดภัยและเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนมากขึน้ 8) ท่ี
ปรึกษาสามารถช่วยเหลือและแนะน านกัเรียนในด้านอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์กรให้ความช่วยเหลือเด็กแห่งรัฐวิซคอนซิล (Wisconsin Department of Public 
Instruction, 2021) ให้ความหมายของการให้ค าปรึกษาในโรงเรียนไว้ว่า เป็นโปรแกรมที่
ประกอบด้วยกิจกรรม การสร้างปฏิสัมพันธ์ และพืน้ที่ในการด าเนินกิจกรรม ระบบการให้
ค าปรึกษามี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ หลักสูตรส าหรับการให้ค าปรึกษา การวางแผนนักเรียน
รายบุคคล ระบบการตอบสนอง และระบบสนบัสนนุมีสว่นช่วยให้การด าเนินการองค์ประกอบหลกั
มีความชดัเจนมากขึน้ 

โรงเรียนของรัฐนิวแคนนีย์ (New Caney Independent School District, NCISD) 
(NCISD, 2021) นิยามโปรแกรมการให้ค าปรึกษาของครู หมายถึง การเน้นการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนด้านการศึกษา สงัคม อารมณ์ และช่วยให้นักเรียนส าเร็จการศึกษา พร้อมที่จะศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพ ด้วยเหตุนีท้ี่ปรึกษาจึงมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรการแนะแนว บริการ
ตอบสนอง และการวางแผนส่วนบุคคลเพื่อลดอปุสรรคที่ขดัขวางความส าเร็จและช่วยส่งเสริมการ
เติบโตของนกัเรียน 



  96 

จึงสรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษาของครู (Teacher Counseling) หมายถึง การท่ี
นักเรียนมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกับผู้บริหารและครูในการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ 
ได้แก่ การให้ค าปรึกษาส่วนตัวตลอดจนการด าเนินชีวิต การให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาต่อ หรือ
การไปประกอบอาชีพ เป็นกิจกรรมทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การด าเนินการให้ค าปรึกษา
ของครูนี  ้ประกอบไปด้วย 1) รายการแสดงการให้ค าปรึกษา (Guideline Curriculum) 2) การ
วางแผนนักเรียนรายบุคคล (Individual plan) และ  3) การบริการตอบสนอง (Responsive 
service) 

3.2.2 องค์ประกอบของการให้ค าปรึกษาของครู 
องค์กรให้ความช่วยเหลือเด็กแห่งรัฐวิซคอนซิล (Wisconsin Department of Public 

Instruction, 2021) แบ่งองค์ประกอบของการให้ค าปรึกษาของครู ออกเป็น 3 ด้าน ประกอบไป
ด้วย 1) หลักสูตรส าหรับการให้ค าปรึกษา 2) การวางแผนนักเรียนรายบุคคล และ 3) ระบบการ
ตอบสนอง โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

3.2.2.1 รายการแสดงการให้ค าปรึกษา  
มอร์แกน และแจ็คสัน (Morgan & Jackson, 1980) อธิบายว่า เป้าหมายของ

รายการแสดงการให้ค าปรึกษา คือ เพื่อสอนให้นกัเรียนมีการพฒันาทกัษะที่ถ่ายทอดได้ และน าติด
ตัวไปกับนักเรียนตลอดชีวิต ซึ่งเป็นความสามารถที่นักเรียนได้เรียนรู้ในชีวิตจริง และมีประโยชน์
ส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต โดยทกัษะเหล่านีส้ามารถน าไปใช้ได้ในทุกอาชีพและสถานที่
ท างาน  

โรงเรียนของรัฐนิวแคนนีย์ (NCISD, 2021) อธิบายว่า เป็นรายการที่แสดงการ
แนะแนวที่ออกแบบมาอย่างเป็นระบบเพื่อสง่เสริมการพฒันาการของนกัเรียน ท าให้นกัเรียนมีการ
พัฒนาตนเอง และพัฒนาทักษะของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะการเข้าสังคม ทักษะ
ภายในบคุคล และทกัษะระหว่างบคุคล 

องค์กรให้ความช่วยเหลือเด็กแห่งรัฐวิซคอนซิล (Wisconsin Department of 
Public Instruction, 2021) อธิบายว่า รายการแสดงการให้ค าปรึกษาส าหรับนกัเรียนเป็นสื่อการใน
การสง่มอบข้อมลูและเชื่อมต่อกบันกัเรียนทุกคนอย่างเป็นระบบ 

3.2.2.2 การวางแผนนกัเรียนรายบคุคล  
สมาคมที่ปรึกษาโรงเรียนอเมริกนั (American School Counselor Association, 

2019) ให้นิยามว่า เป็นแนวทางส าหรับนกัเรียนในการติดตามและบริหารจดัการตนเองทัง้ด้านการ
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เรียน การท างาน และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ที่ปรึกษาต้องจดักิจกรรมร่วมกับครอบครัวของ
นกัเรียนเพื่อให้ครอบครัวเข้าใจและได้รับข้อมลูเก่ียวกบันกัเรียนส าหรับเป็นตวัเลือกในอนาคต 

โรงเรียนของรัฐนิวแคนนีย์ (NCISD, 2021) อธิบายว่า วัตถุประสงค์ของการ
วางแผนนกัเรียนรายบุคคล คือ การช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีความสนใจในการเรียน
และการท างาน มีการพัฒนาตนเอง และมีทักษะสงัคม  นักเรียนต้องได้รับโอกาสในการท าความ
เข้าใจและติดตามพัฒนาการของตนเองโดยพิจารณาจากความต้องการส่วนบุคคลและการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่ปรึกษาต้องใช้ความรู้และความสามารถในการท าความเข้าใจความ
ต้องการของนกัเรียนและท าให้นกัเรียนได้ค้นพบศกัยภาพของตนเอง 

องค์กรให้ความช่วยเหลือเด็กแห่งรัฐวิซคอนซิล (Wisconsin Department of 
Public Instruction, 2021) อธิบายว่า การวางแผนนักเรียนรายบุคคลมีความเก่ียวข้องกับการ
ท างานร่วมกับนักเรียนและครอบครัวของนักเรียนในการวางแผนด้านการเรียนเพื่อพัฒนาให้
นักเรียนประสบความส าเร็จทัง้ด้านการเรียนและการท างาน  ดังนัน้ที่ปรึกษาต้องมีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถบูรณาการความต้องการของสงัคมและความเป็นตัวตนของนักเรียน เพื่อช่วยให้
นกัเรียนมีการพฒันาเปา้หมายที่เป็นจริงและบรรลไุด้ 

3.2.2.3 การบริการตอบสนอง 
สมาคมที่ปรึกษาโรงเรียนอเมริกนั (American School Counselor Association, 

2019) หมายถึง การช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาส่วนตัวทัง้ด้านพัฒนาทาง
การศึกษาและอาชีพ การช่วยเหลือนีเ้ป็นได้ทัง้  1) การช่วยเหลือเชิงป้องกัน ได้แก่ การเข้าไป
ช่วยเหลือนักเรียนที่ก าลังเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึน้หรือ
นักเรียนไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ และ 2) การช่วยเหลือเชิงแก้ไขให้กับนักเรียน ได้แก่ 
การช่วยเหลือนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ตัดสินใจท าในสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้ว หรือ รับมือกับ
สถานการณ์ปัญหาได้ไม่ดี 

โรงเรียนของรัฐนิวแคนนีย์ (NCISD, 2021) อธิบายวตัถุประสงค์ของการบริการ
ตอบสนอง คือ เพื่อสนับสนุนนักเรียนและให้การช่วยเหลือเมื่อนกัเรียนต้องการ บริการตอบสนอง
ของที่ปรึกษามี 3 ระดบั ได้แก่ การป้องกัน การแก้ไข และขัน้วิกฤต โดยที่ 1) การป้องกนั หมายถึง  
การท างานของที่ปรึกษาเพื่อให้แน่ใจว่านกัเรียนทุกคนได้รับการศกึษาและมีความรู้ความสามารถที่
จ าเป็นในการจดัการกับสถานการณ์ที่ยากล าบากก่อนที่นักเรียนจะมีปัญหาด้านลกัษณะนิสยั 2) 
การแก้ไข หมายถึง การมีส่วนร่วมของที่ปรึกษาในการแก้ไขเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ท้าทายขึน้ และ
นกัเรียนต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา 3) ขัน้วิกฤต หมายถึง ช่วงเวลาที่ปรึกษาได้รับ
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การติดต่อขอร้องให้ด าเนินการทนัทีในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสงูซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อการพัฒนาด้านตวัตน สงัคม การศึกษาหรืออาชีพของนักเรียน ทัง้นีผู้้ปกครองและครูหรือคนที่
สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการบริการตอบสนองในการช่วยเหลือนักเรียนที่
ประสบปัญหา รวมถึงชมุชนภายนอกโรงเรียนก็มีบทบาทได้เมื่อมีความจ าเป็น 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษาของครู หมายถึง การด าเนินการของ
ผู้บริหารและทีมบริหารในโรงเรียนทางเลือกที่แสดงออกถึงการสนบัสนนุและช่วยเหลือให้นกัเรียนมี
โอกาสได้ใช้เวลาร่วมกับผู้บริหารและครูในการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ได้แก่ การ
ให้ค าปรึกษาส่วนตัวตลอดจนการด าเนินชีวิต การให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาต่อ หรือการไป
ประกอบอาชีพ เป็นกิจกรรมทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การด าเนินการให้ค าปรึกษาของครูนี ้
ประกอบไปด้วย 1) รายการแสดงการให้ค าปรึกษา หมายถึง การจดัรายการแสดงการให้ค าปรึกษา
ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนกัเรียนให้เรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีพัฒนาการ 
และมีทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้ในด้านการศึกษา อาชีพการงาน ความเป็นตัวตน และการ
พฒันาด้านทกัษะสงัคม ท าให้นกัเรียนพัฒนาตนเองให้เป็นนกัคิดเชิงวิพากษ์ สามารถแก้ปัญหาที่
เจอได้อย่างมีประสิทธิภาพและแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมและการจดัการตนเองที่เหมาะสม 2) การ
วางแผนนักเรียนรายบุคคล หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึน้เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมี
ความสนใจในการเรียนและการท างาน มีการพัฒนาตนเอง และมีทักษะสงัคม โดยมีการก าหนด
เป้าหมายด้านวิชาการ อาชีพ ความต้องการส่วนตวั และสงัคม ผู้ที่ให้ค าปรึกษาต้องเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ท าความเข้าใจตนเองหรือสิ่งที่ตนเองต้องการ และสามารถติดตามพัฒนาการของ
ตนเอง และ 3) การบริการตอบสนอง หมายถึง การตอบสนองในการให้การช่วยเหลือนักเรียนทัง้
ด้านการป้องกนัปัญหาที่อาจเกิดขึน้ และการช่วยแก้ปัญหาในทนัทีทนัใดหรือเมื่อได้รับการร้องขอ
จากนักเรียนที่มีความกังวล หรือมีปัญหาส่วนตัวที่ท าให้มีความเสี่ยงด้านการศึกษา อาชีพ หรือ
สงัคม ซึ่งเป็นได้ทัง้ 3.1) การช่วยเหลือเชิงป้องกนั ได้แก่ การเข้าไปช่วยเหลือนกัเรียนที่ก าลงัเลือก
วิธีการแก้ปัญหาที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึน้หรือนักเรียนไม่สามารถรับมือกับ
สถานการณ์ได้ และ 3.2) การช่วยเหลือเชิงแก้ไขให้กับนักเรียน ได้แก่ การช่วยเหลือนักเรียน
หลงัจากท่ีนกัเรียนได้ตดัสินใจท าในสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้ว หรือรับมือกบัสถานการณ์ปัญหาได้ไม่ดี 

3.3 การบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน (Community Management) 
3.3.1 ความหมายของการบริหารด้านสมัพันธ์ชุมชน มีนกัวิชาการได้ให้ความหมาย

ไว้หลากหลาย ดงันี ้
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วิไลวรรณ วิทยโรจน์ (2525) เสนอวิธีการบริหารความสมัพันธ์ชุมชนโดยแบ่งเป็น 2 
ประเภทหลกั คือ 1) การน าโรงเรียนออกสู่ชุมชน ซึ่งท าได้โดยการประชาสมัพันธ์ให้ชุมชนได้ทราบ
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน สร้างความเชื่อมัน่และความนิยมในโรงเรียนเกิดขึน้ในชุมชน ส่งเสริม
ให้คนในชุมชนได้รับการศึกษา สนับสนุนให้ครูออกเยี่ยมบ้านนกัเรียน และประเมินความต้องการ
ของผู้ปกครองด้านการศกึษา 2) การน าชมุชนมาสูโ่รงเรียน ซึ่งท าได้โดยใช้แหลง่ความรู้ในชมุชนให้
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน จัดตัง้สมาคม
ผู้ปกครอง และให้ประชาชนใรสว่นร่วมในการเป็นคณะกรรมการโรงเรียน 

ชชูาติ พ่วงสมจิตร์ (2540) อธิบายว่าการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างโรงเรียนกบั
ชุมชนคือการท าให้โรงเรียนและชุมชนเกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างโรงเรียนและชมุชน น าไปสูค่วามร่วมมืออนัดีต่อกนั ซึง่มีแนวทางการพฒันาทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม โดยทางตรงคือ การที่โรงเรียนเป็นฝ่ายเข้าหาชุมชนผ่านกิจกรรม เช่น การประชาสมัพนัธ์ 
เป็นต้น หรือเชิญผู้มีความรู้ด้านต่าง ๆ ในชุมชนเข้ามาเป็นวิทยากรในโรงเรียน ทางอ้อม คือ การ
พฒันาบคุลากรและสถานที่ให้ชมุชนเกิดความศรัทธาต่อโรงเรียน 

อัจฉราวดี บัวเกตุ (2554, น. 9) ได้นิยามความหมายของการบริหารความสมัพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน หมายถึง การติดต่อสมัพันธ์กบัชุมชน เพื่อความเข้าใจซึ่งกนัและกนั อนั
ก่อให้เกิดความร่วมมือช่วยเหลือกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาใน
โรงเรียน ตลอดจนการใช้แหล่งทรัพยากรของชุมชนร่วมกันในทางสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์แก่
สว่นรวม 

แม็คมิลานและเชวิส (McMillan & Chavis, 1986) นิยามความสมัพันธ์ชุมชนว่า คือ 
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก  คือ 1)  การเป็นสมาชิก 
(Membership) หมายถึง การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งหรือการแบ่งปันความรู้สึกของความสมัพันธ์ส่วน
คน  2)  การมีอิทธิพลต่อกนั (Influence) หมายถึง การมีความส าคญัในการสร้างความแตกต่างให้
กลุม่สมาชิกเพื่อให้มีแรงดงึดดูใจต่อกนั  3)  การผสมผสานและเติมเต็มความต้องการ (Integration 
and Fulfillment of Needs) หมายถึงการร่วมมือกันและตอบสนองต่อความต้องการ เป็น
ความรู้สึกที่ความต้องการของสมาชิกได้รับการเติมเต็มจากสมาชิกในกลุ่ม  4)  การผูกพันทาง
อารมณ์ (shared emotional connection) หมายถึง  ค าสัญญาและความเชื่อที่สมาชิกในกลุ่มมี
ร่วมกนั โดยการมีประสบการณ์ สถานที่และการใช้เวลาที่คล้ายคลึงกนั ท าให้สมาชิกมีความเข้าใจ
กนั 
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อาร์รอน (Aron, 2006) อธิบายว่า  การศึกษาทางเลือกจะประสบความส าเร็จต่อ
นักเรียนได้นัน้ จะต้องได้รับการสนับสนุนจากชุมชน เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางความรู้ และ
การศึกษาต่อนักเรียน เช่น การได้รับโอกาสในการฝึกงาน และการได้รับโอกาสเข้าร่วมรับฟังการ
บรรยายจากวิทยากรเฉพาะด้าน เป็นต้น โดยที่กิจกรรมเหล่านีเ้ป็นปัจจัยส าคัญที่มีส่วนผลกัดัน
ความส าเร็จของนักเรียน ดังนัน้การร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียนการศึกษาทางเลือก จึงเป็น
สิ่งที่ส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาหลกัสตูร เพื่อให้นกัเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากสนาม
จริง นอกจากนีชุ้มชนยังสามารถจัดหาศูนย์สุขภาพ และรับฟังปัญหาแก่เด็กที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ และให้ค าแนะน าอย่างตรงจดุ 

เทียร์นี่ (Tierney, 2014) อธิบายว่าความสัมพันธ์ที่ดีในโรงเรียนท าให้นักเรียนรู้สึก
ไว้วางใจ มีความผูกพนัต่อโรงเรียน การจดักิจกรรม เช่น การจดัเวลาในการพูดคยุ พบปะสงัสรรค์ 
เป็นการบริหารความสมัพนัธ์ระหว่างครูและบคุลากรในโรงเรียน 

จึงสรุปได้ว่า การบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน (Community Management) หมายถึง 
การส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดีของโรงเรียนกบัชมุชนที่โรงเรียนนัน้ตัง้อยู่ เพื่อเสริมสร้างความส าเร็จ
ทางการศึกษาให้กบันกัเรียน ซึ่งมีแนวทางการพฒันาทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรงคือ การ
ที่โรงเรียนเป็นฝ่ายเข้าหาชุมชนผ่านกิจกรรม เช่น การประชาสมัพันธ์ เป็นต้น หรือเชิญผู้มีความรู้
ด้านต่าง ๆ ในชุมชนเข้ามาเป็นวิทยากรในโรงเรียน ทางอ้อม คือ การพัฒนาบุคลากรและสถานที่
ให้ชมุชนเกิดความศรัทธาต่อโรงเรียน 

3.3.2 องค์ประกอบของการบริหารด้านสมัพนัธ์ชมุชน 
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2540) แบ่งองค์ประกอบของการบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน 

ออกเป็น 2 ด้าน ประกอบไปด้วย 1) การสร้างความสัมพัน ธ์ทางตรง  และ 2) การสร้าง
ความสมัพนัธ์ทางอ้อม โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

3.3.2.1 การสร้างความสมัพนัธ์ทางตรง ท าได้โดย 
1) การน าโรงเรียนออกสู่ชุมชน  โดยฝ่ายโรงเรียนเป็นฝ่ายเข้าถึงชุมชนด้วย

การจัดกิจกรรมและการประกาศผ่านสื่อประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
รับทราบถึงวิสยัทศัน์ นโยบาย พนัธกิจ กิจกรรม กฎระเบียบ และสวสัดิการต่าง ๆ ของโรงเรียนโดย
ใช้สื่อต่าง ๆ ได้แก่ หนงัสือ วารสาร และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลต่างของโรงเรียน เช่น 
ประวัติของโรงเรียน คณะผู้บริหาร ทุนการศึกษา คู่มือผู้ปกครอง คู่มือนักเรียน ช่วงเวลาการเปิด
เรียน ปิดเรียน ตารางการสอนซ่อมเสริม ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน สวัสดิการของการ
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ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อสื่อสารกิจกรรมของโรงเรียนให้สังคมได้รับทราบ 
ตลอดจนรับฟังความเห็นจากผู้ปกครอง 

2) การน าชุมชนเข้ามาสู่โรงเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พทุธศกัราช 2542 ที่ได้ก าหนดบทบาทของชุมชนต่อโรงเรียน คือ ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน  
การจัดการศึกษา  มีส่วนร่วมจัดการศึกษา การร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้  เป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา และการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งบทบาทดังกล่าวสรุปเป็น 3 บทบาท
หลัก คือ 1) การจัดและก าหนดทิศทางของการศึกษา  2) การให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การศึกษา และ 3) การก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน ดังนัน้โรงเรียน
สามารถน าชุมชนเข้าสู่โรงเรียน  โดยการเชิญให้คนในชุมชน ปกครอง ผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ ประสบ
ความส าเร็จ และภูมิปัญญาในท้องถิ่นเข้ามาเป็นวิทยากร เช่น  เชิญผู้ปกครองมาสอนการท าขนม 
เชิญนักดนตรีมาสอนวิชาดนตรี เชิญแพทย์มาให้ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาว เชิญ
ต ารวจมาให้ความรู้เร่ืองกฎจราจร เชิญประชาชนเข้ามาร่วมงานวนัเด็ก เป็นต้น 

3.3.2.2 การสร้างความสมัพนัธ์ทางอ้อม ท าได้โดย 
1) การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบุคลากร  การปรับปรุงบุคลากร และการ

ปรับปรุงอาคารสถานที่  เป็นการพัฒนาอย่างหนึ่งที่จะสร้างความศรัทธาแก่ผู้ ปกครองและ
ประชาชนทัว่ไป  และการพบเห็นสิ่งที่ดี ๆ  ของโรงเรียนช่วยให้โรงเรียนมีภาพลกัษณ์ที่ดี ดงัที่สมพร 
สุทัศนีย์ (2525) เสนอเป็นแนวทางไว้  คือ การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรซึ่ง ได้แก่ ผู้ บริหาร ครู 
อาจารย์ คนงานภารโรง เจ้าหน้าที่ อ่ืน ๆ รวมทัง้แม่ค้าที่ขายของในโรงเรียน  สอดคล้องกับ
ผลการวิจยัที่พบว่าบุคลิกภาพของผู้บริหารส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน (สิทธิชยั พลายแดง 
และ สุเทพ ลิ่มอรุณ , 2557) บุคลากรของโรงเรียนควรแต่งกายให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  
กิริยาท่าทาง การวางตวั เหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที่  การแสดงความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ต่อผู้
มาติดต่อ อธัยาศยั ยิม้แย้มแจ่มใสและระมดัระวงัในการสนทนา  รู้จกัต้อนรับและทกัทายปราศรัย
กบัแขก 

2)  การปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียน  ได้แก่ การปลูกต้นไม้ประดับ
อาคารเรียน 

3)  ความพร้อมด้านบริการ เช่น น า้ด่ืม ห้องน า้ ห้องส้วม อ่างล้างมือ 
4)  ความพร้อมในด้านการเรียนการสอน เช่น การตบแต่งห้องเรียนให้

น่าสนใจ มีอปุกรณ์การเรียนการสอนครบครัน 
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5)  ความพร้อมของห้องเรียนที่เพียงพอและถูกสุขลกัษณะ  มีเคร่ืองอ านวย
ความสะดวก เช่น พดัลม ฯลฯ 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การบริหารด้านสมัพนัธ์ชุมชน หมายถึง การด าเนินการของ
ผู้บริหารและทีมบริหารในโรงเรียนทางเลือกในการสง่เสริมความสมัพนัธ์อนัดีของโรงเรียนกบัชมุชน
ที่โรงเรียนนัน้ตัง้อยู่ เพื่อเสริมสร้างความส าเร็จทางการศึกษาให้กับนักเรียน ได้แก่ 1) การสร้าง
ความสมัพันธ์ทางตรง ซึ่งประกอบด้วย 1.1) การน าโรงเรียนออกสู่ชุมชน โดยโรงเรียนเป็นฝ่ายรุก
เข้าไปในชุมชน ด้วยสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบเก่ียวกับ
นโยบาย เป้าหมาย กิจกรรม ตลอดจนกฎระเบียบ และสวสัดิการต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยใช้สื่อต่าง 
ๆ เพื่อให้ข้อมูลของโรงเรียนและนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ 1.2) การน าชุมชนเข้าสู่โรงเรียน โดย
การเชิญคนในชุมขน ทัง้ผู้ปกครองและภูมิปัญท้องถิ่นมาร่วมด าเนินงานของโรงเรียน ตลอดจนเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน  2) การสร้างความสัมพันธ์ทางอ้อม เป็นการพัฒนาบุคลากรและ
อาคารสถานที่ เพื่อสร้างศรัทธาให้แก่ผู้ปกครองและชมุชน เพื่อให้พเห็นในสิ่งที่ดีของโรงเรียน ได้แก่ 
2.1) การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ทัง้การแต่งกาย กริยาท่าทาง การวางตัวให้เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่ ตลอดจนการแสดงความรู้สึกนึกคิด บุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ 2.2) การ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียน ได้แก่ การปลกูต้นไม้ประดบัอาคารเรียน ความพร้อมด้านการ
บริการแก่ชุมชน ทัง้บริการด้านอาคารสถานที่ ที่สะอาด สะดวก และถูกสุขลักษณะ ตลอดจนมี
เคร่ืองอ านวยความสะดวกที่พร้อมใช้งานในการจดัประชมุและอ่ืน ๆ 

3.4 การจัดการบรรยากาศในโรงเรียน (School Climate Management) 
3.4.1 ความหมายของการจัดการบรรยากาศในโรงเรียน มีนักวิชาการได้ให้

ความหมายไว้หลากหลาย ดงันี ้
ลิทวินและสตริงเกอร์ (Litwin & Stringer Jr, 1968) ได้ให้ความหมายของบรรยากาศ

องค์กรไว้ว่าเป็นการรับรู้ของแต่ละบุคคลเก่ียวกับองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในองค์กรทัง้
ทางตรงและทางอ้อมต่อปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กรที่ส่งผลต่อการท างาน บรรยากาศองค์กรเป็น
ส่วนส าคัญของการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบรรยากาศในองค์กร จะ
น าไปสูค่วามพงึพอใจในการท างาน เมื่อบคุลากรมีความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกนั 

โคเฮน, แม็คเคป, มิเชลลี, และพิคเคอเรล (Cohen, McCabe, Michelli, & Pickeral, 
2009) ให้ค านิยามบรรยากาศในโรงเรียนว่า หมายถึงคณุภาพและลกัษณะของชีวิตในโรงเรียน ซึ่ง
บรรยากาศในโรงเรียนมีพืน้ฐานมาจากการรูปแบบการด าเนินการที่ยึดถือและปฏิบติักนัมาจากรุ่น
สูรุ่่นท่ีสะท้อนถึงบรรทดัฐาน เปา้หมาย ค่านิยม ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล การเรียนการสอนและ
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โครงสร้างของโรงเรียน โดยบรรยากาศในโรงเรียนเกิดจาก 1) ความปลอดภยั (Safety) 2) การเรียน
การสอน  (Teaching and Learning) 3) ความสัม พั น ธ์ ระห ว่ า งบุ ค คล  (Relationship) 4) 
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (Institutional Environment) 

ยูทโกฟ (Youth.Gov, 2021) ให้ความหมายของบรรยากาศในโรงเรียน หมายถึง 
คณุภาพและประเภทของปฏิสมัพนัธ์ที่เกิดขึน้ระหว่างนกัเรียนและบุคลการในโรงเรียน ปฏิสมัพนัธ์
ที่เกิดขึน้ถูกก าหนดโดยวัฒนธรรมและโครงสร้างของโรงเรียน มีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ 1) 
การมี ส่ วน ร่วมของนัก เรียน  (Engagement) 2) ความปลอดภัย  (Safety) 3) สิ่ งแวด ล้อม 
(Environment) 

จึงสรุปได้ว่า  การจัดการบรรยากาศในโรงเรียน (School Climate Management) 
หมายถึง การจัดบรรยากาศในโรงเรียนให้มีบรรยากาศเชิงวิชาการ ปราศจากสิ่งคุกคาม ทัง้ทาง
กายภาพและชีวสังคม ตลอดจนรับรู้ได้ถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ประกอบด้วย 1) ความ
ปลอดภัย (Safety) 2) การเรียนการสอน (Teaching and Learning) 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
บคุคล (Relationship) 4) สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (Institutional Environment) 

3.4.2 องค์ประกอบของการจดัการบรรยากาศในโรงเรียน 
โคเฮน และคณะ (Cohen et al., 2009) แบ่งองค์ประกอบของการจดัการบรรยากาศ

ในโรงเรียน ออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ความปลอดภัย 2) การเรียนการสอน 3) ความสมัพันธ์ระหว่าง
บคุคล และ 4) สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

3.4.2.1 ความปลอดภยั 
ธาพา, โค เฮน , กัฟ ฟ่ี , และฮิ กกิ น้ ส์  (Thapa, Cohen, Guffey, & Higgins-

D'Alessandro, 2013) อธิบายว่า ความปลอดภัย หมายถึง ความรู้สึกปลอดภัยทางกายภาพ 
ความรู้สึกปลอดภัยทางใจของนักเรียน และปัจจัยที่สนับสนุนการรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึน้ คือ 
กฎระเบียบของโรงเรียนและบรรทดัฐานในสงัคมโรงเรียน 

ศูนย์ด้านบรรยากาศของโรงเรียนแห่งชาติ (National School Climate Center, 
2012) แบ่งการจดัการด้านความปลอดภัยออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกฎระเบียบของโรงเรียน
และบรรทัดฐานในสังคมโรงเรียน โดยโรงเรียนจะมีการสื่อสารอย่างชัดเจนและสม ่าเสมอด้าน
กฎระเบียบในการใช้ความรุนแรง การใช้ค าพูดในการสื่อสาร เพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนรู้สึกได้ถึง
ความปลอดภัยในโรงเรียน 2) ด้านความรู้สึกปลอดภัยทางร่างกาย โดยนักเรียนและบุคลากรรู้สึก
ปลอดภยัจากการถูกท าร้ายทางร่างกายเมื่ออยู่ในโรงเรียน 3) ด้านความรู้สกึปลอดภยัทางอารมณ์
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สงัคม โดยนักเรียนรู้สึกปลอดภัยจากการล่วงละเมิดทางวาจา การล้อเลียน และการกีดกันในการ
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

โคเฮน และคณะ (Cohen et al., 2009) อธิบายว่า ความปลอดภัยมี 2 มุมมอง 
คือ 1) ความปลอดภยัด้านกายภาพ ซึ่งได้แก่ การสื่อสารด้านกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างชดัเจน 
การป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึน้ในโรงเรียน ทุกคนในสงัคมโรงเรียนรู้สึกปลอดภัยและไม่ถูก
คกุคาม เป็นต้น และ 2) ด้านอารมณ์สงัคม ซึง่ได้แก่ ทศันคติด้านความแตกต่างของบุคคล ทศันคติ
และการตอบสนองต่อการล้อเลียน การสอนด้านวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้ง การเคารพใน
กฎระเบียบของโรงเรียน เป็นต้น 

3.4.2.2 การเรียนการสอน 
โคเฮน และคณะ (Cohen et al., 2009) อธิบายว่าเป็นคุณลักษณะเฉพาะของ

การเรียนการสอนทางวิชาการและโอกาสในการเรียนรู้ด้านสงัคมที่สง่เสริมความส าเร็จของนกัเรียน 
ประกอบไปด้วย 1) คุณภาพของการเรียนการสอน เช่น ในด้านการเรียน มีความคาดหวังด้าน
ความส าเร็จของนกัเรียน รูปแบบการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ สามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริง มีการใช้
ค าชื่นชม ในด้านการสอน เช่น มีการให้รางวัล ให้โอกาสนักเรียนได้ลงมือท าจริง มีวิธีการสอนที่
หลากหลาย มีภาวะผู้น าทางการศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ในการสอน 2) การเรียนรู้ทางสงัคม
อารมณ์และจริยธรรม เช่น รู้คุณค่าของการเรียนรู้ด้านวิชาการควบคู่ไปกับด้านอารมณ์สังคม 
สามารถปฏิบัติตามระเบียบวินัย 3) พัฒนาวิชาชีพ เช่น มีมาตรฐานและประเมินการเรียนรู้ของ
นักเรียน การพัฒนาวิชาชีพเป็นไปอย่างมีระบบและมีความต่อเนื่อง ตัดสินใจโดยการใช้ข้อมูลที่
เชื่อมโยงกบัการเรียนรู้ 4) ภาวะผู้น า เช่น สื่อสารวิสยัทศัน์อย่างชดัเจน ผู้บริหารให้เกียรติบุคลากร
ในโรงเรียน 

ธาพา และคณะ (Thapa et al., 2013) อธิบายว่า การเรียนการสอนเป็นมิติที่
ส าคัญที่สุดของการจัดการบรรยากาศในโรงเรียน โดยเน้นว่าการเรียนรู้อย่างร่วมมือและการมี
ความไว้วางใจซึ่งกันและกนัเป็นวิธีการที่ช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ 
รวมถึงข้อตกลงในห้องเรียนก็มีส่วนส่งเสริมการสร้างความเคารพความไว้วางใจและความร่วมมือ
ระหว่างนกัเรียนด้วยกนั 

3.4.2.3 ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลในโรงเรียน 
ธาพา และคณะ (Thapa et al., 2013) อธิบายว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

คือ การช่วยเหลือกันในสังคม การให้ความเคารพในความแตกต่าง การตระหนักถึงความ
หลากหลายของเชือ้ชาติ และสิ่งที่ส าคัญที่สุดสิ่งหนึ่งของความสมัพันธ์ในโรงเรียนคือความรู้สึกที่
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เชื่อมโยงกันระหว่างบุคคลในโรงเรียน รวมถึงความสัมพันธ์ในตัวบุคคลในด้านความเข้าใจใน
ตนเองและการดูแลตนเอง การจัดการบรรยากาศในโรงเรียนเป็นส่วยที่จะส่งเสริมให้เกิดความ
ผกูพนักบัโรงเรียนมากขึน้ 

ศูนย์ด้านบรรยากาศของโรงเรียนแห่งชาติ (National School Climate Center, 
2012) แบ่งมุมมองด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลออกเป็น 3 มุมมอง ได้แก่ 1) การเคารพใน
ความหลากหลาย โดยการให้ความเคารพในความแตกต่างด้าน เพศ เชือ้ชาติ วัฒนธรรมของ
บุคคลทุกระดบัในโรงเรียน เช่น ระหว่างนกัเรียนกบันกัเรียน นกัเรียนกบับุคลากร และบุคลากรกับ
บคุลากร 2) การสนบัสนนุทางสงัคมของบคุลากร โดยเป็นการให้ความส าคญักบัความสมัพนัธ์ของ
บคุลากรกบันกัเรียน รวมถึงการที่บุคลากรมีความคาดหวงัในความส าเร็จของนกัเรียน มีความยินดี
ที่จะรับฟังนักเรียน และตระหนกัถึงปัญหาของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 3) การสนับสนุนทางสงัคม
ของนักเรียน เป็นการที่นักเรียนมีการช่วยเหลือเกือ้กูลกัน รวมถึงการมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน ช่วยกัน
แก้ปัญหา ช่วยให้ค าแนะน าแก่นกัเรียนใหม่  

3.4.2.4 สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (Institutional Environment) 
โคเฮน และคณะ (Cohen et al., 2009) นิยามสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน หมายถึง 

มุมมองทางภายภาพของโรงเรียน เช่น พืน้ที่ในการท ากิจกรรม อาคารเรียน สภาพแวดล้อม 
อปุกรณ์การเรียนการสอน ทรัพยากรต่าง ๆ และขนาดของโรงเรียน โดยโรงเรียนต้องมีความสะอาด 
มีทรัพยากรและพืน้ที่เพียงพอ สภาพแวดล้อมน่าอยู่เพื่อให้เอือ้ต่อการกิจกรรมทัง้ในและนอก
หลกัสตูร 

ธาพา และคณะ (Thapa et al., 2013) อธิบายว่าสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสามารถ
แบ่งออกเป็นสองด้านกว้าง ๆ ได้แก่ 1) ความเชื่อมโยง/ความผกูพนัของโรงเรียน คือ การที่ทกุคนใน
โรงเรียนให้ความใส่ใจและสนใจการเรียนรู้ของนักเรียน และ 2) รูปแบบทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนตลอดจนทรัพยากรและวัสดุสิน้เปลือง คือ การดูแลและปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้โรงเรียนให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การจัดการบรรยากาศในโรงเรียน  หมายถึง การ
ด าเนินการของผู้ บริหารและทีมบริหารในโรงเรียนทางเลือกในการจัดบรรยากาศในโรงเรียน
ทางเลือกให้มีบรรยากาศเชิงวิชาการ ปราศจากสิ่งคกุคาม ทัง้ทางกายภาพและชีวสงัคม ตลอดจน
รับรู้ได้ถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1) ด้านความปลอดภัย 
หมายถึง การมีกฎระเบียบของโรงเรียนและบรรทัดฐานในสังคมโรงเรียน  ท าให้นักเรียนรู้สึก
ปลอดภัยทางร่างกาย และอารมณ์สงัคม 2) การเรียนการสอน หมายถึง การเรียนรู้อย่างร่วมมือ
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และมีข้อตกลงในห้องเรียนที่เสริมสร้างความไว้วางใจซึง่กนัและกนั 3) ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 
หมายถึง การให้ความช่วยเหลือกนัในสงัคม เคารพในความแตกต่าง และมคีวามรู้สกึที่เชื่อมโยงกนั
ระหว่างบุคคลในโรงเรียน 4) สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน หมายถึง ความผูกพันธ์ในโรงเรียนและ
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 

3.5 การบริหารบุคลากร (Faculty and Staff Management) 
3.5.1 ความหมายของการบริหารบุคลากร มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้

หลากหลาย ดงันี ้
พยอม วงศ์สารศรี (2550) นิยามว่า การบริหารทรัพยากรมนษุย์ (Human Resource 

Management) เป็นกระบวนการวางแผน การจัดองค์การ การควบคมุ การจดัหา การพฒันา การ
ดแูลค่าตอบแทน สวสัดิการ และการพ้นจากการปฏิบติังาน แต่เมื่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไป การบริหารงานคน ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตาม ให้ความส าคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่จะ
ช่วยผลกัดนัให้องค์กร ให้มีประสิทธิภาพ  ขยายและพัฒนาแนวความคิดทางด้านการบริหารงาน
คน เป็นการบริหารทรัพยากรมนษุย์   

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ (2546) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  เป็นกระบวนการที่
ผู้บริหารน าเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายของบุคลากรให้มาบรูณาการ เพื่อผลส าเร็จร่วมกัน
ของทัง้องค์กรและบุคคล ตลอดจนเสริมสร้างหลกัประกันให้แก่บุคลากร ว่าหลงัจากเกษียณแล้ว
สามารถด ารงชีวิตในสงัคมได้อย่างมีความสขุ 

หวน พินธุพันธ์ (2554) ได้นิยามว่า เป็นการด าเนินการเก่ียวกับตัวคนในองค์กร 
นับตัง้แต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างาน การบรรจุและ
แต่งตัง้ ช่วยพฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้ถึงขีดสดุ การประเมินผลการปฏิบติังาน การพิจารณา
ให้คนพ้นจากงาน วตัถปุระสงค์เพื่อให้เพื่อบรรลเุปา้หมายในการด าเนินงานต่าง ๆ 

เพ็ญรัตน์ วิเศษปรีชา (2550) ได้ให้นิยามว่า  เป็นกระบวนการในการจดัการบคุลากร
ในองค์กรตามมิติต่างๆ เข้ามาท างานในองค์กรและใช้คนให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร  โดยต้องมีการ
พัฒนาขีด ความสามารถ  ทางด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติด้วยการฝึกอบรม  บ ารุงรักษา
พนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์การนาน ๆ มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม จนกระทั่งพ้นจาก
การปฏิบติังานด้วยการลาออกหรือเกษียณอายุ 

ฐิตารีย์ บวัรุ่ง (2561) ให้ความหมายว่า การบริหารบุคลากร คือ การก าหนดกลยุทธ์
ในการวางแผนเก่ียวกับก าลงัคน หรือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามความ
ต้องการขององค์กรที่ ท าการบรรจุแต่งตัง้ ฝึกอบรมและการพัฒนา ประเมินผลการปฏิบติังานของ
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บุคลากร รวมถึงจัดการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ เพื่อเป็นการธ ารงรักษา
บคุลากรไว้ ตลอดจนการด าเนินงานเมื่อบุคลากรพ้นสภาพการเป็นบุคลากรขององค์กร ซึง่ทัง้หมด
ต้องใช้ทัง้หลักการ ทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารบุคลากรเพื่อให้องค์กรเคลื่อนไปข้างหน้าได้
อย่างไม่มีสะดดุ 

หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
อธิบายการบริหารบุคลากรไว้ว่า เป็นการตรวจประเมินโรงเรียนในด้านการสร้างสภาพแวดล้อม
ของบุคลากร ตลอดจนตรวจประเมินว่าโรงเรียนในด้านการสร้างความผูกพนั การจัดการ และการ
พฒันาบุคลากรเพื่อน าศกัยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ ให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบั ติการของโรงเรียน  แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) 
สภาพแวดล้อมของบุคลากร (Environment) และ 2) ความผูกพันของบุคลากร (Engagement) 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2559) 

จึงสรุปได้ว่า  การบริหารบุคลากร (Faculty and Staff Management) หมายถึง การ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้ข้อมูลจากการตรวจประเมินโรงเรียนในด้านการสร้างสภาพแวดล้อม
ของบุคลากรที่น าไปสู่ผลการด าเนินงานที่ดี ตลอดจนตรวจประเมินว่าโรงเรียนในด้านการสร้าง
ความผกูพนั การจดัการ และการพฒันาบคุลากรเพื่อน าศกัยภาพของบคุลากรมาใช้อย่างเต็มที่ 

3.5.2 องค์ประกอบของการบริหารงานบุคลากร 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2559) แบ่งองค์ประกอบของการ

การบริหารงานบุคลากร ออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) สภาพแวดล้อมของบุคลากร และ 2) ความผูกพัน
ของบคุลากร โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

3.5.2.1 สภาพแวดล้อมของบคุลากร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2559) อธิบายว่าสภาพแวดล้อม

ของบุคลากร คือ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอือ้ให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิผล โดย
แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมินขีดความสามารถของบุคลากรโดยการประเมินทักษะ 
สมรรถนะ คุณวฒุิ และจ านวนบุคลากรที่ต้องการ และ 2) การจดับรรยากาศในการท างานที่เน้น
การดแูลด้านสขุภาพสวสัดิภาพและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในโรงเรียนทกุคน 

3.5.2.2 ความผกูพนัของบคุลากร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  (2559) อธิบายว่า ความผูกพัน

ของบุคลากร คือ ความผูกพนัของบุคลากรในโรงเรียนที่ท าให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมการท างาน
ท่ีส่งผลต่อการด าเนินการที่ดี โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรให้
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เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง และเสริมสร้างความผูกพนัของบุคลากร ตลอดจนประเมินความผูกพัน
ของบุคลากร  รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทน การให้รางวัลแก่บุคลากร และ 2) การส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากร และประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการ
เรียนรู้และการพฒันาของบคุลากร 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การบริหารบุคลากร หมายถึง การด าเนินการของ
ผู้บริหารและทีมบริหารในโรงเรียนทางเลือกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้ข้อมลูจากการตรวจ
ประเมินโรงเรียนในด้านการสร้างสภาพแวดล้อมของบุคลากรที่น าไปสู่ผลการด าเนินงานที่ดี  
ตลอดจนข้อมลูที่ได้จากการตรวจประเมินว่าโรงเรียนมีการบริหารในด้านการสร้างความผกูพนั การ
จดัการ และการพฒันาบุคลากรเพื่อน าศกัยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่  โดยมีองค์ประกอบ 
2 ประการ คือ 1) สภาพแวดล้อมของบุคลากร ซึง่ประกอบด้วย 1.1) การประเมินขีดความสามารถ
ของบุคลากรโดยการประเมินทักษะ สมรรถนะ คุณวุฒิ และจ านวนบุคลากรที่ต้องการ และ 1.2) 
การจัดบรรยากาศในการท างานที่เน้นการดูแลด้านสุขภาพ สวัสดิภาพและสิทธิประโยชน์ของ
บุคลากรในโรงเรียนทุกคนและ 2) ความผูกพันของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย 2.1) การเสริมสร้าง
วฒันธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง และเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ตลอดจน
ประเมินความผกูพันของบคุลากร  รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทน การให้รางวลัแก่บคุลากร และ 
2.2) การสง่เสริมความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากร และประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของระบบการเรียนรู้และการพฒันาของบคุลากร 

3.6 วิธีการสอนของครู (Teacher Pedagogy) 
3.6.1 ความหมายของวิ ธีการสอนของครู มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้

หลากหลาย ดงันี ้
แฮร์บาท และวิลล์แมนน์ (Herbart & Willmann, 1880) อธิบายว่า วิธีการสอนเป็น

การรักษาความสมบูรณ์ของความเป็นปัจเจกของนักเรียนแต่ละบุคคลให้อยู่นานที่สุดในระหว่าง
ขัน้ตอนการศึกษาตลอดจนเน้นการฝึกอบรมทางด้านศีลธรรม ซึ่งเป้าหมายของ การสอน คือการ
ช่วยเหลือนักเรียนในกระบวนการเรียนรู้โดยเร่ิมจากไม่มีความรู้ไปสู่ความรู้ที่สมบูรณ์  (Dickson, 
2017) 

กลุ่มนิ วลอนดอน (The New London Group, 2010) นิยามวิ ธีการสอนไว้ว่า 
หมายถึง ความสมัพนัธ์ของการเรียนและการสอนที่สร้างเงื่อนไขให้นกัเรียนเกิดความร่วมมือในการ
เรียน ตลอดจนเป็นแนวทางในการสอนที่ท าให้นักเรียนรู้หนังสือและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อประโยชน์
ของนกัเรียนในการด ารงชีวิต 



  109 

จึงสรุปได้ว่า วิธีการสอนของครู (Teacher Pedagogy) หมายถึง การจดัวิธีการต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และเป็นประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิต 

 
3.6.2 องค์ประกอบของวิธีการสอนของครู  
แฮร์บาท (Herbart) จ าแนกองค์ประกอบเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) ขัน้เตรียม เป็นขัน้ตอนของการเร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ 

ซึง่ครูจะต้องมีการเตรียมตวัในการสอน โดยมีจดัเตรียมสื่อการสอนและกลวิธีในการสอนเพื่อดึงดดู
ความสนใจของนักเรียน และครูจะต้องทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนให้ประสานกบัความรู้ใหม่ 
โดยเป็นผู้ให้ค าตอบและแนะน าแนวทางในการแก้ปัญหาแก่นกัเรียน 

2) ขัน้สอน เป็นขัน้ตอนที่ครูด าเนินการสอนเพื่อให้นกัเรียนได้รับความรู้ตามบทเรียน 
ครูจ าเป็นต้องยกระดบัทกัษะการน าเสนอให้มีความน่าสนใจ มีความชดัเจนและสามารถให้ความรู้
แก่นกัเรียนได้อย่างครบถ้วนตามบทเรียน 

3)  ขัน้สัมพันธ์หรือขัน้ทบทวนและเปรียบเทียบ เป็นกระบวนการบูรณาการความรู้
และเหตุการณ์ที่เกิดขึน้เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นขัน้ตอนต่อจากการสอนของครูเมื่อครูสอนจบบทเรียน
แล้ว ครูต้องทบทวนความรู้ที่นกัเรียนเรียนไปแล้ว และน าความรู้ใหม่ไปสมัพันธ์กบัความรู้เดิมด้วย
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างและคล้ายคลึงกันระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 
โดยให้นกัเรียนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกในมมุมองของตนเอง 

4) ขัน้ตัง้กฎหรือข้อสรุป เป็นขัน้ที่นักเรียนเข้าใจบทเรียนกว้างขึน้  สามารถให้เหตุผล
โดยละเอียดของข้อเท็จจริงที่ได้ค้นคว้า ครูและนกัเรียนจะต้องช่วยกนัรวบรวมความรู้จากขัน้ตอนที่ 
1-4 ตามล าดบัจากง่ายไปหายากอย่างเป็นระบบ และจดบนัทกึไว้ 

5) ขัน้การน าไปใช้ เป็นขัน้ตอนที่นักเรียนน าเอาทักษะ ความรู้ความเข้าใจที่ได้เรียน
มาแล้วไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือใช้ในสถานการณ์อ่ืน เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ความรู้ในการ
บรรลเุปา้หมายสว่นบคุคลและด้านอาชีพ  

กลุ่มนิวลอนดอน (The New London Group, 2010) จ าแนกองค์ประกอบเป็น 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) การปฏิบั ติ ในบ ริบท  (Situated Practice) เป็ นการเร่ิม ต้นการเรียน รู้จาก
ประสบการณ์จริงหรือการปฏิบติัร่วมกนัโดยอาศยัสื่อหลากรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยมีการก าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนผ่านการจัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วม เช่น การท าโครงการ การท างานที่
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ได้รับมอบหมาย การอ่านบทความต่าง ๆ และการสร้างกรอบทางสังคมส าหรับการเรียนรู้ เช่น 
ปฏิสมัพนัธ์ของนกัเรียน เมื่อนกัเรียนพบปัญหาก็จะร่วมตัง้ค าถามเพื่อหาเงื่อนไขหรือปัจจยัที่ท าให้
เกิดความจริงและร่วมกนัหาค าตอบโดยครูท าหน้าที่เป็นผู้สนบัสนุนการเรียนรู้ (Facilitator) เมื่อได้
ค าตอบ นักเรียนจะร่วมกนัตรวจสอบหรือประเมินความถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อสรุป จากนัน้จะมีการ
น าความรู้ใหม่ที่ได้ไปทดสอบเพื่อแก้ปัญหาที่พบในตอนแรก 

2) การสอนตรง (Overt Instruction) เป็นขัน้ตอนที่มุ่งสร้างนักเรียนที่สามารถสร้าง
แนวความคิดจากประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน ท าให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจอย่าง
เป็นระบบในการคิดและวิเคราะห์ ครูต้องใช้ภาษาที่ชดัเจนในการสอนสิ่งที่มีลกัษณะนามธรรมและ
เป็นแนวความคิด เพื่อให้นกัเรียนสามารถในการแยกสิ่งที่เหมือนและสิ่งที่แตกต่างกนั 

3) การสร้างกรอบที่มีวิจารณญาณ (Critical Framing) เป็นกระบวนการศกึษาบริบท
ทางสงัคมและวัฒนธรรมของปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์หนึ่งๆ อย่างเป็นระบบ โดยการตีความ
ความหมาย กรอบงาน และแนวทางปฏิบติัทางวฒันธรรม สงัคมและการเมือง ซึ่งนกัเรียนจะได้รับ
ค าแนะน าให้วิเคราะห์ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
ความหมายที่แท้จริงของความคิดต่าง ๆ ที่อยู่ในเหตกุารณ์นัน้และสามารถนาความรู้ที่เกิดขึน้นีไ้ป
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนเปิดโอกาสส าหรับนักเรียนในการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถที่จ าเป็นในการประเมินและทบทวนความรู้ใหม่โดยอาศัยข้อมูลตามบริบทของ
ประสบการณ์ใหม่ที่เกิดขึน้ 

4) การสร้างความเปลี่ยนแปลง (Transformed Practice) เป็นขัน้ตอนที่นักเรียน
น าเอาความรู้ความเข้าใจที่ได้รับการถ่ายทอดมาไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันหรือใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์อ่ืน พวกเขาพัฒนาความสามารถและความสามารถในการปฏิบติัตนตามความเข้าใจ
และน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อสร้างคุณค่าให้เกิดขึน้กับชีวิตของตนเองและสงัคมรอบ
ข้าง เป็นการผสมผสานสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่อย่างมีนวัตกรรม เป็นการเปลี่ยนแบบ (Re-design) 
เปลี่ยนรูป (Transform) หรือสร้างสรรค์ (Create) ความคิดใหม่ๆ ให้เกิดขึน้ 

สาโรช  บวัศรี (2541) จ าแนกองค์ประกอบเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) ขัน้ก าหนดปัญหา (ขัน้ทกุข์) คือ การให้นกัเรียนระบปัุญหาที่ต้องการแก้ไข 
2) ขัน้ตัง้สมมติฐาน (ขัน้สมทุยั) คือ การให้นกัเรียนวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาและ 

ตัง้สมมติฐาน 
3) ขัน้ทดลองและเก็บข้อมูล (ขัน้นิโรธ) คือ การให้นักเรียนก าหนดวตัถุประสงค์และ

วิธีการทดลองเพื่อพิสจูน์สมมติฐานและเก็บรวบรวมข้อมลู 
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4) ขัน้วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล (ขัน้มรรค) คือ การน าข้อมลูมาวิเคราะห์และสรุป 
จากการสังเคราะห์แนวคิดวิธีการสอนของครู (Teacher Pedagogy) จากแหล่ง

ความรู้ที่ส าคัญ คือ 1) แฮร์บาท (Herbart) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นบิดาทางด้านวิธีการสอน 
(The father of pedagogy) ที่ประกอบไปด้วยขัน้ตอน จ านวน 5 ขัน้ตอน และแนวคิดของสมาคม
ระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยการเรียนการสอนด้านการรู้หนังสือ (The New London Group: an 
international consortium of academics researching literacy pedagogies) ประกอบไปด้วย
ขัน้ตอน จ านวน 4 ขัน้ตอน ตลอดจนใช้แนวคิดกระบวนการเรียนการสอนโดยการแก้ปัญหาตาม
หลักอริยสจั 4 โดยสาโรจ บัวศรี ที่เป็นต้นแบบการจัดวิธีการสอนของวิทยาลยัฝึกหัดครูประสาน
มิตร ที่เป็นต้นแบบวิธีการสอนของประเทศไทยโดยเขียนไว้ในปี 2526 แบ่งเป็นองค์ประกอบที่
สงัเคราะห์ได้ 5 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) ขัน้เตรียมหรือก าหนดปัญหาที่จะเรียนรู้ เป็นขัน้ตอนของการเร้าให้นักเรียนเกิด
ความสนใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ให้นักเรียนสามารถระบุปัญหา เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับ
ประสบการณ์ใหม่ โดยเป็นการระบปัุญหาในสิ่งที่จะเรียนรู้หรือต้องการแก้ไข 

2) ขัน้การสอนหรือการสร้างแนวความคิด เป็นการสอนตรงโดยมุ่งให้เกิดความเข้าใจ
อย่างเป็นระบบในการคิดและวิเคราะห์ เพื่อสามารถวิเคราะห์สาเหตุและตัง้สมมติฐาน เพื่อ
แก้ปัญหาได้ 

3) ขัน้การสร้างกรอบที่มีวิจารณญาณ โดยการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความ
แตกต่างและคล้ายคลึงกันระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ เพื่อให้นกัเรียนก าหนดวัตถุประสงค์
และวิธีการทดลอง เพื่อพิสจูน์สมมติฐานและเก็บรวบรวมข้อมลู 

4) ขัน้วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล เป็นการน าข้อมูลมาวิเคราะห์และตัง้กฎ เป็นขัน้ที่
นักเรียนเข้าใจบทเรียนกว้างขึน้ ครูและนักเรียนจะต้องช่วยกันรวบรวมความรู้จากขัน้ตอนที่ 1-4 
ตามล าดบัจากง่ายไปหายากอย่างเป็นระบบ และจดบนัทกึไว้ 

5) ขัน้การน าไปใช้ เป็นขัน้ตอนที่นักเรียนน าเอาความรู้ความเข้าใจที่ได้เรียนมาแล้ว
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือใช้ในสถานการณ์อ่ืน เพื่อสร้างคุณค่าให้เกิดขึน้กับชีวิตของตนเองและ
สังคมรอบข้าง เป็นการผสมผสานสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่อย่างมีนวัตกรรม เป็นการเปลี่ยนแบบ (Re-
design) เปลี่ยนรูป (Transform) หรือสร้างสรรค์ (Create) ความคิดใหม่ๆ ให้เกิดขึน้ 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า วิธีการสอนของครู หมายถึง การด าเนินการของผู้บริหาร
และทีมบริหารในโรงเรียนทางเลือกในจัดการวิธีการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนการ
สอน แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ขัน้เตรียมหรือก าหนดปัญหาที่จะเรียนรู้ เป็นขัน้ตอน
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ของการเร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ให้นักเรียนสามารถระบุปัญหา 
เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ โดยเป็นการระบุปัญหาในสิ่งที่จะเรียนรู้หรือ
ต้องการแก้ไข 2) ขัน้การสอนหรือการสร้างแนวความคิด เป็นการสอนตรงโดยมุ่งให้เกิดความเข้าใจ
อย่างเป็นระบบในการคิดและวิเคราะห์ เพื่อสามารถวิเคราะห์สาเหตุและตัง้สมมติฐาน เพื่อ
แก้ปัญหาได้ 3) ขัน้การสร้างกรอบที่มีวิจารณญาณ โดยการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความ
แตกต่างและคล้ายคลึงกันระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ เพื่อให้นกัเรียนก าหนดวัตถุประสงค์
และวิธีการทดลอง เพื่อพิสจูน์สมมติฐานและเก็บรวบรวมข้อมลู 4) ขัน้วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล 
เป็นการน าข้อมูลมาวิเคราะห์และตัง้กฎ เป็นขัน้ที่นกัเรียนเข้าใจบทเรียนกว้างขึน้ ครูและนักเรียน
จะต้องช่วยกนัรวบรวมความรู้จากขัน้ตอนที่ 1-4 ตามล าดบัจากง่ายไปหายากอย่างเป็นระบบ และ
จดบนัทึกไว้ 5) ขัน้การน าไปใช้ เป็นขัน้ตอนที่นกัเรียนน าเอาความรู้ความเข้าใจที่ได้เรียนมาแล้วไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือใช้ในสถานการณ์อ่ืน เพื่อสร้างคุณค่าให้เกิดขึน้กับชีวิตของตนเองและ
สงัคมรอบข้าง เป็นการผสมผสานสิ่งเก่ากบัสิ่งใหม่อย่างมีนวตักรรม เพื่อน าไปประยกุต์ใช้ 

4. ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารสถานศึกษากับความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียน
ทางเลือก 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม บุรฉัตร จันทร์แดง และคณะ (2562) ได้
นิยามว่า พฤติกรรมศาสตร์ คือ การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษย์ที่เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมใน
สังคมเพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้มนุษย์ตัดสินใจเลือกที่จะกระท าในสิ่งต่าง  ๆ ออกมา ทัง้
พฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกให้เห็นได้อย่างชัดเจน และพฤติกรรมภายในที่คนภายนอกไม่
สามารถสังเกตเห็นได้ ได้แก่  ความคิด ความเชื่อ เจตคติ การต้องการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
พฤติกรรมจ าเป็นต้องใช้จิตวิทยา จิตวิทยาสงัคม สงัคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ โดยมี
การมองพฤติกรรมมนษุย์ในลกัษณะแง่มมุต่างประเด็นปัญหาตามความสนใจในแต่ละศาสตร์ ซึง่มี
ปัจจัยต่าง ๆ มากมายที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งในการศึกษาปัจจัยการบริหาร
ทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก  ผู้ วิจัยได้
ศกึษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง และจากการสรุปจากการศึกษาของ อาร์รอน; 
ฮลาดี; เทียร์นี่; วัลลีวาและคาสิโมวา; โพล; และบราวน์ (Aron, 2006; Brown, 2019; Hlady, 
2013; Poole, 2016; Tierney, 2014; R. A. Valeeva & Kasimova, 2015) สรุปปัจจยัการบริหารที่
น ามาเพื่อเป็นกรอบแนวคิดการพฒันาโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัทางการบริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก ใน 6 ปัจจัย คือ 1) ด้านการ
น าองค์กร (Leadership Practice) 2) ด้านการให้ค าปรึกษาของครู (Teacher Counseling) 3) 
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ด้านการบริหารด้านสมัพันธ์ชุมชน (Community Management) 4) ด้านการจดัการบรรยากาศใน
โรงเรียน (School Climate Management) 5) ด้านการบริหารบุคลากร (Faculty and Staff 
Management)  และ 6) ด้านวิธีการสอนของครู (Teacher Pedagogy) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

4.1 ปัจจัยด้านการน าองค์กร (Leadership Practice) 
ความสัมพันธ์ด้านการน าองค์กร ของผู้ บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ

นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก แต่ละองค์ประกอบ  ดงันี ้
4.1.1  นกัเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้ (Attendance and Higher GPA) 

เป็นผลมาจากผู้บริหารโรงเรียนใช้การบริหารจดัการโรงเรียน  ใช้ภาวะผู้น าแรงจูงใจ ใช้อ านาจ การ
เสริมสร้างวัฒนธรรม จัดบรรยากาศที่ เอือ้ต่อการเรียนรู้ในโรงเรียน  การติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิผลในโรงเรียนและอื่น ๆ  ส่งเสริมให้มีความมุ่งมัน่ปฏิบติังานสูค่วามส าเร็จของบคุลากรทุก
ฝ่าย การมีแรงกระตุ้นและผลกัดนัให้เกิด การปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ เปิดโอกาสให้มีความอิสระ
ในงานที่รับผิดชอบ นโยบายของโรงเรียนมีการตอบสนองต่อปัญหาคณุภาพการศึกษา  ผู้บริหารมี
การพฒันาลกัษณะของสภาพแวดล้อม   โดยมุ่งผู้ เรียนเป็นส าคญั  ท าให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการ
แสวงหาความรู้  มีแรงจูงใจในการเข้าชัน้เรียน สง่ผลให้ผลลพัธ์ทางการเรียนที่ดีทัง้ด้านเกรดเฉลี่ยที่
ดี มีคณุธรรมจริยธรรมในการใช้ชีวิต มีความสขุในการเข้าชัน้เรียน 

สอดคล้องกบัที่อาร์รอน (Aron, 2006) อธิบายว่า ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียน
ทางเลือก คือ  การที่นกัเรียนได้รับโอกาสทางการศกึษาเพื่อให้มีความรู้ ท าให้นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
การเข้าเรียนมากขึน้ซึง่สง่ผลให้มีผลการเรียนดีขึน้ 

4.1.2  นักเรียนมีทักษะทางอารมณ์สังคม (Social/Emotional Skill Building)  เป็น
ผลมาจาก การที่ผู้ บริหารร่วมกับครู ชุมชนและผู้ปกครองร่วมกันสร้างหลกัสูตรที่อาจแตกต่างไป
จากหลกัสตูรระดบัชาติ เพื่อเป็นทางเลือกอ่ืนให้แก่นกัเรียนและผู้ปกครอง  สาระและประสบการณ์
ที่จดัให้นกัเรียนได้เลือกเรียนตามอายุ เพศ ความถนดั ความพร้อม และความสนใจ สอดคล้องกับ
สิ่งแวดล้อม บริบท ภูมิปัญญา และนวัตกรรมท้องถิ่น  หลักสูตรทางเลือกจะเน้นที่ตัวผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ (Student-centered) นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามศักยภาพของตนเอง เป็นกระบวนการ
ส าคัญในการท าให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตาม
จุดมุ่งหมาย เน้นการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของนกัเรียน ที่แนวคิดการจัดหลกัสตูรและ
การเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างคนของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความ
เข้าใจตนเองและแสดงความเข้าใจผู้ อ่ืน  มีมนุษยสมัพันธ์รู้จกัสร้างและการรักษาความสมัพันธ์ที่
เกิดขึน้กบัผู้ อ่ืนในสงัคม มีความรับผิดชอบต่อความสมัพนัธ์การอยู่ร่วมกนักบัผู้ อ่ืนอย่างมีความสขุ  
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เน้นสมัพันธภาพที่ดีระหว่างครูและนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกไว้วางใจ มีการพัฒนา
ทกัษะทางด้านสงัคม เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค์ เช่น มีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ต่าง ๆ มากขึน้ มีพฤติกรรมการเรียนที่ดี และสร้างสมัพันธภาพกบัผู้ อ่ืนได้ดีขึน้  สงัคมให้
การยอมรับ การแสดงออกทางกาย กิริยาท่าทางและค าพูด ตลอดจนพฤติกรรมที่สะท้อนมาจาก
การมีจิตใจที่ดี การให้ความเคารพผู้ ใหญ่  การรู้จักคุณของสังคมและประเทศชาติโดยการเป็น
พลเมืองดีและตอบแทนต่อสงัคม 

สอดคล้องกบัอาร์รอน (Aron, 2006) อธิบายว่า ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียน
ทางเลือก  คือ การที่นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา ท าให้มีพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับเพื่อให้มี
โอกาสในการประกอบอาชีพเท่าเทียมกับนักเรียนระบบการศึกษากระแสหลักเพราะนักเรียนใน
โรงเรียนทางเลือกได้ฝึกฝนทักษะในวิชาที่ตนเองถนัด  ได้เรียนรู้ทักษะทางอารมณ์สังคมเพื่อ
สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 

4.1.3  นักเรียนมีพฤติกรรมที่สงัคมยอมรับ (Decrease in Misbehavior) เป็นผลมา
จากการที่ผู้บริหารโรงเรียนจดักิจกรรมภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน โดยจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน กิจกรรมเสริม เพื่อสร้างให้นักเรียนเกิดลกัษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกให้เป็นที่
สงัคมยอมรับ ทัง้สร้างเสริมด้าน พทุธิพิสยั (Cognitive Domain) เพื่อให้นกัเรียนได้รู้ มีความเข้าใจ 
น าไปใช้ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินค่า สิ่งที่ได้เรียนรู้จากสิ่งรอบกาย และภายในชัน้เรียน  
และเกิดเป็นจิตพิสัย (Affective Domain) สร้างเป็นเจตคติที่ ดีส่วนตัว  เกิดเป็นทักษะพิสัย 
(Psychomotor Domain) ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนสามารถจดัให้เกิดมีสิ่งเหลา่นีใ้ห้แก่นกัเรียนได้  สร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน เชิญชวนแม่แบบที่ดีในชุมชน มาเป็นแบบอย่างในเร่ืองต่าง ๆ สร้าง
กิจกรรมร่วมกบัชุมชน เพื่อให้นกัเรียนได้มีโอกาสช่วยกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้แก่ชุมชนใน
ด้านต่าง ๆ 

สอดคล้องกบั อาร์รอน (Aron, 2006) อธิบายว่า ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียน
ทางเลือก คือ การที่นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้มีความรู้และมีพฤติกรรมที่เป็นที่
ยอมรับเพื่อให้มีโอกาสในการประกอบอาชีพเท่าเทียม 

4.1.4  นกัเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน (Positive Student Attitude) เป็นผลมาจาก 
การท่ีผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้มีการใช้วินยัเชิงบวก โดยการเคารพศกัด์ิศรีของเด็ก  การพยายาม
พฒันาพฤติกรรมที่พึงประสงค์และมีวินัยในตนเอง และบุคลิกลกัษณะที่ดี  การพยายามให้เด็กมี
ส่วนร่วมมากที่สุด  การค านึงถึงความต้องการทางพัฒนาการ และคุณภาพชีวิต   การค านึงถึง
แรงจูงใจและโลกทัศน์เด็ก  การพยายามให้เกิดความยุติธรรม เท่าเทียมกัน  และไม่เลือกปฏิบัติ  
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การเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อครู (สุรีย์รัตน์  สุขสถิตย์, 
2555) สามารถพบพฤติกรรมเหล่านีไ้ด้จาก พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก
ที่แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกเชิงบวกต่อโรงเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน  การแสดงความ
เป็นมิตรต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ความตัง้ใจในการมาเรียน การพูดกล่าวถึงโรงเรียน
ในทางที่ด ี

4.1.5  นัก เรียนมี อิสระแห่ งตนและมีความ เป็นตัวตน เฉพาะด้าน  (Student 
Autonomy) เป็นผลมาจากการที่ผู้ บริหารโรงเรียนจัดบรรยากาศในโรงเรียน ให้นักเรียนสามารถ
กระท า แสดงความรู้สึก และใช้ความคิด เพื่อก ากบัตนเอง พึ่งพาตนเอง รับผิดชอบต่อตนเอง และ
ประเมินตนเองได้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมค่ายพักแรมรูปแบบต่าง ๆ การจดัการแข่งขันเกมส์ 
หรือทกัษะด้านต่าง ๆ  จดัให้มีการแนะแนวในเร่ืองต่าง ๆ ตลอดจนเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้
ความรู้ เพื่อให้เกิดความคิดที่แตกต่างหลากหลาย สร้างความเชื่อมัน่ในเปา้หมายชีวิตของตนเองที่
ตัง้อยู่บนพ้นฐานของความจริงตดัสินใจสิ่งที่ถูกต้อง และสามารถสร้างสมัพนัธภาพอนัดีกบัผู้ อ่ืนอีก
ด้วยช่วยให้นกัเรียนรู้จกัน าตนเอง (Self-Direction) คือ การช่วยให้นกัเรียนมีความเชื่อมัน่ในตนเอง 
รู้จกัใช้สติปัญญา ความสามารถของตน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างฉลาด และเหมาะสม สามารถ
วางแผนการชีวิตในอนาคต และสามารถนาตนเอง ไปสูเ่ปา้หมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.1.6 นักเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตน (Student Self-Efficacy) เป็นผลมา
จาก การที่ผู้บริหาร  จดักิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนเป็นรายด้าน ทัง้ กีฬา ดนตรี จดั
ให้มีชมรมส่งเสริมความสามารถ ทกัษะด้านต่าง ๆ  สง่เสริมให้มีการส ารวจตนเอง และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง  ผู้บริหารสร้างให้นักเรียนเกิดการรับรู้
ความสามารถแห่งตนเอง โดยสร้างประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ  ในการพัฒนาการรับรู้
ความสามารถตนเอง เนื่องจากเป็นประสบการณ์โดยตรง ความส าเร็จที่ท าให้เพิ่มการรับรู้
ความสามารถตนเอง ฝึกให้นกัเรียนมีทักษะเพียงพอที่จะประสบความส าเร็จพร้อม ๆ กบัการท าให้
คนได้รับรู้ว่าเขามีความสามารถที่จะท าได้  โดยให้นกัเรียนรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถจะไม่ยอม
แพ้อะไรง่าย ๆ แต่จะพยายามท างานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  ส่งเสริมได้เห็น
ประสบการณ์ของผู้ อ่ืน  โดยการใช้ตัวแบบ  การได้สงัเกตตัวแบบที่มีความซบัซ้อน และได้รับผล
กรรมที่พึงพอใจ สงัเกตเรียนรู้ว่าตนเองมีความสามารถที่จะประสบความส าเร็จ  เช่น  ภาพตวัแบบ
ในสื่อสารมวลชนทัง้หลาย เช่น ภาพยนตร์ โทรทศัน์  วิดิทศัน์ หนงัสือ เป็นต้น 

4.2 ปัจจัยด้านการให้ค าปรึกษาของครู (Teacher Counseling)   
สง่ผลต่อวามส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก  ดงันี ้



  116 

4.2.1 นกัเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้ (Attendance and Higher GPA)  
การจัดการเพื่อให้นักเรียนได้รับค าปรึกษานักเรียนเพื่อช่วยนักเรียนในเร่ืองส ารวจตนเอง และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจ  ลดระดบัความเครียด และความไม่สบายใจที่เกิดการ
มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค์ เช่น มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ต่าง ๆ มากขึน้ มีพฤติกรรมการเรียนที่ดี  พฤติกรรมการเรียนรู้โดยเข้าเรียนมาก
ขึน้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการแสวงหาความรู้ มีแรงจงูใจในการเข้าชัน้เรียน ท าให้ได้ผลลพัธ์ทางการเรียนที่
ดีทัง้ด้านเกรดเฉลี่ยที่ดี มีคณุธรรมจริยธรรมในการใช้ชีวิต ตลอดจนมีความสขุในการเข้าชัน้เรียน 

4.2.2  นักเรียนมีทักษะทางอารมณ์สังคม (Social/Emotional Skill Building)  เป็น
ผลจากการที่ครูให้ค าปรึกษาแก่นกัเรียนเพื่อช่วยนักเรียนในเร่ือง การพัฒนาทักษะทางด้านสงัคม 
ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการจัดการกับปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  เปิดโอกาส ให้
นักเรียนปรึกษาเพื่อป้องกันปัญหา หรือความยุ่งยากในการด าเนินชีวิตของตนเพราะปัญหาและ
ความยุ่งยากต่าง ๆ นัน้สามารถป้องกันได้และการปล่อยให้นักเรียนเกิดปัญหาขึน้แล้วค่อยตาม
แก้ไข ช่วยเหลือในภายหลังนัน้ท าได้ยากและต้องใช้เวลานาน ในบางกรณีอาจจะแก้ไขไม่ได้ อีก
ด้วย แนะน าให้มีมนุษยสัมพันธ์รู้จักสร้างและการรักษาความสัมพันธ์ที่เกิดขึน้กับผู้ อ่ืนในสังคม 
รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อความสมัพนัธ์นัน้ เพื่อการอยู่ร่วมกนักบัผู้ อ่ืนอย่างมีความสขุ 

4.2.3 นั ก เรียนมี พฤ ติกรรมที่ สั งคมยอม รับ  (Decrease in Misbehavior) อัน
เนื่องมาจากการที่ครูให้ค าปรึกษา เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านสังคม ช่วยให้นักเรียนรู้จักปรับตัว 
(Self-Adjustment) ให้เหมาะสมกับตนเองและสภาพแวดล้อม คือ การช่วยให้นักเรียนรู้จักวิธี
ปฏิบติัตนเพื่อจะด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างเหมาะสมและเป็นสขุ 

4.2.4 นัก เรียนมี ทัศนคติที่ ดี ต่ อ โรงเรียน  (Positive Student Attitude) การให้
ค าปรึกษาของครู ท าให้เกิดสมัพนัธภาพที่ดีระหว่างครูกบันกัเรียน เพราะการมีสมัพนัธภาพที่ดีจะ
ช่วยให้การบริหารงานของโรงเรียนด าเนินไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการ
แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สกึเชิงบวกของนกัเรียนต่อโรงเรียนและบคุลากรภายในโรงเรียน  

4.2.5 นัก เรียนมี อิสระแห่ งตน และมีความ เป็นตัวตน เฉพาะด้าน  (Student 
Autonomy) การให้ค าปรึกษาของครูช่วยให้นกัเรียนรู้จกัน าตนเอง (Self-Direction) คือ การช่วยให้
นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักใช้สติปัญญา ความสามารถของตน แก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ได้
อย่างฉลาด และเหมาะสม สามารถวางแผนการชีวิตในอนาคต และสามารถนาตนเอง ไปสู่
เปา้หมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.2.6 นักเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตน (Student Self-Efficacy) เป็นผลมา
จากการที่ครูช่วยให้นักเรียนแต่ละคนได้รู้จกัตนเองอย่างแท้จริง คือ การช่วยให้นักเรียนรู้ถึงความ
ต้องการความคิด ความสามารถ ความถนัด และข้อจ ากัดต่าง ๆ ของตน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การตดัสินใจเลือกแนวทางการศกึษา อาชีพ และการด าเนินชีวิตของนกัเรียน 

4.3 ปัจจัยด้านการบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน (Community Management) 
ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก  เนื่องทัง้ผู้ บริหารและครู 

ร่วมกนัสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน  การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างโรงเรียน
กบัชุมชนช่วยให้โรงเรียนและชุมชนเกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง 
และช่วยให้เกิดความร่วมมืออนัดีต่อกนั ทัง้โรงเรียนและชุมชนจะต้องปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตนด้วยวิธีการที่เหมาะสม จึงจะสามารถสร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้ได้ บทบาทหน้าที่ส าคญั
ของโรงเรียนต่อชุมชน คือ บทบาทในการให้ความรู้และอบรมแก่บุคลากรในชุมชน บทบาทในการ
ดึงชุมชนเข้าสู่โรงเรียนเพื่อมีส่วนร่วมก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา ให้ความร่วมมือและ
สนบัสนุนการจดัการศกึษา  และร่วมก ากบัติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน การ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยการพัฒนาให้บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์อันดี  
สามารถปฏิบติังานร่วมกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ การปรับปรุงพฒันาทศันียภาพของโรงเรียน
ให้สะอาด ปลอดภยั ร่มร่ืน สวยงาม เป็นที่ประทบัใจแก่ผู้มาเยี่ยมเยือน  ดงันัน้การมีความสมัพันธ์
ที่ดีต่อกันย่อมช่วยให้ทัง้สององค์กรมีส่วนร่วมสนบัสนุนซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้   

4.3.1 นกัเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้ (Attendance and Higher GPA) 
เป็นผลจากผู้ปกครองในชุมชนร่วมสอดให้นักเรียนท าการบ้าน ต่ืนมาโรงเรียนให้ทันเวลา ท าให้
สามารถเรียนได้ทนัเพื่อน  

4.3.2 นักเรียนมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ (Decrease in Misbehavior) การที่
ผู้บริหารจดักิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัชุมชน เช่น งานเทศกาลต่าง ๆ พานกัเรียนท างานเพื่อประโยชน์
ของชุมชน นักเรียนจึงมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาและสงัคมให้การยอมรับ เป็นการแสดงออกทาง
กาย กิริยาท่าทางและค าพดู ตลอดจนพฤติกรรมที่สะท้อนมาจากการมีจิตใจที่ดี รู้จกัคณุของสงัคม
และประเทศชาติ มีการตอบแทนต่อสงัคม 

สอดคล้องกบัที่ อาร์รอน; เทียร์นี่ (Aron, 2006; Tierney, 2014) กล่าวไว้ว่าการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน สถานศึกษาจะต้องให้ความช่วยเหลือและ
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สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนจัดขึน้ เพราะถือว่าเป็นภารกิจของสถานศึกษาในการพัฒนา
ชมุชน 

4.3.3 นัก เรียนมี อิสระแห่ งตน และมีความ เป็นตัวตน เฉพาะด้าน  (Student 
Autonomy) เนื่องมาจากการที่โรงเรียนสนใจเข้าถึงผู้ปกครองนกัเรียน ท าให้มีการถ่ายทอดความรู้
ในบทบาทให้ศึกษาอบรมแก่บุตรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่งเสริมการแสดงออกของบุตร ดึง
ชมุชนเข้าสูโ่รงเรียนเพื่อมีสว่นร่วมก าหนดทิศทางการจดัการศกึษา 

4.3.4 นกัเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตน (Student Self-Efficacy) เนื่องมาจาก
การท่ีผู้บริหารและครู ร่วมกนัสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน การสร้างความสมัพนัธ์
อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนช่วยให้โรงเรียนและชุมชนเกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน  เกิดความ
ร่วมมืออันดีต่อกัน โดยโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนจัดเพื่อเปิดพืน้ที่ให้
นกัเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ให้นกัเรียนร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชมุชน 

4.4 ปัจจัยด้านการจัดการบรรยากาศในโรงเรียน (School Climate Management) 
ส่งผลต่อความส าเร็จของนัก เรียน  อัน เนื่ องมาจากการที่ โรงเรียน การจัด

สภาพแวดล้อม และการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุขและประสบผลส าเร็จ ด้านอาคารสถานที่ หมายถึง สภาพสถานศึกษาภายในและ
บริเวณที่เตรียมไว้ในการจดัการเรียนการสอน ประกอบด้วย อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องปฏิบติัการ 
ห้องสมดุ และสิ่งอ านวยความสะดวก ต่าง ๆ  สง่ผลให้ 

4.4.1 นกัเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้ (Attendance and Higher GPA) 
เนื่องมาจาก สภาพการสอนของครูกิจกรรมการสอน ได้แก่ เทคนิคการสอนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ การสร้างบรรยากาศในชัน้เรียนและการวัดประเมินผลของครูนักเรียนสามารถ
เรียนรู้และสืบข้อมูล ได้จากแหล่งการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ รวมทัง้สามารถสร้างความรู้ความ
เข้าใจบทเรียนได้ โดยที่ครูผู้ สอนเป็นผู้ อ านวยความสะดวก ในด้านการจัดแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นกัเรียน     

4.4.2 นั ก เรียนมี ทักษะทางอารม ณ์ สังคม  (Social/Emotional Skill Building) 
เนื่องมาจากการจดัการศกึษาเพื่อสนองความมุ่งหวงัของนกัเรียน ได้แก่ ความรู้สกึ ความคิดเห็นต่อ
ด้านการศึกษา ความรู้ และประสบการณ์ คุณธรรม ที่นักเรียนมุ่งหวงั จะได้รับจากการศึกษาของ
โรงเรียน 

4.4.3 นั ก เรียนมี พฤ ติกรรมที่ สั งคมยอม รับ  (Decrease in Misbehavior) อัน
เนื่องมาจากการที่โรงเรียน จดัให้มีสงัคมภายในโรงเรียน  จดักลุ่มเพื่อน ชมรม กิจกรรมต่าง ๆ โดย
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สร้างความสมัพนัธ์ในหมู่นกัเรียนการพบปะสงัสรรค์เพื่อการบนัเทิง การพบปะเพื่อนร่วมกนัท างาน
เป็นกลุ่ม ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมความสนใจในการเรียน  เช่น การจัดกิจกรรมเข้าค่าย
พักแรม กีฬาสี  และพฤติกรรมการเรียนของเพื่อนร่วมชัน้เรียน ให้ความช่วยเหลือในแง่วิชาการ  
พฤติกรรมการเรียนรู้  การยอมรับ เป็นการแสดงออกทางกาย กิริยาท่าทางและค าพูด ตลอดจน
พฤติกรรมที่สะท้อนมาจากการมีจิตใจที่ดี โรงเรียนจดักิจกรรมภาบนอกโรงเรียน  เช่น  การบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์  การปลกูป่า ท าความสะอาดชมุชน ฯลฯ 

4.4.4 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน (Positive Student Attitude) เนื่องมาจาก
การให้บริการนักเรียน ในเร่ือง บริการแนะแนว บริการสุขภาพ บริการด้านสวัสดิการ บริการ
ห้องสมุด ด้านการประชาสมัพันธ์ บริการด้านการจดัหางาน และบริการด้านอาชีพ ท าให้นักเรียน
แสดงความเป็นมิตรต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ความตัง้ใจในการมาเรียน การพูดกล่าวถึง
โรงเรียนในทางที่ดี 

4.4.5  นัก เรียนมี อิสระแห่ งตนและมีความ เป็นตัวตน เฉพาะด้าน  (Student 
Autonomy) เนื่องมาจากการ การจัดชัน้เรียนให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ พอเพียง สะอาด มีระเบียบ 
ปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก มีการจดัสื่อ วสัด ุอปุกรณ์ สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โทรทศัน์ 
วิทยุเทป ให้พอเหมาะแก่ความต้องการของนกัเรียน จดัให้มีการแสดงผลงานดีเด่นของนกัเรียนมา
แสดง นักเรียนจะเกิดความภูมิใจและเกิดก าลังใจ จัดให้มีมุมเสริมความรู้ ให้ครบทุกกลุ่ม
ประสบการณ์ หรืออาจมีมุมเสริมความรู้ มุมข่าว มุมอ่าน ฯลฯ การจัดการเรียนการสอนที่ยึด
นกัเรียนเป็นศนูย์กลาง มีการวางแผนจดัการเรียนรู้ โดยดคูวามแตกต่างระหว่างคน นกัเรียนเรียนรู้
วิธีการเรียนรู้ ซึ่งตนเองถนัดและชื่นชอบ  ดงัที่ ฟอกซ์ บอยส์ และแคปป้า (Fox, Boies, & Kappa, 
1975) ได้อธิบายว่า บรรยากาศการยอมรับนับถือ นักเรียนได้รับการยกย่องชมเชย แสดงความ
ยินดี การให้ก าลังใจหรือการแสดงออกที่บ่งบอกถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ท างาน
อย่างใดอย่างหนึ่งบรรลผุลส าเร็จ การยอมรับนบัถือท าให้ผู้ปฏิบติังานมีความรู้สึกว่าตวัเองเป็นคน
ที่มีค่า มีเกียรติและสังคมให้การยอมรับการไว้วางใจ  ความเคารพในความคิดของแต่ละคน ให้
เกียรติซึง่กนัและกนั ไว้วางใจซึง่กนัและกนั  การมีขวญัก าลงัใจสงู 

4.4.6 นกัเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตน (Student Self-Efficacy) เนื่องมาจาก
การจดักิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมกีฬา และนนัทนาการ กิจกรรม บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมสง่เสริม
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมเสริมวิชาการ ส่งเสริมการแสดงถึงความเชื่อมั่นในตนเองในการ
กระท าสิ่งต่าง ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จตามความตัง้ใจจนบรรลุเป้าหมาย คือ การคาดหวังใน
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ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญของตนเอง ทัง้เร่ืองการเลือก การเลียนแบบ การเรียนรู้ว่า
สามารถกระท าได้ โดยไม่แสดงออกถึงความไม่เชื่อในอ านาจของตนเอง 

4.5 ปัจจัยด้านการบริหารบุคลากร (Faculty and Staff Management)  
ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก  เนื่องจากการบริหารและ

โครงสร้างขององค์กรก่อให้เกิดความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก หลกัส าคัญ คือ คน
เหมาะสมกบัหน้าที่เพื่อความส าเร็จของนกัเรียน ซึง่การจดัสรรบุคลากรเร่ิมมาจากการมีบุคลากรที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและจะต้องท างานโดยปราศจากอคติ 
ความเข้าใจลักษณะของโรงเรียนทางเลือกที่ส่งเสริมความส าเร็จของนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญ 
แนวทางปฏิบติั ได้แก่ รับบุคลากรที่ต้องการอย่างแท้จริงในการปฏิบติังานในโรงเรียนทางเลือก  รับ
บุคลากรที่สามารถช่วยเหลือและไม่มีทัศนคติด้านลบต่อนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนทางเลือก 
ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรในโรงเรียนมอบความรู้สึกปลอดภัยและสร้างบรรยากาศเชิงบวกใน
โรงเรียนเพื่อให้นกัเรียนรู้สกึถึงการต้อนรับที่อบอุ่นมีการเคารพสิทธิของนกัเรียนโดยไม่กล่าวถึงอดีต
ที่เคยผ่านมาของนักเรียนและส่งมอบการเร่ิมต้นใหม่ในบรรยากาศใหม่แก่นักเรียน   จัดเตรียม
บรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม สนับสนุนการเรียนรู้และมีความยืดหยุ่น  เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียนอย่างตรงจุด  การบริหารด้านบุคลากรที่ช่วยให้เกิดผลเชิงบวกแก่นักเ รียนใน
โรงเรียนทางเลือก คือการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาวิชาชีพของครูเพื่อช่วยให้เกิดการเน้นด้านวิชาการ 
ยกระดบักลยทุธ์การสอนของครูและพฒันานวตักรรรมการสอน 

4.5.1 นกัเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้ เนื่องมาจากได้ครูดี มีจรรยาบรรณ
ครู ที่มุ่งพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ พัฒนานวตักรรรมการสอน เพื่อนักเรียนเป็นราย
คนได้ 

4.5.2 นั ก เรียนมี ทักษะทางอารม ณ์ สังคม  (Social/Emotional Skill Building) 
เนื่องมาจาก การคัดเลือกบุคลากรครู ได้ครูที่มีความรู้ ความเข้าใจเด็กนักเรียน มีจิตวิทยาที่ดีใน
การท่ีจงูใจให้นกัเรียนพฒันาตนเองทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ และสงัคมที่จะอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนทัง้เพื่อน
ร่วมชัน้เรียน ต่างชัน้เรียน และภายนอกโรงเรียน 

4.5.3 นกัเรียนมีพฤติกรรมที่สงัคมยอมรับ (Decrease in Misbehavior) เนื่องมาจาก
การที่การบริหารงานบุคลากรได้มีการตดัเลือกคนเหมาะสมกบัหน้าที่เพื่อความส าเร็จของนกัเรียน 
ซึ่งการจดัสรรบุคลากรเร่ิมมาจากการมีบุคลากรที่มีคุณสมบติัเหมาะสม มีจรรยาบรรณครู ซึ่งจะมี
จิตวิญญาณของความเป็นครูดแูล สนใจเอาใจใสเ่ด็กนกัเรียน เลือกวิธีการที่อบรมสัง่สอนให้เหมาะ
กบัเด็กแต่ละคน แก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็ก เพื่อให้เด็กเป็นคนดี มีจิตใจที่ดี 
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4.5.4 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน (Positive Student Attitude) เนื่องมาจาก
การที่ผู้บริหารมี ครู และบุคลากรในโรงเรียนมอบความรู้สึกปลอดภยัและสร้างบรรยากาศเชิงบวก
ในโรงเรียนเพื่อให้นกัเรียนรู้สึกถึงการต้อนรับที่อบอุ่น มีการเคารพสิทธิของนกัเรียนโดยไม่กล่าวถึง
อดีตที่เคยผ่านมาของนกัเรียนและสง่มอบการเร่ิมต้นใหม่ในบรรยากาศใหม่แก่นกัเรียน 

4.5.5 นัก เรียนมี อิสระแห่ งตนและมีความ เป็นตัวตน เฉพาะด้าน  (Student 
Autonomy) เนื่องมาจากการ การที่ครูมีเมตตาต่อนกัเรียน สนใจเอาใจใส ่ให้ความอบอุ่นและเป็นที่
ปรึกษากบันกัเรียนในทกุด้าน ทัง้วิชาการ สว่นตวั และสงัคม 

4.4.6 นกัเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตน (Student Self-Efficacy) เนื่องมาจาก
การที่บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและท างานโดย
ปราศจากอคติ ความเข้าใจลกัษณะของโรงเรียนทางเลือกที่สง่เสริมความส าเร็จของนกัเรียนเป็นสิ่ง
ส าคญั มีการจัดเตรียมบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม สนับสนุนการเรียนรู้และมีความยืดหยุ่น 
เพื่อตอบสนองความต้องการของนกัเรียนอย่างตรงจดุ เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียนได้แสดงออกถึงความ
สนใจ ความสามารถพิเศษของตน 

4.6 ปัจจัยด้านวิธีการสอนของครู (Teacher Pedagogy) 
ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียน เนื่องมาจากการที่ครูมีทักษะการสอนที่ ดี มี

ความสามารถ อุทิศเวลาและเสียสละให้กับงานสอนด้วยความรับผิดชอบ หรือมีสื่อการสอน 
เทคโนโลยี และนวตักรรมการศึกษามาช่วยสอน เพื่อท าให้การสอนมีประสิทธิภาพสงูใน ระยะเวลา
รวดเร็ว มีทักษะในการสอนแบบต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับเนือ้หา เช่น การน าเข้าสู่บทเรียน การ
อธิบาย การเร้าความสนใจ มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเร้าความสนใจ นกัเรียนสนุกสนานและได้
ลงมือปฏิบัติจริง ผู้ ที่มีทักษะการสอน หมายถึง ผู้ ที่มีความสามารถถ่ายทอดความรู้ หรือ
ประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้ เรียนได้ดี สามารถด าเนินการสอนได้อย่างคล่องแคล่ว ราบร่ืนและ
เรียบร้อย ท าให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนได้ ชดัเจนในเวลาที่เหมาะสม 

4.6.1 นกัเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้ (Attendance and Higher GPA) 
เนื่องมาจากการที่ครูที่มีความรู้ความสามารถและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ยกระดบัมาตรฐานในการ
เรียน ใช้ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอน การจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มุ่งส่งเสริม
บทบาทนักเรียนได้เรียนรู้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง โดยการปฏิบัติจริง ใช้เทคโนโลยีได้ตามความ
จ าเป็น เช่นวิทยุ เทป โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต โดยอยู่ ในสภาพห้อง และ
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ ครูต้องยัว่ยใุห้นกัเรียนคิดอย่างสร้างสรรค์ 
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4.6.2 นักเรียนมีทักษะทางอารมณ์สงัคม (Social/Emotional Skill Building) เป็นผล
เนื่องมาจากวิธีการสอนของครู ให้ความส าคญัเป็นพิเศษกบัพฒันาการทางสงัคมของนกัเรียน เช่น 
ความสามารถในการท างานเป็นทีม ความสมัพนัธ์ระหว่างคน การรู้จกัตนเอง กลา่วอีกนัยหนึ่งก็คือ 
ให้ความส าคญักบัการพฒันาทกัษะชีวิตควบคู่กนัไปกบัการพฒันาความรู้และทกัษะทางวิชาการ 

4.6.3 นักเรียนมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ (Decrease in Misbehavior) เป็นผล
เนื่องมาจากเทคนิคการสอนของครู  ใช้การจัดชัน้เรียนแบบคละอายุ (Multi-age classroom)  จัด
กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการลงมือท า (Hands-on activities) นกัเรียนเป็นผู้ คิดริเร่ิมและด าเนินการ
เก่ียวกบัการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Student-led discovery) และกิจกรรมกลุ่ม (Group activities) ใช้
การให้บริการชุมชน (Community services) เพื่อเป็นกลไกหนึ่งของการเรียนรู้โดยอาศัยการ
ติดตาม (Mentoring) การช่วยเหลือจากเพื่อน (Peer helpers) การติวเสริม (Tutoring) การเป็น
อาสาสมคัร (Volunteers) 

4.6.4  นกัเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน (Positive Student Attitude) เป็นผลมาจาก
การท่ีครูผู้สอนต้องสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนหรือพฒันาวิธีการสอนใหม่ ๆ โดยใช้ทฤษฎีการ
เรียนรู้ห รือทฤษฎีการสอนที่ เหมาะสม (Be innovative and developmental in instruction) 
จดัการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนกัเรียนแต่ละคน (Differentiate 
instruction according to the needs of students) เพื่อน าไปสู่การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนรู้
ให้เต็มตามความสามารถ เพื่อสร้างความรู้ ทศันคติ ที่ดีต่อการเรียน ครู และโรงเรียน  ครูให้ความ
สนใจ (Attention) ในความต้องการของนักเรียนและเน้นการมีปฏิสมัพันธ์กับนักเรียนเป็นรายคน 
(One-to-one interaction) เพื่อการให้ค าปรึกษา แนะน า และส่งเสริมได้อย่างถูกทาง  และใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนให้น่าสนใจและทันสมัยต่อเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

4.6.5 นัก เรียนมี อิสระแห่ งตน และมีความ เป็นตัวตน เฉพาะด้าน  (Student 
Autonomy) เป็นผลมาจากการที่ครูพิจารณาวิ ธีการจัดการเรียนการสอนอิงความพร้อมของ
นักเรียน และเหมาะสม (Appropriate) ตามระดับความสามารถที่เป็นอยู่จริง โดยเฉพาะช่วงวัย 
อายุ และความสนใจ ช่วยเหลือนกัเรียนในการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง (Internally) ให้เปิดกว้าง
พร้อมเรียนรู้จากสิ่ งแวดล้อมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน (Interpersonal relationship) และ
เปลี่ยนแปลงภายนอก (Externally) สามารถเรียนรู้จากโปรแกรมหนึ่งไปสูอี่กโปรแกรมหนึ่งได้ 

4.6.6  นักเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตน (Student Self-Efficacy) เป็นผลมา
จากการที่ครู ใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios) ภาระงานที่ให้นักเรียนได้สาธิตการปฏิบัติจริง 
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(Hands-on demonstrations) และเน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับประสบการณ์ในชีวิตจริงของ
นักเรียน (Real-life experiences) ครูมีการรับรู้และให้รางวัล (Reward) แก่ความส าเร็จและ
พฒันาการของนกัเรียนในทกุ ๆ จงัหวะของการเรียนรู้ เน้นการสร้างแรงจงูใจ (Incentive) และการ
ให้ผลย้อนกลับ (Feedback) จากการเรียนรู้  สร้างและใช้ (Establish and enforce) มาตรฐาน
หรือกฎ (Standards and rules) ของพฤติกรรมการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นักเรียนบรรลุผลที่มี
ประสิทธิภาพ  จดัตารางการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น (Flexible scheduling) สามารถปรับ เปลี่ยน 
เพิ่ม ลด หรือย้ายเนือ้หา เวลาเรียนได้ตามสภาพจริงและสอดคล้องกบัพฒันาการของนกัเรียน และ
ครูใช้วิธีการสอนที่เป็นอิสระจากการก ากับหรือข้อก าหนดหรือมาตรฐานการเรียนรู้ที่ตายตัวจาก
หน่วยงานของรัฐ (Waivers from state requirements) เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติและความต้องการที่แท้จริงของนักเรียน  ไม่เน้นแบบเรียน ต าราเล่มใดเล่มหนึ่ง แต่เน้น
การให้นกัเรียนท าโครงงาน และสืบค้นข้อมลูจากหลาย ๆ แหลง่ 

5. ความสัมพันธ์ของตัวแปรเหตุที่เป็นเหตุและตัวแปรเหตุที่เป็นผลตัวแปรผล 
5.1 การน าองค์กรกับการจัดการบรรยากาศในโรงเรียน 

การจากการศกึษาของ กิจสเุมธ แก้วพรหม (2559) ที่ศกึษาพบว่าภาวะผู้น าวิสยัทศัน์
ของผู้ บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง 
พฤติกรรมการน าองค์กรของผู้บริหารมีอิทธิผลต่อบรรยากาศของโรงเรียนรวมถึงผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน เนื่องจากบรรยากาศของโรงเรียนที่ดีส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
โรงเรียนในเชิงบวก ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ที่ดีให้กับนักเรียน อีกทัง้สามารถเพิ่มระดับ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและลดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียน 

5.2 การน าองค์กรกับการบริหารบุคลากร 
จากการศึกษาของ พิสิษฐ ภู่รอด (2553) ที่ศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อ

การบริหารทรัพยากรทางการศกึษาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมากเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านได้  ด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก การสรรหาคดัเลือกคนทัง้ครู  และบุคลากรอ่ืนผู้บริหารต้อง
ด าเนินการอย่างพิถีพิถนั เนื่องจากทุก ๆ การกระท าของบุคลากรในโรงเรียนล้วนส่งผลต่อนกัเรียน
ทัง้สิน้ การมีบคุลากรที่มีคณุสมบติัเหมาะสมกบัหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท างานโดยปราศจากอคติ 
ความเข้าใจลกัษณะของโรงเรียนทางเลือก และนกัเรียนเป็นสิ่งส าคญั เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนกัเรียนอย่างตรงจดุ 
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5.3 การน าองค์กรกับการบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน 
จากการศึกษาของลัมเบช และคณะ (Lambrecht et al., 2020) ที่ศึกษาพบว่าการ

บริหารองค์กรของผู้น าท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในชุมชนของโรงเรียน  ซึ่งพฤติกรรมการน า
องค์กรของผู้บริหารช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันเนื่องจากโรงเรียนกบัชุมชนเป็นสิ่งที่อยู่คู่กัน
ในโครงสร้างสงัคมและต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งความสมัพันธ์อันดีช่วยให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการโดยโรงเรียน คือ แหล่งวิชาการของชุมชน เป็นศูนย์
ประสานงานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมถึงการให้บริการสถานที่และวัสดุอุปกรณ์แก่
ชมุชน ดงันัน้การมีความสมัพนัธ์ที่ดีต่อกนัย่อมช่วยให้ทัง้สององค์กรมีส่วนร่วมสนบัสนุนซึ่งกนัและ
กนัได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

5.4 การน าองค์กรกับวิธีการสอนของครู 
ลัมเบช และคณะ (Lambrecht et al., 2020) ท่ีศึกษาพบว่าการน าองค์กรของ

ผู้บริหารมีอิทธิพลในระดบักลางต่อการจดัการวางแผนในการศึกษารายบุคคล  การที่ผู้บริหารและ
ครูก าหนดวตัถปุระสงค์ร่วมกนั และมีความเข้าใจในความคาดหวงัที่ต้องการในทิศทางเดียวกนัท า
ให้ครูมีแรงจูงใจที่ดีในการปรับปรุงศาสตร์ในการสอน และพยายามท าความเข้าใจความต้องการที่
แตกต่างของนกัเรียนเพื่อท าการวางแผนการศกึษาให้เหมาะสมกบันกัเรียนแต่ละคนซึง่จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของครูในห้องเรียน 

5.5 การให้ค าปรึกษาของครูกับการบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน 
จากการศึกษาของเทียร์นี่ (Tierney, 2014) ที่ศึกษาพบว่าการจดัตารางให้ค าปรึกษา

นักเรียนท าให้เกิดความสมัพันธ์อันดีต่อชุมชนในโรงเรียน การที่ครูมีความยินดีและพร้อมที่จะให้
ค าปรึกษาแก่นกัเรียน ท าให้นกัเรียนรู้สกึได้ถึงความอบอุ่นใจ และกล้าที่จะเปิดเผยปัญหา ท าให้ครู
เข้าใจความต้องการของนกัเรียนอย่างแท้จริง และสามารถแนะน าแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับ
นกัเรียนได้ เมื่อนกัเรียนเกิดความไว้วางใจก็จะเร่ิมปรับตวัให้สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้ 

5.6 การให้ค าปรึกษาของครูกับวิธีการสอนของครู 
จากการศกึษาของเทียร์นี่ (Tierney, 2014) ที่ศกึษาพบว่าการพบปะนกัเรียนท าให้ครู

มองเห็นปัญหาของนักเรียนรายบุคคล น ามาซึ่งวิธีการสอนที่ เหมาะสมกับนักเรียน  การให้
ค าปรึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ครูและนักเรียนมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ครูสามารถมองเห็น
ปัญหาของนักเรียนทัง้ในด้านการเรียนและการใช้ชีวิต ดงันัน้ครูจะมีการพัฒนาวิธีการสอนเพื่อ ให้
นกัเรียนสามารถพฒันาตนเองให้สามารถประสบความส าเร็จทัง้ด้านการเรียนและการใช้ชีวิตได้ 
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5.7 การบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชนกับวิธีการสอนของครู 
จากการศึกษาของอาร์รอน (Aron, 2006)  ที่ศึกษาพบว่าการเปิดให้ชุมชนเข้ามามี

สว่นร่วมในการให้ความรู้แก่นกัเรียน ท าให้เกิดวิธีการสอนที่หลากหลาย เพราะครูจะได้มีโอกาสใน
การแสวงหาความรู้จากชุมชนที่เข้ามา ท าให้ได้เทคนิคและทักษะการสอน ตลอดจนการใช้
นวตักรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ที่สามารถจงูใจนกัเรียนให้สนใจการเรียนได้มากขึน้ 

6. การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกประเทศไทย (SEM) 

6.1 องค์ประกอบของแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง 
แบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างมีองค์ประกอบพืน้ฐานที่ส าคัญดังต่อไปนี ้ (นง

ลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542) 

 

ภาพประกอบ  2 ตวัอย่างของแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง 

ที่มา: นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2542) 

จากภาพประกอบที่  2  แสดงตัวอย่างของแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างที่มี
องค์ประกอบเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรภายนอก (Exogenous variables) และตัวแปร
ภายใน (Endogenous variable) ทัง้ตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายในจะประกอบด้วยตัวแปร
แฝง (Latent variable) และตวัแปรสงัเกตได้ (Observed variable) โดยตัวแปรแฝงจะไม่สามารถ
วดัค่าได้ในตวัเอง แต่จะวดัค่าได้จากตวัแปรสงัเกตได้ที่เป็นองค์ประกอบของแต่ละตวัแปรแฝงนัน้ ๆ 
(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542) 



  126 

ในแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างเต็มรูปแบบจะประกอบด้วยแบบจ าลองย่อยที่
ส าคัญ 2 แบบจ าลองได้แก่ แบบจ าลองการวัด (Measurement model) และแบบจ าลองสมการ
โครงสร้าง (Structural model) แบบจ าลองการวดั คือแบบจ าลองที่แสดงความสมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้หรือตัวแปรวัดค่าได้ แบบจ าลองการวัดจะมีทัง้แบบจ าลองการวัด
ส าหรับตัวแปรภายนอก  (Exogenous measurement model) และแบบจ าลองการวดัส าหรับตัว
แปรภายใน (Endogenous measurement model) ส าหรับแบบจ าลองสมการโครงสร้าง คือ 
แบบจ าลองที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรแฝงภายใน จาก
ภาพประกอบที่  2  สามารถเขียนความสัมพันธ์ของแบบจ าลองในรูปของสมการเมทริกซ์ได้
ดงัต่อไปนี ้(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542) 

 

ภาพประกอบ  3 แบบจ าลองการวดัส าหรับตวัแปรภายนอก 

ที่มา: นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2542) 
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ภาพประกอบ  4 แบบจ าลองการวดัส าหรับตวัแปรภายใน 

ที่มา: นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2542) 

 

ภาพประกอบ  5 แบบจ าลองสมการโครงสร้าง 

ที่มา: นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2542) 

โดยที่ 
X = Eks = เวคเตอร์ตวัแปรภายนอกสงัเกตได้ X ขนาด NX x 1 
Y = Wi = เวคเตอร์ตวัแปรภายในสงัเกตได้ Y ขนาด NY x 1 

ξ = Xi = เวคเตอร์ตวัแปรภายนอกแฝง K ขนาด NK x 1 

η = Eta = เวคเตอร์ตวัแปรภายในแฝง  E ขนาด NE x 1 

δ = Delta = เวคเตอร์ความคลาดเคลื่อน d ในการวดัตวัแปร  X ขนาด NX x 1 
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ε = Epsilon = เวคเตอร์ความคลาดเคลื่อน e ในการวดัตวัแปร  Y ขนาด NY x 1 

ζ = Zeta = เวคเตอร์ความคลาดเคลื่อน z ของตวัแปร η ขนาด NE x 1 

Λ X = Lambda-X = LX = เมทริกซ์สมัประสิทธ์ิ  การถดถอยของ X บน ξ ขนาด NX 
x NK 

ΛY = Lambda-Y = LY = เมทริกซ์สมัประสิทธ์ิ  การถดถอยของ Y บน η ขนาด NY 
x NE 

Γ = Gamma = GA = เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตจุาก  ξ ไป η ขนาด NE x NK 

β = Beta = BE = เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตรุะหว่าง  η ขนาด NE x NE 

Φ = Phi = PH = เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปร

ภายนอกแฝง ξ ขนาด NK x NK 

Ψ = Psi = PS = เมทริกซ์ความแปรปรวน -ความแปรปรวนร่วมระหว่างความ

คลาดเคลื่อน ζ ขนาด NE x NE 

Θδ = Theta-delta = TD = เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่าง

ความคลาดเคลื่อน δ ขนาด NX x NX 

Θε = Theta-epsilon = TE = เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่าง

ความคลาดเคลื่อน ε ขนาด NY x NY 
6.2 ประเภทของแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง 

จอเรสค็อค และซอร์บอม (Jöreskog & Sörbom, 1989) ได้แบ่งแบบจ าลองสมการ
เชิงโครงสร้างออกเป็นแบบจ าลองย่อยได้ 3 กลุม่ ได้แก่ 

6.2.1 โมเดลย่อย โมเดลการวัดและโมเดลส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนั (Measurement model and Confirmatory factor analysis model) 

แบบจ าลองกลุ่มนีป้ระกอบด้วยตัวแปรภายนอกแฝง และตวัแปรภายนอกสงัเกตได้ 
แต่ไม่มีตวัแปรภายใน เขียนในรูปสมการได้ดงัต่อไปนี ้

X = Λ Xξ + δ 
 
หรือเขียนในรูปเมทริกซ์ได้ดงันี ้

[X] = [LX] [K] + [d] 
จากลกัษณะสมการในโมเดล จะเห็นได้ว่าโมเดลย่อยกลุ่มนีไ้ม่มีตวัแปรภายในทัง้ตัว

แปรภายในแฝง และตัวแปรภายในสังเกตได้ ดังนัน้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เมทริกซ์พารามิเตอร์ 
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LY,PS,TE,GA,BE จึงมีค่าเป็นศูนย์ทัง้หมด การก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดลก าหนดรูปแบบ
และสถานะของเมทริกซ์ LX,TD และ PH  เท่านัน้แบบจ าลองกลุ่มนีแ้บ่งออกได้เป็น 3 แบบ ได้แก่ 
(1) Congeneric measurement models (2) Confirmatory factor analysis models และ (3) 
Multitrait-multimethod models 

6.2.1.1 โมเดลการวดัคอนเจนเนอริค (Congeneric measurement models) 
ตามหลกัการวัดผลการศึกษาเมื่อมีตัวแปรสงัเกตได้ X1 X2 X3 มีค่าคะแนนจริง

เป็น T1 T2 T3 ตามล าดับ จะแบ่งลักษณะของตัวแปรสังเกตได้เป็น 3 แบบ ตามคุณสมบัติของ
คะแนนจริง (True score) กล่าวคือ ถ้าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจริงแต่ละคู่เป็นค่าสหสัมพันธ์
สมบรูณ์ คือ มีค่าเท่ากบั 1.00 เรียกว่า ตวัแปรคอนเจนเนอริค คือ ตวัแปรที่มีคะแนนจริงร่วมกนั ถ้า
ความแปรปรวนของคะแนนจริงทุกตัวเท่ากันและความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเท่ากัน
ด้วยเรียกว่าเป็น ตัวแปรคู่ขนาน (Parallel measures) และถ้าค่าความแปรปรวนของคะแนนจริง
ทุกตัวเท่ากัน แต่ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนไม่เท่ากัน เรียกว่าเป็น ตัวแปรเทียบเท่า
ทาว (Tau equivalent measures) จากนิยามของตัวแปรเจนคอนเนอริคข้างต้น น ามาเขียนเป็น
โมเดลการวิจัยจะได้ลักษณะเป็นโมเดลลิสเรลที่เป็นโมเดลย่อยดังภาพประกอบ 6 (ก) และ (ข) 
ตามภาพ (ก) เป็นโมเดลลิสเรลการวดัองค์ประกอบเด่ียวคอนเจนเนอริค (One factor congeneric 
measurement model) 

6.2.1.2  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor 
analysis models) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ยืนยันความตรง
เชิงโครงสร้าง (Construct validity) ของเคร่ืองมือที่สร้างขึน้เพื่อให้ในการวิจัย ในภาพประกอบ 6  
(ค) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน คือการตรวจสอบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์สอดคล้องกบ
โมเดลการวิจัย วิธีการวิเคราะห์นีเ้ป็นประโยชน์มากในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct validity) 
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ภาพประกอบ  6 โมเดลย่อย I ในโปรแกรมลิสเรล 

ที่มา: นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2542) 

6.2.1.3  โมเดลหลากลกัษณะหลายวิธี (Multitrait-multimethod models) โมเดล
หลากลกัษณะหลายวิธีเป็นประโยชน์ตอการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างเพราะเป็นโมเดลที่ใช้
ในวิธีการหาความตรงด้วยวิธีหลากลักษณะหลายวิธีซึ่ง  แคมป์เบล และฟริกซ์ (Campbell & 
Fiske, 1959) ปรับปรุงวิธีการรวมกลุ่ม-การจ าแนกกลุ่ม (Convergence and discriminability) 
วิธีการนีก้ าหนดตัวแปรแฝง หรือองค์ประกอบที่ต้องการวัดหลายตัว และวิธีการวัดหลายวิธีตาม
ภาพประกอบที่  3 (ง) มีองค์ประกอบ K1,K2 และวิธีการวัด  K3,K4 หลกัการตรวจสอบความตรง
พิจารณาจาก เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝง ซึ่งในโปรแกรมลิสเรลพิจารณาจากเมทริกซ์
ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม PH และเมทริกซ์สหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรสงัเกตได้ 

6.2.2 โมเดลย่อย II โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ (Causal structural 
models) แบบจ าลองกลุ่มนีป้ระกอบด้วยแบบจ าลองความสัมพันธ์ทัง้แบบที่มีและไม่มีความ
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คลาดเคลื่อนในการวัดแบบจ าลองที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัดจะประกอบขึน้ด้วยตัวแปร
สงัเกตได้ทัง้หมด โดยไม่มีตวัแปรแฝง เขียนรูปสมการได้ดงัต่อไปนี ้

Y = βY + ΓX + ζ 
หรือเขียนในรูปเมทริกซ์ได้ดงันี ้

[Y] = [BE][Y] + [GA][X] + [z] 
จากลกัษณะสมการโมเดลจะเห็นได้ว่าโมเดลกลุ่มนีไ้ม่มีตวัแปรแฝงทัง้ที่เป็น ตวัแปร

ภายในและตัวแปรภายนอกดังนัน้ในการวิเคราะห์ข้อมลู เมทริกซ์พารามิเตอร์ LY LX TD และ TE 
จึงมีค่าเป็นศูนย์ทัง้หมดการก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดลก าหนดรูปแบบและสถานะของเมท
ริกซ์ GA BE PH และ PH เท่านัน้  โมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหต ุที่มีคลาดเคลื่อนในการ
วัดจะมีตัวแปรครบทุกประเภทได้ตามโมเดลใหญ่ในโปรแกรมลิสเรล เมื่อเขียนในรูปสมการจะ
ประกอบด้วยสมการการวดัสองสมการ และสมการโมเดลโครงสร้างหนึ่งสมการดงันี ้

[X] = [LX][K] + [d] 
[Y] = [LY][E] + [e] 
[E] = [BE][E] + [GA][K] + [z] 

6.2.2.1  โม เดลการถดถอยและโม เดลการวิ เค ราะ ห์ความแปรป รวน 
(Regression models and ANOVA  models) โมเดลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเป็นกรณีหนึ่ง
ของโมเดลการถดถอย นกัวิจยัแปลง (Transform) ตวัแปรต้นในการวิเคราะห์การถดถอยให้เป็นตวั
แปรดัมมี (Dummy variables) แล้วน าข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย จะได้ผล
การวิเคราะห์เหมือนกับการวิเคราะห์ความแปรปรวนทุกประการ โมเดลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนและโมเดลการถดถอย เมื่อเขียนในรูปโมเดลลิสเรลจึงมีลกัษณะโมเดลแบบเดียวกนั  จึง
เสนอแต่โมเดลการถดถอย  ลกัษณะของโมเดลการถดถอยยงัแบ่งได้ตามจ านวนตวัแปรตาม ถ้ามี
ตัวแปรตามตัวเดียวเป็นโมเดลการถดถอยพหุคูณ ถ้ามีตัวแปรตามหลายตัวแปรเป็นโมเดลการ
ถดถอยพหุคูณหรับตัวแปรพหุนาม  (Multivariate multiple regression models) ตามลักษณะ
โมเดลย่อยในภาพประกอบ 3 (ก) คือโมเดลการถดถอยพหุคูณ มีตวัแปรตวัเดียวได้รับอิทธิพลจาก
ตวัแปรต้น 4 ตัวแปร โมเดลย่อย (ง) คือ โมเดลการถดถอยพหุคณูส าหรับตวัแปรพหุนามมีตวัแปร 
2 ตัว แต่ละตัวได้รับอิทธิพลจาก ตัวแปรตัน 2 ตัวแปรโมเดลย่อยทัง้สอง  โมเดลนีไ้ม่มีความ
คลาดเคลื่อนในการวดัตวัแปรต้น สว่นโมเดลย่อย (ข) (ค) และ (จ) เป็นโมเดลการถดถอยที่มีความ
คลาดเคลื่อนในการวดัตวัแปรกล่าวคือ โมเดล (ข) และ (ค) เป็นโมเดลการถดถอยพหุคณูมีตวัแปร
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ตามตัวเดียว โมเดลแรกมีความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรต้นและโมเดลหลงมีความ
คลาดเคลื่อนในการวดัตวัแปรต้นและตวัแปรตามส่วนโมเดลย่อย (จ) เป็นโมเดลการถดถอยพหคุณู 

6.2.2.2 โมเดลส าหรับการวิเคราะห์อิทธิพล (Path analysis) การวิเคราะห์
อิทธิพลด้วยโปรแกรมลิสเรลนัน้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า โมเดลมีตัวแปรแฝงหรือตัวแปรสังเกตได้
วิเคราะห์ได้ทัง้ความสมัพันธ์ทางเดียวและความสมัพันธ์ย้อนกลบัโมเดลยังอยู่ในภาพประกอบ 4 
(ฉ) แสดงโมเดลิสเรลส าหรับอิทธิพลแบบไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด และเป็นโมเดล
ความสมัพันธ์ทางเดียว ตัวแปรในโมเดลเป็นตัวแปรที่สงัเกตได้ไม่มีตัวแปรแฝงการก าหนดข้อมูล
จ าเพาะของโมเดลจึงก าหนดรูปแบบและสถานะของเมทริกซ์พารามิเตอร์ GA BE PH PS เท่านัน้ 
ส่วนเมทริกซ์ LX LY TE และ TD จะเป็นศูนย์ทัง้หมดในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด ตัว
แปรในโมเดลมีทัง้ตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ลักษณะของโมเดลตรงกับโมเดลใหญ่ใน
โปรแกรมลิสเรล 

6.2.2.3  โม เดลมิ มิ ค  (Multiple indicators and Multiple causes models or 
MIMIC models)  โมเดลมิมิค หมายถึง โมเดลลิสเรลที่มีตัวแปรแฝงเพียงตัวแปรเดียว โดยที่ตัว
แปรแฝงนัน้ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรภายนอกสงัเกตได้หลายตวัแปร และส่งอิทธิพลไปยังตัวแปร
ภายในสงัเกตได้หลายตวัแปร หรืออธิบายได้ว่า โมเดลมิมิค คือ เป็นโมเดลลิสของคณุลกัษณะแฝง
ที่มีหลายสาเหตุและวัดได้จากตัวบ่งชีห้ลายตัวดงัแสดงภาพประกอบ 7  (ช) ในที่นีม้ีตัวบ่งชี ้3 ตัว
แปร และมีตวัแปรสาเหตุ 3 ตัวแปรตามลกัษณะโมเดลจะเห็นว่าการวัดตัวแปรภายนอกสงัเกตได้
ต้องมีข้อตกลงข้างต้นว่าไม่ความคลาดเคลื่อนในการวดและในการวิเคราะห์ข้อมลูจะก าหนดข้อมลู
จ าเพาะ เฉพาะรูปแบบและสถานะของเมทริกซ์ PH BE GA PS LY และ TE เท่านัน้ สวนเมทริกซ์ 
TD และ LX มีค่าเป็นศูนย์ทัง้หมด โมเดลมิมิคนีเ้ป็นประโยชน์มากในการตรวจสอบความเป็นเอก
มิติ (Unidimensionality) ในการวิจยัสาขาในการวดัผลการศกึษา 
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ภาพประกอบ  7 โมเดลย่อย II ในโปรแกรมลิสเรล 

ที่มา: นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2542) 
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6.2.3 โมเดลย่อย III โมเดลไม่มีตัวแปรภายนอกสังเกตได้ (Non-observable 
exogenous variable models) แบบจ าลองกลุม่นีป้ระกอบด้วยตวัแปรภายนอกแฝงตวัแปรภายใน
แฝงและตวัแปรภายในสงัเกตได้ เป็นองค์ประกอบ หรือในบางกรณีอาจไม่มีตวัแปรภายนอกแฝงก็
ได้ เขียนสมการความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรได้ดงันี ้

Y = ΛY η+ ε 

η = βη + Γξ + ζ 
หรือเขียนในรูปเมทริกซ์ได้ดงันี ้

[Y] = [LY][E] + [e] 
    [E] = [BE][E] + [GA][K] + [z] 
จากโมเดลสมการข้างต้น จะเห็นได้ว่าสมการเมทริกซ์ LX และ TD เป็นศูนย์การ

ก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดลและก าหนดรูปแบบและสถานะของเมทริกซ์ LY BE PS TE GA 
และ PH เท่านัน้ในกรณีที่โมเดลย่อยไม่มีตัวแปรภายนอกแฝงด้วยแล้ว เมทริกซ์ GA และ PH จะมี
ค่าเป็นศนูย์ด้วยและนกัวิจยัเพียงแต่ประมาณค่าพารามิเตอร์จากสี่เมทริกซ์ คือ LY BE PS และ TE 
เป็นต้น แบบจ าลองกลุ่มนีแ้บ่งได้เป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ (1) Second order factor analysis (2) 
Two-wave models และ (3) Simplex model 

6.2.3.1 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบในอันดับที่สอง (Second order factor 
analysis) ในการวิจัยทางสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์โดยทั่วไปเมื่อนักวิจัยต้องการศึกษา
ตวัแปรแฝงจากชุดของตัวแปรสงัเกตได้นักวิจยันิยมใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ หรือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเท่านัน้ การวิ เคราะห์
องค์ประกอบยงัมีอีกวิธีหนึ่ง คือการวิเคราะห์องค์ประกอบอนัดบัที่สอง 

โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่สอง แสดงไว้ในภาพประกอบที่ 5 (ก) 
ตามภาพจะเห็นว่าองค์ประกอบอันดับที่สอง (K1 และ K2) แสดงออกหรือมี อิทธิพลต่อ
องค์ประกอบอันดับแรก (E1 E2 และ E3) ซึ่งมีอิทธิพลต่อตัวแปรสังเกตได้ทัง้ 5 ตัว ตามโมเดล
นักวิจัยต้องก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดลโดยก าหนดรูปแบบและสถานะของเมทริกซ์
พารามิเตอร์ รวม 6 เมทริกซ์ คือ LY BE PS TE GA และ PH 

6.2.3.2 โมเดลสองคลื่น (Two-wave models)  ลกัษณะเด่นของโปรแกรมลิสเรล
ที่ส าคญัอีกอย่างหนึ่ง คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมลูระยะยาว (Longitudinal data) หรือ
ข้อมูลอนุกรมเวลา  (Time series data) ซึ่งมีการใช้วิจยัวดัตัวแปรเดียวกนัจากหน่วยตวัอย่างเดิม
ซ า้ ๆ กันหลายครัง้ การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวก็คือ การประเมินความเปลี่ยนแปลงหรือความ
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เจริญเติบโตของคุณลกัษณะที่นักวิจัยศึกษา และการวิเคราะห์ว่าความเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา
ดงักล่าวเกิดขึน้เนื่องจากตัวแปรสาเหตอุะไร  ถ้ามีการเก็บข้อมลูระยะยาวโดยมีการเก็บข้อมูลสอง
ครัง้ ลกัษณะโมเดลการวิจยัจะมีลกัษณะเป็นโมเดลสองคลื่น ดงัแสดงไว้ในภาพประกอบ 5 (ข) 

6.2.3.3 โม เดลซิม เพล็ ก ซ์  (Simplex models) โม เดลซิม เพล็ ก ซ์มี รูปแบบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลดังแสดงไว้ในภาพประกอบ 5 (ค) โปรแกรมลิสเรลสามารถ
วิเคราะห์ได้ทัง้โมเดลซิมแพล็กซ์สมบูรณ์ (Perfect simplex models) ซึง่ไม่มีความคลาดเคลื่อนใน
การวดั 
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ภาพประกอบ  8 โมเดลย่อย III ในโปรแกรมลิสเรล 

ที่มา: นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2542) 
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นอกจากนี ้คลายน์ (Kline, 1998) ได้จดัประเภทของ SEM ออกเป็นหมวดหมู่กว้าง ๆ 
ไ ด้ แ ก่  Path analysis  Confirmatory factor analysis แล ะ  Hybrid model แ ต่ รูป แบบ แล ะ
องค์ประกอบของแบบจ าลองแต่ละประเภทพบว่ามีลกัษณะที่เหมือนกนักบัของ  จอเรสค็อค และ
ซอร์บอม (Jöreskog & Sörbom, 1989) 

6.3 วิธีการเขียนค าสั่งในโปรแกรมลิสเรล 
โปรแกรมลิสเรลตัง้แต่ เวอร์ชนัที่ 8 จึงสามารถเขียนค าสัง่ได้ 2 แบบ คือ ภาษาลิสเรล 

และภาษาซิมพลิส  ถ้านกัวิจยัสัง่ด้วยภาษาลิสเรล จะได้ผลการวิเคราะห์ในแบบภาษาลิสเรล คือได้
ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติในรูปเมทริกซ์ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542) ในเอกสารนีจ้ะน าเสนอเฉพาะ
การเขียนค าสั่งด้วยภาษาลิสเรล โดยในหนังสือ “โมเดลลิสเรล: สถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจัย ” 
พิมพ์ครัง้ที่ 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2542 แต่งโดย ศาสตราจารย์ ดร. นง
ลกัษณ์ วิรัชชัย ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้แนะน าการ
เขียนค าสัง่ด้วยภาษาลิสเรลไว้ดงันี ้

การเขียนค าสัง่ในโปรแกรมลิสเรลด้วยภาษาลิสเรล 
ลกัษณะของค าสัง่แบ่งเป็น 5 สว่น คือ 

1. ค าสัง่เก่ียวกบัชื่อเร่ือง (Title) 
2. ข้อมลู (Data) 
3. การสร้างโมเดล (Model construction) 
4. ผลการวิเคราะห์ (Output) 
5. การสร้างภาพแสดงเส้นทางอิทธิพล (Path diagram) 
1)  ชื่อเร่ือง (Title) 
นกัวิจยัอาจจะใส่ชื่องานการวิเคราะห์ หรือชื่อปัญหาวิจยัไว้ในส่วนที่เป็นชื่อเร่ือง

ได้โดยไม่จ ากดัความยาว มีข้อก าหนดเพียงแต่ว่าข้อความที่จะใส่ในบรรทัดแรกต้องไม่ตัง้ต้นด้วย
ตวัอักษร DA และคอลมัน์สุดท้ายของแต่ละบรรทัดต้องเว้นวาง ข้อความส่วนนีจ้ะถูกพิมพ์ออกใน
ตอนต้นของการวิเคราะห์แต่ละสว่น 

2)  ข้อมลู (Data) 
ค าสั่งในส่วนของข้อมูลเป็นการก าหนดรายละเอียดของข้อมูลและลกัษณะของ

เมทริกซ์ที่จะใช้โปรแกรมลิสเรลวิเคราะห์รูปแบบของค าสัง่ในส่วนนีต้ัง้ต้นด้วยค าว่า DA ต่อด้วย
สัญลักษณ์ บอกลักษณะของข้อมูล สามารถเขียนได้หลายลักษณะ รูปแบบทัง้หมดของค าสั่ง
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เก่ียวกับข้อมูลดังต่อไปนี ้(ค าสัง่ส่วนที่อยู่ในเคร่ืองหมาย < > นัน้  นักวิจัยเลือกใช้เพียงตัวเดียว 
สว่นทีเ่ป็นตวัพิมพ์เล็ก คือ สว่นที่นกัวิจยัต้องเติมรายละเอียดเก่ียวกบัข้อมลู) 

DA NG = n NI = k NO = N MA = < MM, AM, CM, KM, OM, PM >LA 
<fixed format or *> 
<labels> 
<CM, KM, MM, OM, PM, RA> 
<fixed format or *> 
<data matrix or records> 
<ME, SD> 
<fixed format or *> 
<data> 
SE 
โดยที่ 
NG = จ านวนกลุม่ (default = 1) 
NI = จ านวนตวัแปรสงัเกตได้นบัรวมทัง้ตวัแปรภายนอกและภายใน 
NO = จ านวนหน่วยตัวอย่าง หรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (default = 0 เมื่อเป็น

คะแนนดิบ) 
MA = ประเภทของเมทริกซ์ที่จะใช้โปรแกรมลิสเรลวิเคราะห์ (default = CM) มี 6 

แบบ 
MM = เมทริกซ์โมเมนต์รอบจดุศนูย์ 
AM = เมทริกซ์โมเมนต์แต่งเติม (Augmented moment matrix) 
CM = เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม 
KM = เมทริซ์สหสมัพนัธ์ 
OM = เมทริซ์สหสมัพนัธ์ของคะแนนเหมาะที่สดุ (Optimal scores) 
PM = เมทริซ์สหสมัพนัธ์โพลีคอลิค 
RA = ข้อมลูที่เป็นคะแนนดิบ 
LA = ชื่อตัวแปรสงัเกตได้ชื่อของตัวแปรไม่มีการเว้นวรรค ถ้าจะมีการเว้นวรรค ต้อง

ใส่ในเคร่ืองหมายค าพูดเดียว และชื่อตวัแปรควรมีความยาวไม่เกิน 8 ตวัอักษรถ้านักวิจยัไม่ใส่ชื่อ
ตวัแปรโปรแกรมลิสเรลจะก าหนดค่าให้เป็น Y1, Y2, … 
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CM, KM, MM, OM, PM (เลือกเพียงตวัเดียว) คือ ประเภทของเมทริกซ์ที่เป็นข้อมลูที่
จะวิเคราะห์ ผู้ อ่านควรแยกความแตกต่างระหว่างเมทริกซ์ข้อมูลและเมทริกซ์ที่จะให้โปรแกรมลิ
สเรลวิเคราะห์ 

ME = ค่าเฉลี่ยของตวัแปร 
SD = ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปร  
* = สว่นที่ละไว้โดยไม่ต้องก าหนด (default) 

ในกรณีที่นกัวิจยัเตรียมเมทริกซ์สหส้มพนัธ์ไว้เรียงตามตวัแปรแบบหนึ่ง แต่ในการ
วิเคราะห์ต้องการสลับที่ตัวแปรนักวิจัยไม่จ าเป็นต้องพิมพ์เมทริกซ์ใหม่ เพียงแต่ใช้ค าสั่งให้
โปรแกรมลิสเรลจดัล าดบัตัวแปรใหม่ โดยใช้ค าสัง่ SE ถ้าตวัแปรที่ต้องการจดัล าดับมีจ านวนน้อย
กว่าตวัแปรในเมทริกซ์ นกัวิจยัต้องใส่เคร่ืองหมาย /  ตามหลงัด้วย เช่น ในเมทริกซ์สหสมัพนัธ์มีตวั
แปรภายนอกสงัเกตได้ 3 ตัว ตัวแปรภายในสงัเกตได้ 5 ตัว เรียงล าดับจาก X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 
Y4 Y5 โปรแกรมลิสเรลจะรับเมทริกซ์เรียงจากตวัแปรภายในสงัเกตได้ไปหาตวัแปรสงัเกตภายนอก
สงัเกตได้จึงต้องเรียงล าดบัตวัแปรทัง้ 8 ตวัใหม่ ดงันี ้

SE 
4 5 6 7 8 1 2 3 
ถ้าต้องการวิเคราะห์ข้อมลูเฉพาะตวัแปร Y1, Y2, X2, X3 ใช้ค าสัง่ 
SE 
4 5 2 3 / 

3)  การสร้างโมเดล (Model construction) 
ค าสัง่ในส่วนนีเ้ป็นการก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล และใส่เข้าคอมพิวเตอร์

โดยบอกรูปแบบของเมทริกซ์ (Matrix form = mf) และสถานะของเมทริกซ์ (Matrix mode = mm) 
ของเมทริกซ์ทัง้แปดพารามิเตอร์ที่ได้ก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดลไว้ ดังที่ได้กล่าวแล้วใน
ตอนต้นจากนัน้เป็นการก าหนดสถานะของพารามิเตอร์แต่ละตัวที่นักวิจัยต้องงการเปลี่ยนแปลง
จากที่ได้ก าหนดไว้ในเมทริกซ์รวมทัง้หมดรูปแบบของค าสัง่มีดงันี ้

MO NY = p NX = q NE = m NK = n 
LX = <mf.mm> LY = <mf,mm> GA = <mf,mm> BE= <mf,mm> PH = 

<mf.mm> C 
PS = <mf,mm> TD = <mf,mm> TE = <mf,mm> 
LE 
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<fixed format or *> 
<labels> 
LK 
<fixed format or *> 
<labels> 
<FI, FR> LX(i,j) LY(i,j) GA(i,j) BE(i,j) PH(i,j) PS(i,j) TD(i,j) TE(i,j) 
<VA, ST> value LX(i,j) LY(i,j) GA(i,j) BE(i,j) PH(i,j) PS(i,j) TD(i,j) TE(i,j) 
PATH DIAGRAM 
โดยที่ 
NY = จ านวนตวัแปรภายในสงัเกตได้ (Y) (default = 0) 
NX = จ านวนตวัแปรภายนอกสงัเกตได้ (X) (default = 0) 
NE = จ านวนตวัแปรภายในแฝง  (E) (default = 0) 
NK = จ านวนตวัแปรภายนอกแฝง (K) (default = 0) 
LX, LY, GA, BE, PH, PS, TD, TE คือ เมทริกซ์พารามิเตอร์ทัง้ 8 เมทริกซ์ 
LE = ชื่อตวัแปรภายในแฝง (E) 
LK = ชื่อตวัแปรภายนอกแฝง (K) 
FI = ก าหนดสถานะให้เป็นพารามิเตอร์ก าหนด 
FR = ก าหนดสถานะให้เป็นพารามิเตอร์อิสระ 
VA = ก าหนดสถานะให้เป็นพารามิเตอร์เมทริกซ์ 
ST = การก าหนดค่าตัง้ต้น (Starting values) ของพารามิเตอร์ในเมทริกซ์ 
PATH / DIAGRAM = ค าสั่งให้สร้างภาพโมเดลแสดงอิทธิพลเป็นค าสั่งยกเว้นต้อง

เขียนเต็มค าและมีใช้โปรแกรมลิสเรล 8 
4)  ผลการวิเคราะห์ (Output) 
ค าสั่งในส่วนนีเ้ป็นการก าหนดลักษณะของผลการวิเคราะห์ที่นักวิจัยต้องการ

ค าสัง่แยกออกเป็น 4 กลุ่ม วิธีการเขียนค าสัง่ต้องน าค าสัง่ในแต่ละกลุ่มมาเขียนรวมกนั โดยเขียน
ตามหลงัค าว่า OU รายละเอียดของค าสัง่ทัง้ 4 กลุม่ ดงันี ้

(1)  ค าสัง่ก าหนดวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
OU ME = <IV, TS, UL, GL, ML, WL, DW> 
ME = วิธีการประมาณคาพารามิเตอร์ (default = ML) ซึง่ท าได้ 7 แบบ คือ 
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IV = วิธีตวัแปรอินสทรูเมนทลั (IV) 
TS = วิธีก าลงัสองน้อยที่สดุสองขัน้ตอน (TSLS) 
UL = วิธีก าลงัสองน้อยที่สดุไม่ถ่วงน า้หนกั (ULS) 
GL = วิธีก าลงัสองน้อยที่สดุวางในทัว่ไป (GLS) 
ML = วิธีไลด์ลิฮู้คสงูสดุ (ML) 
WL = วิธีก าลงัสองน้อยที่สดุถ่วงน้าหนกัทัว่ไป (MLS) 
DW = วิธีก าลงัสองน้อยที่สดุถ่วงน า้หนกัแนวทแยง (DWLS) 

(2)   ค าสัง่ก าหนดให้พิมพ์แสดงผลการวิเคราะห์ 
OU SE TV PC RS EF MR MI FS SS SC AL <TO, WP> ND = d 
SE = แสดงคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
TV = แสดงค่าสถิติท ี
PC = แสดงเมทริกซ์สหสมัพนัธ์ของคาประมาณพารามิเตอร์ 
RS = แสดงผลการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนใน

รูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน, คิว-พล็อต, เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ 
EF = แสดงอิทธิพลรวม (total effects) และอิทธิพลทางอ้อม ( indirect 

effects) 
MR = ผลการวิเคราะห์เบ็ดเตล็ด 
MI = แสดงดชันีดดัแปรโมเดล 
FS = แสดงสมประสิทธิการถดถอยและคะแนนองค์ประกอบ 
SS = แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปคะแนนมาตรฐานเฉพาะตวัแปรแฝง  
SC = แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปคะแนนมาตรฐานทุกตวัแปร 
AL = ให้พิมพ์ผลการวิเคราะห์ทัง้หมด 
TO = ให้พิมพ์บรรทดัละ 8 คอลมัน์ เป็น default 
WP = ให้พิมพ์บรรทดัละ 132 คอลมัน์ 
ND = แสดงผลการวิเคราะห์ มีต าแหน่งทศนิยม 0-8 ต าแหน่ง (default = 2) 
(3)  ค าสั่งก าหนดให้โปรแกรมลิสเรลบันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ เป็น

พารามิเตอร์ทัง้  8 เมทริกซ์ลงในไฟล์ 
OU LY = <filename> LX = <filename>--- TE = <filename> 
(4)  ค าสัง่ก าหนดให้โปรแกรมใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมลู 
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OU TM = t IT = n AD =<m, OFF> EP = <epsilon> 
TM = เวลาสูงสุดเป็นวินาทีในการวิเคราะห์ข้อมูล (default = 172,800 

วินาที) 
IT = จ านวนครัง้ในการค านวณทวนซ า้ (Iteration) ค่า default คือ 3 เท่าของ

จ านวนพารามิเตอร์อิสระ 
AD = การตรวจสอบการยอมรับผลการวิเคราะห์ โปรแกรมลิสเรลจะค านวณ

วนซ า้เพียง 10 ครัง้ ถ้ากลไกตรวจสอบการยอมรับได้ พบว่าค่าประมาณพารามิเตอร์ยงัไม่
ลูเ่ข้าหากนั (Converge) ใน 10 ครัง้ โปรแกรมจะหยดุท างานถ้าต้องการให้ค านวณทวนซ า้
มากว่านัน้ต้องใช้ค าสัง่ 

AD = OFF 
EP = เกณฑ์ในการตรวจสอบการลูเ่ข้าหากนั (default = 0.000001) 

การเขียนค าสัง่ที่กล่าวมาทัง้หมดนัน้เท่าเนือ้ที่ในแต่ละบรรทัดไม่พอ จะต้องขึน้
บรรทัดใหม่จะต้องพิมพ์ตัวอักษร C ให้โปรแกรมลิสเรลรู้ว่ายังมีข้อความต่อเนื่อง การพิมพ์ค าสั่ง
จะต้องใช้โปรแกรมที่ให้อักษรแอสกี  (ASCII) โดยไม่มีการกดปุ่ มแท็บ (TAB) ตัวอย่างการเขียน
ค าสัง่ แสดงดงัด้านลา่งนี ้

PATH ANALYSIS FOR ACHIEVEMENT MODEL 
DA NI = 11 NO = 364 MA = CM 
LA 
‘Y1’ ‘Y2’ ‘Y3’ ‘Y4’ ‘Y5’ ‘Y6’ ‘X1’ ‘X2’ ‘X3’ ‘X4’ ‘X5’ 
KM 
1.00 
0.72 1.00 
0.35 0.42 1.00 
0.40 0.45 0.78 1.00 
0.32 0.38 0.56 0.59 1.00 
0.29 0.34 0.42 0.44 0.75 1.00 
0.27 0.35 0.30 0.25 0.16 0.21 1.00 
0.21 0.30 0.29 0.21 0.15 0.08 0.38 1.00 
0.23 0.22 0.06 0.08 0.17 0.16 0.30 0.27 1.00 
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0.18 0.23 0.04 0.01 0.15 0.14 0.14 0.19 0.47 1.00 
0.15 0.17 0.09 0.07 0.13 0.15 0.10 0.17 0.35 0.30 1.00 
SD 
3.65 3.30 1.45 1.68 2.45 2.37 2.59 2.38 2.75 2.69 2.98 
MO NY = 6 NX = 5 NE = 3 NK = 2 C 
LX = FU,FI LY = FU,FI BE = SD,FI GA = FU,FR PH = SY,FR PS = SY,FR C 
TE = DI,FR TD = DI,FR 
FR LY(2,1) LY(4,2) LY(6,3) LX(2,1) LX(3,1) LX(4,2) LX(5,2) 
ST 1 LY(1,1) LY(3,2) LY(5,3) LX(1,1) LX(3,2) 
FR BE(2,1) BE(3,1) BE(3,2) 
FI PS(2,1) PS(3,1) PS(3,2) GA(1,2) 
ST O PS(2,1) PS(3,1) PS(3,2) GA(1,2) 
LE 
‘SUPPORT’ ‘ASPIRATN’ ‘ACHIEVEM’ 
LK 
‘SES’ ‘EXPECTN’ 
OU SE TV EF SS MI RS FS 

5) การสร้างภาพแสดงเส้นทางอิทธิพล (Path diagram)  ค าสัง่ในส่วนนีเ้ป็นส่วน
ที่เพิ่มขึน้มาใหม่ในโปรแกรมลิสเรล 8 จัดว่าเป็นค าสั่งที่เก่ียวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูล ค าสั่งใน
ส่วนนีท้ าให้โปรแกรมลิสเรลท างานในลกัษณะที่มีการโต้ตอบกบัผู้ ใช้โปรแกรมได้ด้วย  นอกจากนี ้
ยงัมีคณุสมบติัพิเศษอีก 3 ประการ ประการแรก โปรแกรมสามารถวาดแผนภาพแสดงอิทธิพลของ
โมเดลการวิจัยให้ผู้ ใช้โปรแกรมพิมพ์ออกมาได้ ประการที่สอง ผู้ ใช้โปรแกรมอาจตัดค าสัง่ว่าด้วย 
การสร้างโมเดลออกทงัหมดแล้วจึงสร้างโมเดลโดยการโต้ตอบกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลากเส้นแสดง
เส้นทางอิทธิพลโดยไม่ต้องพะวงกบัลกัษณะข้อมลูจ าเพาะของเมทริกซ์พารามิเตอร์ ประการที่สาม 
ผู้ ใช้โปรแกรมสามารถตรวจสอบความตรงของโมเดลที่ได้ทันที และใช้ประโยชน์จากดัชนีดีดแปร
โมเดลปรับโมเดลให้ได้โมเดลดีที่สดในการโต้ตอบกบัเคร่ืองได้เลยโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมลูส าหรับโมเดลแต่ละโมเดลที่ปรับแก้วิธีการเขียนค าสัง่มีรูปแบบ ดงันี ้

                            PATH DIAGRAM TV = <value> MI = <value> 
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ค าสั่งนีต้้องใช้ตัวอักษรเต็ม ไม่ใช่ตัวย่อ และต้องพิมพ์ลงในบรรทัดก่อนบรรทัด
ที่ตัง้ต้นด้วยค าว่า OU  หรือค าสัง่เก่ียวกบัผลการวิเคราะห์ ค่าระดับนยัส าคญัของค่าสถิติ t ที่เป็น 
default คือ 0.05 และค่าระดับนัยส าคัญของค่าดัชนีดีดแปรโมเดลที่เป็น default คือ 0.05 ถ้า
ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นให้ระบนุ าค าสัง่ข้างต้น 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล 8 ที่มีค าสั่ง PATH DIAGRAM และ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว บนจอภาพจะมีภาพแสดงอิทธิพล (Path 
diagram) พร้อมทัง้ค่าประมาณของพารามิเตอร์และเมื่อผู้ ใช้กดปุ่ มอักษรย่อต่าง ๆ จะได้ภาพ
แสดงอิทธิพลแตกต่างกนั รวม 7 ภาพ ดงันี ้

 T – ให้ภาพแสดงอิทธิพล พร้อมกบัค่าสถิติ t (t-values) 
 E – ให้ภาพแสดงอิทธิพล พร้อมกับค่าประมาณพารามิ เตอร์ (Parameter 

estimates) 
 B – ให้ภาพแสดงอิทธิพลระหว่างตวัแปรในโมเดล (Basic model) 
 S – ให้ภาพแสดงอิทธิพลของโมเดลสมการโครงสร้างและหน่วยตวัแปรแฝง  
 X – ให้ภาพแสดงอิทธิพลของโมเดลการวดัที่เป็นตวัแปรภายนอก 
 Y – ให้ภาพแสดงอิทธิพลของโมเดลการวดัที่เป็นตวัแปรภายนอกใน 
 R – ให้ภาพแสดงอิทธิพลของโมเดลรวมทังความคลาดเคลื่อนที่สัมพันธ์กัน 

ในขณะที่ดภูาพแสดงอิทธิพล ผู้ใช้อาจสง่ให้เคร่ืองท างานต่อไปนีไ้ด้โดยกดปุ่ ม 
 P – พิมพ์ภาพที่อยู่บนจอภาพออกทางเคร่ืองพิมพ์ 
 Z – ดงัภาพขยายให้ใหญ่ขน 
 F1 – ขอความช่วยเหลือ 
 Q – เลิกดภูาพ 
 S – บนทกุภาพไว้ในไฟล์ ควรใสช่ื่อสกลุ .PDM 

โดยปกติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมลิสเรลผลการวิเคราะห์ที่ได้มาควร
จะต้องมีการตรวจสอบระดบัความกลมกลืนของโมเดลตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้ ใช้ท าได้โดยกดปุ่ ม 
F จอภาพจะแสดงดชันีที่ใช้ในการวดัระดับความกลมกลืนทัง้หมด และถ้าต้องการกลบัมาดงัภาพ
ใหม่ ท าได้โดยกดปุ่ ม Esc เมื่อดัชนีวัดระดับความกลมกลืนแสดงวาโมเดลยังไม่สอดคล้องกับ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ นกัวิจยัจะปรับโมเดลโดยการท างานดงัต่อไปนี ้

(1) กดปุ่ ม M จอภาพแสดงแผนภาพอิทธิพลพร้อมดัชนีดัดแปรเพื่อให้ทราบ
ว่าควรจะต้องลดหรือเพิ่มเส้นแสดงอิทธิพลเส้นใด 
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(2) กดปุ่ ม E จอภาพแสดงแผนภาพอิทธิพลพร้อมคาประมาณพารามิเตอร์ 
(3) เติมหรือลบเส้นแสดงอิทธิพลโดยใช้ปุ่ มเคร่ืองหมายลกูศรจนเคร่ืองหมาย

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนจอภาพไปอยู่ต าแหน่งตัวแปรที่ต้องการให้เป็นสาเหตุแล้วกดปุ่ ม ENTER 
จากนัน้เลื่อนเคร่ืองหมายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนจอภาพไปต าแหน่งตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่ต้องการให้
เป็นผล แล้วกดปุ่ ม ENTER ถ้าในจอภาพมีเส้นแสดงอิทธิพลระหว่างตัวแปรทัง้สองอยู่ก่อน การ
ท างานดังกล่าวมีผลท าให้เส้นอิทธิพลนัน้ถูกลบออกถ้าเดิมยังไม่มีเส้นแสดงอิทธิพล การท างาน
ดงักล่าวเป็นการเติมเส้นแสดงอิทธิพล เมื่อเติมหรือลบเรียบร้อยแล้วควรตรวจสอบว่าเส้นอิทธิพล
ดงักลา่วได้ถกูเปลี่ยนแปลงแล้วโดยกดปุ่ ม  M และ T 

(4) กดปุ่ ม F3 เพื่อให้เคร่ืองวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าประมาณพารามิเตอร์จาก
โมเดลที่ปรับใหม่ 

(5) ตรวจดูภาพแสดงอิทธิพลที่ได้ใหม่ โดยกดปุ่ ม T, E, B, S, X, Y, R และ
ตรวจสอบระดับความกลมกลืนของโมเดล และรายละเอียดโดยกดปุ่ ม F ถ้าการปรับโมเดลต่อให้
กดปุ่ ม  M และด าเนินการใหม่ตัง้แต่ข้อ1) อนึ่งในขณะที่จอแสดงแผนภาพอิทธิพลพร้อมดัชนีดัด
แปรนัน้ ถ้ากดปุ่ ม A จอภาพจะแสดงภาพที่มีดชันีดดัแปรทกุค่าสลบักบัดชันีดดัแปรที่มีค่าสงูสดุให้
เห็น 

6.4 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง 
ส าหรับการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลองที่ได้จากการวิเคราะห์นัน้ ส่วน

ใหญ่จะเป็นการตรวจสอบเพื่อการพัฒนาแบบจ าลอง ซึ่งแบ่งการทดสอบเป็น 3 ขัน้ตอน (Kline, 
1998) ได้แก่ 

ขัน้ตอนที่หนึ่ง การตรวจสอบผลการประมาณค่าพารามิ เตอร์ เพื่อตรวจสอบ
ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการวิเคราะห์ว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่มีขนาดและเคร่ืองหมาย
สมเหตุสมผล และเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยหรือไม่ รวมทังการตรวจสอบส้มประสิทธิการ
พยากรณ์ (R-square) เพื่อตรวจสอบความตรงของแบบจ าลอง 

ขัน้ตอนที่สอง เป็นการตรวจสอบความกลมกลืนโดยรวมของแบบจ าลอง (Overall fit) 
เพื่อตรวจสอบว่าแบบจ าลองที่ถกูพฒันาขึน้ตามสมมติฐานงานวิจยันัน้ มีความสอดคล้องกลมกลืน
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์มากน้อยเพียงใด ค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบเรียกว่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 

ได้แก่ ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square, χ ) ค่า χ 2 / df Goodness of fit index (GFI) Adjusted 
Goodness of Fit Index (AGFI) Root mean square residual (RMR) Root mean square error 
of approximation (RMSEA) และ Q-plot  
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ขัน้ตอนที่สาม เป็นการประเมินระดับความกลมกลืนในรายละเอียด ขัน้ตอนนีจ้ะ
ด าเนินการภายหลงัจากการตรวจสอบความกลมกลืนโดยรวมทัง้หมดของแบบจ าลองเสร็จสินแล้ว 
และให้ผลว่าแบบจ าลองตามสมมติฐานการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ วิธีการที่ใช้คือ 
การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน (Residual analysis) และ Model modification index 

ส าหรับค าอธิบายของค่าสถิติที่ใช้ส าหรับตรวจสอบแบบจ าลอง SEM โดยทั่วไป
ประกอบด้วย 

1)  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและสหสัมพันธ์ของค่าประมาณพารามิเตอร์ 
(Standard errors and correlations of estimations) ถ้าค่าประมาณที่ได้ไม่มีนัยส าคัญแสดงว่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีขนาดใหญ่ และแบบจ าลองยงัไม่พอ 

2) สหสมัพันธ์พหุคณุและสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ (Multiple correlations and 
coefficients of determination) ค่าสถิตินีค้วรมีค่าสูงสุดไม่เกิน 1 และค่าที่สูงหมายความว่า
แบบจ าลองที่ได้จากการวิเคราะห์มีความตรง 

3) ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square statistics) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติที่ว่าฟังก์ชันความกลมกลืนมีค่าเป็นศนูย์ ถ้าไคสแควร์มีค่าสงูมากแสดงว่าฟังก์ชั่นความ
กลมกลืนมีค่าแตกต่างจากศูนย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่า แบบจ าลองไม่มี
ความสอดคล้องกบัข้อมลูที่น ามาวิเคราะห์ ถ้าค่าไคสแควร์ต ่ามาก ย่ิงมีค่าใกล้ศนูย์มากเท่าไรแสดง
ว่าแบบจ าลองมีความกลมกลืนกบัข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ ถ้าค่าไคสแควร์มีค่าสูงเมื่อเทียบกบัค่า
องศาอิสระ จ าเป็นต้องปรับแบบจ าลองแล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่  ค่าไคสแควร์ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ครัง้ใหม่นีจ้ะมีค่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ก่อนหน้านัน้แสดงให้เห็นว่า
แบบจ าลองที่ได้จากการวิเคราะห์ครัง้หลังนีม้ีความสอดคล้องกับข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์มากขึน้ 
โดยทัว่ไปแบบจ าลองสมมติฐานที่มีความกลมกลืนกบัข้อมลู ค่าไคสแควร์ควรมีค่าใกล้เคียงกบัค่า
องศาอิสระ (Golob, 2003; Saris & Stronkhorst, 1984) 

4) ค่าสดัส่วน χ 2 / df เนื่องจากเมื่อจ านวนตัวอย่างมาก ผลการวิเคราะห์ SEM 
จะให้ค่าไคสแควร์ที่สงูกว่ากรณีการวิเคราะห์ที่มีจ านวนตวัอย่างน้อยกว่า เพื่อแก้ไขความไวของค่า
ไคสแควร์ซึ่งเป็นผลมาจากจ านวนตวัอย่างที่น ามาวิเคราะห์ จึงมีผู้ เสนอให้ใช้ค่าสดัส่วนระหว่างค่า

ไคสแควร์ และค่าองศาอิสระ ( χ 2 / df ) มาใช้ประกอบการพิจารณาแบบจ าลองควบคู่ไปกับค่า

ไคสแควร์ โดยทัว่ไปค่าสดัสว่น  χ 2 / df ที่น้อยกว่า  3 ถืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Kline, 1998) 
5) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit index, GFI) ค่าดัชนีจะมี

ค่าอย่ระหว่าง 0 และ 1 และเป็นค่าที่ไม่เก่ียวข้องกับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดัชนี GFI ที่มีค่าเข้า



  147 

ใกล้ 1.00 หมายความว่าแบบจ าลองมีความกลมกลืนกบัข้อมลูที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยทัว่ไป ค่า 
GFI ที่มากกว่า 0.90 ขึน้ไปถือว่าเป็นค่าที่ยอมรับได้ (Kline, 1998) 

6)  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ป รับแก้แล้ว (Adjusted goodness of fit 
index, AGFI) คือ การน าค่าองศาอิสระ จ านวนตัวแปร และขนาดของกลุ่มตัวอย่างมาปรับแก้ค่า 
GFI ค่าดชันี AGFI จะมีคณุสมบติั  เช่นเดียวกบัดชันี  GFI 

7)  ดชันีรากของค่าเฉลี่ยก าลงัสองของเศษเหลือ (Root mean square residual, 
RMR) เป็นค่าที่บอกขนาดของส่วนที่เหลือโดยเฉลี่ยจากการเปรียบเทียบระดับความกลมกลืนของ
แบบจ าลองสองแบบจ าลองกับข้อมลูที่ใช้ในการวิเคราะห์ ค่าดัชนี RMR ยิ่งเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่า
แบบจ าลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์ โดยทั่วไปดัชนี  RMR ที่น้อยกว่า  0.10 
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Kline, 1998) 

8) Q-plot เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนกับ
ค่าควอนไทล์ปกติ (Normal quantiles) ถ้าได้เส้นกราฟมีความชันมากกว่าเส้นทแยงมุมอันเป็น
เกณฑ์ในการเปรียบเทียบ หมายความว่าแบบจ าลองดงกลา่วมีความกลมกลืนกบัข้อมลูที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ 

9) ดัชนีดัดแปรแบบจ าลอง (Model modification indices) เป็นค่าสถิติเฉพาะ
ส าหรับพารามิเตอร์แต่ละตัว โดยมีค่าเท่ากับค่าไคสแควร์ที่จะลดลงเมื่อก าหนดให้พารามิเตอร์ที่
สอดคล้องกบัค่าไคสแควร์นัน้เป็นพารามิเตอร์อิสระ หรือมีการผ่อนคลายข้อก าหนดเงื่อนไขบงัคับ
ของพารามิเตอร์นัน้ ค่าดัชนีตัวแปรแบบจ าลองนีเ้ป็นประโยชน์มากส าหรับการตัดสินใจปรับ
แบบจ าลองให้มีความกลมกลืนกบัข้อมลูที่ใช้วิเคราะห์มากขึน้ 

10) Comparative fit index (CFI) เป็นดชันีที่ใช้เปรียบเทียบแบบจ าลองการวิจยั
ว่ามีความกลมกลืนสูง กว่าแบบจ าลองอิสระมากน้อยเพียงใด โดยทั่วไปค่า CFI ที่มากกว่า 0.94 
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Hu & Bentler, 1999) 

11) ดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (Root mean 
square error of approximation, RMSEA) เป็นดัชนีที่พัฒนามาจากค่าฟังก์ชั่นความแตกต่าง
ประชากร (Population discrepancy function, PDF) เนื่องจากเมื่อเพิ่มจ านวนพารามิเตอร์อิสระ 
ค่าสถิติดังกล่าวจะมีค่าลดลงเพราะค่าสถิตินีม้ีค่าขึน้อยู่กับองศาอิสระ โดยทั่วไปค่า RMSEA ท่ี
น้อยกว่า 0.07 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Hu & Bentler, 1999) 
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7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
7.1 งานวิจัยในประเทศ 

วิชชุลดา ใจผ่อง (2546) ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส าเร็จของการศึกษา
ทางเลือก: ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการรุ่งอรุณ เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส าเร็จของ
โครงการรุ่งอรุณ และศึกษาปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่ง
อรุณ จากการศึกษาพบว่าปัจจยัที่สมัพนัธ์กบัความส าเร็จของโครงการ คือ ทศันคติที่ดีต่อโครงการ
ของผู้บริหารและครูแกนน า แรงจงูใจในการท างาน ความร่วมมือจากผู้ ร่วมงานและการได้รับข้อมลู
ข่าวสาร ปัญหาและอปุสรรค ได้แก่ บุคลากรไม่เห็นความส าคญัในการด าเนินงาน ไม่มีการพฒันา
บคุลากรเพื่อรองรับการด าเนินการตามหลกัของโครงการ ชมุชนให้ความร่วมมือกบัโรงเรียนน้อย 

ณัฐธวฒุิ สิทธิสมาน (2556) ศึกษาการจดัการศึกษาทางเลือกแบบโรงเรียนในบ้าน : 
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาภูมิหลังของครอบครัว รูปแบบที่ใช้ และผลของการจัด
การศึกษาแบบโรงเรียนในบ้าน พบว่า ภูมิหลงัของครอบครัวที่จัดการศึกษาแบบโรงเรียนในบ้าน
ให้แก่ลกูมาจากประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกบัด้านการศึกษาและสงัคมของผู้ปกครอง ท าให้
ผู้ปกครองเชื่อว่าการจดัการศึกษาแบบโรงเรียนในบ้านสามารถพฒันาศกัยภาพของลกูได้มากกว่า
แบบโรงเรียนที่ภาครัฐเป็นผู้จดั รูปแบบที่ครอบครัวบ้านเรียนใช้ มี 3 รูปแบบคือ การเรียนการสอน
จากวิถีชีวิตของครอบครัว ความสนใจ และศกัยภาพของลกูเป็นจุดเร่ิมต้นแล้วน าไปสู่เนือ้หาสาระ
วิชาต่าง ๆ โดยเนือ้หาสาระได้อิงตามหลกัสตูรของกระทรวงศึกษาธิการ ผลที่เกิดขึน้ พบว่าพ่อแม่มี
ความพึงพอใจ และมีความสุขที่ได้เห็นลูกมีลกัษณะนิสัยของการใฝ่เรียนรู้ มีการพัฒนาการด้าน
วิชาการ บคุลิกภาพ และลกัษณะนิสยัที่ดีขึน้ 

ภาณุพงศ์ ศรีสุริยชัย (2555) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริหาร
จดัการที่เน้นความเป็นมนุษย์ในโรงเรียนทางเลือก เพื่อศึกษาสภาพและเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผู้ บริหารและครูที่มีต่อการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่เน้น
ความเป็นมนุษย์ในโรงเรียนทางเลือก พบว่าสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการ
บริหารจดัการที่เน้นความเป็นมนุษย์ในโรงเรียนทางเลือกอยู่ในระดบัมาก การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริหารจดัการ 
ที่เน้นความเป็นมนษุย์ในโรงเรียนทางเลือกในภาพรวม พบว่าไม่แตกต่างกนั 

เพ็ญณี แนรอท และคณะ (2556) ศึกษาการบริหารจัดการการศึกษาทางเลือกใน
สถานศึกษา จงัหวดัขอนแก่น: พหุกรณีศกึษา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาสภาพและแนวทางการ
บริหารจดัการการศึกษาทางเลือกของสถานศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่าสภาพการ
บริหารจัดการการศึกษาทางเลือกในสถานศึกษา ด้านนโยบายและเป้าหมายเน้นการมีคุณธรรม 
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จริยธรรม ความรู้และทักษะชีวิต ด้านการขบัเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายเน้นการมีส่วนร่วมจาก
เครือข่ายผู้ปกครองและสหวิชาชีพ ด้านรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เน้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรูปตามแนวจิตตปัญญาและแนวการจัดการศึกษานอกระบบ แนวทางการบริหารจัดการ
การศึกษาทางเลือกของสถานศึกษา ควรจดัรูปแบบการสอนแบบการศึกษาทางเลือกควบคู่ไปกับ
การศึกษาในระบบปกติ พฒันาหลกัสตูรที่สอดคล้องกบัชุมชนและศกัยภาพของนกัเรียน และเน้น
การบริหารแบบมีสว่นร่วม 

ฉวีวรรณ เอ่ียมพญา (2560, นน. 183-193) ศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อ
คณุภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
พบว่าบรรยากาศองค์การสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 และคณุภาพชีวิต
การท างานของครูในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัยพบว่า 
บรรยากาศองค์การโดยภาพรวมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 8 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

กิจสุเมธ แก้วพรหม (2559) ศึกษาภาวะผู้น าวิสยัทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผล
ต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาจงัหวดัอ่างทอง โดยศึกษาความสมัพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้ น าวิสัยทัศน์ของผู้ บริหารโรงเรียนและการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง พบว่าภาวะผู้น าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนมีความสมัพันธ์และ
สง่ผลต่อการจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัอ่างทองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 

พิสิษฐ ภู่ รอด  (2553) ได้วิจัยเร่ือง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
สถานศกึษา ในเขตอ าเภอปลาปาก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 
1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้  
ด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก  ทัง้นีเ้นื่องมาจากสถานศึกษามีการวางแผน และโครงสร้างด้าน
อตัราก าลงัเหมาะสมกบัจ านวนนกัเรียนและภารกิจมีการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมบุคลากรที่ได้รับ
การบรรจุและ แต่งตัง้ใหม่ มีการทดลองงานโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสม
ก่อนบรรจแุละแต่งตัง้ มีการก าหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานไว้อย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์
อกัษร มีการก าหนดผงักระบวนการนิเทศ 

เสรี ใหม่จนัทร์ (2553) ได้วิจยัเร่ืองการวิเคราะห์องค์ประกอบและการเสริมสร้างอิสระ
แห่งตนของนักเรียนวัยรุ่นโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม  ผลการวิจัยพบว่า พบว่า 1)  โมเดลการ
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วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อิสระแห่งตน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเชื่อใน
ความสามารถของตนเอง การก ากับตนเอง การพึ่งพาตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง การกล้าแสดงออกที่ เหมาะสม และการประเมิ นตนเอง โดยที่แต่ละ
องค์ประกอบครอบคลุม 4 ด้าน คือ การเรียน การดูแลตนเอง การคบเพื่อน และสมัพันธภาพกับ
บิดามารดาหรือผู้ปกครอง ซึ่งโมเดลอิสระแห่งตนมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มี
น า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สูง และสามารถวัดองค์ประกอบอิสระแห่งตน ของ
นักเรียนวัยรุ่นได้  2)  การให้ค าปรึกษา กลุ่มเพื่อเสริมสร้างอิสระแห่งตนของนักเรียนวัยรุ่น 
ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้เร่ิมต้น ขัน้ด าเนินการ และขัน้สรุป โดยการประยุกต์ ใช้ทฤษฎีและ
เทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างอิสระแห่งตนของนักเรียนวัยรุ่น  3) อิสระแห่งตนของ
นกัเรียนวัยรุ่น โดยรวมและรายองค์ประกอบของกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการให้ค าปรึกษา กลุ่ม ก่อน
การทดลอง หลงัการทดลอง และ หลงัการติดตามผล แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดง
ว่าการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างอิสระแห่งตนของนักเรียนวัยรุ่น มีผลให้อิสระแห่งตนของ
นกัเรียนวยัรุ่นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึน้ และ 4)  อิสระแห่งตนของนักเรียนวัยรุ่น โดยรวมและ
รายองค์ประกอบของกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการให้ค าปรึกษา กลุ่ม และกลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และ หลงัการ ติดตามผลแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.5 

7.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
ลัมเบช และคณะ (Lambrecht et al., 2020) ศึกษาเร่ืองผลกระทบของภาวะ

ผู้บริหารสถานศึกษาต่อการน าไปใช้ในการศึกษาแบบเรียนรวม: การแสดงออกของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าทางการศึกษาส่งผลอย่างไรต่อการวางแผนด้านศึกษาของนักเรียน  
พบว่า  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าทางการศึกษา กับการจัดโครงสร้างการท างาน
ร่วมกันในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับกลาง ตลอดจนโครงสร้างการท างานร่วมกันมี
อิทธิพลในระดับกลางต่อการจัดการวางแผนในการศึกษารายบุคคลเช่นเดียวกัน นอกจากนีย้ัง
พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการจดัการวางแผนในการศึกษารายบุคคลโดยมีการจดั
โครงสร้างการท างานร่วมกนัเป็นตวัแปรเชื่อมโยง ในขณะเดียวกนัภาวะผู้น าทางการศกึษาก็ยงัคงมี
อิทธิพลต่อการจดัการวางแผนในการศกึษารายบคุคลเช่นเดิม 

ซาลีม , อัสลัม, ยิน และราว (Saleem, Aslam, Yin, & Rao, 2020) ศึกษาเร่ือง
ลักษณะภาวะผู้ น าของผู้ บริหารและประสิทธิภาพการท างานของครู ในมุมมองของผู้ บริหาร
ระดับกลาง  พบว่า   ภาวะผู้ น าแบบชี แ้นะ  (Directive Leadership) มี อิท ธิพลสูงสุด ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของครู ส่วนภาวะผู้น าแบบสนับสนุน (Supportive Leadership) และ
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ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ (Achievement-Oriented) มีอิทธิพลในล าดบัถดัมาตามล าดบั สว่น
ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) เป็นตวัแปรหนึ่งที่ส าคญัแต่ยงัไม่สง่อิทธิผล
อย่างต่อเนื่องต่อประสิทธิภาพในการท างานของครู  อย่างไรก็ตามผู้ วิจัยได้อธิบายข้อจ ากัดของ
งานวิจยันีว้่า เป็นการรวมรวบข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของวฒันธรรมในภูมิภาคตะวันออกเท่านัน้ 
ซึง่ในภมูิภาคตะวนัออกจะมีแนวคิดเชิงบวกต่อภาวะผู้น าแบบชีแ้นะ (Directive Leadership) 

อิมมานูเอล, มา และคณะ (Emmanouil et al., 2014) ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น า
ต่อประสิทธิผลของครู โดยอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเชิงสงัคม (Social Economy) 
อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการปฏิรูปทางการศกึษาและมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโรงเรียน การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านีไ้ม่เพียงท าให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาเท่านัน้ แต่ยังเป็นการช่วยให้เกิด
การปรับตัวให้เข้ากับสงัคมในรูปแบบใหม่ด้วย ในแวดวงของการศึกษา ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 
ดังนัน้วิธีในการถ่ายทอดความรู้ของครูจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งภาวะผู้น าของผู้บริหารมีส่วนส าคญัในการส่งเสริมประสิทธิผลในการท างาน
ของครู 

นคาชิ เทเรซ่า (Nkechi Theresa, 2016) ศึกษาบทบาทหน้าที่ในการแนะแนวและให้
ค าปรึกษาเพื่อให้การเรียนการสอนในโรงเรียนมีประสิทธิผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความส าคัญของการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาในโรงเรียนที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียน
ในอนาคต งานวิจยันีพ้บว่าการให้ค าปรึกษาเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนที่ช่วยให้นกัเรียน
ได้รับความรู้ทัง้จากในและชุมชนที่อยู่รอบโรงเรียน ผู้ ให้ค าปรึกษาจ าเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่น
และท าให้นกัเรียนรู้สึกไว้วางใจในการเข้ามาขอรับค าปรึกษา เมื่อนักเรียนไว้วางใจก็จะบอกกล่าว
สิ่งที่เป็นความจริงแก่ผู้ ให้ค าปรึกษา อีกทัง้ในระหว่างกระบวนการให้ค าปรึกษา ผู้ ให้ค าปรึกษาควร
เป็นผู้สร้างก าลงัใจให้นกัเรียนเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสของความส าเร็จในอนาคต 

เฮิร์นดอนและเบมบีนทัตี (Herndon & Bembenutty, 2014) ศึกษาปัจจยัในโรงเรียน
และปัจจัยทางสงัคมที่มีอิทธิพลต่อการเรียนของนกัเรียนที่สมคัรเรียนในโรงเรียนทางเลือก โดยท า
การวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) พบว่าอิทธิพลของการคบเพื่อนที่ดี (Peer influence) และ
การมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviant social behavior) มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อกัน อิทธิพลของ
เพื่อนมีอิทธิพลทางอ้อมและมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านอิทธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมของนักเรียนเมื่ออยู่ในโรงเรียน (School behavior) และอิทธิพลทางอ้อมต่อการ
อดทนรอคอย (Delay of gratification)  พฤติกรรมเบี่ยงเบนมีอิทธิพลทางอ้อมและเป็นเชิงลบผล
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านอิทธิพลทางตรงต่อการอดทนรอคอย (Delay of gratification), 
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พฤติกรรมความ รุนแรง (Violent behavior), การใช้สารเสพ ติด (Substance abuse) และ
พฤติกรรมของนกัเรียนเมื่ออยู่ในโรงเรียน (School behavior) ผลการวิจยัแนะน าว่าการได้รับความ
ช่วยเหลือจากเพื่อนที่ดี, การพร้อมที่จะอดทนรอคอย, ความสามารถในการบริหารอารมณ์ และการ
หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดเป็นปัจจยัส าคญัที่เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมในโรงเรียนและผลการเรียนที่
สะท้อนความสามารถของนกัเรียนในการมีวินยัในตนเองขณะเรียนอยู่ในโรงเรียนทางเลือก 

แบลน และคณะ (Bland et al., 2008) ศึกษาบทเรียนที่ได้จากหลักสูตรการศึกษา
ทางเลือกที่ประสบความส าเร็จ: แนวทางในการปฏิรูปโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยการระบุ
ปัจจัยที่ท าให้โปรแกรมส าหรับการเยียวยานักเรียนที่ลาออกกลางคันเนื่องจากไม่ประสบ
ความส าเร็จในโรงเรียนกระแสหลักเพื่อให้สามารถป้องกันความล้มเหลวของนักเรียนได้ โดย 
บรรยากาศของการเคารพซึ่งกนัและกนัระหว่างครูและนกัเรียนเป็นลกัษณะของวฒันธรรมองค์กรที่
ส าคัญ  สถานที่ตัง้อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนกระแสหลักเป็นเงื่อนไขข้อส าคัญของการประสบ
ความส าเร็จของนกัเรียน การลดการแข่งขนัในกระบวนการเรียนรู้ระหว่างนกัเรียน บุคลากรและครู
ในโรงเรียน  สถานศึกษามีการรวมหลักการของการศึกษาผู้ ใหญ่อ้างอิงโครงสร้างของระบบ
การศึกษาหลักเพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือที่
ส าคญัในการสนบัสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองในการให้นกัเรียนควบคมุการเรียนรู้ จดัสรรเวลาและ
จดัตารางเรียนที่ยืดหยุ่น  และนกัเรียนที่จบการศกึษาสามารถสร้างแรงจงูใจให้ตนเองได้ 

เฮิร์นดอนและเบมบีนทัตี (Herndon & Bembenutty, 2017) ศึกษาการก ากับตนเอง
การเรียนและผลเรียนของนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนทางเลือก โดยศึกษาปัจจัยทางสังคมและ
ปัจจยัทางการศึกษาเพื่อท านายผลการเรียนของนกัเรียน ผลการศึกษาพบว่าจ านวนชัว่โมงในการ
เรียน, การก ากบัตนเอง, แรงจูงใจภายใน, ความเชื่อในความสามารถของตนเอง, การรู้จกัอดทนรอ
คอย และระดับชัน้มีความเก่ียวข้องอย่างมีนัยส าคัญกับผลการเรียน นักเรียนแต่ละคนมีวิธีการ
ตอบสนองต่อการจดัการศกึษาทางเลือกที่แตกต่างกนั 

วัลลีวาและคาสิโมวา (R. A. Valeeva & Kasimova, 2015) ศึกษาระบบการศึกษา
ทางเลือกของโรงเรียน Sudbury Valley เพื่อเป็นรูปแบบของการปฏิรูปโรงเรียนในรัสเซีย การศึกษา
พบว่าลักษณะเฉพาะของกระบวนการทางการศึกษาที่เป็นจุดเด่น ได้แก่  จ านวนนักเรียนน้อย  
บรรยากาศความเป็นชุมชนที่มาจากความร่วมมือของนักเรียนและบุคลากร และความเสมอภาค  
นักเรียนมีความรับผิดชอบในกระบวนการทางการศึกษาของตนเอง โดยครูจะคอยเป็นผู้ ให้
ค าปรึกษาและคอยให้ความช่วยเหลือ  ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกการประชุม  เปิดกว้างด้าน
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การศึกษาให้กับทุกคน  และให้นักเรียนเป็นคนจัดห้องเรียนให้รองรับการเรียนแบบกลุ่มและการ
เรียนด้วยตนเอง 

เทียร์นี่ (Tierney, 2014) ศึกษาเพื่อนิยามของโรงเรียนมัธยมทางเลือกที่ประสบ
ความส าเร็จ เก่ียวกับแนวทางส าหรับการวางกรอบการศึกษาแนวใหม่ โดยศึกษาว่าอะไรคื อ
ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมทางเลือกส าหรับนักเรียนที่ไม่ประสบความส าเร็จและ /
หรือถูกลดการให้ความส าคัญจากโรงเรียนเดิม จากการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาของนักเรียน 2 
คนที่ประสบความส าเร็จในโรงเรียนทางเลือก และทรัพยากรของโรงเรียนที่นกัเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การใช้ วิธีการที่ส าคญัในการวิเคราะห์ ได้แก่  การวิเคราะห์โรงเรียนกระแสหลกั การท าให้นกัเ รียน
มองประสบการณ์ด้านการศึกษาที่ผ่านมาเป็นผลผลิตของระบบการศึกษาและนักเรียนไม่ใช่
ผลผลิตที่ล้มเหลว ครูในโรงเรียนทางเลือกจะคอยให้ค าปรึกษาและสอนการใช้ชีวิตแก่นักเรียน 
กิจกรรมในโรงเรียนจะเน้นการมีมีส่วนร่วมของครูและนักเรียน เพื่อให้ครูและนักเรียนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อและให้นักเรียนรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน   การเน้นการศึกษาของ
ชุมชน รูปแบบใหม่ของความสมัพันธ์ของนักเรียนผู้ ใหญ่ , ชุมชนของโรงเรียน และการจดัการเรียน
การสอนของโรงเรียน 

เทียร์นี่ (Tierney, 2016) ศึกษาการพฒันาอตัลกัษณ์ของนกัเรียนที่ศึกษาในโรงเรียน
มัธยมทางเลือก จุดประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียนในปีแรกที่เข้า
ศึกษาในโรงเรียนทางเลือก 2 แห่ง โดยพิจารณาปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนและบริบทของโรงเรียน
ทางเลือกที่นักเรียนเข้าเรียน เน้นการศึกษากระบวนการการพัฒนาอัตลกัษณ์และทรัพยากรของ
โรงเรียนที่ช่วยสง่เสริมการพฒันาอตัลกัษณ์ของนกัเรียน  

โพล (Poole, 2016) ศึกษาคุณะลักษณะของโรงเรียนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพใน
ประเทศจอเจียร์ ในมมุมองของผู้น า เป็นการศกึษาเชิงคณุภาพเพื่อให้เข้าใจมมุมองของผู้น าที่มีต่อ
คุณลกัษณะของโรงเรียนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในประเทศจอเจียร์ และความท้าทายในการ
เป็นผู้น า ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาในครัง้นีคื้อการนิยามคุณลักษณะของโรงเรียนทางเลือกที่
น าไปสู่ความส าเร็จของนักเรียน, อธิบายความท้ายทายของผลที่เกิดจากผู้น าและนักเรียน และ
ชีแ้จงผลดีของโรงเรียนทางเลือก ซึ่งคุณลักษณะของโรงเรียนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่  
พฒันานกัเรียนทัง้ด้านการศึกษาและการพฒันาตนเอง   จดับุคลากรให้เหมาะสมกบัลกัษณะของ
งานที่ได้รับมอบหมาย 

บราวน์ (Brown, 2019) ศึกษาเพื่อท าความเข้าใจการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ของนกัเรียนที่ศึกษาในระบบการศึกษาทางเลือกที่สมัพันธ์กบัปัจจยัด้านประสบการณ์และองค์กร 
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จุดมุ่งหมายของการศึกษาคือปัจจยัด้านประสบการณ์ (ความรู้ที่มีมาก่อนของนกัเรียน , ความรู้สึก
ของการเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนของนักเรียน, วิธีการสอนของครู หรือกิจกรรมเสริมพิเศษ) และ
องค์กร (ขนาดของห้องเรียน, เวลาที่ใช้ในโรงเรียน, ตารางสอนที่ยืดหยุ่น, การฝึกความเป็นผู้น า) ใด
ที่สัมพันธ์กับระดับการรับรู้ความสามารถในตนเองของนักเรียน ผลการศึกษาพบว่าด้าน
ประสบการณ์ของนกัเรียนที่ได้รับ วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพของครู และความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน
ของนักเรียนมีผลท าให้การรับรู้ความสามารถของตนเองของนักเรียนเพิ่มขึน้ และด้านองค์กร 
ตารางสอนที่มีความยืดหยุ่นและการฝึกความเป็นผู้น าท าให้นกัเรียนมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองเพิ่มขึน้ 

วลัลีวา และคณะ (R. Valeeva et al., 2016) ศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาทางเลือก
ระหว่างอเมริกา รัสเซียและคาซคัสถาน โดยแสดงให้เห็นการน าแนวคิดการศกึษาทางเลือกไปใช้ใน
รัสเซียและคาซคัสถาน ซึ่งอธิบายถึงทศันคติของนกัเรียนต่อการศึกษาทางเลือกในโรงเรียนอเมริกา
และรัสเซีย พบว่าถึงแม้ผลที่ได้จากการศึกษาทางเลือกในอเมริกาและรัสเซียจะมีความแตกต่างกนั 
แต่ลักษณะของการศึกษาทางเลือกในโรงเรียนอเมริกันกับรัสเซียที่เหมือนกันคือ การยึดหลัก
นักเรียนเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา , การให้อิสระทางการสอนและความคิดสร้างสรรค์และ
กิจกรรมที่ท าให้เกิดการรับรู้และเข้าใจ 

เอ็มมานูอิล และคณะ (Emmanouil et al., 2014) ศึกษาผลกระทบของภาวะผู้น าต่อ
ประสิทธิภาพของครู พบว่าเปา้หมายหลกัของภาวะผู้น าคือการสนบัสนนุให้โรงเรียนเกิดการพฒันา
ด้วยการวิธีการสอนที่มีคุณภาพของครู เพราะการสอนของครูคือปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของนักเรียน หลกัส าคญัของการน าองค์กรคือการเพิ่มขีดความสามารถของครูผู้สอน
โดยการเตรียมทรัพยากรที่ช่วยเอือ้อ านวยในการสอนให้ครูมีวิธีการสอนหลายรูปแบบ อีกทัง้
ผู้บริหารต้องสร้างบรรยากาศในการท างานเพื่อสนบัสนุนชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูเพื่อให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างสงัคมของครูในโรงเรียนอีกด้วย 

ฮลาดี (Hlady, 2013) ศึกษาเพื่อค้นหากระบวนทัศน์ นโยบายและการปฏิบัติที่
เกิดขึน้ในการศึกษาทางเลือกของประเทศแคนาดา โดยเน้นวิธีการและทฤษฎีที่ท าให้การศึกษา
ทางเลือกมีความเป็นไปได้ในกระบวนทศัน์ของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 พบว่าการให้ค าปรึกษา
คือการที่ครูพยายามท าความเข้าใจความต้องการของนกัเรียนและการเข้าพบที่ปรึกษาเป็นประจ า
เป็นจดุเร่ิมต้นของความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 
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อาร์รอน (Aron, 2006) ที่ศึกษาภาพรวมของการศึกษาทางเลือก พบว่า ปัจจัยด้าน
ความสามารถของผู้ บริหาร ปัจจัยด้านการบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน ปัจจัยด้านการบริหาร
บคุลากร และปัจจยัด้านวิธีการสอนของครูมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของนกัเรียน 

จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องจากในประเทศและต่างประเทศ 
พบว่ามีปัจจัยหลายประการที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียน
ทางเลือก 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครัง้นี  ้มุ่ งพัฒนาโมเดลปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของนกัเรียน (Student success) ในโรงเรียนทางเลือก โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Model: SEM)  เพื่อแสวงหาความรู้ หรือความจริงที่ เป็นปรากฏการณ์ 
มุ่งเน้นข้อมูลในเชิงประจักษ์ที่ถูกต้องแม่นย า สามารถอธิบายระหว่างตัวแปรเชิงเหตุทัง้ทางตรง
ทางอ้อมของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก โดยมีรายละเอียด
วิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนการศึกษาทางเลือก
สงักดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ที่อยู่ในเครือข่ายสมาคมสภาการศึกษา 
จ านวน 26 โรงเรียน  เป็นผู้ บริหาร  จ านวน  26 คน  ครู จ านวน  645 คน (ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประกนัคณุภาพการศกึษา, 2554) 

กลุ่มตัวอย่าง   
กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ใช้วิธีก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างดงันี ้
ผู้บริหารสถานศกึษาใช้การเลือกแบบเจาะจง  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้ปฏิบติั

หน้าที่แทนผู้อ านวยการโรงเรียนกรณีที่ไม่ท่ีผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 26 คน 
ครู และบุคลากร ใช้การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามกฎแห่งความชัดเจน  

(Rule  of  Thumb)  ท่ี  แฮร์; ชูแมคเกอร์และโลแม็กซ์ (Hair, 1998; Schumacker & Lomax, 
1996) ได้เสนอให้ใช้การวิเคราะห์ตวัแปรพห ุ คือ  ใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง  10-20  คน  ต่อตวัแปรใน
การวิจัยหนึ่งตัวแปร  ในการวิจัยครัง้นีก้ าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  15  คน  ต่อ  1  ตัวแปร  โดย
ศกึษาตวัแปรสงัเกตได้  24  ตวัแปร  จึงได้ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง  เท่ากบั  360  คน  แต่เพื่อให้การ
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วิจัยมีความถูกต้องยิ่งขึน้จึงใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครู เท่ากับ  393  คน รวมเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้ผู้บริหาร ครู จ านวน 419 คน 

การสุ่มตวัอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage sampling) (บุญชม ศรี
สะอาด, 2556) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้  (Stratified random sampling) โดยใช้ขนาดของ
โรงเรียนเป็นชัน้ จากนัน้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลาก
จ านวนครูตามสดัสว่นของขนาดโรงเรียนเพื่อให้ได้จ านวนกลุม่ตวัอย่างตามที่ก าหนด 

ตาราง  2 แสดงจ านวนประชากร และกลุม่ตวัอย่าง  ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน 

โรงเรียน ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
 ผู้บริหาร ครู ผู้บริหาร ครู 

1. แสนสนกุไตรทกัษะ 1 4 1 3 
2. ทอสี 1 50 1 30 
3. หมู่บ้านเดก็ 1 7 1 4 
4. จิตตเมตต์ )ปฐมวยั(  1 27 1 16 
5. สตัยาไส  1 26 1 16 
6. วรรณสว่างจิต 1 60 1 38 
7. ดรุณสิกขาลยั  1 21 1 14 
8. อนบุาลบ้านรัก 1 5 1 4 
9. สมัมาสิกขาสนัติอโศก 1 14 1 8 
10. เพลินพฒันา 1 123 1 72 
11. อนบุาลช้างเผือก  1 5 1 4 
12. ปัญโญทยั 1 24 1 14 
13. ปิติศกึษา 1 9 1 6 
14. นานาชาติมอนเตสโซร่ี เฮาส์ ภเูก็ต 1 9 1 6 
15. อนบุาลกรแก้ว 1 5 1 4 
16. สมบญุวิทย์ 1 6 1 4 
17. อนบุาลยวุมิตร 1 3 1 2 
18. ณ ดรุณ  1 15 1 8 
19. วนิษา 1 14 1 8 
20. อนบุาลธีรานรัุกษ์  1 3 1 2 
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ตาราง 2   (ต่อ) 

โรงเรียน ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
 ผู้บริหาร ครู ผู้บริหาร ครู 

21. สยามสามไตร 1 27 1 16 
22. มีนประสาทวิทยา 1 70 1 42 
23. ทอรัก 1 13 1 8 
24. อนบุาลยวุภทัร 1 4 1 3 
25. อมาตยกลุ 1 94 1 57 
26. หมู่บ้านเด็ก 1 7 1 4 
รวม 26 645 26 393 
  รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 419 คน 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ แบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1  สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารและครู มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list) ประกอบด้วยข้อค าถามสถานภาพการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการ
ท างาน เพศ และสถานที่ตัง้ของโรงเรียน จ านวน 4 ข้อ 

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามผู้บริหารและครูในเร่ืองปัจจยัทางการบริหารสถานศึกษา
ที่สง่ผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก ประกอบด้วย 

ตอนที่ 2.1 การน าองค์กร จ านวน 10 ข้อ 
ตอนที่ 2.2 การให้ค าปรึกษาของครู จ านวน 10 ข้อ 
ตอนที่ 2.3 การบริหารด้านสมัพนัธ์ชมุชน จ านวน 10 ข้อ 
ตอนที่ 2.4 การจดัการบรรยากาศในโรงเรียน จ านวน 10 ข้อ 
ตอนที่ 2.5 การบริหารบคุลากร จ านวน 10 ข้อ 
ตอนที่ 2.6 วิธีการสอนของครู จ านวน 10 ข้อ 

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณของลิเคิร์ท 5 ระดับ (Likert’s 5 
Rating Scales) (วิเชียร เกตสุิงห์. 2538, น. 9) โดยก าหนดน า้หนกัความรู้สึกไว้ 5 ระดับ ให้ผู้ตอบ
เลือกเพียงระดบัเดียว การให้คะแนนแต่ละข้อความที่มีน า้หนกัตัง้แต่ 1 – 5 ดงันี ้
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5 หมายถึง มรีะดบัมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง มรีะดบัมาก 
3 หมายถึง มรีะดบัปานกลาง 
2 หมายถึง มรีะดบัน้อย 
1 หมายถึง มรีะดบัน้อยที่สดุ 

ตอนที่  3 แบบสอบถามผู้บริหารและครูในเร่ืองความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียน
ทางเลือก ซึ่งคลอบคลมุองค์ประกอบทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) นกัเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดี
ขึ น้   2) นัก เรียนมี ทักษะทางอารมณ์ สังคม   3) นัก เรียนมีพ ฤ ติกรรมที่ สั งคมยอม รับ  
4)  นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 5) นักเรียนมีอิสระแห่งตนและมีความเป็นตัวตนเฉพาะด้าน 
6) นกัเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตน  รวมทัง้สิน้จ านวน 30 ข้อ 

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณของลิเคิร์ท 5 ระดับ (Likert’s 5 
Rating Scales) (วิเชียร เกตสุิงห์. 2538, น. 9) โดยก าหนดน า้หนกัความรู้สึกไว้ 5 ระดับ ให้ผู้ตอบ
เลือกเพียงระดบัเดียว การให้คะแนนแต่ละข้อความที่มีน า้หนกัตัง้แต่ 1 – 5 ดงันี ้

5 หมายถึง มีระดบัมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง มีระดบัมาก 
3 หมายถึง มีระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง มีระดบัน้อย 
1 หมายถึง มีระดบัน้อยที่สดุ 

การแปลความหมายคะแนนความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก และปัจจยั
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย
ของคะแนนเฉลี่ย ดงัต่อไปนี ้(วิเชียร เกตสุิงห์. 2538, น. 9) 

1.00 - 1.80 หมายถึง น้อยที่สดุ 
1.81 - 2.60 หมายถึง น้อย 
2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
3.41 - 4.20 หมายถึง มาก 
4.21 - 5.00 หมายถึง มากที่สดุ 

2. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ขัน้ที่ 1 ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย  

โดยการค้นคว้าทฤษฎีและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับปัจจัยการบริหารโรงเรียนของผู้ บริหาร
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สถานศึกษา ในรูปนิยามเชิงปฏิบติัการ เพื่อท าการหาตวัแปร  ซึ่งสรุปจากนิยามที่ได้ศึกษาค้นคว้า 
ปัจจยัการบริหารสถานศกึษาของอาร์รอน; บราวน์; ฮลาดี; โพล; เทียร์นี่; และ วลัลีวาและคาสิโมวา 
(Aron, 2006; Brown, 2019; Hlady, 2013; Poole, 2016; Tierney, 2014; & R. A. Valeeva & 
Kasimova, 2015) ได้องค์ประกอบของปัจจัยการบริหารสถานศึกษา 6 ปัจจัย และศึกษา
องค์ประกอบของผลส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก มาก าหนดนิยามปัจจยัการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และผลส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกซึ่งสรุปจากนิยามที่ได้ศึกษา
ค้นคว้าจากอาร์รอน; บิรูคอฟ; บราวน์; เฮมเมอร์ แมดสนั และตอร์เรส ; เฮิร์นดอน และ เบมบีนทัตี; 
โพล ; เทีย ร์นี่  (Aron, 2006 ; Birioukov, 2018 ; Brown, 2019 ; Hemmer, Madsen & Torres, 
2013 ; Herndon & Bembenutty, 2014 ; Herndon & Bembenutty, 2017 ; Poole, 2016 ; & 
Tierney, 2014) เพื่อเป็นแนวคิดในการก าหนดวตัถุประสงค์ของการวิจยั 

ขัน้ที่ 2  สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณของลิเคิร์ท 5 ระดับ (Likert’s 5 Rating Scales) สอบถามผู้บริหารและครูในเร่ืองปัจจัย
ทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก ให้สอดคล้อง
และครอบคลมุกบันิยามปัจจยัการบริหารโรงเรียน ทัง้ 6 ด้าน และสอบถามผู้บริหารและครูในเร่ือง
ผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก ซึ่งคลอบคลมุองค์ประกอบทัง้ 6 ด้านที่ได้จาก
การทบทวนวรรณกรรม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 สอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้บริหารและครู มลีกัษณะตามข้างต้น 
ตอนที่ 2 สอบถามผู้บริหารและครูในเร่ืองปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผล

ต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก มีลกัษณะตามข้างต้น 
ตอนที่ 3 สอบถามผู้บริหารและครูในเร่ืองผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียน

ทางเลือก มีลกัษณะตามข้างต้น 
ขัน้ที่ 3 หาคณุภาพของเคร่ืองมือทัง้ค่าความเที่ยงตรง (Validity) และค่าความเชื่อมัน่ 

(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) เพื่อพิจารณาคุณภาพของข้อค าถาม จากการประเมินโดยผู้ ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 ท่าน โดยพิจารณาใช้ข้อค าถามที่มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 
ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป  ดงันี ้ 

1)  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ น้น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา ภาษาที่ใช้ ความครอบคลุม และความสอดคล้องตามนิยาม
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ของตัวแปร แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อความตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ 

2) น าแบบสอบถามที่ได้ ไปให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 5 ท่าน เป็นผู้ พิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไปสามารถน าไปใช้ได้ หรือน าไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ  ถ้าข้อค าถามใดมีค่าต ่ากว่า 0.5 พิจารณาตัดทิง้ โดยการวิจัยครัง้นีม้ี ค่าความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้หาอยู่ระหว่าง 0.06 – 1.00  

3) น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนทางเลือกจ านวน 3 แห่ง ซึง่ไม่ได้เป็นกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 50 คน  

4)  วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีการหาค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990) และค่าความเชื่อมั่น
รายด้าน ดงันี ้

ตวัแปรต้น 
1) ด้านการน าองค์กร (Leadership Practice) มีค่าเท่ากบั 0.87 
2) ด้านการให้ค าปรึกษาของครู (Teacher Counseling) มีค่าเท่ากบั 0.86 
3) การบริหารด้านสมัพนัธ์ชมุชน (Community Management) มีค่าเท่ากบั 0.87 
4) ด้ า น ก า รจั ด ก า รบ รรย าก าศ ใน โร ง เ รี ย น  (School Climate Management)  

มีค่าเท่ากบั 0.88 
5) ด้านการบริหารบคุลากร (Faculty and Staff Management) มีค่าเท่ากบั 0.89 
6)  ด้านวิธีการสอนของครู (Teacher Pedagogy) มีค่าเท่ากบั 0.92 
ตวัแปรตาม 
1) ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก มีค่าเท่ากบั 0.95 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามโมเดลปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ

ของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกที่สร้างขึน้และผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือแล้วไป
เก็บข้อมลูโดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ผู้ วิจัยขอหนังสือน าจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถึงโรงเรียน
การศกึษาทางเลือกสงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างเพื่อ
ขอความอนเุคราะห์ในการเข้าเก็บรวบรวมข้อมลูจากบุคลากร 
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2. ผู้วิจยัน าแบบสอบถาม โมเดลปัจจยัทางการบริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อความส าเร็จ
ของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกพร้อมหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ไปติดต่อประสานงานกับผู้ ประสานงานของโรงเรียนการศึกษาทางเลือกสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนต่าง ๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเข้าเก็บรวบรวม
ข้อมลูจากบคุลากร 

3. ผู้ วิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน ผ่านทางผู้ประสานงานของสถานศึกษา
ต่าง ๆ จากนัน้น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 

การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล   
น าแบบสอบถามทัง้หมดมาตรวจให้คะแนนและตรวจสอบความสมบรูณ์ของการตอบ ได้

แบบสอบถามที่สมบรูณ์ แล้วน าผลการตอบมาลงรหสั  เพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูต่อไป  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
1. ข้อมูลพืน้ฐานเพื่อให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพและ

ลกัษณะของตวัแปร โดยใช้ค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สมัประสิทธ์ิการกระจาย ความเบ้ ความโด่ง สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS 

2. น าข้อมูลมาด าเนินการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Model: SEM) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (LISREL) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัย เร่ือง “โมเดลปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียน
ทางเลือกสงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชนที่จดัการศกึษาทางเลือก และเพื่อ
ศึกษาและตรวจสอบโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหาร
สถานศกึษาที่สง่ผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาทางเลือก โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ วิจัยได้สรุป
รายละเอียดในหวัข้อต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกนัการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยั

จึงก าหนดสญัลกัษณ์และอกัษรเพื่อใช้ในการแปลผลงานวิจยัดงันี ้
n  หมายถึง จ านวนตวัอย่าง 
X̅  หมายถึง ค่าเฉลี่ย 
S.D.  หมายถึง ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
CV  หมายถึง ค่าร้อยละของสมัประสิทธ์ิการกระจาย 
Sk  หมายถึง ค่าเบ้ (Skewness) 
Ku  หมายถึง ความโด่ง (Kurtosis) 

χ2  หมายถึง ค่าสถิติไค-สแควร์ 
df  หมายถึง องศาแห่งความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
p-value หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
GFI  หมายถึง ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit 

Index) 
AGFI  หมายถึง ค่ าดั ชนี วัด ระดับค วามกลมกลื นที่ ป รับ แ ก้ แ ล้ ว 

(Adjusted Goodness of Fit Index) 
CFI  หมายถึง ค่ า วั ด ร ะ ดั บ ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง เป รี ย บ เที ย บ 

(Comparative Fit Index) 
SRMR  หมายถึง ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลงัสองของความคลาดเคลื่อน 
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มาตรฐาน (Standardize Root Mean Square Residual) 
RMSEA หมายถึง ค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนการ

ประมาณค่า (Root Mean Square Error of Approximation) 

𝑅2  หมายถึง ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคูณูยกก าลงัสอง 
TE  หมายถึง สง่ผลโดยรวม (Total Effects) 
DE  หมายถึง สง่ผลทางตรง (Direct Effects) 
IE  หมายถึง สง่ผลทางอ้อม (Indirect Effects) 
การน าองค์กร (Leadership Practice: X1LED) 
X11  หมายถึง ด้านการน าองค์กรอย่างมีวิสยัทศัน์ 
X12  หมายถึง ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม 
การให้ค าปรึกษาของครู (Teacher Counseling: X2CON) 
X21  หมายถึง ด้านรายการแสดงการให้ค าปรึกษา 
X22  หมายถึง ด้านการวางแผนนกัเรียนรายบคุคล 
X33  หมายถึง ด้านการบริการตอบสนอง 
การบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน (Community Management: I3COM) 
I31  หมายถึง ด้านการสร้างความสมัพนัธ์ทางตรง 
I32  หมายถึง ด้านการสร้างความสมัพนัธ์ทางอ้อม 
การจัดการบรรยากาศในโรงเรียน (School Climate Management: I1CLM) 
I11  หมายถึง ด้านความปลอดภยั 
I12  หมายถึง ด้านการเรียนการสอน 
I13  หมายถึง ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลในโรงเรียน 
I14  หมายถึง ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
การบริหารบุคลากร (Faculty and Staff Management: I2FSM) 
I21  หมายถึง ด้านสภาพแวดล้อมของบคุลากร 
I22  หมายถึง ด้านความผกูพนัของบคุลากร 
วิธีการสอนของครู (Teacher Pedagogy: I4TPG) 
I41  หมายถึง ด้านการก าหนดปัญหา, เตรียมการ 
I42  หมายถึง ด้านการสอน, การสร้างแนวความคิด 
I43  หมายถึง ด้านการสร้างกรอบที่มีวิจารณญาณ 
I44  หมายถึง ด้านวิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล 
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I45  หมายถึง ด้านการน าไปใช้ 
ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก (Student Success: YSS) 
Y1  หมายถึง นกัเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้ 
Y2  หมายถึง นกัเรียนมีทกัษะทางอารมณ์สงัคม 
Y3  หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมที่สงัคมยอมรับ 
Y4  หมายถึง นกัเรียนมีทศันคติที่ดีต่อโรงเรียน 
Y5  หมายถึง นักเรียนมีอิสระแห่งตนและมีความเป็นตัวตนเฉพาะ

ด้าน 
Y6  หมายถึง นกัเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตน 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัเรียงล าดบัในการน าเสนอผลการวิจยัดงันี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา 
ตอนที่ 3 ผลการศกึษาความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการ

บริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 
4.1 ผลการวิ เคราะห์สหสัมพัน ธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในรูปแบบการวัด

ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนกัเรียน
ในโรงเรียนทางเลือก 

4.2 ผลการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการ
บริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการวิเคราะห์จ านวนร้อยละของลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

จ าแนกตามลกัษณะต่างของกลุม่ตวัอย่าง ดงัแสดงตามตาราง 3 

ตาราง 3 ความถ่ี และร้อยละเก่ียวกบัคณุลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง (n = 419 คน) 

 คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ความถ่ี ร้อยละ 
เพศ ชาย 37 8.83 
 หญิง 382 91.17 
 รวม 419 100.00 
สถานภาพการปฏิบตัิงาน ผู้บริหาร 26 6.20 
 ครู 393 93.80 
 รวม 419 100.00 
ประสบการณ์ในการท างาน น้อยกวา่ 10 ปี  204 48.69 
 11 – 20 ปี  98 23.39 
 21 – 30 ปี  77 18.38 
 มากกวา่ 30 ปี  40 9.54 
 รวม 419 100.00 
สถานท่ีตัง้ของโรงเรียน ในเขตเมือง 234 55.85 
 นอกเขตเมือง 185 44.15 
 รวม 419 100.00 

 
จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทัง้หมด จ านวน 419 คน เพศชาย จ านวน 37 คน คิด

เป็นร้อยละ 8.83 เพศหญิง จ านวน 382 คน คิดเป็นร้อยละ 91.17 ในด้านสถานภาพการ
ปฏิบติังานของกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหาร จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 ครู จ านวน 393 คน 
คิดเป็นร้อยละ 93.80 ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 
10 ปี จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 48.69 ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน 11 ถึง 20 ปี จ านวน 
98 คน คิดเป็นร้อยละ 23.39 ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน 21 ถึง 30 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.36 และผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 30 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.54 ในด้านสถานที่ตัง้ของโรงเรียน ในเขตเมือง จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 55.85 และนอก
เขตเมือง จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 44.15 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย ค่า

ความเบ้ ค่าความโด่ง ดงัแสดงตามตาราง 4 

ตาราง  4 ค่าเฉลี่ย ค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจาย ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง 

ตวัแปร X̅ S.D. CV Skewness Kurtosis 
ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก       
นกัเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้ 4.24 0.58 13.69 -0.81 0.96 
นกัเรียนมีทกัษะทางอารมณ์สงัคม 4.29 0.60 14.01 -0.75 -0.05 
นกัเรียนมีพฤติกรรมที่สงัคมยอมรับ 4.37 0.57 13.05 -0.77 0.31 
นกัเรียนมีทศันคติทีด่ีต่อโรงเรียน 4.43 0.55 12.43 -0.90 0.49 
นกัเรียนมีอิสระแหง่ตนและมคีวามเป็นตวัตนเฉพาะด้าน 4.36 0.52 12.02 -0.68 0.17 
นกัเรียนมกีารรับรู้ความสามารถแห่งตน 4.33 0.55 12.75 -0.67 -0.07 
การน าองค์กร      
ด้านการน าองค์กรอยา่งมีวิสยัทศัน์ 4.26 0.68 15.93 -0.24 -0.24 
ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม 4.42 0.61 13.70 -0.05 -0.05 
การให้ค าปรึกษาของครู      
ด้านรายการแสดงการให้ค าปรึกษา 4.33 0.63 14.59 -0.96 0.97 
ด้านการวางแผนนกัเรียนรายบคุคล 4.35 0.62 14.29 -0.96 1.12 
ด้านการบริการตอบสนอง 4.33 0.63 14.51 -1.14 2.08 
การบริหารด้านสัมพนัธ์ชุมชน      
ด้านการสร้างความสมัพนัธ์ทางตรง 4.25 0.68 16.12 -0.94 0.32 
ด้านการสร้างความสมัพนัธ์ทางอ้อม 4.35 0.65 15.00 -0.95 0.05 
การจัดการบรรยากาศในโรงเรียน      
ด้านความปลอดภยั 4.44 0.57 12.79 -0.96 0.60 
ด้านการเรียนการสอน 4.49 0.57 12.74 -0.83 -0.06 
ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลในโรงเรียน 4.52 0.56 12.35 -1.16 1.03 
ด้านส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 4.44 0.63 14.14 -1.04 1.04 
การบริหารบุคลากร      
ด้านสภาพแวดล้อมของบคุลากร 4.34 0.57 13.03 -0.83 0.72 
ด้านความผกูพนัของบคุลากร 4.36 0.60 13.75 -0.95 1.09 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

วิธีการสอนของครู      
ด้านการก าหนดปัญหาหรือเตรียมการ 4.46 0.59 13.27 -0.94 0.51 
ด้านการสอนหรือการสร้างแนวความคิด 4.37 0.62 14.15 -0.77 0.47 
ด้านการสร้างกรอบท่ีมีวจิารณญาณ 4.21 0.68 16.19 -0.61 0.29 
ด้านวเิคราะห์ข้อมลูและสรุปผล 4.35 0.61 14.01 -0.71 0.20 
ด้านการน าไปใช้ 4.54 0.58 12.75 -1.04 0.38 

 
จากตาราง 4 พบว่า เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตได้ของ

โครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัทางการบริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
นักเรียนในโรงเรียนทางเลือก ด้วยการประเมินค่า 5 ระดับ พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.21 ถึง 
4.54 โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจัยด้านการน าไปใช้ (X̅= 4.54) รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน
ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลในโรงเรียน (X̅= 4.52) ส่วนปัจจยัที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ปัจจัยด้าน
การสร้างกรอบที่มีวิจารณญาณ (X̅= 4.21) แสดงถึงว่าผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นในการตอบ
แบบสอบถามอยู่ในระดบัมากและระดบัมากที่สดุเป็นสว่นใหญ่ 

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ของ
โครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัทางการบริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
นักเรียนในโรงเรียนทางเลือก พบว่า ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.56 ถึง 0.68 โดย
ปัจจยัที่มีค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานสงูที่สดุ ได้แก่ ปัจจยัด้านการน าองค์กรอย่างมีวิสยัทศัน์ ปัจจยั
ด้านการสร้างความสมัพันธ์ทางตรง และปัจจัยด้านการสร้างกรอบที่มีวิจารณญาณ (S.D.=0.68) 
ส่วนปัจจยัที่มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต ่าที่สดุ ได้แก่ ปัจจยัด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลใน
โรงเรียน (S.D.=0.56) แสดงถึงว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามมีการ
กระจายตวัปกติ 

เมื่อพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิการกระจายของตวัแปรสงัเกตได้ของโครงสร้างความสมัพนัธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียน
ทางเลือก พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายมีค่าอยู่ระหว่าง 12.35 ถึง 16.19 โดยปัจจัยที่มีค่า
สมัประสิทธ์ิการกระจายสงูท่ีสดุ คือ ปัจจยัด้านการสร้างกรอบท่ีมีวิจารณญาณ (CV=16.19) แสดง
ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางตรง (CV=16.12) แสดงว่าผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
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รองลงมา ส่วนปัจจัยท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายต ่าสุด คือ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในโรงเรียน (CV=12.35) แสดงว่าผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเพียง
เล็กน้อย 

เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ของตัวแปรสงัเกตได้ของโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุอง
ปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก เพื่อ
ทดสอบการแจกแจงเป็นแบบโค้งปกติของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ความเบ้มีค่าอยู่ระหว่าง -1.16 ถึง  
-0.05 และเมื่อพิจารณาค่าความโด่งของตัวแปรสงัเกตได้ของโครงสร้างความสมัพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก 
พบว่า ค่าความโด่งมีค่าอยู่ระหว่าง -0.24 ถึง 2.08 แสดงถึงว่าตัวแปรสังเกตได้ของโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนกัเรียน
ในโรงเรียนทางเลือก มีลกัษณะเป็นแบบแจกแจงแบบโค้งปกติ โดยค่าความเบ้ ค่าไม่ควรเกิน 2.00 
และค่าความโด่ง ค่าไม่ควรเกิน 7.00 (บุญจันทร์ สีสัน 2554:108 อ้างอิงจาก West, Finch; & 
Curran 1995) 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก 
3.1 ผลการศึกษาระดับความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก จ าแนกรายด้าน

ได้แก่ นักเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้ นักเรียนมีทักษะทางอารมณ์สงัคม นักเรียนมี
พฤติกรรมที่สงัคมยอมรับ นกัเรียนมีทศันคติที่ดีต่อโรงเรียน นกัเรียนมีอิสระแห่งตนและมีความเป็น
ตวัตนเฉพาะด้าน และนกัเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตน ดงัแสดงในตาราง 5 

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรผลความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียน
ทางเลือก 

ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก X̅ S.D. แปรผล 

นักเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดขีึน้    
1 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการแสวงหาความรู้ 4.25 0.66 มากที่สดุ 
2 มีแรงจงูใจในการเข้าชัน้เรียน 4.27 0.69 มากที่สดุ 
3 มีความสขุในการเข้าชัน้เรียน 4.33 0.69 มากที่สดุ 
4 ตัง้ใจโดยรีบเร่งเข้าเรียนแต่ละรายวชิา 4.16 0.71 มาก 
5 ผลลพัธ์ทางการเรียนดีขึน้ 4.21 0.65 มากที่สดุ 
เฉลี่ยรวมด้านนักเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดขีึน้ 4.24 0.58 มากที่สุด 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก X̅ S.D. แปรผล 

นักเรียนมีทกัษะทางอารมณ์สงัคม    
6 มีความเข้าใจตนเอง 4.27 0.67 มากที่สดุ 
7 มีความเข้าใจผู้อื่น 4.16 0.71 มาก 
8 มีมนษุยสมัพนัธ์ที่ด ี 4.40 0.68 มากที่สดุ 
9 รู้จกัคงความสมัพนัธ์กบัผู้อื่นไว้ 4.34 0.69 มากที่สดุ 
10 มีความรับผิดชอบต่อความสมัพนัธ์กบัผู้อื่น 4.29 0.71 มากที่สดุ 
เฉลี่ยรวมด้านนักเรียนมทีักษะทางอารมณ์สังคม 4.29 0.6 มากที่สุด 

นักเรียนมีพฤตกิรรมที่สังคมยอมรับ    
11 รู้จกัการอ่อนน้อมถ่อมตน 4.33 0.69 มากที่สดุ 
12 ไม่พดูจ้วงจาบหยาบคาย 4.28 0.70 มากที่สดุ 
13 มีคณุธรรมจริยธรรมในการใช้ชีวิต 4.37 0.68 มากที่สดุ 
14 มีจติสาธารณะ 4.43 0.66 มากที่สดุ 
15 ไม่ท าตวัเป็นภาระของสงัคม 4.42 0.64 มากที่สดุ 
เฉลี่ยรวมด้านนักเรียนมีพฤตกิรรมที่สังคมยอมรับ 4.37 0.57 มากที่สุด 

นักเรียนมีทัศนคตทิี่ดีต่อโรงเรียน    
16 แสดงความเป็นมิตรต่อครู บคุลากร 4.50 0.63 มากที่สดุ 
17 ตัง้ใจปฏิบตัติามกฎระเบียบของโรงเรียน 4.40 0.63 มากที่สดุ 
18 ชอบการมาโรงเรียน 4.41 0.64 มากที่สดุ 
19 พดูกบัผู้อื่นถงึโรงเรียนในทางที่ดี 4.42 0.69 มากที่สดุ 
20 เป็นแบบอยา่งทีด่ีให้แก่รุ่นน้อง 4.43 0.63 มากที่สดุ 
เฉลี่ยรวมด้านนักเรียนมทีัศนคตทิี่ดต่ีอโรงเรียน 4.43 0.55 มากที่สุด 

นักเรียนมีอิสระแห่งตนและมคีวามเป็นตวัตนเฉพาะด้าน    
21 แสดงออกถงึความเป็นตวัของตวัเอง 4.40 0.63 มากที่สดุ 
22 ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบคุคลอื่นได้ง่าย 4.32 0.64 มากที่สดุ 
23 เคารพสิทธิของตนเองในการคิด พดู อ่าน เขยีน 4.41 0.61 มากที่สดุ 
24 ไม่ละเมดิสิทธิของผู้อื่น 4.38 0.65 มากที่สดุ 
25 ตดัสินใจได้ด้วยตนเอง 4.32 0.67 มากที่สดุ 
เฉลี่ยรวมด้านนักเรียนมอีิสระแห่งตนและมีความเป็นตัวตน
เฉพาะด้าน 

4.36 0.52 มากที่สุด 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก X̅ S.D. แปรผล 

นักเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตน    
26 ตัง้ใจเรียนรู้อยา่งมีสมาธิ 4.20 0.67 มาก 
27 ไม่รู้สกึยุ่งยากในการศกึษาเล่าเรียน 4.21 0.66 มากที่สดุ 
28 เรียนรู้ได้อย่างมีความสขุ 4.42 0.67 มากที่สดุ 
29 เชื่อมัน่ในศกัยภาพของตนเองในการเรียนรู้ 4.35 0.63 มากที่สดุ 
30 มัน่ใจวา่สามารถส าเร็จการศกึษาได้ 4.46 0.64 มากที่สดุ 
เฉลี่ยรวมด้านนักเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตน 4.33 0.55 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวมความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลอืก 4.34 0.56 มากที่สุด 

 
จากตาราง 5 แสดงถึงระดับของความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก พบว่า 

ระดบัความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.16 ถึง 4.5 โดยภาพรวม
ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่า ( X̅= 4.5, S.D.=0.63) 
ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก แบ่งออกเป็น 6 องค์ประกอบ ได้แก่ นักเรียนสนใจ
เข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้ นักเรียนมีทักษะทางอารมณ์สังคม นักเรียนมีพฤติกรรมที่สังคม
ยอมรับ นกัเรียนมีทศันคติที่ดีต่อโรงเรียน นกัเรียนมีอิสระแห่งตนและมีความเป็นตวัตนเฉพาะด้าน 
และนกัเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตนโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

องค์ประกอบด้านนักเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้ พบว่า ข้อค าถามที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความสุขในการเข้าชัน้เรียนมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด  (X̅= 4.33, S.D.=0.69) 
แสดงถึงว่านกัเรียนมีความส าเร็จในโรงเรียนทางเลือก ด้านนกัเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียน
ดีขึน้เร่ืองความสุขในการเข้าชัน้เรียนของนักเรียนมากที่สุด และมีการกระจายตัวของข้อมูลน้อย 
กล่าวคือผู้ ตอบมีความคิดเห็นต่อนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกส่วนใหญ่ไปในทางเดียวกัน 
รองลงมา คือ มีแรงจูงใจในการเข้าชัน้เรียนมีค่าอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X̅= 4.27, S.D.=0.69) แสดง
ถึงว่านักเรียนมีความส าเร็จในโรงเรียนทางเลือก ด้านนักเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้
เร่ืองแรงจูงใจในการเข้าชัน้เรียนเป็นอันดับที่สอง และมีการกระจายตัวของข้อมูลน้อย กล่าวคือ 
ผู้ตอบมีความคิดเห็นต่อนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกส่วนใหญ่ไปในทางเดียวกนั ส่วนข้อค าถามที่
มีค่ารองลงมาจากอันดับที่สอง คือ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการแสวงหาความรู้มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด 
(X̅= 4.25, S.D.=0.66) แสดงถึงว่านักเรียนมีความส าเร็จในโรงเรียนทางเลือก ด้านนักเรียนสนใจ
เข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้เร่ืองนกัเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการแสวงหาความรู้เป็นอบัดบัที่สาม และ
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มีการกระจายตัวของข้อมูลน้อย โดยภาพรวมองค์ประกอบด้านนกัเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการ
เรียนดีขึน้มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.25, S.D.=0.66) แสดงถึงว่าความส าเร็จในโรงเรียน
ทางเลือก ด้านนกัเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้อยู่ในระดบัมากที่สดุ และมีการกระจาย
ตวัของข้อมลูน้อย กลา่วคือ ผู้ตอบสว่นใหญ่มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกนั 

องค์ประกอบด้านนกัเรียนมีทกัษะทางอารมณ์สงัคม พบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุด
คือ  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.40, S.D.=0.68) แสดงถึงว่านักเรียนมี
ความส าเร็จในโรงเรียนทางเลือก ด้านนักเรียนมีทักษะทางอารมณ์สังคมเร่ืองนักเรียนมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีมากที่สุด และมีการกระจายตัวของข้อมูลน้อย กล่าวคือผู้ ตอบมีความคิดเห็นต่อ
นักเรียนในโรงเรียนทางเลือกส่วนใหญ่ไปในทางเดียวกัน รองลงมา คือ รู้จักคงความสมัพันธ์กับ
ผู้ อ่ืนไว้มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.34, S.D.=0.69) แสดงถึงว่านักเรียนมีความส าเร็จใน
โรงเรียนทางเลือก ด้านนกัเรียนมีทักษะทางอารมณ์สงัคมเร่ืองรู้จกัคงความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนไว้เป็น
อันดับที่สอง และมีการกระจายตัวของข้อมูลน้อย กล่าวคือ ผู้ตอบมีความคิดเห็นต่อนักเรียนใน
โรงเรียนทางเลือกส่วนใหญ่ไปในทางเดียวกนั ส่วนข้อค าถามที่มีค่ารองลงมาจากอนัดบัที่สอง คือ 
มีความรับผิดชอบต่อความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนมีค่าอยู่ในระดบัมากที่สดุ (X̅= 4.29, S.D.=0.71) แสดง
ถึงว่านักเรียนมีความส าเร็จในโรงเรียนทางเลือก ด้านนักเรียนมีทักษะทางอารมณ์สังคมเร่ือง
นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนเป็นอับดับที่สาม โดยภาพรวมองค์ประกอบ
ด้านนกัเรียนมีทกัษะทางอารมณ์สงัคมมีค่าอยู่ในระดบัมากที่สุด (X̅= 4.29, S.D.=0.60) แสดงถึง
ว่าความส าเร็จในโรงเรียนทางเลือก ด้านนักเรียนมีทักษะทางอารมณ์สังคมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และมีการกระจายตวัของข้อมลูน้อย กลา่วคือ ผู้ตอบสว่นใหญ่มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกนั 

องค์ประกอบด้านนกัเรียนมีพฤติกรรมที่สงัคมยอมรับ พบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ
คือ มีจิตสาธารณะมี ค่าอยู่ ในระดับมากที่สุ ด(X̅= 4.43, S.D.=0.66) แสดงถึงว่านักเรียนมี
ความส าเร็จในโรงเรียนทางเลือก ด้านนักเรียนมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับเร่ืองนักเรียนมีจิต
สาธารณะมากที่สดุ และมีการกระจายตวัของข้อมลูน้อย กลา่วคือผู้ตอบมีความคิดเห็นต่อนกัเรียน
ในโรงเรียนทางเลือกสว่นใหญ่ไปในทางเดียวกนั รองลงมา คือ ไม่ท าตวัเป็นภาระของสงัคมมีค่าอยู่
ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.42, S.D.=0.64) แสดงถึงว่านักเรียนมีความส าเร็จในโรงเรียนทางเลือก 
ด้านนกัเรียนมีพฤติกรรมที่สงัคมยอมรับเร่ืองไม่ท าตวัเป็นภาระของสงัคมไว้เป็นอนัดบัที่สอง และมี
การกระจายตวัของข้อมลูน้อย กล่าวคือ ผู้ตอบมีความคิดเห็นต่อนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกส่วน
ใหญ่ไปในทางเดียวกนั สว่นข้อค าถามที่มีค่ารองลงมาจากอนัดบัที่สอง คือ มีคณุธรรมจริยธรรมใน
การใช้ชีวิตมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.37, S.D.=0.68) แสดงถึงว่านักเรียนมีความส าเร็จใน
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โรงเรียนทางเลือก ด้านนกัเรียนมีพฤติกรรมที่สงัคมยอมรับเร่ืองนกัเรียนมีคณุธรรมจริยธรรมในการ
ใช้ชีวิตเป็นอบัดบัที่สาม โดยภาพรวมองค์ประกอบด้านนกัเรียนมีพฤติกรรมที่สงัคมยอมรับมีค่าอยู่
ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.37, S.D.=0.57) แสดงถึงว่าความส าเร็จในโรงเรียนทางเลือก ด้าน
นักเรียนมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับอยู่ในระดับมากที่สุด และมีการกระจายตัวของข้อมูลน้อย 
กลา่วคือ ผู้ตอบสว่นใหญ่มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกนั 

องค์ประกอบด้านนกัเรียนมีทศันคติที่ดีต่อโรงเรียน พบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ 
แสดงความเป็นมิตรต่อครู บุคลากรมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.50, S.D.=0.63) แสดงถึงว่า
นักเรียนมีความส าเร็จในโรงเรียนทางเลือก ด้านนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนเร่ืองนักเรียน
แสดงความเป็นมิตรต่อครู บุคลากรมากที่สดุ และมีการกระจายตวัของข้อมลูน้อย กล่าวคือผู้ตอบ
มีความคิดเห็นต่อนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกส่วนใหญ่ไปในทางเดียวกัน รองลงมา คือ เป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้องมีค่าอยู่ในระดับมากที่สดุ (X̅= 4.43, S.D.=0.63) แสดงถึงว่านกัเรียนมี
ความส าเร็จในโรงเรียนทางเลือก ด้านนกัเรียนมีทศันคติที่ดีต่อโรงเรียนเร่ืองเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
รุ่นน้องไว้เป็นอนัดบัที่สอง และมีการกระจายตวัของข้อมลูน้อย กล่าวคือ ผู้ตอบมีความคิดเห็นต่อ
นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกสว่นใหญ่ไปในทางเดียวกนั ส่วนข้อค าถามที่มีค่ารองลงมาจากอนัดบั
ที่สอง คือ พดูกบัผู้ อ่ืนถึงโรงเรียนในทางที่ดีมีค่าอยู่ในระดบัมากที่สดุ (X̅= 4.42, S.D.=0.69) แสดง
ถึงว่านกัเรียนมีความส าเร็จในโรงเรียนทางเลือก ด้านนกัเรียนมีทศันคติที่ดีต่อโรงเรียนเร่ืองนกัเรียน
พดูกบัผู้ อ่ืนถึงโรงเรียนในทางที่ดีเป็นอบัดบัที่สาม โดยภาพรวมองค์ประกอบด้านนกัเรียนมีทศันคติ
ที่ดีต่อโรงเรียนมีค่าอยู่ในระดบัมากที่สดุ (X̅= 4.43, S.D.=0.55) แสดงถึงว่าความส าเร็จในโรงเรียน
ทางเลือก ด้านนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด และมีการกระจายตัวของ
ข้อมลูน้อย กลา่วคือ ผู้ตอบสว่นใหญ่มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกนั 

องค์ประกอบด้านนักเรียนมีอิสระแห่งตนและมีความเป็นตัวตนเฉพาะด้าน พบว่า ข้อ
ค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุดคือ เคารพสิทธิของตนเองในการคิด พูด อ่าน เขียนมีค่าอยู่ในระดบัมาก
ที่สดุ (X̅= 4.41, S.D.=0.61) แสดงถึงว่านกัเรียนมีความส าเร็จในโรงเรียนทางเลือก ด้านนกัเรียนมี
อิสระแห่งตนและมีความเป็นตัวตนเฉพาะด้านเร่ืองนักเรียนเคารพสิทธิของตนเองในการคิด พูด 
อ่าน เขียนและมีการกระจายตัวของข้อมูลน้อย กล่าวคือผู้ ตอบมีความคิดเห็นต่อนักเรียนใน
โรงเรียนทางเลือกสว่นใหญ่ไปในทางเดียวกนั รองลงมา คือ แสดงออกถึงความเป็นตวัของตวัเองมี
ค่าอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.40, S.D.=0.63) แสดงถึงว่านักเรียนมีความส าเร็จในโรงเรียน
ทางเลือก ด้านนกัเรียนมีอิสระแห่งตนและมีความเป็นตวัตนเฉพาะด้านเร่ืองแสดงออกถึงความเป็น
ตัวของตัวเองไว้เป็นอันดับที่สอง และมีการกระจายตัวของข้อมูลน้อย กล่าวคือ ผู้ ตอบมีความ
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คิดเห็นต่อนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกส่วนใหญ่ไปในทางเดียวกนั ส่วนข้อค าถามที่มีค่ารองลงมา
จากอันดับที่สอง คือ ไม่ละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืนมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅= 4.38, S.D.=0.65) 
แสดงถึงว่านกัเรียนมีความส าเร็จในโรงเรียนทางเลือก ด้านนกัเรียนมีอิสระแห่งตนและมีความเป็น
ตวัตนเฉพาะด้านเร่ืองนักเรียนไม่ละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืนเป็นอับดับที่สาม โดยภาพรวมองค์ประกอบ
ด้านนกัเรียนมีอิสระแห่งตนและมีความเป็นตัวตนเฉพาะด้านมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅= 4.36, 
S.D.=0.52) แสดงถึงว่าความส าเร็จในโรงเรียนทางเลือก ด้านนักเรียนมีอิสระแห่งตนและมีความ
เป็นตัวตนเฉพาะด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และมีการกระจายตัวของข้อมูลน้อย กล่าวคือ ผู้ตอบ
สว่นใหญ่มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกนั 

องค์ประกอบด้านนักเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตน พบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ มั่นใจว่าสามารถส าเร็จการศึกษาได้มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅= 4.46, S.D.=0.64) 
แสดงถึงว่านกัเรียนมีความส าเร็จในโรงเรียนทางเลือก ด้านนกัเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตน
เร่ืองนักเรียนมั่นใจว่าสามารถส าเร็จการศึกษาได้และมีการกระจายตัวของข้อมูลน้อย กล่าวคือ
ผู้ตอบมีความคิดเห็นต่อนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกส่วนใหญ่ไปในทางเดียวกัน รองลงมา คือ 
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุขมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.42, S.D.=0.67) แสดงถึงว่านักเรียนมี
ความส าเร็จในโรงเรียนทางเลือก ด้านนกัเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตนเร่ืองเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสขุเป็นอันดบัที่สอง และมีการกระจายตวัของข้อมูลน้อย กล่าวคือ ผู้ตอบมีความคิดเห็นต่อ
นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกสว่นใหญ่ไปในทางเดียวกนั ส่วนข้อค าถามที่มีค่ารองลงมาจากอนัดบั
ที่สอง คือ เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองในการเรียนรู้มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.35, 
S.D.=0.63) แสดงถึงว่านักเรียนมีความส าเร็จในโรงเรียนทางเลือก ด้านนักเรียนมีการรับรู้
ความสามารถแห่งตนเร่ืองนักเรียนเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองในการเรียนรู้ โดยภาพรวม
องค์ประกอบด้านนักเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตนมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅= 4.33, 
S.D.=0.55) 

แสดงถึงว่าความส าเร็จในโรงเรียนทางเลือก ด้านนกัเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตน
อยู่ในระดบัมากที่สดุ และมีการกระจายตวัของข้อมลูน้อย กล่าวคือผู้ตอบส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
แสดงถึงว่าความส าเร็จในโรงเรียนทางเลือก ด้านนักเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตนอยู่ใน
ระดบัมากที่สดุ และมีการกระจายตวัของข้อมลูน้อย กลา่วคือ ผู้ตอบส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการ
บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก 

4.1 ผลการวิเคราะห์สหสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรสงัเกตได้ในรูปแบบการวดัความสมัพันธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียน
ทางเลือก ซึ่งผลการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรสงัเกตได้ หรือ องค์ประกอบแฝงในรูปแบบ
ค่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก แสดงไว้ดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 ค่าความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการบริหารสถานศึกษาที่สง่ผลต่อความส าเร็จของ
นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกกบัความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 
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จากตาราง 6 เมื่อพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรสงัเกตได้ทัง้ 24 ตัว
แปร พบว่ามีค่าสหสมัพนัธ์ทางบวกแสดงถึงมีความสมัพนัธ์กนัในทางเดียวกนัโดยตวัแปรสงัเกตได้
มีความสมัพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรที่
จดัเป็นองค์ประกอบของตวัแปรแฝงมีความสมัพนัธ์กนัแสดงถึงว่าตัวแปรเหล่านีเ้ป็นองค์ประกอบ
ของตัวแปรแฝงสอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ผู้ วิจัย
สร้างขึน้ 

4.2 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวดั (Measurement Model) 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของตัวแปรแฝงจ านวน 7 ตัว

แปรแฝง ได้แก่ ปัจจยัด้านการน าองค์กร ปัจจยัด้านการให้ค าปรึกษาของครู ปัจจยัด้านการบริหาร
ด้านสมัพันธ์ชุมชน ปัจจัยด้านการจัดการบรรยากาศในโรงเรียน ปัจจัยด้านการบริหารบุคลากร 
ปัจจัยด้านวิธีการสอนของครู และด้านความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนัแบ่งออกเป็น 7 โมเดลดงันี ้

1) ปัจจัยด้านการน าองค์กร ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยัน
ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกตได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการน าองค์กรอย่างมีวิสยัทศัน์(X11) และ
ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (X12) โดยโมเดลการวดัองค์ประกอบของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนัปัจจยัด้านการน าองค์กร แสดงดงัภาพประกอบ 9 

 

ภาพประกอบ  9 โมเดลการวดัองค์ประกอบเชิงยืนยนั (อนัดบัสอง) ของปัจจยัด้านการน าองค์กร 
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จากภาพประกอบ 9 แสดงถึงความเที่ยงตรงเชิงองค์ประกอบที่ ใช้วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (อันดับสอง) เพื่อแสดงความเที่ยงตรงของปัจจัยด้านภาวะผู้ น าของ
ผู้ บริหาร ทัง้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ (X11) และด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (X12) ได้ปรับองค์ประกอบจากค่าเศษเหลือของตัวแปร โดยปรับเฉพาะค่า
ความสัมพันธ์ของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด 
ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนขององค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (อันดับสอง) สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า x2 = 24.07, df = 23, P-value = 
0.399, RMSEA= 0.011 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีเหล่านีก้ับเกณฑ์ของความกลมกลืนของโครงสร้าง
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ สรุปได้ว่าองค์ประกอบเชิงยืนยนั(อนัดบัสอง)ของปัจจยัด้านการน าองค์กร มี
ความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

2) ปัจจยัด้านการให้ค าปรึกษาของครู ผลการวิเคราะห์โมเดลการวดัองค์ประกอบเชิง
ยืนยันประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านรายการแสดงการให้ค าปรึกษา
(X21) ด้านการวางแผนนกัเรียนรายบุคคล (X22) และด้านการบริการตอบสนอง (X33) โดยโมเดล
การวัดองค์ประกอบของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยด้านการให้ค าปรึกษาของครู 
แสดงดงัภาพประกอบ 10 

 

ภาพประกอบ  10 โมเดลการวดัองค์ประกอบเชิงยืนยนั (อนัดบัสอง) ของปัจจยัด้านการให้
ค าปรึกษาของครู 
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จากภาพประกอบ 10 แสดงถึงความเที่ยงตรงเชิงองค์ประกอบที่ ใช้วิเค ราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (อันดับสอง) เพื่อแสดงความเที่ยงตรงของปัจจัยด้านภาวะผู้ น าของ
ผู้บริหาร ทัง้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านรายการแสดงการให้ค าปรึกษา(X21) ด้านการวางแผน
นักเรียนรายบุคคล (X22) และด้านการบริการตอบสนอง (X33) ได้ปรับองค์ประกอบจากค่าเศษ
เหลือของตัวแปร โดยปรับเฉพาะค่าความสัมพันธ์ของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรเพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องกบักรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ซึง่ผลการวิเคราะห์ดชันีความสอดคล้อง
กลมกลืนขององค์ประกอบเชิงยืนยนั (อันดับสอง) สอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า  x2 = 
23.48, df = 27, P-value = 0.659, RMSEA = 0.000 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีเหล่านีก้ับเกณฑ์ของ
ความกลมกลืนของโครงสร้างกับข้อมลูเชิงประจกัษ์ สรุปได้ว่าองค์ประกอบเชิงยืนยนั(อนัดบัสอง)
ของปัจจยัด้านการให้ค าปรึกษาของครู มีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

3) ปัจจัยด้านการบริหารด้านสัมพัน ธ์ชุมชน ผลการวิ เคราะห์โมเดลการวัด
องค์ประกอบเชิงยืนยันประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์โดยตรง (I31) และด้านการสร้างความสัมพันธ์โดยอ้อม (I32) โดยโมเดลการวัด
องค์ประกอบของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยด้านการบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน 
แสดงดงัภาพประกอบ 11 

 

ภาพประกอบ  11 โมเดลการวดัองค์ประกอบเชิงยืนยนั (อนัดบัสอง) ของปัจจยัด้านการบริหารด้าน
สมัพนัธ์ชมุชน 
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จากภาพประกอบ 11 แสดงถึงความเที่ยงตรงเชิงองค์ประกอบที่ ใช้วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (อันดับสอง) เพื่อแสดงความเที่ยงตรงของปัจจัยด้านภาวะผู้ น าของ
ผู้บริหาร ทัง้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการสร้างความสมัพันธ์โดยตรง ( I31) และด้านการสร้าง
ความสมัพันธ์โดยอ้อม (I32) ได้ปรับองค์ประกอบจากค่าเศษเหลือของตัวแปร โดยปรับเฉพาะค่า
ความสัมพันธ์ของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด 
ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนขององค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (อันดับสอง) สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า  x2 = 30.68, df = 22, P-value = 
0.103, RMSEA = 0.031 เมื่อพิจารณาค่าดชันีเหล่านีก้บัเกณฑ์ของความกลมกลืนของโครงสร้าง
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ สรุปได้ว่าองค์ประกอบเชิงยืนยนั(อนัดบัสอง)ของปัจจยัด้านการบริหารด้าน
สมัพนัธ์ชมุชน มีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

4) ปัจจัยด้านการจัดการบรรยากาศในโรงเรียน ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัด
องค์ประกอบเชิงยืนยันประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความปลอดภัย 
(I11) ด้านการเรียนการสอน (I12) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในโรงเรียน (I13) และด้าน
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (I14) โดยโมเดลการวัดองค์ประกอบของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนัปัจจยัด้านการจดัการบรรยากาศในโรงเรียน แสดงดงัภาพประกอบ 12 

 

ภาพประกอบ  12 โมเดลการวดัองค์ประกอบเชิงยืนยนั (อนัดบัสอง) ของปัจจยัด้านการจดัการ
บรรยากาศในโรงเรียน 
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จากภาพประกอบ 12 แสดงถึงความเที่ยงตรงเชิงองค์ประกอบที่ ใช้วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (อันดับสอง) เพื่อแสดงความเที่ยงตรงของปัจจัยด้านภาวะผู้ น าของ
ผู้บริหาร ทัง้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความปลอดภัย (I11) ด้านการเรียนการสอน (I12) ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในโรงเรียน ( I13) และด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (I14) ได้ปรับ
องค์ประกอบจากค่าเศษเหลือของตวัแปร โดยปรับเฉพาะค่าความสมัพันธ์ของความคลาดเคลื่อน
ของตัวแปรเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนขององค์ประกอบเชิงยืนยัน (อันดับสอง) สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยมี ค่า  x2 = 21.60, df = 20, P-value = 0.363, RMSEA = 0.014 เมื่ อ
พิจารณาค่าดัชนีเหล่านีก้บัเกณฑ์ของความกลมกลืนของโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้
ว่าองค์ประกอบเชิงยืนยัน(อันดับสอง)ของปัจจัยด้านการจัดการบรรยากาศในโรงเรียน มีความ
กลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

5) ปัจจัยด้านการบริหารบุคลากร ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดองค์ประกอบเชิง
ยืนยนัประกอบด้วยตวัแปรสงัเกตได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมของบุคลากร (I21) 
และด้านความผูกพันของบุคลากร ( I22) โดยโมเดลการวัดองค์ประกอบของการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนัปัจจยัด้านการบริหารบุคลากร แสดงดงัภาพประกอบ 13 

 

ภาพประกอบ  13 โมเดลการวดัองค์ประกอบเชิงยืนยนั (อนัดบัสอง) ของปัจจยัด้านการบริหาร
บคุลากร 
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จากภาพประกอบ 13 แสดงถึงความเที่ยงตรงเชิงองค์ประกอบที่ ใช้วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (อันดับสอง) เพื่อแสดงความเที่ยงตรงของปัจจัยด้านภาวะผู้ น าของ
ผู้บริหาร ทัง้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมของบุคลากร (I21) และด้านความผูกพัน
ของบุคลากร (I22) ได้ปรับองค์ประกอบจากค่าเศษเหลือของตัวแปร โดยปรับเฉพาะค่า
ความสัมพันธ์ของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด 
ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนขององค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (อันดับสอง) สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า  x2 = 16.42, df = 18, P-value = 
0.563, RMSEA = 0.000 เมื่อพิจารณาค่าดชันีเหล่านีก้บัเกณฑ์ของความกลมกลืนของโครงสร้าง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ว่าองค์ประกอบเชิงยืนยัน(อันดับสอง)ของปัจจัยด้านการบริหาร
บคุลากร มีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

6) ปัจจยัด้านวิธีการสอนของครู ผลการวิเคราะห์โมเดลการวดัองค์ประกอบเชิงยืนยนั
ประกอบด้วยตัวแปรสงัเกตได้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการก าหนดปัญหาหรือเตรียมการ (I41) 
ด้านการสอนหรือการสร้างแนวความคิด (I42) ด้านการสร้างกรอบที่มีวิจารณญาณ (I43) ด้าน
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (I44) และด้านการน าไปใช้ (I45) โดยโมเดลการวัดองค์ประกอบของ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัปัจจยัด้านวิธีการสอนของครู แสดงดงัภาพประกอบ 14 

 

ภาพประกอบ  14 โมเดลการวดัองค์ประกอบเชิงยืนยนั (อนัดบัสอง) ของปัจจยัด้านวิธีการสอนของ
ครู 
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จากภาพประกอบ 14 แสดงถึงความเที่ยงตรงเชิงองค์ประกอบที่ ใช้วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (อันดับสอง) เพื่อแสดงความเที่ยงตรงของปัจจัยด้านภาวะผู้ น าของ
ผู้บริหาร ทัง้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการก าหนดปัญหาหรือเตรียมการ ( I41) ด้านการสอนหรือ
การสร้างแนวความคิด (I42) ด้านการสร้างกรอบที่มีวิจารณญาณ (I43) ด้านวิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผล (I44) และด้านการน าไปใช้ (I45) ได้ปรับองค์ประกอบจากค่าเศษเหลือของตัวแปร โดย
ปรับเฉพาะค่าความสมัพนัธ์ของความคลาดเคลื่อนของตวัแปรเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกบักรอบ
แนวคิด ทฤษฎีที่ ใช้ในการศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของ
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (อันดับสอง) สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า  x2 = 21.18, df = 
19, P-value = 0.327, RMSEA = 0.017 เมื่อพิจารณาค่าดชันีเหลา่นีก้บัเกณฑ์ของความกลมกลืน
ของโครงสร้างกบัข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ว่าองค์ประกอบเชิงยืนยนั(อันดับสอง)ของปัจจัยด้าน
วิธีการสอนของครู มีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

7) ด้านความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัด
องค์ประกอบเชิงยืนยนัประกอบด้วยตวัแปรสงัเกตได้ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ นกัเรียนสนใจเข้าเรียน
และผลการเรียนดีขึน้ (Y1) นักเรียนมีทักษะทางอารมณ์สังคม (Y2) นักเรียนมีพฤติกรรมที่สงัคม
ยอมรับ (Y3) นักเรียนมีทศันคติที่ดีต่อโรงเรียน (Y4) นกัเรียนมีอิสระแห่งตนและมีความเป็นตวัตน
เฉพาะด้าน  (Y5) และนกัเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตน (Y6) โดยโมเดลการวดัองค์ประกอบ
ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้านความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก แสดง
ดงัภาพประกอบ 15 
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ภาพประกอบ  15 โมเดลการวดัองค์ประกอบเชิงยืนยนั (อนัดบัสอง) ของด้านความส าเร็จของ
นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 

จากภาพประกอบ 15 แสดงถึงความเที่ยงตรงเชิงองค์ประกอบที่ ใช้วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (อันดับสอง) เพื่อแสดงความเที่ยงตรงของปัจจัยด้านภาวะผู้ น าของ
ผู้บริหาร ทัง้ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ นักเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้ (Y1) นักเรียนมี
ทักษะทางอารมณ์สงัคม (Y2) นักเรียนมีพฤติกรรมที่สงัคมยอมรับ (Y3) นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
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โรงเรียน (Y4) นักเรียนมีอิสระแห่งตนและมีความเป็นตัวตนเฉพาะด้าน  (Y5) และนักเรียนมีการ
รับรู้ความสามารถแห่งตน (Y6) ได้ปรับองค์ประกอบจากค่าเศษเหลือของตัวแปร โดยปรับเฉพาะ
ค่าความสมัพันธ์ของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด 
ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนขององค์ประกอบเชิง
ยืนยนั (อนัดบัสอง) สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยมีค่า x2 = 312.71, df = 294, P-value = 
0.217, RMSEA = 0.012 เมื่อพิจารณาค่าดชันีเหล่านีก้ับเกณฑ์ของความกลมกลืนของโครงสร้าง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ว่าองค์ประกอบเชิงยืนยัน(อันดับสอง)ของด้านความส าเร็จของ
นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก มีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

4.3 ผลการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหาร
สถานศกึษาที่สง่ผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 

1) ผลการวิเคราะห์และตรวจสอบความกลมกลืนของโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียน
ทางเลือก (ก่อนการพฒันา) ดงัภาพประกอบ 16 

 
 

ภาพประกอบ  16 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัทางการบริหาร
สถานศึกษาที่สง่ผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก (ก่อนการพฒันา) 
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จากภาพประกอบ 16 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย
ทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก ก่อนการ
พัฒนา พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ในแต่ละตัวแปรของโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเป็น
องค์ประกอบเชิงยืนยนั เป็นองค์ประกอบทกุตวัในโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ

แต่เมื่ อพิจารณาค่าปัจจัยที่ส่ งผลทางตรงและทางอ้อมก่อนปรับโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พบว่า ปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก  ตามกรอบแนวคิดมีทัง้หมด 6 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัด้านการน าองค์กร 
ปัจจยัด้านการให้ค าปรึกษาของครู ปัจจยัด้านการบริหารด้านสมัพนัธ์ชุมชน ปัจจยัด้านการจดัการ
บรรยากาศในโรงเรียน ปัจจยัด้านการบริหารบุคลากร และปัจจยัด้านวิธีการสอนของครู แต่พบว่า 
มี 4 ปัจจยัที่ส่งผลทางตรงต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก ได้แก่ ปัจจยัด้านการน า
องค์กร ปัจจัยด้านการบริหารบุคลากร ปัจจัยด้านการบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน และปัจจัยด้าน
วิธีการสอนของครู อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และ .05 

ส่วนปัจจัยที่ส่งผลทางอ้อมต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก ได้แก่ 
ปัจจัยด้านการน าองค์กร ปัจจัยด้านการให้ค าปรึกษาของครู ที่ส่งผลทางอ้อมต่อความส าเร็จของ
นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก โดยผ่านปัจจยัด้านการจดัการบรรยากาศในโรงเรียน ปัจจยัด้านการ
บริหารบุคลากร ปัจจยัด้านการบริหารด้านสมัพนัธ์ชุมชน และปัจจยัด้านวิธีการสอนของครู อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

ตาราง  7 ค่าสถิติใช้วดัความกลมกลืนของโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัทางการ
บริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก (ก่อนการพฒันา) 

ดชัน ี ค่าสถิต ิ

χ2 722.41 

df 238 
P-value 0.000 

GFI 0.87 
AGFI 0.84 
CFI 0.99 

SRMR 0.04 
RMSEA 0.07 
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จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องของโมเดลโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่า Chi-Square, P-value, df, GFI, 
AGFI, CFI, SRMR, RMSEA โดยค่าทัง้หมดอยู่ในต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน แสดงถึงความไม่
สอดคล้องกลมกลืนของโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงสาเหตกุบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยสามารถสรุป
ค่าทางสถิติของโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัที่ส่งผลต่อความสขุในการท างานของ
ครูสังกัดกรุงเทพมหานครโดยพิจารณาค่าทางสถิติดังต่อไปนี ้ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มีค่า
เท่ากับ 722.41 ค่าความน่าจะเป็น (P-value) มีค่าเท่ากับ 0.000 ค่าองศาอิสระ(df) มีค่าเท่ากับ 
238 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.87 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.84 ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 
0.99 ดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ (SRMR) 0.04 ค่ารากก าลังสอง
เฉลี่ยในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากบั 0.07 

2) ผลการวิเคราะห์และตรวจสอบความกลมกลืนของโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียน
ทางเลือก ที่ท าการพัฒนาโดยปรับเฉพาะค่าความสัมพันธ์ของความคลาดเคลื่อนของตัวแปร
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกบักรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา หรือเพื่อให้มีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้ วิจัยใช้โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก (หลังการพัฒนา) ดัง
ภาพประกอบ 17 
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ภาพประกอบ  17 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัทางการบริหาร
สถานศึกษาที่สง่ผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก (หลงัการพฒันา) 

จากภาพประกอบ 17 ผลการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก (หลัง
การพัฒนา) ตามโครงสร้างความสมัพันธ์เชิงสาเหตุ พบว่า ตัวแปรสงัเกตได้ในแต่ละตัวแปรแฝง
ของโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุถือว่าเป็นองค์ประกอบที่แท้จริงสอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และสอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษา
ค้นคว้าผลการวิเคราะห์พบว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ก าหนดเป็นเส้นที่ส่งผลตามโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตทุกุเส้นสง่ผลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันี ้

1. ปัจจัยด้านการน าองค์กร ส่งอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการจัดการบรรยากาศใน
โรงเรียน โดยมีค่าของอิทธิพลเท่ากบั 0.92 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

2. ปัจจัยด้านการน าองค์กร ส่งอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการบริหารบุคลากร โดยมีค่า
ของอิทธิพลเท่ากบั 0.89 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

3. ปัจจัยด้านการน าองค์กร ส่งอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน 
โดยมีค่าของอิทธิพลเท่ากบั 0.63 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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4. ปัจจยัด้านการน าองค์กร ส่งอิทธิพลต่อปัจจยัด้านวิธีการสอนของครู โดยมีค่าของ
อิทธิพลเท่ากบั 0.68 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

5. ปัจจัยด้านการน าองค์กร ส่งอิทธิพลต่อปัจจัยด้านความส าเร็จของนักเรียนใน
โรงเรียนทางเลือก โดยมีค่าของอิทธิพลเท่ากบั -1.10 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

6. ปัจจัยด้านการให้ค าปรึกษาของครู ส่งอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการบริหารด้าน
สมัพนัธ์ชมุชน โดยมีค่าของอิทธิพลเท่ากบั 0.28 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

7. ปัจจัยด้านการให้ค าปรึกษาของครู ส่งอิทธิพลต่อปัจจัยด้านวิธีการสอนของครู 
โดยมีค่าของอิทธิพลเท่ากบั 0.45 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

8. ปัจจัยด้านการให้ค าปรึกษาของครู ส่งอิทธิพลต่อปัจจัยด้านความส าเร็จของ
นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก โดยมีค่าของอิทธิพลเท่ากบั -0.04 อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

9. ปัจจยัด้านการบริหารด้านสมัพันธ์ชุมชน ส่งอิทธิพลต่อปัจจยัด้านวิธีการสอนของ
ครู โดยมีค่าของอิทธิพลเท่ากบั -0.20 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

10. ปัจจัยด้านการจัดการบรรยากาศในโรงเรียน ส่งอิทธิพลต่อปัจจัยด้าน
ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก โดยมีค่าของอิทธิพลเท่ากบั 0.37 อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

11. ปัจจยัด้านการบริหารบุคลากร ส่งอิทธิพลต่อปัจจยัด้านความส าเร็จของนกัเรียน
ในโรงเรียนทางเลือก โดยมีค่าของอิทธิพลเท่ากบั 0.46 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

12. ปัจจัยด้านการบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน ส่งอิทธิพลต่อปัจจัยด้านความส าเร็จ
ของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก โดยมีค่าของอิทธิพลเท่ากับ 0.28 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 

13. ปัจจัยด้านวิธีการสอนของครู ส่งอิทธิพลต่อปัจจัยด้านความส าเร็จของนักเรียน
ในโรงเรียนทางเลือก โดยมีค่าของอิทธิพลเท่ากบั 0.94 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

ผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก (หลังการพัฒนา) ในส่วน
ปัจจัยที่ส่งผลทางตรงต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก เรียงตามค่าน า้หนักมี 5 
ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านการน าองค์กร (DE = -1.10) 2) ปัจจัยด้านวิธีการสอนของครู (DE = 
0.94) 3) ปัจจัยด้านการบริหารบุคลากร (DE = 0.46) 4) ปัจจัยด้านการจัดการบรรยากาศใน
โรงเรียน (DE = 0.37) และ5) ปัจจยัด้านการบริหารด้านสมัพนัธ์ชมุชน (DE = 0.28) 
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ตาราง  8 ค่าสถิติใช้วดัความกลมกลืนของของโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยั
ทางการบริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก (หลงัการ
พฒันา) 

ดชัน ี ค่าสถิต ิ

χ2 190.02 

df 165 
P-value 0.089 

GFI 0.96 
AGFI 0.93 
CFI 1.00 

SRMR 0.02 
RMSEA 0.02 

 
จากตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตมุีค่าดชันีความ

สอดคล้องของโมเดลโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่า Chi-Square, P-value, df, GFI, 
AGFI, CFI, SRMR,โดยค่าทัง้หมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แสดงถึงความสอดคล้องกลมกลืนของ
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยสามารถสรุปค่าทางสถิติของ
โครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัทางการบริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก  โดยพิจารณาค่าทางสถิติดังต่อไปนี ้ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มี
ค่าเท่ากับ 190.02 ค่าความน่าจะเป็น (P-value) มีค่าเท่ากับ 0.089 ค่าองศาอิสระ (df) มีค่า
เท่ากบั 165 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั 0.96 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน
ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.93 ดชันีวดัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 
1.00 ดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ (SRMR) 0.02 ค่ารากก าลังสอง
เฉลี่ยในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากบั 0.02 โดยปัจจยัด้านการน าองค์กร ปัจจยัด้านการ
ให้ค าปรึกษาของครู ปัจจัยด้านการจัดการบรรยากาศในโรงเรียน ปัจจัยด้านการบริหารบุคลากร 
ปัจจัยด้านการบริหารด้านสมัพันธ์ชุมชน และปัจจัยด้านวิธีการสอนของครู ส่งผลทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมไปยังปัจจัยด้านความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก ซึ่งสามารถอธิบายได้คิด
เป็นร้อยละ 75 
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3) ค่าสัมประสิทธ์ิของโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก แสดงดงัตาราง 9 

ตาราง  9 ค่าสมัประสิทธ์ิของโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัท่ีสง่ผลต่อความส าเร็จ
ของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 

 

จากตาราง 9 พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อความส าเร็จของนักเรียนใน
โรงเรียนทางเลือก โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ปัจจัยที่ส่งผลโดยรวมต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติประกอบด้วย 3 ปัจจยั โดยเรียงจากล าดบัของค่าที่ส่งผลโดยรวมมากที่สดุได้แก่ 
ปัจจยัด้านวิธีการสอนของครู มีค่าที่สง่ผลโดยรวมต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 
มีค่าเท่ากบั 0.94 รองลงมา คือ ปัจจยัด้านการบริหารบุคลากร ที่ส่งผลโดยรวมต่อความส าเร็จของ
นักเรียนในโรงเรียนทางเลือก มีค่าเท่ากับ 0.46 และปัจจัยด้านการให้ค าปรึกษาของครู ที่ส่งผล
โดยรวมต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก มีค่าเท่ากบั 0.41 

ในด้านปัจจัยที่ส่งทางตรงต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติประกอบด้วยปัจจยั 3 โดยเรียงจากล าดบัของค่าที่ส่งผลทางตรงมากที่สดุ ได้แก่ 
ปัจจยัด้านวิธีการสอนของครู ที่ส่งผลทางตรงต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก มีค่า
เท่ากบั 0.94 รองลงมา คือ ปัจจยัด้านการบริหารบุคลากร มีค่าที่ส่งผลทางตรงต่อความสุขในการ
ท างานของครูสงักัดกรุงเทพมหานครมีค่าเท่ากับ 0.46 และปัจจัยด้านการให้ค าปรึกษาของครู ที่
สง่ผลทางตรงต่อความสขุในการท างานของครูสงักดักรุงเทพมหานครมีค่าเท่ากบั 0.41 
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ในด้านปัจจยัที่ส่งผลทางอ้อมต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติประกอบด้วย 3 ปัจจัย โดยเรียงจากล าดับของค่าที่ส่งผลทางอ้อมมากที่สุด 
ได้แก่ ปัจจยัด้านการน าองค์กร ส่งผลอ้อมผ่านปัจจยัด้านการจดัการบรรยากาศในโรงเรียน ปัจจัย
ด้านการบริหารบุคลากร ปัจจยัด้านการบริหารด้านสมัพันธ์ชุมชน และปัจจยัด้านวิธีการสอนของ
ครู ที่ส่งผลทางอ้อมไปยงัความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก  มีค่าที่ส่งผลเท่ากับ 1.46 
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการให้ค าปรึกษาของครู ส่งผลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านการจัดการ
บรรยากาศในโรงเรียน ปัจจัยด้านการบริหารบุคลากร ปัจจัยด้านการบริหารด้านสมัพันธ์ชุมชน 
และปัจจัยด้านวิธีการสอนของครู ส่งผลทางอ้อมไปยังความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียน
ทางเลือก  มีค่าเท่ากับ 0.45 และปัจจัยด้านการบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน ส่งผลทางอ้อมผ่าน
ปัจจัยด้านวิธีการสอนของครู มีค่าที่ส่งผลทางอ้อมไปยังความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียน
ทางเลือก มีเท่ากบั -0.18 

2. ปัจจัยที่ส่ งผลโดยรวมต่อวิ ธีการสอนของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ
ประกอบด้วย 3 ปัจจยัโดยเรียงจากล าดบัของค่าที่สง่ผลโดยรวมมากที่สดุ ได้แก่ ปัจจยัด้านการน า
องค์กรที่ส่งผลโดยรวมต่อวิธีการสอนของครู มีค่าเท่ากับ 0.56 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการให้
ค าปรึกษาของครู ที่ส่งผลโดยรวมต่อวิธีการสอนของครู มีค่าเท่ากับ 0.39 และปัจจัยด้านการ
บริหารด้านสมัพนัธ์ชมุชน ที่สง่ผลโดยรวมต่อวิธีการสอนของครู มีค่าเท่ากบั -0.20 

ในด้านปัจจัยที่ส่งทางตรงต่อวิธีการสอนของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ 
ประกอบด้วยปัจจยั 3 โดยเรียงจากล าดบัของค่าที่สง่ผลทางตรงมากที่สดุ ได้แก่ ปัจจยัด้านการน า
องค์กรที่ส่งผลทางตรงต่อวิธีการสอนของครู มีค่าเท่ากับ 0.68 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการให้
ค าปรึกษาของครู ที่ส่งผลทางตรงต่อวิธีการสอนของครู มีค่าเท่ากับ 0.45 และปัจจัยด้านการ
บริหารด้านสมัพนัธ์ชุมชน ที่สง่ผลทางตรงต่อวิธีการสอนของครู มีค่าเท่ากบั -0.20 

ในด้านปัจจยัที่ส่งผลทางอ้อมต่อวิธีการสอนของครู อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ มี
ทัง้หมด 2 ปัจจัย โดยเรียงจากล าดับของค่าที่ส่งผลทางอ้อมมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านการน า
องค์กรส่งผลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านการบริหารด้านสมัพันธ์ชุมชนส่งผ่านไปยังปัจจัยด้านวิธีการ
สอนของครู มีค่าเท่ากับ -0.12 และปัจจัยด้านการให้ค าปรึกษาของครูส่งผลทางอ้อมผ่านปัจจัย
ด้านการบริหารด้านสมัพนัธ์ชมุชน สง่ผ่านไปยงัปัจจยัด้านวิธีการสอนของครู มีค่าเท่ากบั -0.06 

3. ปัจจยัที่ส่งผลโดยรวมต่อการบริหารด้านสมัพนัธ์ชุมชน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ประกอบด้วย 2 ปัจจยัโดยเรียงจากล าดบัของค่าที่สง่ผลโดยรวมมากที่สดุ ได้แก่ ปัจจยัด้านการน า
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องค์กร ที่ส่งผลโดยรวมต่อการบริหารด้านสมัพันธ์ชุมชน มีค่าเท่ากับ 0.63 และปัจจยัด้านการให้
ค าปรึกษาที่สง่ผลโดยรวมต่อการบริหารด้านสมัพนัธ์ชมุชน มีค่าเท่ากบั 0.28 

4. ปัจจัยที่ส่งผลโดยรวมต่อการบริหารบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ
ประกอบด้วย 1 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการน าองค์กร ที่ส่งผลโดยรวมต่อการบริหารบุคลากร มีค่า
เท่ากบั 0.89 

5. ปัจจัยที่ส่งผลโดยรวมต่อการจัดการบรรยากาศในโรงเรียน อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติประกอบด้วย 1 ปัจจยั คือ ปัจจยัด้านการน าองค์กร ที่ส่งผลโดยรวมต่อการจดัการบรรยากาศ
ในโรงเรียน มีค่าเท่ากบั 0.92 

ส าหรับตัวแปรแฝงภายในทัง้ 6 ปัจจัยในโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ได้แก่ 
ปัจจัยด้านการน าองค์กร ปัจจัยด้านการให้ค าปรึกษาของครู ปัจจัยด้านการจัดการบรรยากาศใน
โรงเรียน ปัจจัยด้านการบริหารบุคลากร ปัจจัยด้านการบริหารด้านสมัพันธ์ชุมชน และปัจจัยด้าน
วิธีการสอนของครู มีค่าสัมประสิทธ์ิการท านายโดยเรียงล าดับค่าสมัประสิทธ์ิการท านายจากค่า
อ านาจในการท านายสูงที่สุด ได้แก่ สมัประสิทธ์ิการท านายของปัจจัยด้านการจดัการบรรยากาศ
ในโรงเรียน และปัจจัยด้านวิธีการสอนของครู มีค่าเท่ากับ 0.85 เท่ากัน (คิดเป็นร้อยละ 85) 
รองลงมา คือ สมัประสิทธ์ิการท านายของปัจจยัด้านการบริหารบคุลากร มีค่าเท่ากบั 0.79 (คิดเป็น
ร้อยละ 79) สมัประสิทธ์ิการท านายของปัจจยัด้านการบริหารด้านสมัพนัธ์ชุมชน มีค่าเท่ากบั 0.78 
(คิดเป็นร้อยละ 78) และสมัประสิทธ์ิการท านายของปัจจยัด้านความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียน
ทางเลือก มีค่าเท่ากบั 0.75 (คิดเป็นร้อยละ 75) 

สรุปผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผ ลต่อ
ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก (หลงัการพัฒนา) ในส่วนปัจจัยที่ส่งผลทางตรงต่อ
ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก เรียงตามค่าน า้หนกัมี 5 ปัจจยั ได้แก่ 1) ปัจจยัด้าน
การน าองค์กร (DE = -1.10) 2) ปัจจัยด้านวิธีการสอนของครู (DE = 0.94) 3) ปัจจัยด้านการ
บริหารบุคลากร (DE = 0.46) 4) ปัจจยัด้านการจดัการบรรยากาศในโรงเรียน (DE = 0.37) และ5) 
ปัจจยัด้านการบริหารด้านสมัพนัธ์ชมุชน (DE = 0.28) 

ในส่วนปัจจัยที่ส่งผลทางอ้อมต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก เรียง
ตามค่าน า้หนกัมี 2 ปัจจยั ได้แก่ 1) ปัจจยัด้านการน าองค์กร (IE = 1.46) และ 2) ปัจจยัด้านการให้
ค าปรึกษาของครู (IE = 0.45) 
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บทท่ี 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัย เร่ือง โมเดลปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่อสร้างและทดสอบความสอดคล้องโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างปัจจัยการ

ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนกัเรียน
ในโรงเรียนทางเลือกสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษา
ทางเลือก ดงันี ้

1. เพื่อศึกษาระดับความส าเร็จของนักเรียน (Student Success) ในโรงเรียนทางเลือก
สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชนที่จดัการศึกษาทางเลือก 

2. เพื่อศึกษาโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหาร
สถานศกึษาที่สง่ผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
สง่เสริมการศกึษาเอกชนที่จดัการศกึษาทางเลือก 

3. เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของปัจจัย
ทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกสังกัด
ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชนที่จดัการศกึษาทางเลือก 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
วิธีการด าเนินการวิจยัประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือ การวิจยั การ

เก็บรวบรวมข้อมลู และการวิเคราะห์ มีรายละเอียดดงันี ้
1) ประชากรและกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาทางเลือก

สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาทางเลือก จ านวน 26  
โรงเรียน  ประกอบด้วยผู้บริหาร จ านวน 26 คน และครู จ านวน  645 คน การก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี  ้โดยใช้โดยใช้วิ ธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน  (Multi-stage  
sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) แบ่งเป็น ผู้บริหาร จ านวน 26 คน และครู จ านวน 393 คน 
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ใช้วิธีการสุ่มแบบมีระบบ (Systematic random sampling) ในการสุ่มตวัอย่างจากครูของโรงเรียน
แต่ละโรงเรียน 

2) เคร่ืองมือการวิจยั 
เค ร่ืองมือที่ ใช้การวิจัย เป็นแบบสอบถามประมาณ ค่า 5 ระดับ  (Rating Scale) 

ประกอบด้วย แบบสอบถามเก่ียวกับความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก  การน าองค์กร 
การให้ค าปรึกษาของครู การบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน การจัดการบรรยากาศในโรงเรียน การ
บริหารบุคลากร และวิธีการสอนของครู   จ านวน 90 ข้อ ในด้านกระบวนการหาคุณภาพเคร่ืองมือ
ท าโดยการน าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ
ในลักษณะความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา และน าแบบสอบถามไปปรับปรุงตามค า แนะน า ของ
ผู้ เชี่ยวชาญ และน า ไปทดลองใช้กบักลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 50 คน แล้วน ามาวิเคราะห์หา
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมทุกข้อผลปรากฏว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 

-0.20 ถึง 0.82 และหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (α - Alpha 
Coefficient) ผลปรากฏว่าแบบสอบถามแต่ละตอนมีค่าความเชื่อมัน่อยู่ระหว่าง 0.86 ถึง 0.93 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามโมเดลปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ

ของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกที่สร้างขึน้และผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือแล้วไป
เก็บข้อมลูโดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ผู้วิจยัขอหนงัสือน าจากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒถึงโรงเรียน
การศกึษาทางเลือกสงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างเพื่อ
ขอความอนเุคราะห์ในการเข้าเก็บรวบรวมข้อมลูจากบุคลากร 

2. ผู้ วิจัยน าแบบสอบถาม โมเดลปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกพร้อมหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒไปติดต่อประสานงานกับผู้ ประสานงานของโรงเรียนการศึกษาทางเลือกสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนต่าง ๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเข้าเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากบคุลากร 

3. ผู้ วิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน ผ่านทางผู้ ประสานงานของ
สถานศึกษาต่าง ๆ จากนัน้น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบและให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลทัง้หมด 3 เดือนตัง้แต่เร่ิมยืนหนังสือขอความ
อนเุคราะห์ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา ตัง้แต่เดือน กรกฎาคม 2564 – กนัยายน 2564 
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การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
น าแบบสอบถามทัง้หมดมาตรวจให้คะแนนและตรวจสอบความสมบรูณ์ของการตอบ ได้

แบบสอบถามที่สมบรูณ์ แล้วน าผลการตอบมาลงรหสั  เพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูต่อไป  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
1. ข้อมูลพืน้ฐานเพื่อให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพและ

ลักษณะของตัวแปร โดยใช้ค่าสถิติพืน้ฐาน ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สมัประสิทธ์ิการกระจาย ความเบ้ ความโด่ง สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS 

2. น าข้อมูลมาด าเนินการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Model: SEM) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

สรุปผลการวิจัย 
โมเดลปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียน

ทางเลือกสามารถสรุปผลงานวิจยัได้ดงันี ้
1. ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.24 ถึง 

4.43 โดยในแต่ละองค์ประกอบรายด้าน พบดงันี ้ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ ด้านนกัเรียนมีทศันคติ
ที่ดีต่อโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด (X̅= 4.43, S.D.=0.55) รองลงมาคือ ด้านนักเรียนมี
พฤติกรรมที่สงัคมยอมรับ (X̅= 4.37, S.D.=0.57) รองลงมาคือ ด้านนักเรียนมีอิสระแห่งตนและมี
ความเป็นตัวตนเฉพาะด้าน (X̅= 4.36, S.D.=0.52) รองลงมาคือ ด้านนักเรียนมีการรับ รู้
ความสามารถแห่งตน (X̅= 4.33, S.D.=0.55) รองลงมาคือ ด้านนกัเรียนมีทกัษะทางอารมณ์สงัคม 
(X̅= 4.29, S.D.=0.60) และ ด้านนักเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึ น้  ( X̅= 4.24, 
S.D.=0.58) ตามล าดบั 

2. ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกรายข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.16 ถึง 
4.50 โดยความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกรายข้อในแต่ละด้าน พบดงันี ้

2.1 ด้านนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ แสดงความเป็น
มิตรต่อครู บุคลากร (X̅= 4.50, S.D.=0.63) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือ ตัง้ใจปฏิบติัตามกฎของ
โรงเรียน (X̅= 4.40, S.D.=0.63) 

2.2 ด้านนกัเรียนมีพฤติกรรมที่สงัคมยอมรับ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ มีจิตสาธารณะ 
(X̅= 4.43, S.D.=0.66) และข้อที่มี ค่าเฉลี่ ยต ่ าสุดคือ ไม่พูดจ้วงจาบหยาบคาย (X̅= 4.28, 
S.D.=0.70) 
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2.3 ด้านนักเรียนมีอิสระแห่งตนและมีความเป็นตัวตนเฉพาะด้าน  ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ เคารพสิทธิของตนเองในการคิด พูด อ่าน เขียน (X̅= 4.41, S.D.=0.61) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต ่าสดุคือ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของบุคคลอ่ืนได้ง่าย (X̅= 4.32, S.D.=0.64) และตดัสินใจได้
ด้วยตนเอง (X̅= 4.32, S.D.=0.67) 

2.4 ด้านนักเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มั่นใจว่า
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ (X̅= 4.46, S.D.=0.64) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุคือ ตัง้ใจเรียนรู้อย่าง
มีสมาธิ (X̅= 4.20, S.D.=0.67) 

2.5 ด้านนกัเรียนมีทกัษะทางอารมณ์สงัคม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ มีมนุษยสมัพนัธ์
ที่ดี (X̅= 4.40, S.D.=0.68) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุคือ มีความเข้าใจผู้ อ่ืน (X̅= 4.16, S.D.=0.71) 

2.6 ด้านนักเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มี
ความสุขในการเข้าชัน้เรียน (X̅= 4.33, S.D.=0.69) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือ ตัง้ใจโดยรีบเร่ง
เข้าเรียนแต่ละรายวิชา (X̅= 4.16, S.D.=0.71) 

3. โมเดลโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก สรุปได้ว่า 

3.1 ปัจจัยด้านการน าองค์กร ส่งอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการจัดการบรรยากาศใน
โรงเรียน โดยมีค่าของอิทธิพลเท่ากบั 0.92 

3.2 ปัจจัยด้านการน าองค์กร ส่งอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการบริหารบุคลากร โดยมีค่า
ของอิทธิพลเท่ากบั 0.89 

3.3 ปัจจยัด้านการน าองค์กร ส่งอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการบริหารด้านสมัพันธ์ชุมชน 
โดยมีค่าของอิทธิพลเท่ากบั 0.63 

3.4 ปัจจัยด้านการน าองค์กร ส่งอิทธิพลต่อปัจจัยด้านวิธีการสอนของครู โดยมีค่า
ของอิทธิพลเท่ากบั 0.68 

3.5 ปัจจัยด้านการน าองค์กร ส่งอิทธิพลต่อปัจจัยด้านความส าเร็จของนักเรียนใน
โรงเรียนทางเลือก โดยมีค่าของอิทธิพลเท่ากบั -1.10 

3.6 ปัจจัยด้านการให้ค าปรึกษาของครู ส่งอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการบริหารด้าน
สมัพนัธ์ชมุชน โดยมีค่าของอิทธิพลเท่ากบั 0.28 

3.7 ปัจจัยด้านการให้ค าปรึกษาของครู ส่งอิทธิพลต่อปัจจัยด้านวิธีการสอนของครู 
โดยมีค่าของอิทธิพลเท่ากบั 0.45 
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3.8 ปัจจัยด้านการให้ค าปรึกษาของครู ส่งอิทธิพลต่อปัจจัยด้านความส าเร็จของ
นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก โดยมีค่าของอิทธิพลเท่ากบั -0.04 

3.9 ปัจจยัด้านการบริหารด้านสมัพนัธ์ชมุชน ส่งอิทธิพลต่อปัจจยัด้านวิธีการสอนของ
ครู โดยมีค่าของอิทธิพลเท่ากบั -0.20 

3.10 ปัจจัยด้านการจัดการบรรยากาศในโรงเรียน ส่งอิทธิพลต่อปัจจัยด้าน
ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก โดยมีค่าของอิทธิพลเท่ากบั 0.37 

3.11 ปัจจัยด้านการบริหารบุคลากร ส่งอิทธิพลต่อปัจจัยด้านความส าเร็จของ
นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก โดยมีค่าของอิทธิพลเท่ากบั 0.46 

3.12 ปัจจยัด้านการบริหารด้านสมัพันธ์ชุมชน ส่งอิทธิพลต่อปัจจัยด้านความส าเร็จ
ของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก โดยมีค่าของอิทธิพลเท่ากบั 0.28 

3.13 ปัจจยัด้านวิธีการสอนของครู ส่งอิทธิพลต่อปัจจยัด้านความส าเร็จของนกัเรียน
ในโรงเรียนทางเลือก โดยมีค่าของอิทธิพลเท่ากบั 0.94 

ดงันัน้ ปัจจยัที่ส่งผลทางตรงต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก เรียงตาม
ค่าน า้หนักมี 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านการน าองค์กร (-1.10) 2) ปัจจัยด้านวิธีการสอนของครู 
(0.94) 3) ปัจจัยด้านการบริหารบุคลากร (0.46) 4) ปัจจัยด้านการจัดการบรรยากาศในโรงเรียน 
(0.37) และ5) ปัจจัยด้านการบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน (0.28) ในส่วนปัจจัยที่ส่งผลทางอ้อมต่อ
ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก เรียงตามค่าน า้หนกัมี 2 ปัจจยั ได้แก่ 1) ปัจจยัด้าน
การน าองค์กร (1.46) และ 2) ปัจจยัด้านการให้ค าปรึกษาของครู(0.45) 

4. สรุปค่าความกลมกลืนทางสถิติของโมเดลปัจจยัทางการบริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อ
ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก สรุปได้ว่า ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 
190.02 ค่าความน่าเป็น (P-Value) มีค่าเท่ากับ 0.086 ค่าองศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 165 ค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.96 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.93 ดชันีวดัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากบั 1.00 ดชันีราก
มาตรฐานของค่าเฉลี่ยก าลงัสองของส่วนที่เหลือ (SRMR) มีค่าเท่ากบั 0.02 ค่ารากก าลงัสองเฉลี่ย
ในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากบั 0.02 ผลการวิเคราะห์และตรวจสอบความกลมกลืนของ
แบบจ าลองเชิงทฤษฎี พบว่า โครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุที่ท าการพฒันามีความสอดคล้อง
กลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจักษ์ โดยปัจจยัทัง้หมด ได้แก่ ปัจจยัด้านการน าองค์กร ปัจจัยด้านการ
ให้ค าปรึกษาของครู ปัจจัยด้านการจัดการบรรยากาศในโรงเรียน ปัจจัยด้านการบริหารบุคลากร 
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ปัจจัยด้านการบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน ปัจจัยด้านวิธีการสอนของครู ที่ ส่งผลทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมไปยงัปัจจยัด้านความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกซึง่สง่ผล คิดเป็นร้อยละ 75 

อภปิรายผลการวิจัย 
1. จากศึกษา พบว่า ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกรายข้อมีค่าเฉลี่ย อยู่

ระหว่าง 4.16 ถึง 4.50 โดยภาพรวมความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ มีค่าเฉลี่ย 4.34 เมื่อเรียงล าดบัองค์ประกอบของความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก
จากมากไปน้อย องค์ประกอบด้านนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับ
มากที่สดุ มีค่าเฉลี่ย 4.43 รองลงมาคือองค์ประกอบด้านนกัเรียนมีพฤติกรรมที่สงัคมยอมรับ อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ย 4.37 รองลงมาคือองค์ประกอบด้านนักเรียนมีอิสระแห่งตนและมีความ
เป็นตวัตนเฉพาะด้าน อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ย 4.36 รองลงมาคือองค์ประกอบด้านนกัเรียน
มีการรับรู้ความสามารถแห่งตน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมาคือองค์ประกอบ
ด้านนักเรียนมีทักษะทางอารมณ์สงัคม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.29 และ องค์ประกอบ
ด้านความนักเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้  อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.24 
ตามล าดบั 

1.1 องค์ประกอบด้านนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน ผู้ บริหารและครูโรงเรียน
ทางเลือกมีความคิดเห็นว่านกัเรียนแสดงความเป็นมิตรต่อครูและบุคลากร อยู่ในระดบัมากที่สดุ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และรองลงมาคือ นักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้องในโรงเรียน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปและอภิปรายได้ว่า
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากต่อความส าเร็จของนักเรียนใน
โรงเรียนทางเลือกเพราะผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้มีการใช้วินัยเชิงบวก โดยการเคารพศักด์ิศรี
ของนกัเรียน การพยายามพฒันาพฤติกรรมที่พึงประสงค์และมีวินยัในตนเอง และบุคลิกลกัษณะที่
ดีเพื่อเป็นต้นแบบที่ ดีให้แก่ รุ่นน้อง การพยายามให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด ท าให้เกิด
สมัพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน เพราะการมีสมัพันธภาพที่ดีจะช่วยให้การบริหารงานของ
โรงเรียนด าเนินไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกเชิง
บวกของนักเรียนต่อโรงเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน  การค านึงถึงความต้องการทาง
พฒันาการ และคณุภาพชีวิตโดยครูผู้สอนเป็นผู้สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนหรือพฒันาวิธีการ
สอนใหม่ ๆ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้หรือทฤษฎีการสอนที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการที่
แตกต่างกนัของนกัเรียนแต่ละคน การค านึงถึงแรงจงูใจและโลกทศัน์ของนกัเรียน การพยายามให้
เกิดความยุติธรรม เท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบติั การเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่ม ส่งผลให้
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นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อครู (สุรีย์รัตน์  สุขสถิตย์, 2555) สามารถพบพฤติกรรมเหล่านีไ้ด้จาก 
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกที่แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกเชิงบวกต่อ
โรงเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน  การแสดงความเป็นมิตรต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ความตัง้ใจในการมาเรียน การพดูกลา่วถึงโรงเรียนในทางที่ดี 

1.2 องค์ประกอบด้านนักเรียนมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ ผู้บริหารและครูโรงเรียน
ทางเลือกมีความคิดเห็นว่านักเรียนมีจิตสาธารณะ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 
และรองลงมาคือนกัเรียนไม่ท าตวัเป็นภาระของสงัคม อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.42 
จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปและอภิปรายได้ว่านักเรียนมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับเป็น
องค์ประกอบที่ส าคญัต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกเพราะได้มีการคัดเลือกคนท่ี
เหมาะสมกบัหน้าที่เพื่อความส าเร็จของนกัเรียน ซึง่การจดัสรรบุคลากรเร่ิมมาจากการมีบุคลากรที่
มีคณุสมบติัเหมาะสม มีจรรยาบรรณครู ซึ่งจะมีจิตวิญญาณของความเป็นครูดแูล สนใจเอาใจใส่
เด็กนักเรียน เลือกวิธีการที่อบรมสั่งสอนให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน แก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของเด็ก เพื่อให้เด็กเป็นคนดี มีจิตใจที่ดี อีกทัง้เป็นผลเนื่องมาจากการจดักิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกบัชมุชน เช่น งานเทศกาลต่าง ๆ การพานกัเรียนท างานเพื่อประโยชน์ของชุมชน นกัเรียนจึงมี
พฤติกรรมที่แสดงออกมาและสังคมให้การยอมรับ เป็นการแสดงออกทางกาย กิริยาท่าทางและ
ค าพูด ตลอดจนพฤติกรรมที่สะท้อนมาจากการมีจิตใจที่ดี รู้จักคุณของสงัคมและประเทศชาติ มี
การตอบแทนต่อสงัคมสอดคล้องกับที่ อาร์รอน; เทียร์นี่ (Aron, 2006; Tierney, 2014) กล่าวไว้ว่า
การสร้างความสมัพันธ์อนัดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน สถานศึกษาจะต้องให้ความช่วยเหลือ
และสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนจดัขึน้ เพราะถือว่าเป็นภารกิจของสถานศึกษาในการพฒันา
ชมุชน 

1.3 องค์ประกอบด้านนักเรียนมีอิสระแห่งตนและมีความเป็นตัวตนเฉพาะด้าน 
ผู้บริหารและครูโรงเรียนทางเลือกมีความคิดเห็นว่านักเรียนเคารพสิทธิของตนเองในการคิด พูด 
อ่าน เขียน อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.41 และรองลงมา ได้แก่ นกัเรียนแสดงออกถึง
ความเป็นตัวของตัวเอง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 จากผลการวิจัยดังกล่าว
สามารถสรุปและอภิปรายได้ว่านักเรียนมีอิสระแห่งตนและมีความเป็นตัวตนเฉพาะด้านเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกเพราะผู้บริหารโรงเรียนจัด
บรรยากาศในโรงเรียน ให้นักเรียนสามารถกระท า แสดงความรู้สึก และใช้ความคิด เพื่อก ากับ
ตนเอง พึ่งพาตนเอง รับผิดชอบต่อตนเอง และประเมินตนเองได้ถกูต้อง มกีารจดัชัน้เรียนให้เอือ้ต่อ
การเรียนรู้ พอเพียง สะอาด มีระเบียบ ปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก มีการวางแผนจัดการ
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เรียนรู้ โดยดูความแตกต่างระหว่างคน นักเรียนเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ ซึ่งตนเองถนัดและชื่นชอบ 
เพื่อให้นกัเรียนเกิดความคิดที่แตกต่างหลากหลาย สร้างความเชื่อมัน่ในเป้าหมายชีวิตของตนเองที่
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความจริงตดัสินใจสิ่งที่ถูกต้อง และสามารถสร้างสมัพนัธภาพอนัดีกบัผู้ อ่ืนอีก
ด้วยช่วยให้นักเรียนรู้จักน าตนเอง ดังที่  ฟอกซ์ และคณะ (Fox et al., 1975) ได้อธิบายว่า 
บรรยากาศการยอมรับนบัถือ นกัเรียนได้รับการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลงัใจหรือ
การแสดงออกที่บ่งบอกถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ท างานอย่างใดอย่างหนึ่งบรรลุผล
ส าเร็จ การยอมรับนบัถือท าให้ผู้ปฏิบติังานมีความรู้สึกว่าตวัเองเป็นคนที่มีค่า มี เกียรติและสงัคม
ให้การยอมรับการไว้วางใจ  ความเคารพในความคิดของแต่ละคน ให้เกียรติซึง่กนัและกนั ไว้วางใจ
ซึง่กนัและกนั  การมีขวญัก าลงัใจสงู 

1.4 องค์ประกอบด้านนักเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตน ผู้ บริหารและครู
โรงเรียนทางเลือกมีความคิดเห็นว่านักเรียนมั่นใจว่าสามารถส าเร็จการศึกษาได้ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และรองลงมา เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปและอภิปรายได้ว่านักเรียนมีการรับรู้
ความสามารถแห่งตนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก
เพราะผู้บริหารมีการจดักิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนเป็นรายด้าน ทัง้ กีฬา ดนตรี จดั
ให้มีชมรมส่งเสริมความสามารถ ทกัษะด้านต่าง ๆ  สง่เสริมให้มีการส ารวจตนเอง และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง  ผู้บริหารและครูสร้างให้นักเรียนเกิด
การรับรู้ความสามารถแห่งตนเองอย่างแท้จริง โดยสร้างประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ  ในการ
พฒันาการรับรู้ความสามารถตนเอง เนื่องจากเป็นประสบการณ์โดยตรง ความส าเร็จที่ท าให้เพิ่ม
การรับรู้ความสามารถตนเอง ฝึกให้นักเรียนมีทักษะเพียงพอที่จะประสบความส าเร็จพร้อม ๆ กับ
การท าให้คนได้รับรู้ว่าเขามีความสามารถที่จะท าได้  โดยให้นกัเรียนรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถ
จะไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ แต่จะพยายามท างานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายที่ต้องการ ส่งเสริมได้
เห็นประสบการณ์ของผู้ อ่ืนโดยการใช้ตัวแบบ การได้สงัเกตตวัแบบที่มีความซบัซ้อน สงัเกตเรียนรู้
ว่าตนเองมีความสามารถที่จะประสบความส าเร็จ สอดคล้องกบั (Evans, 1989) ที่อธิบายว่าคนที่
เชื่อว่าตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน อตุสาหะ ไม่ท้อถอยง่าย และจะประสบความส าเร็จ
ในที่สุด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพ และการด าเนินชีวิต
ของนกัเรียน 

1.5 องค์ประกอบด้านนักเรียนมีทักษะทางอารมณ์สังคม ผู้บริหารและครูโรงเรียน
ทางเลือกมีความคิดเห็นว่านักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 



  202 

4.40 และรองลงมา รู้จักคงความสมัพันธ์กับผู้ อ่ืนไว้อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 
จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปและอภิปรายได้ว่านักเรียนมีทักษะทางอารมณ์สังคมเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกเพราะมีการคัดเลือก
บคุลากรครูเพื่อให้ได้ครูที่มีความรู้ความเข้าใจเด็กนกัเรียน ให้ความส าคญัเป็นพิเศษกบัพฒันาการ
ทางสังคมของนักเรียน มีจิตวิทยาที่ดีในการที่จูงใจให้นักเรียนพัฒนาตนเองทัง้ด้านร่างกาย 
อารมณ์ และสังคมที่จะอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนทัง้เพื่อนร่วมชัน้เรียน ต่างชัน้เรียน และภายนอกโรงเรียน 
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถในการท างานเป็นทีม ความสมัพันธ์ระหว่างคน การรู้จกัตนเอง 
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะชีวิตควบคู่กันไปกับการพัฒนาความรู้
และทกัษะทางวิชาการสอดคล้องกบัอาร์รอน (Aron, 2006) อธิบายว่า ความส าเร็จของนกัเรียนใน
โรงเรียนทางเลือก  คือ การที่นกัเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา ท าให้มีพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับ
เพื่อให้มีโอกาสในการประกอบอาชีพเท่าเทียมกับนักเรียนระบบการศึกษากระแสหลักเพราะ
นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกได้ฝึกฝนทกัษะในวิชาที่ตนเองถนดั  ได้เรียนรู้ทกัษะทางอารมณ์สงัคม
เพื่อสามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 

1.6 องค์ประกอบด้านนักเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้ ผู้บริหารและครู
โรงเรียนทางเลือกมีความคิดเห็นว่านักเรียนมีความสุขในการเข้าชัน้เรียนอยู่ ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.33 และรองลงมา มีแรงจูงใจในการเข้าชัน้เรียน อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.27 จากผลการวิจยัดงักลา่วสามารถสรุปและอภิปรายได้ว่านกัเรียนสนใจเข้าเรียนและผล
การเรียนดีขึน้เป็นองค์ประกอบที่ส าคญัต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกเพราะการ
ที่ครูที่มีความรู้ความสามารถและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพช่วยยกระดับมาตรฐานในการเรียน ใช้ 
วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มุ่งส่งเสริมบทบาท
นักเรียนได้เรียนรู้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง โดยการปฏิบัติจริง ใช้เทคโนโลยีได้ตามความจ าเป็น 
เช่นวิทยุ เทป โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต โดยอยู่ในสภาพห้อง และสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ต่อการเรียนรู้ ครูต้องยัว่ยุให้นกัเรียนคิดอย่างสร้างสรรค์ การสร้างบรรยากาศในชัน้เรียนท าให้
นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่ดี  พฤติกรรมการเรียนรู้โดยเข้าเรียนมากขึน้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการ
แสวงหาความรู้ มีแรงจูงใจในการเข้าชัน้เรียน ท าให้ได้ผลลพัธ์ทางการเรียนที่ดีทัง้ด้านเกรดเฉลี่ยที่
ดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ชีวิต ตลอดจนมีความสุขในการเข้าชัน้เรียน  ดงัที่ แพตทริดิส และ
เฟอร์แนม (Petrides & Furnham, 2006) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการจูงใจ เป็นการศึกษาหาสาเหตุ
ของพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก พบว่าการจูงใจมีอิทธิพลต่อเข้าชัน้เรียนของนักเรียนอย่างยิ่ง 
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เพราะการเข้าชัน้เรียนท าให้นักเรียนได้รับความรู้ การจูงใจยิ่งสูงเพียงใด การเรียนรู้จะยิ่งเกิดใน
ระดบัสงูเพียงนัน้ 

2. จากผลการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการ
บริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก พบว่า 

2.1 ปัจจัยด้านวิธีการสอนของครูส่งผลมากที่สุดต่อความส าเร็จของนักเรียนใน
โรงเรียนทางเลือกที่มีค่าสง่ผลโดยรวมเท่ากบั 0.94 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 แสดงถึง
ว่าปัจจยัด้านวิธีการสอนของครูมีความส าคญัมากต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 
สามารถอภิปรายได้ว่า ครูทีมีวิธีการสอนที่ดี มีความสามารถ ความช านาญในการน าวิธีสอนไปใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด หรือมีสื่อการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษามาช่วยสอน 
เพื่อท าให้การสอนมีประสิทธิภาพสูงในระยะเวลารวดเร็ว ทักษะการสอนที่ใช้ในการสอนมี
หลากหลายทกัษะ เช่น การน าเข้าสู่บทเรียน การอธิบาย การเร้าความสนใจ จดัเตรียมสถานที่ สื่อ 
อปุกรณ์ในการจดัการเรียนการสอนให้มีสภาพที่พร้อมใช้และเพียงพอส าหรับนกัเรียนทกุคนในห้อง 
เป็นต้น ผู้ที่มีทกัษะการสอน หมายถึง ผู้ที่มีทักษะการสอน หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถถ่ายทอด
ความรู้ หรือประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้ เรียนได้ดี สามารถด าเนินการสอนได้อย่างคล่องแคล่ว 
ราบร่ืนและเรียบร้อย ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนได้ ชัดเจนในเวลาที่เหมาะสม  
เนื่องมาจากการที่ครูที่มีความรู้ความสามารถและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ยกระดบัมาตรฐานในการ
เรียน ใช้ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มุ่งส่งเสริม
บทบาทนักเรียนได้เรียนรู้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง โดยการปฏิบัติจริง ใช้เทคโนโลยีได้ตามความ
จ าเป็น เช่น  โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต โดยอยู่ในสภาพห้อง และสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ต่อการเรียนรู้ ครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนคิดอย่างสร้างสรรค์  ส่งผลให้นักเรียนสนใจเข้าเรียน
และผลการเรียนดีขึน้  ครู ให้ความส าคัญกับความสามารถในการท างานเป็นทีม ความสัมพันธ์
ระหว่างคน การรู้จักตนเอง ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะชีวิตควบคู่กันไปกับการพัฒนา
ความรู้และทักษะทางวิชาการมีทักษะทางอารมณ์สังคม  ครูใช้การจัดชัน้เรียนแบบคละอาย ุ
(Multi-age classroom)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการลงมือท า (Hands-on activities)  ให้
นกัเรียนเป็นผู้ คิดริเร่ิมและด าเนินการเก่ียวกบัการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Student-led discovery) และ
กิจกรรมกลุ่ม (Group activities) ใช้การให้บริการชุมชน (Community services) เพื่อเป็นกลไก
หนึ่งของการเรียนรู้โดยอาศัยการติดตาม (Mentoring) การช่วยเหลือจากเพื่อน (Peer helpers) 
การติวเสริม (Tutoring) การเป็นอาสาสมัคร (Volunteers)  ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่สงัคม
ยอมรับ  จากการที่ครูสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนหรือพัฒนาวิธีการสอนใหม่ ๆ โดยใช้ทฤษฎี
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การเรียนรู้หรือทฤษฎีการสอนที่เหมาะสม  จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการที่
แตก ต่างกันของนัก เรียนแ ต่ละคน  (Differentiate instruction according to the needs of 
students) เพื่อน าไปสู่การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ให้เต็มตามความสามารถ เพื่อสร้าง
ความรู้ ทศันคติ ที่ดีต่อการเรียน ครู และโรงเรียน  ครูให้ความสนใจ (Attention) ในความต้องการ
ของนักเรียนและเน้นการมีปฏิสมัพันธ์กับนักเรียนเป็นรายคน (One-to-one interaction) เพื่อการ
ให้ค าปรึกษา แนะน า และส่งเสริมได้อย่างถูกทาง  และใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศสนบัสนุนการ
เรียนการสอนให้น่าสนใจและทนัสมยัต่อเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ  ท าให้นกัเรียนมีทศันคติ
ที่ดีต่อโรงเรียน  ผลมาจากการที่ครูจดัการเรียนการสอนอิงความพร้อมของนกัเรียน และเหมาะสม 
(Appropriate) ตามระดับความสามารถที่เป็นอยู่จริง โดยเฉพาะช่วงวัย อายุ และความสนใจ 
ช่วยเหลือนักเรียนในการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง (Internally) ให้เปิดกว้างพร้อมเรียนรู้จาก
สิ่งแวดล้อมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน (Interpersonal relationship) และเปลี่ยนแปลงภายนอก 
(Externally) สามารถเรียนรู้จากโปรแกรมหนึ่งไปสู่อีกโปรแกรมหนึ่งได้  ท าให้นักเรียนมีอิสระแห่ง
ตนและมีความเป็นตัวตนเฉพาะด้าน  การที่ครู ใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios) ภาระงานที่ให้
นกัเรียนได้สาธิตการปฏิบติัจริง (Hands-on demonstrations) และเน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ในชีวิตจริงของนกัเรียน (Real-life experiences) ครูรับรู้และให้รางวลั (Reward) แก่
ความส าเร็จและพัฒนาการของนักเรียนในทุก ๆ จังหวะของการเรียนรู้ เน้นการสร้างแรงจูงใจ 
(Incentive) และการให้ผลย้อนกลับ (Feedback) จากการเรียนรู้  สร้างและใช้ (Establish and 
enforce) มาตรฐานหรือกฎ (Standards and rules) ของพฤติกรรมการเรียนรู้ที่คาดหวังให้
นักเรียนบรรลุผลที่มีประสิทธิภาพ  จัดตารางการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น (Flexible scheduling) 
สามารถปรับ เปลี่ยน เพิ่ม ลด หรือย้ายเนือ้หา เวลาเรียนได้ตามสภาพจริงและสอดคล้องกับ
พัฒนาการของนักเรียน และครูใช้วิธีการสอนที่เป็นอิสระจากการก ากับหรือข้อก าหนดหรือ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ตายตัวจากหน่วยงานของรัฐ (Waivers from state requirements) เพื่อ
สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติและความต้องการที่แท้จริงของนักเรียน  ไม่เน้น
แบบเรียน ต าราเล่มใดเล่มหนึ่ง แต่เน้นการให้นักเรียนท าโครงงาน และสืบค้นข้อมูลจากหลาย ๆ 
แหลง่ สง่ผลให้นกัเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตน 

สอดคล้องกับวัลลีวา และคณะ (R. Valeeva et al., 2016) ที่ศึกษาเปรียบเทียบ
การศึกษาทางเลือกระหว่างอเมริกา รัสเซียและคาซัคสถาน พบว่าถึงแม้ผลที่ได้จากการศึกษา
ทางเลือกในอเมริกาและรัสเซียจะมีความแตกต่างกัน แต่ลักษณะของการศึกษาทางเลือกใน
โรงเรียนอเมริกนักบัรัสเซียที่เหมือนกนัคือ การยดึหลกันกัเรียนเป็นศนูย์กลางทางการศกึษา การให้
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อิสระทางการสอนและความคิดสร้างสรรค์และกิจกรรมที่ท าให้เกิดการรับรู้และเข้าใจ และบราวน์ 
(Brown, 2019) ศึกษาเพื่อท าความเข้าใจการรับรู้ความสามารถของตนเองของนกัเรียนที่ศึกษาใน
ระบบการศึกษาทางเลือกที่สัมพันธ์กับปัจจัยด้านประสบการณ์ และองค์กร พบว่าด้าน
ประสบการณ์ของนกัเรียนที่ได้รับ วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพของครู และความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน
ของนักเรียนมีผลท าให้การรับรู้ความสามารถของตนเองของนักเรียนเพิ่มขึน้ และด้านองค์กร 
ตารางสอนที่มีความยืดหยุ่นและการฝึกความเป็นผู้น าท าให้นกัเรียนมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองเพิ่มขึน้ เช่นเดียวกบัที่เทียร์นี่ (Tierney, 2014) ศึกษาเพื่อนิยามของโรงเรียนมธัยมทางเลือก
ที่ประสบความส าเร็จ เก่ียวกบัแนวทางส าหรับการวางกรอบการศึกษาแนวใหม่ โดยศึกษาว่าอะไร
คือความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมทางเลือกส าหรับนกัเรียนที่ไม่ประสบความส าเร็จและ/
หรือถูกลดการให้ความส าคญัจากโรงเรียนเดิม จากการวิเคราะห์พบว่า ครูในโรงเรียนทางเลือกจะ
คอยให้ค าปรึกษาและสอนการใช้ชีวิตแก่นกัเรียน กิจกรรมในโรงเรียนจะเน้นการมีมีส่วนร่วมของครู
และนกัเรียน เพื่อให้ครูและนกัเรียนมีความสมัพนัธ์ที่ดีต่อกนั   

2.2 ปัจจัยด้านการบริหารบุคลากรเป็นปัจจัยอันดับสองที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
นักเรียนในโรงเรียนทางเลือกมีค่าที่ส่งผลโดยรวมเท่ากับ 0.46 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 แสดงถึงว่าปัจจยัด้านการบริหารบุคลากรมีความส าคญัต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียน
ทางเลือกสามารถอภิปรายได้ว่า การบริหารบุคลากร คือ การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้ข้อมูล
จากการตรวจประเมินโรงเรียนในด้านการสร้างสภาพแวดล้อมของบุคลากรที่น าไปสู่ผลการ
ด าเนินงานที่ดี ตลอดจนตรวจประเมินว่าโรงเรียนในด้านการสร้างความผูกพนั การจดัการ และการ
พฒันาบุคลากรเพื่อน าศกัยภาพของบคุลากรมาใช้อย่างเต็มที่  การด าเนินการของผู้บริหารและทีม
บริหารในโรงเรียน ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการสร้างความผูกพัน การจัดการ และการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อน าศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ โดยมีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ 
1) สภาพแวดล้อมของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย 1.1) การประเมินขีดความสามารถของบุคลากร
โดยการประเมินทักษะ สมรรถนะ คุณวุฒิ  และจ านวนบุคลากรที่ต้องการ และ 1.2) การจัด
บรรยากาศในการท างานที่เน้นการดแูลด้านสขุภาพ สวสัดิภาพและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรใน
โรงเรียนทุกคน เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร  การส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพของ
บุคลากร  ส่งผลให้ครูมีความผูกพันกับโรงเรียน  การพัฒนาครูเป็นการเพิ่มศักยภาพครูในทุกๆ  
ด้าน ก็ส่งผลต่อผลส าเร็จของนักเรียน เนื่องจากการบริหารและโครงสร้างขององค์กรก่อให้เกิด
ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก หลักส าคัญ คือ คนเหมาะสมกับหน้าที่ เพื่อ
ความส าเร็จของนักเรียน ซึ่งการจดัสรรบุคลากรเร่ิมมาจากการมีบุคลากรที่มีคณุสมบติัเหมาะสม
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กับต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและจะต้องท างานโดยปราศจากอคติ ความเข้าใจลักษณะ
ของโรงเรียนทางเลือกที่ส่งเสริมความส าเร็จของนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญ แนวทางปฏิบติั ได้แก่ รับ
บุคลากรที่ต้องการอย่างแท้จริงในการปฏิบัติงานในโรงเรียนทางเลือก  รับบุคลากรที่สามารถ
ช่วยเหลือและไม่มีทัศนคติด้านลบต่อนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนทางเลือก ผู้ บริหาร  ครู และ
บุคลากรในโรงเรียนมอบความรู้สึกปลอดภัยและสร้างบรรยากาศเชิงบวกในโรงเรียนเพื่อให้
นกัเรียนรู้สึกถึงการต้อนรับที่อบอุ่นมีการเคารพสิทธิของนักเรียนโดยไม่กล่าวถึงอดีตที่เคยผ่านมา
ของนกัเรียนและส่งมอบการเร่ิมต้นใหม่ในบรรยากาศใหม่แก่นักเรียน   จดัเตรียมบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม สนับสนุนการเรียนรู้และมีความยืดหยุ่น  เพื่อตอบสนองความต้องการของ
นักเรียนอย่างตรงจุด  การบริหารด้านบุคลากรที่ช่วยให้เกิดผลเชิงบวกแก่นักเรียนในโรงเรียน
ทางเลือก คือการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพของครูเพื่อช่วยให้เกิดการเน้นด้านวิชาการ 
ยกระดบักลยุทธ์การสอนของครูและพฒันานวตักรรรมการสอน  การที่นกัเรียนสนใจเข้าเรียนและ
ผลการเรียนดีขึ น้  เนื่ องมาจากได้ครูดี  มีจรรยาบรรณครู ที่มุ่ งพัฒนาตนเองให้มีความ รู้
ความสามารถ พฒันานวตักรรรมการสอน เพื่อนกัเรียนเป็นรายคนได้  การคดัเลือกบุคลากรครู ที่มี
ความรู้ ความเข้าใจเด็กนักเรียน มีจิตวิทยาที่ดีในการที่จูงใจให้นักเรียนพัฒนาตนเองทัง้ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และสังคมที่จะอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนทัง้เพื่อนร่วมชัน้เรียน ต่างชัน้เรียน และภายนอก
โรงเรียน  การจดัสรรบุคลากรที่มีจรรยาบรรณครู ซึ่งจะมีจิตวิญญาณของความเป็นครูดูแล สนใจ
เอาใจใส่เด็กนักเรียน เลือกวิธีการที่อบรมสัง่สอนให้เหมาะกบัเด็กแต่ละคน แก้ปัญหาพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมของเด็ก เพื่อให้เด็กเป็นคนดี มีจิตใจที่ดี ท าให้นักเรียนมีทัศนคติที่ ดีต่อโรงเรียน  ครู 
และบุคลากรในโรงเรียนต้องมอบความรู้สึกปลอดภัยและสร้างบรรยากาศเชิงบวกในโรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนรู้สึกถึงการต้อนรับที่อบอุ่น มีการเคารพสิทธิของนักเรียนโดยไม่กล่าวถึงอดีตที่เคย
ผ่านมาของนักเรียนและส่งมอบการเร่ิมต้นใหม่ในบรรยากาศใหม่แก่นักเรียน  ครูมีเมตตาต่อ
นกัเรียน สนใจเอาใจใส่ ให้ความอบอุ่นและเป็นที่ปรึกษากบันกัเรียนในทุกด้าน ทัง้วิชาการ สว่นตวั 
และสังคม  ครูและบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและ
ท างานโดยปราศจากอคติ ความเข้าใจลักษณะของโรงเรียนทางเลือกที่ส่งเสริมความส าเร็จของ
นกัเรียนเป็นสิ่งส าคญั มีการจดัเตรียมบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม สนบัสนุนการเรียนรู้และมี
ความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนอย่างตรงจุด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความสนใจ ความสามารถพิเศษของตน  ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานอธิบายไว้ว่าการสร้างสภาพแวดล้อมของบุคลากร การสร้างความผกูพนั การ
จัดการ และการพัฒนาบุคลากรเพื่อน าศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ ให้สอดคล้องไป
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ในทางเดียวกนักบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบติัการของโรงเรียน แบ่งออกเป็น 2 ด้าน 
คือ  1) สภาพแวดล้อมของบุคลากร (Environment) และ 2) ความผูกพันของบุคลากร 
(Engagement) (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน , 2559)  ส่วนอิมมานูเอล และ
คณะ (Emmanouil et al., 2014) ศกึษาอิทธิพลของภาวะผู้น าต่อประสิทธิผลของครู โดยอธิบายว่า
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเชิงสงัคม (Social Economy) อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการปฏิรูป
ทางการศกึษาและมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโรงเรียน การเปลี่ยนแปลงเหล่านีไ้ม่เพียงท าให้
เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาเท่านัน้ แต่ยังเป็นการช่วยให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับสังคมใน
รูปแบบใหม่ด้วย ในแวดวงของการศกึษา ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ดงันัน้วิธีในการถ่ายทอดความรู้
ของครูจึงเป็นสิ่งส าคญัที่ท าให้นกัเรียนได้รับความรู้อย่างเท่าทนัการเปลี่ยนแปลง ซึ่งภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมประสิทธิผลในการท างานของครู  ซึ่งวิชชุลดา ใจผ่อง (2546) 
ศึกษาปัจจัยที่สมัพนัธ์กับความส าเร็จของการศึกษาทางเลือก: ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการรุ่งอรุณ  
พบว่า  ปัจจัยที่สมัพันธ์กบัความส าเร็จของโครงการ คือ ทศันคติที่ดีต่อโครงการของผู้บริหารและ
ครูแกนน า แรงจูงใจในการท างาน ความร่วมมือจากผู้ ร่วมงานและการได้รับข้อมูลข่าวสาร ปัญหา
และอุปสรรค ได้แก่ บุคลากรไม่เห็นความส าคัญในการด าเนินงาน ไม่มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับการด าเนินการตามหลกัของโครงการ ชมุชนให้ความร่วมมือกบัโรงเรียนน้อย 

2.3 ปัจจัยด้านการให้ค าปรึกษาของครูเป็นปัจจัยอันดับสามที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกมีค่าที่ส่งผลโดยรวมเท่ากับ 0.41 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 แสดงถึงว่าปัจจยัด้านการให้ค าปรึกษาของครูมีความส าคญัต่อความส าเร็จของนกัเรียน
ในโรงเรียนทางเลือกสามารถอภิปรายได้ว่า การให้ค าปรึกษาของครู  เป็นการที่นกัเรียนมีโอกาสได้
ใช้เวลาร่วมกับครูในการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ปรึกษาทัง้เร่ืองส่วนตัวตลอดจน
การด าเนินชีวิต การให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาต่อ หรือการไปประกอบอาชีพ เป็นกิจกรรมทัง้ใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน การด าเนินการให้ค าปรึกษาของครู  จะต้องท ารายการแสดงการให้
ค าปรึกษา (Guideline Curriculum) 2) การวางแผนนักเรียนรายบุคคล (Individual plan) และ 3) 
การบริการตอบสนอง (Responsive service)  ซึ่งสอดคล้องกบัมอร์แกน และแจ็คสนั (Morgan & 
Jackson, 1980) อธิบายว่า เป้าหมายของรายการแสดงการให้ค าปรึกษา คือ เพื่อสอนให้นกัเรียน
มีการพัฒนาทักษะที่ถ่ายทอดได้ และน าติดตัวไปกับนักเรียนตลอดชีวิต ซึ่งเป็นความสามารถที่
นักเรียนได้เรียนรู้ในชีวิตจริง และมีประโยชน์ส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต โดยทักษะ
เหล่านีส้ามารถน าไปใช้ได้ในทุกอาชีพและสถานที่ท างาน   (NCISD, 2021) อธิบายว่า เป็น
รายการที่แสดงการแนะแนวที่ออกแบบมาอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมการพฒันาการของนกัเรียน 
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ท าให้นกัเรียนมีการพฒันาตนเอง และพฒันาทกัษะของนกัเรียนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทกัษะการเข้า
สงัคม ทกัษะภายในบุคคล และทกัษะระหว่างบุคคล  การที่ครูให้ค าปรึกษา  โดยวางแผนนกัเรียน
รายบุคคล  เป็นแนวทางส าหรับนักเรียนในการติดตามและบริหารจัดการตนเองทัง้ด้านการเรียน 
การท างาน และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ที่ปรึกษาต้องจัดกิจกรรมร่วมกับครอบครัวของ
นักเรียนเพื่อให้ครอบครัวเข้าใจและได้รับข้อมูลเก่ียวกับนักเรียนส าหรับเป็นตัวเลือกในอนาคต  
เช่นเดียวกบั (NCISD, 2021) อธิบายว่า คือ การช่วยให้นกัเรียนได้รับการพัฒนาและมีความสนใจ
ในการเรียนและการท างาน มีการพัฒนาตนเอง และมีทักษะสงัคม  นักเรียนต้องได้รับโอกาสใน
การท าความเข้าใจและติดตามพัฒนาการของตนเองโดยพิจารณาจากความต้องการส่วนบุคคล
และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่ปรึกษาต้องใช้ความรู้และความสามารถในการท าความเข้า
ใจความต้องการของนักเรียนและท าให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง  การให้ค าปรึกษา
ของครูเป็นการช่วยเหลือนกัเรียนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาส่วนตวัทัง้ด้านพฒันาทางการศึกษา
และอาชีพ การช่วยเหลือนี เ้ป็นได้ทัง้ 1) การช่วยเหลือเชิงป้องกัน ได้แก่ การเข้าไปช่วยเหลือ
นักเรียนที่ก าลังเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึน้หรือนักเรียนไม่
สามารถรับมือกบัสถานการณ์ได้ และ 2) การช่วยเหลือเชิงแก้ไขให้กบันกัเรียน ได้แก่ การช่วยเหลือ
นกัเรียนหลงัจากที่นกัเรียนได้ตดัสินใจท าในสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้ว หรือรับมือกบัสถานการณ์ปัญหา
ได้ไม่ดี  ในการให้การช่วยเหลือนักเรียนทัง้ด้านการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึน้ และการช่วย
แก้ปัญหาในทนัทีทนัใดหรือเมื่อได้รับการร้องขอจากนกัเรียนที่มีความกงัวล หรือมีปัญหาส่วนตวัที่
ท าให้มีความเสี่ยงด้านการศึกษา อาชีพ หรือสังคม ซึ่งเป็นได้ทัง้ 3.1) การช่วยเหลือเชิงป้องกัน 
ได้แก่ การเข้าไปช่วยเหลือนกัเรียนที่ก าลงัเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสมกบัปัญหาที่
เกิดขึน้หรือนกัเรียนไม่สามารถรับมือกบัสถานการณ์ได้  3.2) การช่วยเหลือเชิงแก้ไขให้กบันกัเรียน 
ได้แก่ การช่วยเหลือนกัเรียนหลงัจากที่นกัเรียนได้ตดัสินใจท าในสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้ว หรือรับมือกบั
สถานการณ์ปัญหาได้ไม่ดี  เช่นเดียวกบัที่ มณัฑรา ธรรมบศุย์ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวไว้ว่า  กระบวนการ
ให้ความช่วยเหลือ ติดต่อสื่อสารกนัด้วยวาจาและกิริยาท่าทาง ที่เกิดจากสมัพนัธภาพของคนอย่าง
น้อย 2 คน คือ ครูที่มีคุณลักษณะที่ เอือ้ต่อการให้ค าปรึกษา มีความรู้และทักษะในการให้
ค าปรึกษา ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ รับค าปรึกษาหรือนกัเรียน ซึง่เป็นผู้ที่ก าลงัประสบความ
ยุ่งยากใจ หรือมีความทุกข์และต้องการความช่วยเหลือให้เข้าใจตนเอง เข้าใจสิ่งแวดล้อม ให้มี
ทักษะในการตัดสินใจ และหาทางออกเพื่อลดหรือขจัดความทุกข์ ความยุ่งยากใจด้วยตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ สอดคล้องกับที่ เทียร์นี่ 
(Tierney, 2014) อธิบายว่า การให้จัดให้นักเรียนเข้าพบที่ปรึกษาเป็นประจ าเป็นจุดเร่ิมต้นของ
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ความส าเร็จของนักเรียน กิจกรรมที่เกิดขึน้ระหว่างการเข้าพบที่ปรึกษา เช่น การพูดคุยกันเร่ือง
นิยาย การสนทนากลุม่เก่ียวกบัการเรียนหรือละครเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปา้หมาย
ของการจัดการให้ค าปรึกษาคือ การเห็นนักเรียนมีความสุขและรับรู้ได้ถึงการเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียนถึงแม้จะไม่ส่งผลโดยตรงทางด้านวิชาการ แต่นักเรียนจะมีทกัษะในการเข้าสงัคมมากขึน้  
และ ซาเลห์ (Salleh, 2019) อธิบายว่า การให้ค าปรึกษาในโรงเรียนจะจัดโดยบุคลากรที่เป็นผู้ ให้
ค าปรึกษาโดยเฉพาะ โดยผู้ ให้ปรึกษาจะท างานร่วมกบัคณะผู้บริหาร เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าระบบการ
ให้ค าปรึกษาในโรงเรียนจะช่วยส่งเสริมความส าเร็จของนกัเรียน การที่นกัเรียนเข้ารับค าปรึกษาจะ
ช่วยให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบในตนเองมากขึน้ ซึ่งจะช่วยลดการเกิดปัญหาและลดปัญหาด้าน
พฤติกรรมของนกัเรียนในโรงเรียน การให้ค าปรึกษาเป็นสิ่งสนบัสนุนให้เกิดบรรยากาศในการเรียน
ที่ดี เนื่องจากนกัเรียนจะรู้สกึมีความสขุที่ได้มาโรงเรียน 

2.4 ปัจจัยด้านการจัดการบรรยากาศในโรงเรียนเป็นปัจจัยอันดับสี่ที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกมีค่าที่ส่งผลโดยรวมเท่ากับ 0.37 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงถึงว่าปัจจัยด้านการจัดการบรรยากาศในโรงเรียนมีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกสามารถอภิปรายได้ว่า การจัดการบรรยากาศใน
โรงเรียน ให้มีบรรยากาศเชิงวิชาการ ปราศจากสิ่งคกุคาม ทัง้ทางกายภาพและชีวสงัคม ตลอดจน
รับรู้ได้ถึงความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั ประกอบด้วย ความปลอดภัย (Safety)  การเรียนการสอน 
(Teaching and Learning)  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Relationship)  และสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน (Institutional Environment)  นัน้มีความส าคัญต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียน
ทางเลือก เป็นอย่างยิ่ง ซึง่ตรงกบั โคเฮน และคณะ (Cohen et al., 2009) ได้กลา่วไว้ว่า การจดัการ
บรรยากาศในโรงเรียน ควรแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ความปลอดภัย การเรียนการสอน 
ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกบั ธาพา และคณะ (Thapa 
et al., 2013) อธิบายว่า  ความรู้สึกปลอดภัยทางกายภาพ  และทางใจของนักเรียน และปัจจัยที่
สนบัสนุนการรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึน้ คือ กฎระเบียบของโรงเรียนและบรรทดัฐานในสงัคมโรงเ รียน 
(National School Climate Center, 2012) ความปลอดภัยด้านกฎระเบียบของโรงเรียนและ
บรรทดัฐานในสงัคมโรงเรียน   โรงเรียนมีการสื่อสารอย่างชดัเจนและสม ่าเสมอ  ด้านกฎระเบียบใน
การใช้ความรุนแรง การใช้ค าพดูในการสื่อสาร เพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนรู้สกึได้ถึงความปลอดภยัใน
โรงเรียน  จากการถูกท าร้ายทางร่างกาย ปลอดภยัทางอารมณ์สงัคม จากการล่วงละเมิดทางวาจา 
การล้อเลียน และการกีดกันในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ทางด้านการเรียนการสอน  โคเฮน และ
คณะ (Cohen et al., 2009) อธิบายว่า การเรียนการสอนทางวิชาการและโอกาสในการเรียนรู้ด้าน
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สงัคมที่ส่งเสริมความส าเร็จของนักเรียน ประกอบไปด้วย คุณภาพของการเรียนการสอน เช่น ใน
ด้านการเรียน มีความคาดหวังด้านความส าเร็จของนักเรียน รูปแบบการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริง มีการใช้ค าชื่นชม ในด้านการสอน เช่น มีการให้รางวัล ให้โอกาส
นักเรียนได้ลงมือท าจริง มีวิธีการสอนที่หลากหลาย มีภาวะผู้ น าทางการศึกษา มีความคิด
สร้างสรรค์ในการสอน การเรียนรู้ทางสงัคมอารมณ์และจริยธรรม เช่น รู้คณุค่าของการเรียนรู้ด้าน
วิชาการควบคู่ไปกับด้านอารมณ์สังคม สามารถปฏิบัติตามระเบียบวินัย พัฒนาวิชาชีพ เช่น มี
มาตรฐานและประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน การพัฒนาวิชาชีพเป็นไปอย่างมีระบบและมีความ
ต่อเนื่อง ตัดสินใจโดยการใช้ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ และภาวะผู้น า เช่น สื่อสารวิสยัทัศน์
อย่างชัดเจน ผู้ บริหารให้เกียรติบุคลากรในโรงเรียน  เช่นเดียวกับที่  ธาพา และคณะ (Thapa  
et al., 2013) อธิบายว่า การเรียนการสอนเป็นมิติที่ส าคัญที่สุดของการจัดการบรรยากาศใน
โรงเรียน โดยเน้นว่าการเรียนรู้อย่างร่วมมือและการมีความไว้วางใจซึ่งกนัและกนัเป็นวิธีการที่ช่วย
ให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ รวมถึงข้อตกลงในห้องเรียนก็มีส่วนส่งเสริม
การสร้างความเคารพความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน  ในประเด็น 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในโรงเรียน ธาพา และคณะ (Thapa et al., 2013) กล่าวว่า การ
ช่วยเหลือกนัในสงัคม การให้ความเคารพในความแตกต่าง การตระหนักถึงความหลากหลายของ
เชือ้ชาติ และสิ่งที่ส าคัญที่สุดสิ่งหนึ่งของความสัมพันธ์ในโรงเรียนคือความรู้สึกที่เชื่อมโยงกัน
ระหว่างบุคคลในโรงเรียน รวมถึงความสมัพันธ์ในตัวบุคคลในด้านความเข้าใจในตนเองและการ
ดแูลตนเอง การจัดการบรรยากาศในโรงเรียนเป็นส่วยที่จะส่งเสริมให้เกิดความผูกพันกบัโรงเรียน
มากขึน้  ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เช่น พืน้ที่ในการท ากิจกรรม อาคารเรียน สภาพแวดล้อม 
อปุกรณ์การเรียนการสอน ทรัพยากรต่าง ๆ และขนาดของโรงเรียน ต้องมีความสะอาด มีทรัพยากร
และพืน้ที่ เพียงพอ สภาพแวดล้อมน่าอยู่เพื่อให้เอือ้ต่อการกิจกรรมทัง้ในและนอกหลักสูตร  
สอดคล้องกับที่  ธาพา และคณะ (Thapa et al., 2013) กล่าวไว้ว่า  ความเชื่อมโยง/ความผูกพัน
ของโรงเรียน คือ การที่ทุกคนในโรงเรียนให้ความใส่ใจและสนใจการเรียนรู้ของนกัเรียน และ มีการ
ดแูลและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกให้โรงเรียนให้อยู่ในสภาพดีเสมอ ซึ่งทัง้หมดล้วนแล้วแต่
สง่เสริมให้เกิดความส าเร็จของนกัเรียนทัง้สิน้ 

2.5 ปัจจยัด้านการน าองค์กรเป็นปัจจยัอนัดบัสี่ที่สง่ผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนใน
โรงเรียนทางเลือกมีค่าที่ส่งผลโดยรวมเท่ากบั 0.36 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 แสดงถึง
ว่าปัจจยัด้านการน าองค์กรมีความส าคญัต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกสามารถ
อภิปรายได้ว่า การด าเนินการของผู้บริหารและทีมบริหารในโรงเรียนที่เป็นพฤติกรรมในการชีน้ า
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และก าหนดวิสัยทัศน์เป้าประสงค์ระยะสัน้ระยะยาว ค่านิยม และความคาดหวังในผลการ
ด าเนินการของโรงเรียน โดยวิธีการที่ผู้บริหารของโรงเรียนสื่อสารกับครูและบุคลากร การสร้าง
บรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการด าเนินการที่มีจริยธรรมและผลการด าเนินการที่ดี รวมถึง
ระบบการก ากบัดแูลตนเองที่ดี ความรับผิดชอบต่อสงัคม การสนบัสนุนชุมชน  เป็นการด าเนินงาน
ที่เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ตลอดจนมีการสื่อสารวิสัยทัศน์เพื่อให้เข้าใจในการ
ด าเนินงานตรงกนัทุกฝ่าย มีกลยทุธ์เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ชดัเจน รวมถึงมีการสร้าง
ระบบเพื่อควบคุมและตรวจสอบการด าเนินการของโรงเรียน และยังใช้ในการทบทวนผลการ
ด าเนินงานเพื่อผลส าเร็จของนกัเรียน  บทบาทผู้บริหารในการก าหนด วิสยัทศัน์ เป้าประสงค์ระยะ
สัน้ระยะยาว  ค่านิยม การสื่อสาร การสร้างคุณค่าและการท าให้เกิดความสมดุลของคุณค่า
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทัง้การท าให้เกิดการมุ่งเน้นขององค์กรในการปฏิบติัการ
ต่าง ๆ ในการสร้างและรักษาให้องค์กรมีผลการด าเนินการที่ดีอย่างยัง่ยืน โดยต้องอาศยัการมุ่งเน้น
อนาคตและความมุ่งมั่นของผู้ บริหารทัง้ในเร่ืองการปรับปรุงและนวัตกรรม รวมทัง้การสร้าง
บรรยากาศเพื่อให้เกิดการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ ความคล่องตัว และการเรียนรู้ของ
บุคลากร  ซึ่ง สเตียร์ (Steers, 1977) ได้เสนอว่าการบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลจะต้องการ
ก าหนดเป้าหมายที่แน่นอน การจัดหา  และการใช้ทรัพยากร การสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบติังาน กระบวนการติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้น าและการตัดสินใจ การปรับตวัขององค์กรและการ
ริเร่ิมสิ่งใหม่ โดยการก าหนดเป้าหมายเป็นภารกิจของผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าในการ
ก าหนดแนวทางการปฏิบติังานให้กบัองค์กรที่มีรายละเอียดให้สามารถน าไปสูค่วามปรารถนา หรือ
ความต้องการอย่างชัดเจนมากที่สุด ซึ่งประเสริฐ บัณฑิศักด์ิ (2540) อธิบายถึง การก าหนด
เป้าหมาย และวตัถุประสงค์ขององค์กรที่ต้องชดัเจนมีความสอดคล้องกนัระหว่างเป้าหมายระดับ
องค์กร เป้าหมาย ของแต่ละระบบย่อยและเป้าหมายของคน มีกระบวนการวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพ ใช้เป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้
องค์กรสามารถด าเนินการบรรลภุารกิจ และท าให้องค์การสามารถอยู่รอดได้ระยะยาว และสเตียร์ 
(Steers, 1977) กล่าวไว้ว่า องค์กรจะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารมีความสามารถที่จะ
ก าหนดลกัษณะของเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ที่ต้องการได้จ าเพาะเจาะจงและชดัเจน 

2.6 ปัจจัยด้านการบริหารด้านสัมพัน ธ์ชุมชน เป็นปัจจัยอันดับสี่ ที่ ส่ งผลต่อ
ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกมีค่าที่สง่ผลโดยรวมเท่ากบั 0.1 อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 แสดงถึงว่าปัจจยัด้านการบริหารด้านสมัพนัธ์ชุมชนมีความส าคญัต่อความส าเร็จ
ของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกสามารถอภิปรายได้ว่า การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของ
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โรงเรียนกบัชุมชนที่โรงเรียนนัน้ตัง้อยู่ เพื่อเสริมสร้างความส าเร็จทางการศึกษาให้กบันกัเรียน ซึ่งมี
แนวทางการพัฒนาทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรงคือ การที่โรงเรียนเป็นฝ่ายเข้าหาชุมชน
ผ่านกิจกรรม เช่น การประชาสมัพันธ์ เป็นต้น หรือเชิญผู้มีความรู้ด้านต่าง ๆ ในชุมชนเข้ามาเป็น
วิทยากรในโรงเรียน ทางอ้อม คือ การพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้ชุมชนเกิดความศรัทธาต่อ
โรงเรียน  สอดคล้องกับวิไลวรรณ วิทยโรจน์ (2525) กล่าวไว้ว่า การน าโรงเรียนออกสู่ชุมชน โดย
การประชาสมัพันธ์ให้ชุมชนได้ทราบกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและ
ความนิยมในโรงเรียนเกิดขึน้ในชุมชน ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้รับการศึกษา สนับสนุนให้ครูออก
เยี่ยมบ้านนักเรียน และประเมินความต้องการของผู้ ปกครองด้านการศึกษา การน าชุมชนมาสู่
โรงเรียน โดยใช้แหล่งความรู้ในชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน จัดแสดงนิทรรศการ
แสดงผลงานของโรงเรียน จัดตัง้สมาคมผู้ ปกครอง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็น
คณะกรรมการโรงเรียน  ซึ่งอาร์รอน (Aron, 2006) กล่าวไว้ว่า  การศึกษาทางเลือกจะประสบ
ความส าเร็จต่อนักเรียนได้นัน้ จะต้องได้รับการสนับสนุนจากชุมชน เพื่อเป็นการขยายโอกาสทาง
ความรู้ และการศกึษาต่อนกัเรียน เช่น การได้รับโอกาสในการฝึกงาน และการได้รับโอกาสเข้าร่วม
รับฟังการบรรยายจากวิทยากรเฉพาะด้าน เป็นต้น โดยที่กิจกรรมเหล่านีเ้ป็นปัจจยัส าคัญที่มีส่วน
ผลกัดันความส าเร็จของนกัเรียน ดงันัน้การร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียนการศึกษาทางเลือก 
จึงเป็นสิ่งที่ส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาหลกัสตูร เพื่อให้นกัเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จาก
สนามจริง นอกจากนีชุ้มชนยงัสามารถจดัหาศนูย์สขุภาพ และรับฟังปัญหาแก่เด็กที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ และให้ค าแนะน าอย่างตรงจุด  สอดคล้องกับ เทียร์นี่  (Tierney, 2014) กล่าวว่า
ความสมัพันธ์ที่ดีในโรงเรียนท าให้นกัเรียนรู้สึกไว้วางใจ มีความผูกพนัต่อโรงเรียน การจดักิจกรรม 
เช่น การจดัเวลาในการพดูคยุ พบปะสงัสรรค์ เป็นการบริหารความสมัพนัธ์ระหว่างครูและบคุลากร
ในโรงเรียน  การน าโรงเรียนออกสู่ชุมชน  โดยฝ่ายโรงเรียนเป็นฝ่ายเข้าถึงชุมชนด้วยการจัด
กิจกรรมและการประกาศผ่านสื่อประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ เช่น การประชาสมัพนัธ์ให้ชุมชนรับทราบถึง
วิสยัทศัน์ นโยบาย พนัธกิจ กิจกรรม กฎระเบียบ และสวสัดิการต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยใช้สื่อต่าง ๆ 
ได้แก่ หนังสือ วารสาร และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลต่างของโรงเรียน เช่น ประวัติของ
โรงเรียน คณะผู้บริหาร ทุนการศกึษา คู่มือผู้ปกครอง คู่มือนกัเรียน ช่วงเวลาการเปิดเรียน ปิดเรียน 
ตารางการสอนซ่อมเสริม ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน สวัสดิการของการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อสื่อสารกิจกรรมของโรงเรียนให้สงัคมได้รับทราบ ตลอดจนรับฟังความเห็น
จากผู้ปกครอง  สว่นการน าชุมชนเข้ามาสูโ่รงเรียน คือ ส่งบตุรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน  การมีสว่น
ร่วมจัดการศึกษา การร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา และการ
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สนบัสนุนทรัพยากรทางการศึกษา  การด าเนินการของผู้บริหารและทีมบริหารในโรงเรียนทางเลือก
ในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของโรงเรียนกับชุมชนที่โรงเรียนนัน้ตัง้อยู่  เพื่อเสริมสร้าง
ความส าเร็จทางการศกึษาให้กบันกัเรียน 

จากการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจัยทางการบริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก โดยวิธีการสร้างโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกลมกลืนกันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกทัง้ทางตรงและทางอ้อมโดยเรียง
ตามอนัดบัปัจจยัที่ส่งผลโดยรวมจากมากไปน้อย ดงันี  ้ปัจจยัด้านวิธีการสอนของครูส่งผลโดยรวม
ทางบวกมีค่า 0.94 รองลงมาเป็นปัจจยัด้านการบริหารบคุลากรที่สง่ผลโดยรวมทางบวกมีค่า 0.46 
อนัดับสามคือปัจจัยด้านการให้ค าปรึกษาของครูซึ่งส่งผลโดยรวมทางบวกมีค่า 0.41 อนัดับสี่ คือ
ปัจจัยด้านการจัดการบรรยากาศในโรงเรียนที่ส่งผลโดยรวมทางบวกมีค่า 0.37 อนัดบัรองสดุท้าย
เป็นปัจจัยด้านการน าองค์กรที่ส่งผลโดยรวมทางบวกมีค่า 0.36 และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ปัจจัย
ด้านการบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชนส่งผลโดยรวมทางบวกมีค่า 0.10 โดยปัจจัยทัง้หมดส่งผลต่อ
ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกคิดเป็นร้อยละ 75 จากผลการวิจยัดงักลา่วจึงสามารถ
สะท้อนถึงปัจจัยต่างๆข้างต้นเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียน
ทางเลือก เพราะเมื่อสังเกตค่าที่ส่งผลแต่ละปัจจัยจะพบว่ามีค่าที่ส่งผลมีค่าในปริมาณที่สูงมาก 
และนอกจากนัน้ปัจจัยที่ส่งผลทัง้ทางตรงและทางอ้อมยังสามารถร่วมกนัท านายความส าเร็จของ
นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกได้ร้อยละ 75 

3. ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลปัจจยัทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก กับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังจากการพัฒนา
โครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตตุามสมมติฐานการวิจยัโดยมีหวัข้อดงัต่อไปนี ้

สมมติฐานที่ 1.1 ปัจจัยด้านการน าองค์กรส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียน
ในโรงเรียนทางเลือก 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการน าองค์กรส่งผลทางตรงไปยังความส าเร็จของ
นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก และส่งผลทางอ้อมผ่านปัจจยัด้านการจดัการบรรยากาศในโรงเรียน 
ปัจจยัด้านการบริหารบุคลากร ปัจจยัด้านการบริหารด้านสมัพนัธ์ชมุชน และปัจจยัด้านวิธีการสอน
ของครูไปยงัความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก เพราะเป็นผลมาจากผู้บริหารโรงเรียนใช้
การบริหารจัดการโรงเรียน  ใช้ภาวะผู้ น าแรงจูงใจ ใช้อ านาจ การเสริมสร้างวัฒนธรรม จัด
บรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ในโรงเรียน  การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนและอ่ืน ๆ  
สง่เสริมให้มีความมุ่งมัน่ปฏิบติังานสูค่วามส าเร็จของบคุลากรทกุฝ่าย การมีแรงกระตุ้นและผลกัดนั
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ให้เกิด การปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ เปิดโอกาสให้มีความอิสระในงานที่รับผิดชอบ นโยบายของ
โรงเรียนมีการตอบสนองต่อปัญหาคุณภาพการศึกษา  ผู้ บริหารมีการพัฒนาลักษณะของ
สภาพแวดล้อม   โดยมุ่งผู้ เรียนเป็นส าคัญ  ท าให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการแสวงหาความรู้  มี
แรงจูงใจในการเข้าชัน้เรียน ส่งผลให้ผลลัพธ์ทางการเรียนที่ดีทัง้ด้านเกรดเฉลี่ยที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรมในการใช้ชีวิต มีความสุขในการเข้าชัน้เรียน สอดคล้องกับอาร์รอน (Aron, 2006) การที่
ผู้บริหารมีการผลักดันและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาผ่านทรัพยากรต่างๆใน
โรงเรียน ท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จในโรงเรียนทางเลือก และลัมเบช และคณะ 
(Lambrecht et al., 2020) ที่ศกึษาพบว่าการน าองค์กรของผู้บริหารมีอิทธิพลในระดบักลางต่อการ
จดัการวางแผนในการศกึษารายบคุคล 

สมมติฐานที่ 1.2 ปัจจัยด้านการให้ค าปรึกษาของครูส่งผลต่อความส าเร็จของ
นักเรียนในโรงเรียนทางเลือก 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการให้ค าปรึกษาของครูส่งผลทางตรงไปยงัความส าเร็จ
ของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ส่งผลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้าน
การบริหารด้านสมัพันธ์ชุมชน และปัจจัยด้านวิธีการสอนของครูไปยังความส าเร็จของนักเรียนใน
โรงเรียนทางเลือก เพราะการให้ค าปรึกษาช่วยนักเรียนในเร่ืองส ารวจตนเอง และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจ  ลดระดับความเครียด และความไม่สบายใจที่ เกิดการมี
ปฏิสมัพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค์ มีการพัฒนาทักษะ
ทางด้านสงัคม ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการจัดการกับปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
เปิดโอกาสให้นกัเรียนปรึกษาเพื่อป้องกนัปัญหา หรือความยุ่งยากในการด าเนินชีวิตของตนเพราะ
ปัญหาและความยุ่งยากต่าง ๆ นัน้สามารถป้องกนัได้และการปล่อยให้นักเรียนเกิดปัญหาขึน้แล้ว
ค่อยตามแก้ไข ช่วยเหลือในภายหลงันัน้ท าได้ยากและต้องใช้เวลานาน ในบางกรณีอาจจะแก้ไข
ไม่ได้ สอดคล้องกบัอาร์รอน (Aron, 2006) การที่นกัเรียนได้รับโอกาสในการเข้าพบที่ปรึกษาท าให้
นักเรียนได้รับแนะน า เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ  ท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จใน
โรงเรียนทางเลือก และเทียร์นี่ (Tierney, 2014) ที่ศึกษาพบว่าการจดัตารางให้ค าปรึกษานักเรียน
ท าให้เกิดความสมัพันธ์อนัดีต่อชุมชนในโรงเรียน และการพบปะนักเรียนท าให้ครูมองเห็นปัญหา
ของนกัเรียนรายบคุคล น ามาซึง่วิธีการสอนที่เหมาะสมกบันกัเรียน 

สมมติฐานที่  1.3 ปัจจัยด้านการบริหารด้านสัมพันธ์ ชุมชนส่งผลต่อ
ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชนส่งผลทางตรงไปยัง
ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก และส่งผลทางอ้อมผ่านปัจจยัด้านวิธีการสอนของครู
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ไปยงัความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก เพราผู้บริหารและครู ร่วมกนัสร้างความสมัพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  การสร้างความสมัพันธ์อนัดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนช่วยให้โรงเรียน
และชุมชนเกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง และช่วยให้เกิดความ
ร่วมมืออนัดีต่อกนั ทัง้นีท้ัง้สองฝ่ายจะต้องปฏิบติัตามบทบาทหน้าที่ของตนด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
จึงจะสามารถสร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้ได้ บทบาทหน้าที่ส าคญัของโรงเรียนต่อชุมชน คือ 
บทบาทในการให้การศึกษาอบรมแก่บุคลากรในชุมชน บทบาทในการเปิดรับชุมชนเข้าสู่โรงเรียน
เพื่อมีส่วนร่วมก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษา  
และร่วมก ากบัติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน การสร้างความสมัพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชน โดยการพัฒนาให้บุคลากรมีมนุษยสมัพันธ์อนัดี  สามารถปฏิบติังานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ การปรับปรุงทศันียภาพโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภยั ร่มร่ืน สวยงาม สร้างความ
ประทับใจแก่ผู้ มาเยี่ยมเยือน  ประโยชน์และความจ าเป็นของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชน  โรงเรียน บริการสถานที่และวสัดอุปุกรณ์แก่ชมุชน ดงันัน้การมีความสมัพนัธ์ที่ดี
ต่อกันย่อมช่วยให้ทัง้สององค์กรมีส่วนร่วมสนบัสนุนซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
สอดคล้องกับอาร์รอน (Aron, 2006)  ที่ศึกษาพบว่าการเปิดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ความรู้แกน่กัเรียน ท าให้เกิดวิธีการสอนที่หลากหลาย 

สมมติฐานที่  1.4 ปัจจัยด้านการจัดการบรรยากาศในโรงเรียนส่งผลต่อ
ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการจัดการบรรยากาศส่งผลทางตรงไปยังความส าเร็จ
ของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก เพราะการที่โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการ
เรียนการสอนในโรงเรียน การจัดชัน้เรียนให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ พอเพียง สะอาด มีระเบียบ ช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและประสบผลส าเร็จในการเรียน ในด้านอาคาร
สถานที่ หมายถึง สภาพสถานศึกษาภายในและบริเวณที่เตรียมไว้ในการจัดการ เรียนการสอน 
ประกอบด้วย อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องปฏิบติัการ ห้องสมุด และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
สอดคล้องกบัวลัลีวาและคาสิโมวา (R. A. Valeeva & Kasimova, 2015) พบว่า บรรยากาศความ
เป็นชุมชนที่มาจากความร่วมมือของนักเรียนและบุคลากร และความเสมอภาค นักเรียนมีความ
รับผิดชอบในกระบวนการทางการศึกษาของตนเอง โดยครูจะคอยเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาและคอยให้
ความช่วยเหลือ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกการประชุม เปิดกว้างด้านการศึกษาให้กบัทุกคน และให้
นกัเรียนเป็นคนจดัห้องเรียนให้รองรับการเรียนแบบกลุ่มและการเรียนด้วยตนเอง ส่งผลให้นกัเรียน
ประสบความส าเร็จในโรงเรียนทางเลือก 
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สมมติฐานที่  1.5 ปัจจัยด้านการบริหารบุคลากรส่งผลต่อความส าเร็จของ
นักเรียนในโรงเรียนทางเลือก 

ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัด้านการบริหารบุคลากรส่งผลทางตรงไปยงัความส าเร็จของ
นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก เพราะการบริหารและโครงสร้างขององค์กรก่อให้เกิดความส าเร็จของ
นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก หลกัส าคญั คือ คนเหมาะสมกับหน้าที่เพื่อความส าเร็จของนักเรียน 
ซึ่งการจดัสรรบุคลากรเร่ิมมาจากการมีบุคลากรที่มีคณุสมบติัเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและจะต้องท างานโดยปราศจากอคติ มีความเข้าใจถึงความแตกต่างของนักเรียน 
สอดคล้องกับโพล (Poole, 2016) การจัดบุคลากรจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับลกัษณะของงานที่
ได้รับมอบหมาย ท าให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพและนักเรียนประสบความส าเร็จในโรงเรียน
ทางเลือก 

สมมติฐานที่  1.6 ปัจจัยด้านวิธีการสอนของครูส่งผลต่อความส าเร็จของ
นักเรียนในโรงเรียนทางเลือก 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านวิธีการสอนของครูส่งผลทางตรงไปยังความส าเร็จของ
นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก เพราะการที่ครูมีทกัษะการสอนที่ดี มีความสามารถ ความช านาญใน
การน าวิธีสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า หรือมีสื่อการสอน เทคโนโลยี และนวตักรรมการศึกษา
มาช่วยสอน ท าให้การสอนมีประสิทธิภาพสงูใน ระยะเวลารวดเร็ว ทกัษะการสอนที่ใช้ในการสอนมี
หลากหลายทักษะ และท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนได้ ชัดเจนในเวลาที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับบราวน์ (Brown, 2019) ที่พบว่าวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพของครู มีผลท าให้การ
รับรู้ความสามารถของตนเองของนกัเรียนเพิ่มขึน้ 

สมมติฐานที่ 2. โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก มีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ผลการวิจัยพบว่าโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริ หาร
สถานศกึษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก มีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิง
ประจักษ์ โดยปัจจัยทัง้หมด ได้แก่ ปัจจัยด้านการน าองค์กร ปัจจัยด้านการจัดการบรรยากาศใน
โรงเรียน ปัจจัยด้านการบริหารบุคลากร ปัจจัยด้านการบริหารด้านสมัพันธ์ชุมชน และปัจจัยด้าน
วิธีการสอนของครู ที่ส่งผลทัง้ทางตรงและทางอ้อมไปยังปัจจัยด้านความส าเร็จของนักเรียนใน
โรงเรียนทางเลือกที่ส่งผลคิดเป็นร้อยละ 75 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้อันเนื่องจากปัจจัยจาก
การศกึษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวข้องของปัจจยัที่ส่งผลกบัความส าเร็จ
ของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก สอดคล้องกบังานวิจยัหลายฉบบั ได้แก่ อาร์รอน (Aron, 2006) ท่ี
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ศึกษาภาพรวมของการศึกษาทางเลือก พบว่า ปัจจัยด้านความสามารถของผู้บริหาร ปัจจัยด้าน
การบริหารด้านสมัพันธ์ชุมชน ปัจจัยด้านการบริหารบุคลากร และปัจจัยด้านวิธีการสอนของครูมี
อิทธิพลต่อความส าเร็จของนกัเรียน ฮลาดี (Hlady, 2013) ศึกษาเพื่อค้นหากระบวนทศัน์ นโยบาย
และการปฏิบติัที่เกิดขึน้ในการศึกษาทางเลือกของประเทศแคนาดา โดยเน้นวิธีการและทฤษฎีที่ท า
ให้การศึกษาทางเลือกมีความเป็นไปได้ในกระบวนทศัน์ของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 พบว่าการ
ให้ค าปรึกษาคือการที่ครูพยายามท าความเข้าใจความต้องการของนักเรียนและการเข้าพบที่
ปรึกษาเป็นประจ าเป็นจุดเร่ิมต้นของความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก เทียร์นี่ 
(Tierney, 2014) ศึกษาเพื่อนิยามของโรงเรียนมัธยมทางเลือกที่ประสบความส า เร็จ เก่ียวกับ
แนวทางส าหรับการวางกรอบการศึกษาแนวใหม่ พบว่าปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนกัเรียน 
ประกอบด้วย การให้ค าปรึกษาของครู การจัดบรรยากาศของโรงเรียนให้นักเรียนรู้สึกถึงความ
อบอุ่น และการบริหารชุมชนในโรงเรียน วัลลีวาและคาสิโมวา (R. A. Valeeva & Kasimova, 
2015) ศึกษาระบบการศึกษาทางเลือกของโรงเรียน Sudbury Valley เพื่อเป็นรูปแบบของการ
ปฏิรูปโรงเรียนในรัสเซีย การศึกษาพบว่าลกัษณะเฉพาะของกระบวนการทางการศึกษาในโรงเรียน
ทางเลือกที่เป็นจุดเด่นท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จ ได้แก่  จ านวนนักเรียนน้อย  บรรยากาศ
ความเป็นชมุชนที่มาจากความร่วมมือของนกัเรียนและบุคลากร และความเสมอภาค  กระบวนการ
ทางการศกึษาของตนเองโดยครูจะคอยเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและคอยให้ความช่วยเหลือ และการเปิด
กว้างด้านการศึกษาให้กบัทุกคน  โพล (Poole, 2016) ศึกษาคณุะลกัษณะของโรงเรียนทางเลือกที่
มีประสิทธิภาพในประเทศจอเจียร์ ในมุมมองของผู้น า เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อให้เข้าใจ
มมุมองของผู้น าที่มีต่อคณุลกัษณะของโรงเรียนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในประเทศจอเจียร์ และ
ความท้าทายในการเป็นผู้น า พบว่าปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 
ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร และการบริหารบคุลากรโดยการจดับคุลากรให้เหมาะสมกบัลกัษณะ
ของงานที่ได้รับมอบหมาย และบราวน์ (Brown, 2019) ที่ได้ท าการศึกษาเพื่อท าความเข้าใจการ
รับรู้ความสามารถของตนเองของนกัเรียนที่ศึกษาในระบบการศึกษาทางเลือกที่สมัพนัธ์กับปัจจัย
ด้านประสบการณ์และองค์กร พบว่า การน าองค์ของผู้บริหาร วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพของครู
ท าให้นกัเรียนมีการรับรู้ความสามารถของตนเองเพิ่มขึน้ 

ข้อเสนอแนะ 
จากข้อค้นพบของงานวิจัยโมเดลโครงสร้างความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการ

บริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก ผู้วิจยัขอเสนอแนะเพื่อ
น าผลการวิจยัไปใช้และข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. จากผลวิจัยที่พบว่าความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก ด้านที่ได้ค่าเฉลี่ย

น้อยสดุคือ นักเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้ จึงควรปรับปรุงการด าเนินงานด้านนีเ้พิ่ม
มากขึน้ และควรปรับปรุงล าดบัแรกคือ ตัง้เรียนรีบเข้าเรียนในแต่ละรายวิชา โดยสร้างแรงจูงใจและ
สร้างวินยัในตนเองของนกัเรียนเพิ่มมากขึน้ 

2. ส าหรับหน่วยงานทัง้สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน จากผลงานวิจัยโมเดลโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนกัเรียน
ในโรงเรียนทางเลือก พบว่ามีปัจจัยต่างๆที่ส่งผลทัง้ทางตรงและทางอ้อมกับความส าเร็จของ
นกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก ได้แก่ 1) ปัจจยัด้านการน าองค์กร 2) ปัจจัยด้านการให้ค าปรึกษาของ
ครู 3) ปัจจยัด้านการบริหารด้านสมัพันธ์ชุมชน 4) ปัจจยัด้านการจดัการบรรยากาศในโรงเรียน 5) 
ปัจจัยด้านการบริหารบุคลากร และ6) ปัจจัยด้านวิธีการสอนของครู  ซึ่งทุกปัจจัยมีส่งผลต่อ
ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกในระดับสูง โดยผู้ วิจัยเสนอแนะตามปัจจัยต่างๆได้
ดงันี ้

2.1 ด้านการน าองค์กร 
เนื่องจาก พฤติกรรมในการชีน้ าและก าหนดวิสยัทัศน์เป้าประสงค์ระยะสัน้ระยะยาว 

ค่านิยม และความคาดหวงัในผลการด าเนินการขององค์กร เป็นพฤติกรรมการน าองค์กร ที่จ าเป็น
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน  หน่วยงานทัง้สถานศึกษาภาครัฐและเอกชนควรให้ความส าคัญในการ
คัดเลือกหรือพัฒนาผู้บริหารให้มีพฤติกรรมด้านการน าองค์กรที่ชัดเจน ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม
การด าเนินการที่มีจริยธรรมและผลการด าเนินการที่ดี รวมถึงระบบการก ากับดูแลตนเองที่ดี มี
ความรับผิดชอบต่อสงัคม รวมทัง้การสนบัสนนุชมุชนที่ส าคญั 

2.2 ด้านการบริหารด้านสมัพนัธ์ชมุชน 
เนื่องจากความสมัพันธ์กบัชุมชนมีส่งผลต่อความส าเร็จของนกัเรียน  ท าให้นกัเรียน

รู้สึกไว้วางใจ มีความผกูพนัต่อโรงเรียน หน่วยงานทัง้สถานศึกษาภาครัฐ และอกชนควรสง่เสริมให้
โรงเรียน มีการจดักิจกรรม ร่วมกบัชุมชน น าโรงเรียนออกสู่ชุมชน โดยฝ่ายโรงเรียนเป็นฝ่ายรุกเข้า
ไปหาชุมชน มีการรับฟังความเห็นจากผู้ปกครอง มีการน าชุมชนเข้ามาสู่โรงเรียน ออกแนวทาง
ปฏิบติัถึงการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา การร่วมจดักระบวนการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้บุคลากร
ในชมุชนมาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา และให้การสนบัสนนุทรัพยากรทางการศึกษา ผู้บริหาร
และทีมบริหารในโรงเรียนทางเลือกมีการด าเนินการที่ส่งเสริมความสมัพันธ์อันดีของโรงเรียนกับ
ชมุชนที่โรงเรียนนัน้ตัง้อยู่ เพื่อเสริมสร้างความส าเร็จทางการศกึษาให้กบันกัเรียน 
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2.3 ด้านการจดัการบรรยากาศในโรงเรียน 
เนื่องจากบรรยากาศในโรงเรียนในทางบวกเป็นสิ่งที่สง่ผลต่อความส าเร็จของนกัเรียน 

บรรยากาศเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนการสอนและโครงสร้างของโรงเรียน โดย
บรรยากาศในโรงเรียนเกิดจาก 1) ความปลอดภัย (Safety) 2) การเรียนการสอน (Teaching and 
Learning) 3) ความสัมพั น ธ์ ระหว่ างบุ คคล  (Relationship) 4) สิ่ งแวด ล้อม ใน โรง เรียน 
(Institutional Environment)  หน่วยงานทัง้สถานศึกษาภาครัฐและเอกชนควรออกแนวปฏิบัติที่
เป็นค่านิยมขององค์กรในการเสริมสร้างบรรยากาศในโรงเรียน มีการสนับสนุนทรัพยากรใน
โรงเรียนให้สามารถจัดอาคารสถานที่ได้อย่างปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีการพัฒนาการ
จดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

2.4 ด้านการบริหารบคุลากร 
เนื่องจากการบริหารบุคลากรเป็นกระบวนการส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ

นักเรียน เป็นอย่างยิ่ง  เพราะเป็นการได้มา  รักษา พัฒนาครูซึ่งแกนหลักส าคัญที่เชื่อมต่อไปยัง
นักเรียน  พฤติกรรม  พัฒนาการตามวัยของนักเรียนจะเปลี่ยนในทางที่ดีได้หรือไม่ขึน้อยู่กับครูที่
รับรู้  เข้าใจ  และมีความเมตตาต่อนักเรียน  มุ่งมั่นที่จะสัง่สอนนกัเรียน หน่วยงานทัง้สถานศึกษา
ภาครัฐและเอกชนควรมีแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ธ ารงรักษาบุคลากร โดยมีการจดั
ระบบงานที่เหมาะสม ก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เพื่อให้เป็นขวญัก าลงัใจของบคุลากรในโรงเรียนทางเลือก 

2.5 ด้านวิธีการสอนของครู 
เนื่องจาก วิธีการสอนของครูจากผลการวิจัยที่พบว่า มีค่าคะแนนสูงสุดที่ส่งผลต่อ

ความส าเร็จของนกัเรียนหน่วยงานทัง้สถานศึกษาภาครัฐและเอกชนควรจดัสรรงบประมาณเพื่อใช้
ในการจัดท าสื่อการสอนและพัฒนาวิธีการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทัง้กระบวนการ
จดัการเรียนการสอนและการวดัประเมินผล 

2.6 ด้านให้ค าปรึกษาของครู 
เนื่องจากการให้ค าปรึกษาของครูไม่ส่งผลทางตรงต่อความส าเร็จของนักเรียนใน

โรงเรียนทางเลือก แต่ส่งผลทางอ้อมผ่านตัวแปรวิธีการสอนของครู ดังนัน้การที่ หน่วยงานทัง้
สถานศึกษาภาครัฐและเอกชนจะด าเนินงานด้านการให้ค าปรึกษาของครูต้องพิจารณาร่วมกับ
วิธีการสอนของครูด้วย 

3. ส าหรับผู้บริหารสถานศกึษา 
3.1 ด้านการน าองค์กร 
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ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นแกนหลกัของโรงเรียน ทัง้เป็นผู้น าในการก าหนดทิศทาง 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม ก ากับ  บังคับบัญชาครูและบุคลากร  สร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียน รวมถึง
ชุมชน  จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าเพื่อน าสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ มีวิสัยทัศน์
และมีความรอบรู้ เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองให้ทันต่อสิ่งใหม่ ทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
รู้จกัน าข้อมลูข่าวสาร หรือนวตักรรมที่เป็นประโยชน์มาใช้ในโรงเรียน อีกทัง้ยงัต้องเป็นแบบอย่างที่
ดีต่อครู บคุลากรและนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 

3.2 ด้านการบริหารด้านสมัพนัธ์ชมุชน 
ชมุชนมีส่วนส าคญัต่อความส าเร็จของนกัเรียนอย่างยิ่ง ทัง้การเป็นแหล่งเรียนรู้  การ

สนบัสนนุทรัพยากรคน  เงิน  การมีสว่นร่วมในการดแูลนกัเรียน ฯลฯ ผู้บริหารสถานศกึษาควรสร้าง
ความสมัพันธ์ที่ดีกับชุมชนทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยโรงเรียนเป็นฝ่ายรุกเข้าไปหาชุมชน และ
การน าชุมชนเข้ามาสู่โรงเรียน ออกแนวทางปฏิบติัให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้
ให้กบันกัเรียน ตลอดจนสง่เสริมความสมัพนัธ์อนัดีของโรงเรียนกบัชมุชนที่โรงเรียนนัน้ตัง้อยู่ 

3.3 ด้านการจดัการบรรยากาศในโรงเรียน 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดบรรยากาศในโรงเรียนให้มีความน่าอยู่ น่าเรียน ครูและ

บุคลากรมีความสขุในการท างาน มีความสขุในการจดัการเรียนรู้ มีบรรยากาศของความปลอดภัย 
มีการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีความรัก ความเข้าใจ ความเป็นมิตร น่าไว้วางใจ จัดสภานแวดล้อมภายใน
โรงเรียนให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ สร้างความรักความผกูพนัของครู นกัเรียนกบัโรงเรียน 

3.4 ด้านการบริหารบคุลากร 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผนบุคลากรให้มีจ านวนเพียงพอ มีการดูแล

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยมีการประเมินผลค่าตอบแทนตามขีดความสามารถของบุคลากร และ
ควรเน้นด้านการดูแลสวัสดิการของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
เกิดความผกูพนักบัโรงเรียนทางเลือก 

3.5 ด้านวิธีการสอนของครู 
จากผลการวิจัยการให้ค าปรึกษาของครูมีความส าคัญต่อผลส าเร็จของนักเรียนเป็น

ล าดับที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาครูให้ได้รับรู้เทคนิควิธีการสอน
ใหม่ ๆ สง่เสริมให้ครูท าวิจยัในชัน้เรียนเพื่อพฒันานกัเรียนและศาสตร์การสอนอย่างสม ่าเสมอ 

3.6 ด้านให้ค าปรึกษาของครู 
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เนื่องจากการให้ค าปรึกษาของครูไม่ส่งผลทางตรงต่อความส าเร็จของนักเรียนใน
โรงเรียนทางเลือก แต่ส่งผลทางอ้อมผ่านตวัแปรวิธีการสอนของครู ดงันัน้ผู้บริหารสถานศึกษาควร
ค านึงถึงวิธีการให้ค าปรึกษาของครูร่วมกบัวิธีการสอนของครูด้วย 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรท าการวิจัยความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกในเร่ืองที่เก่ียวกับการ

พฒันาให้นกัเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้ 
2. ควรมีการศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผล

ต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทีไ่ม่ใช่โรงเรียนทางเลือก 
3. ควรมีการศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผล

ต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก ด้วยวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ ซึง่จะเป็นผลการวิจยั
ที่สนบัสนนุผลการวิจยัด้านปริมาณนีใ้ห้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

4. ควรน าโมเดลโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัทางการบริหารสถานศึกษา
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก ไปท าการศึกษาโดยวิธีการวิจยัเชิง
ทดลอง เพื่อสรุปผลปัจจัยแต่ละด้านที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกได้
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

5. ควรศึกษาโดยโครงสร้างความสมัพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ (Multi-level Casual 
Model) จากปัจจยัเชิงสาเหตทุัง้ 6 ปัจจยัที่ควรวางระดบัโดยผ่านหน่วยการวิเคราะห์ที่ต่างระดบักนั 
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ 

ตาราง  10 ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่ของ

แบบสอบถาม (α) 

แบบสอบถาม ข้อที ่ IOC r α 

ตอนที่ 2.1 ข้อที่ 1 0.80 0.20 0.87 

การน าองค์กร ข้อที่ 2 0.80 0.44   

  ข้อที่ 3 1.00 0.44   

  ข้อที่ 4 1.00 0.52   

  ข้อที่ 5 1.00 0.16   

  ข้อที่ 6 0.80 0.56   

  ข้อที่ 7 1.00 0.60   

  ข้อที่ 8 0.80 0.68   

  ข้อที่ 9 1.00 0.60   

  ข้อที่ 10 1.00 0.56   

ตอนที่ 2.2 ข้อที่ 11 1.00 0.40 0.86 

การให้ค าปรึกษาของครู ข้อที่ 12 0.80 0.56   

  ข้อที่ 13 0.80 0.76   

  ข้อที่ 14 0.80 0.40   

  ข้อที่ 15 0.80 0.60   

  ข้อที่ 16 0.80 0.52   

  ข้อที่ 17 1.00 0.56   

  ข้อที่ 18 0.80 0.68   

  ข้อที่ 19 1.00 0.64   

  ข้อที่ 20 1.00 0.40   
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ตาราง 10 (ต่อ) 

แบบสอบถาม ข้อที ่ IOC r α 
ตอนที่ 2.3  ข้อที่ 21 0.80 0.48 0.87 

การบริหารด้านสมัพนัธ์ชมุชน ข้อที่ 22 1.00 0.48   

  ข้อที่ 23 1.00 0.24   

  ข้อที่ 24 0.60 0.56   

  ข้อที่ 25 1.00 0.56   

  ข้อที่ 26 1.00 0.20   

  ข้อที่ 27 0.60 0.64   

  ข้อที่ 28 0.80 0.44   

  ข้อที่ 29 0.80 0.76   

  ข้อที่ 30 1.00 0.64   

ตอนที ่2.4 ข้อที่ 31 1.00 0.44 0.88 

การจดัการบรรยากาศในโรงเรียน ข้อที่ 32 1.00 0.60   

  ข้อที่ 33 1.00 0.40   

  ข้อที่ 34 0.80 0.44   

  ข้อที่ 35 0.80 0.36   

  ข้อที่ 36 1.00 0.60   

  ข้อที่ 37 1.00 0.52   

  ข้อที่ 38 0.80 0.48   

  ข้อที่ 39 1.00 0.44   

  ข้อที่ 40 1.00 0.64   

ตอนที ่2.5 ข้อที่ 41 1.00 0.44 0.89 

การบริหารบคุลากร ข้อที่ 42 0.60 0.44   

  ข้อที่ 43 1.00 0.48   

  ข้อที่ 44 0.60 0.56   

  ข้อที่ 45 1.00 0.32   

  ข้อที่ 46 0.60 0.68   

  ข้อที่ 47 0.80 0.60   
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ตาราง 10 (ต่อ)  
   

แบบสอบถาม ข้อที ่ IOC r α 

 ข้อที่ 48 0.80 0.72  

 ข้อที่ 49 1.00 0.52  

  ข้อที่ 50 1.00 0.60   

ตอนที ่2.6  ข้อที่ 51 1.00 0.56 0.92 

วิธีการสอนของครู ข้อที่ 52 1.00 0.60   

  ข้อที่ 53 0.80 0.60   

  ข้อที่ 54 0.80 0.84   

  ข้อที่ 55 0.60 0.72   

  ข้อที่ 56 1.00 0.92   

  ข้อที่ 57 0.80 0.68   

  ข้อที่ 58 1.00 0.68   

  ข้อที่ 59 1.00 0.36   

  ข้อที่ 60 0.60 0.48   

ตอนที ่3 ข้อที่ 61 0.80 0.28 0.95 

ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก ข้อที่ 62 0.80 0.56   

  ข้อที่ 63 1.00 0.28   

  ข้อที่ 64 1.00 0.64   

  ข้อที่ 65 0.8 0.44   

  ข้อที่ 66 1.00 0.36   

  ข้อที่ 67 1.00 0.48   

  ข้อที่ 68 1.00 0.32   

  ข้อที่ 69 1.00 0.56   

  ข้อที่ 70 1.00 0.44   

  ข้อที่ 71 0.80 0.48   

  ข้อที่ 72 1.00 0.44   

  ข้อที่ 73 0.80 0.60   

  ข้อที่ 74 1.00 0.36   
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ตาราง 10 )ต่อ(  

     

แบบสอบถาม ข้อที ่ IOC r α 
 ข้อที่ 75 0.80 0.48  

 ข้อที่ 76 1.00 0.32  

 ข้อที่ 77 1.00 0.60  

  ข้อที่ 78 1.00 0.40   

  ข้อที่ 79 0.80 0.52   

  ข้อที่ 80 1.00 0.60   

  ข้อที่ 81 1.00 0.64   

  ข้อที่ 82 1.00 0.64   

  ข้อที่ 83 0.80 0.60   

  ข้อที่ 84 1.00 0.52   

  ข้อที่ 85 1.00 0.48   

  ข้อที่ 86 1.00 0.40   

  ข้อที่ 87 1.00 0.36   

  ข้อที่ 88 1.00 0.40   

  ข้อที่ 89 1.00 0.40   

  ข้อที่ 90 1.00 0.36   
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง 

โมเดลปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก 

ค าชีแ้จง 

1. แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัโมเดลปัจจยัทางการบริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนใน

โรงเรียนทางเลือกสงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชนที่จดัการศกึษาทางเลือก 

2. แบบสอบถามฉบบันี ้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที่  1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check lists) ประกอบด้วยข้อค าถามสถานภาพการ

ปฏิบตัิงาน ประสบการณ์ในการท างาน เพศ และสถานทีต่ัง้ของโรงเรียน จ านวน 4 ข้อ 

ตอนที่  2  แบบสอบถามวดัปัจจยัทางการบริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก ประกอบด้วย 

ตอนที่ 2.1 การน าองค์กร จ านวน 10 ข้อ 

ตอนที่ 2.2 การให้ค าปรึกษาของครู จ านวน 10 ข้อ 

ตอนที่ 2.3 การบริหารด้านสมัพนัธ์ชมุชน จ านวน 10 ข้อ 

ตอนที่ 2.4 การจดัการบรรยากาศในโรงเรียน จ านวน 10 ข้อ 

ตอนที่ 2.5 การบริหารบคุลากร จ านวน 10 ข้อ 

ตอนที่ 2.6 วิธีการสอนของครู จ านวน 10 ข้อ 

ตอนที่  3  แบบสอบถามความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก จ านวน 30 ข้อ 

3. ในการตอบแบบสอบถามครัง้นี ้จะไม่ส่งผลกระทบในทางลบแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจยัจะเก็บข้อมลูของท่านไว้เป็น

ความลบั และน าเสนอข้อมลูที่จ าเป็นเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ของตวัแปรตา่ง ๆ ที่ศกึษาในภาพรวมเท่านัน้ ผลวิจยัจะเป็นประโยชน์

ต่อการพฒันาองค์ความรู้ทางด้านการบริหารการศกึษาสบืไป 

ผู้วิจยัขอขอบพระคณุทา่นเป็นอย่างสงูที่ได้กรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครัง้นี ้

นางสาวฐิตา ตนัติพิบลูทรัพย์ 

นิสิตหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ค าชีแ้จง  โปรดเขยีนเคร่ืองหมาย  √  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัทา่น 

สถานภาพการปฏิบตัิงาน 

  ผู้บริหาร 

   ครู 

ประสบการณ์ในการท างาน 

  น้อยกวา่ 10 ปี 

   11 – 20 ปี 

   21 – 30 ปี 

   มากกว่า 30 ปี 

เพศ 

   ชาย 

   หญิง 

สถานท่ีตัง้ของโรงเรียน 

   ในเขตเมือง 

   นอกเขตเมือง 
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ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามให้ผู้บริหารและครูพิจารณาถึงปัจจยัทางการบริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อ

ความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก ใน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การน าองค์กร (Leadership 

Practice) 2) การให้ค าปรึกษาของครู (Teacher Counselling) 3) การบริหารด้านสมัพนัธ์ชมุชน 

(Community Management) 4) การจดัการบรรยากาศในโรงเรียน (School Climate Management) 5) 

การบริหารบคุลากร (Faculty and Staff Management) 6) วธีิการสอนของครู (Teacher Pedagogy) 

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารและครูให้ท่านพิจารณาข้อค าถาม แล้วท าเคร่ืองหมาย √  ลงในช่องที่ตรงกบัความ

เป็นจริงในโรงเรียนของท่าน ตามความหมายดงันี ้

5     หมายถึง     ระดบัมากที่สดุ 

4     หมายถึง     ระดบัมาก 

3     หมายถึง     ระดบัปานกลาง 

2     หมายถึง     ระดบัน้อย 

1     หมายถึง     ระดบัน้อยที่สดุ 

ตอนที่ 2.1 การน าองค์กร  (Leadership Practice) 

ที่ การน าองค์กร 5 4 3 2 1 

 1.  ด้านการน าองค์กรอย่างมีวสิัยทัศน์      

1 ก าหนดวิสยัทศัน์โรงเรียนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม      

2 มีการส่ือสารวิสยัทศัน์เพื่อให้เข้าใจตรงกนัทกุฝ่าย      

3 มีการสร้างกลยทุธ์เพื่อก าหนดแนวทางการท างาน      

4 มีการควบคมุ ตรวจสอบการด าเนินงานของโรงเรียน      

5 ทบทวนผลการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน      
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ตอนที่ 2.1 การน าองค์กร  (Leadership Practice) (ต่อ) 

ที่ การน าองค์กร 5 4 3 2 1 

 2.  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม      

6 โรงเรียนมีส่วนร่วมในการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม      

7 มีการดแูลมลพิษจากโรงเรียนที่กระทบต่อชมุชน (ขยะ,น า้เสีย(      

8 ให้บคุลากรมีความรับผิดชอบต่อสงัคม (ช่วยเหลือสงัคม(      

9 มีการปฏิบตัิตามกฎหมายของท้องถิ่น      

10 มีพฤติกรรมเชงิจริยธรรมตามหลกัธรรมาภิบาล      
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ตอนที่ 2.2 การให้ค าปรึกษาของครู (Teacher Counseling) 

ที่ การให้ค าปรึกษาของครู 5 4 3 2 1 

 1. ด้านรายการแสดงการให้ค าปรึกษา      

1 ส่งเสริมพฒันาการของนกัเรียนให้เรียนรู้อย่างเป็นระบบ      

2 เน้นทกัษะความเป็นตวัตนร่วมกบัพฒันาทกัษะสงัคม      

3 ท าให้นกัเรียนเป็นนกัคิดเชงิวิพากษ์เพื่อแก้ปัญหาได้      

 2. ด้านการวางแผนนักเรียนรายบุคคล      

4 เป็นกิจกรรมที่พฒันาทัง้ด้านการเรียนและการท างาน      

5 กิจกรรมมุ่งเน้นพฒันาตนเองให้อยู่ร่วมกบัสงัคม      

6 เปิดโอกาสให้นกัเรียนท าความเข้าใจตนเองในส่ิงทีต้่องการ      

 3. ด้านการบริการตอบสนอง      

7 ช่วยอธิบายปัญหาให้ชดัเจนขึน้      

8 ช่วยนกัเรียนเลือกวิธีการแก้ปัญหา      

9 ช่วยเหลือเมื่อนกัเรียนตดัสินใจผิดพลาด      

10 ครูมีทกัษะในการเป็นผู้ ฟังทีด่ี      
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ตอนที่ 2.3 การบริหารด้านสมัพนัธ์ชมุชน )Community Management) 

ที่ การบริหารด้านสัมพนัธ์ชุมชน 5 4 3 2 1 

 1.  ด้านการสร้างความสัมพันธ์โดยตรง      

1 ด าเนินการให้บคุลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมุชน      

2 ประชาสมัพนัธ์ให้ชมุชนรับทราบและรู้จกัโรงเรียน      

3 ใช้ส่ือตา่ง ๆ เพื่อให้ข้อมลูของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ      

4 จดักจิกรรมสานสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน      

5 มีกิจกรรมเชิญภมูิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเป็นวิทยากร      

 2.  ด้านการสร้างความสัมพันธ์โดยอ้อม      

6 ร่วมกนัแต่งกายให้น่าศรัทธา นบัถือ      

7 มุ่งเน้นมนษุยสมัพนัธ์กบัชมุชน      

8 ระมดัระวงัการใช้ค าพดูให้เหมาะสม      

9 มีความพร้อมเพื่อบริการด้านสาธารณปูโภค      

10 ปรับสถานท่ีให้มคีวามร่มร่ืน สวยงาม      
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ตอนที่ 2.4 การจดัการบรรยากาศในโรงเรียน (School Climate Management) 

ที่ การจัดการบรรยากาศในโรงเรียน 5 4 3 2 1 

 1. ด้านความปลอดภัย      

1 ให้ความรู้เร่ืองอบุตัิภยัในสถานศกึษาแก่นกัเรียน      

2 จดัสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภยั      

3 ห้องพยาบาลมีอปุกรณ์พร้อมใช้งาน      

 2. ด้านการเรียนการสอน      

4 มีบรรยากาศการเรียนรู้อย่างร่วมมือ      

5 สร้างข้อตกลงในห้องเรียนทีเ่สริมสร้างความไว้วางใจซึง่กนัและกนั      

 3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในโรงเรียน      

6 ให้การเคารพในความแตกต่างด้านเพศ เชือ้ชาติ วฒันธรรม      

7 มีกิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างครู นกัเรียน และผู้ปกครอง      

8 มีบรรยากาศมติรภาพท่ีดตี่อกนัระหว่างนกัเรียนกบันกัเรียน      

 4. ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน      

9 จดัสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน      

10 ดแูลส่ิงอ านวยความสะดวกในโรงเรียนให้อยูใ่นสภาพดีเสมอ      
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ตอนที่ 2.5 การบริหารบคุลากร (Faculty and Staff Management) 

ที่ การบริหารบุคลากร 5 4 3 2 1 

 1.  ด้านสภาพแวดล้อมของบคุลากร      

1 ประเมินขีดความสามารถของบคุลากรด้านสมรรถนะ      

2 ประเมินขีดความสามารถของบคุลากรด้านจ านวน      

3 จดับรรยากาศในการท างานเน้นการดแูลสขุภาพ      

4 จดับรรยากาศในการท างานเน้นการดแูลสวสัดิภาพ      

5 จดับรรยากาศในการท างานเน้นสิทธิประโยชน์ของบคุลากร      

 2.  ด้านความผูกพันของบคุลากร      

6 เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรให้เกดิการส่ือสารท่ีเปิดกว้าง      

7 เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรให้บคุลากรเกิดความผกูพนั      

8 มีการประเมินคา่ตอบแทนรวมถงึให้รางวลัแก่บคุลากร      

9 ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชพีของบคุลากร      

10 ประเมินระบบการเรียนรู้ การพฒันาของบคุลากร      
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ตอนที่ 2.6 วธีิการสอนของครู (Teacher Pedagogy) 

ที่ วิธีการสอนของครู 5 4 3 2 1 

 1.  ด้านการก าหนดปัญหาหรือเตรียมการ      

1 เร้าให้นกัเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้      

2 สอนแบบเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่      

 2.  ด้านการสอนหรือการสร้างแนวความคดิ      

3 มุ่งเน้นการคดิวเิคราะห์ให้นกัเรียนเข้าใจอยา่งเป็นระบบ      

4 มุ่งเน้นการวเิคราะห์สาเหตโุดยตัง้สมมตฐิานเพื่อแก้ปัญหา      

 3.  ด้านการสร้างกรอบที่มีวิจารณญาณ      

5 ท าให้นกัเรียนสามารถสร้างกรอบแนวคิดโดยใช้วจิารณญาณ      

6 มีวิธีการสอนให้เก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อพิสจูน์สมมตฐิาน      

 4.  ด้านวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล      

7 มุ่งเน้นการสอนเพื่อน าข้อมลูมาวเิคราะห์ เพื่อสรุปเป็นกฎได้      

8 สอนให้นกัเรียนเห็นภาพ เข้าใจได้ง่าย      

 5.  ด้านการน าไปใช้      

9 มุ่งเน้นให้นกัเรียนน าความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ในชีวติประจ าวนั      

10 มุ่งเน้นให้นกัเรียนผสานความรู้เกา่กบัใหม่เพื่อน าไปประยกุตใ์ช้      
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ตอนที่  3  แบบสอบถามให้ผู้บริหารและครูพิจารณาความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือก 

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารและครูให้ท่านพิจารณาข้อค าถาม แล้วท าเคร่ืองหมาย √  ลงในช่องที่ตรงกบัความ

เป็นจริงในเร่ืองความส าเร็จของนกัเรียนในโรงเรียนทางเลือกของทา่น ตามความหมายดงันี ้

5     หมายถึง     ระดบัมากที่สดุ 

4     หมายถึง     ระดบัมาก 

3     หมายถึง     ระดบัปานกลาง 

2     หมายถึง     ระดบัน้อย 

1     หมายถงึ     ระดบัน้อยที่สดุ 

ที่ ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก 5 4 3 2 1 

 1. นักเรียนสนใจเข้าเรียนและผลการเรียนดีขึน้      

1 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการแสวงหาความรู้      

2 มีแรงจงูใจในการเข้าชัน้เรียน      

3 มีความสขุในการเข้าชัน้เรียน      

4 ตัง้ใจโดยรีบเร่งเข้าเรียนแต่ละรายวิชา      

5 ผลลพัธ์ทางการเรียนดีขึน้      

 2. นักเรียนมีทกัษะทางอารมณ์สังคม      

6 มีความเข้าใจตนเอง      

7 มีความเข้าใจผู้อื่น      

8 มีมนษุยสมัพนัธ์ที่ด ี      

9 รู้จกัคงความสมัพนัธ์กบัผู้อื่นไว้      

10 มีความรับผิดชอบต่อความสมัพนัธ์กบัผู้อื่น      
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ตอนที่ 3 (ต่อ) 

ที่ ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก 5 4 3 2 1 

 3. นักเรียนมีพฤตกิรรมที่สังคมยอมรับ      

11 รู้จกัการอ่อนน้อมถ่อมตน      

12 ไม่พดูจ้วงจาบหยาบคาย      

13 มีคณุธรรมจริยธรรมในการใช้ชีวติ      

14 มีจิตสาธารณะ      

15 ไม่ท าตวัเป็นภาระของสงัคม      

 4. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน      

16 แสดงความเป็นมติรต่อครู บคุลากร      

17 ตัง้ใจปฏิบตัิตามกฎระเบยีบของโรงเรียน      

18 ชอบการมาโรงเรียน      

19 พดูกบัผู้อื่นถึงโรงเรียนในทางทีด่ี      

20 เป็นแบบอย่างที่ดใีห้แก่รุ่นน้อง      

 5. นักเรียนมีอิสระแห่งตนและมีความเป็นตวัตนเฉพาะด้าน      

21 แสดงออกถงึความเป็นตวัของตวัเอง      

22 ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบคุคลอื่นได้ง่าย      

23 เคารพสิทธิของตนเองในการคดิ พดู อ่าน เขียน      

24 ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น      

25 ตดัสินใจได้ด้วยตนเอง      
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ตอนที่ 3 (ต่อ) 

ที่ ความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก 5 4 3 2 1 

 6. นักเรียนมีการรับรู้ความสามารถแห่งตน      

26 ตัง้ใจเรียนรู้อย่างมีสมาธิ      

27 ไม่รู้สกึยุ่งยากในการศกึษาเล่าเรียน      

28 เรียนรู้ได้อย่างมคีวามสขุ      

29 เชื่อมัน่ในศกัยภาพของตนเองในการเรียนรู้      

30 มัน่ใจว่าสามารถส าเร็จการศกึษาได้      

 

 

ขอขอบคณุทกุท่านท่ีกรุณาท าแบบสอบถามในครัง้นีค้ะ่ 

 
 
 
 



 
    

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ฐิตา ตนัติพิบลูทรัพย์ 
วัน เดือน ปี เกดิ 13 สิงหาคม 2532 
สถานที่เกดิ กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บณัฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2554   
Master of Business Administration  
Cardiff University, United Kingdom พ.ศ. 2555  
การศกึษาดษุฎีบณัฑติ สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2564 

ที่อยู่ปัจจุบนั 49 หมู่ 3 ต าบลบ้านเพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 21160   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1 บทนำ
	ภูมิหลัง
	คำถามการวิจัย
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	ความสำคัญของการวิจัย
	ขอบเขตการวิจัย
	ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
	ตัวแปรที่ศึกษา

	นิยามศัพท์เฉพาะ
	กรอบแนวคิดการวิจัย
	สมมติฐานการวิจัย

	บทที่  2  ทบทวนวรรณกรรม
	1. โรงเรียนทางเลือกและแนวทางการจัดการศึกษา
	1.1 ภูมิหลังและความเป็นมาของโรงเรียนทางเลือกในต่างประเทศ
	1.2 การจัดการและพัฒนาการของการจัดการศึกษาของโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทย

	2. ความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก
	2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก
	2.2 ความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก

	3. ปัจจัยการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกประเทศไทย
	3.1 การนำองค์กร (Leadership Practice)
	3.2 การให้คำปรึกษาของครู (Teacher Counseling)
	3.3 การบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน (Community Management)
	3.4 การจัดการบรรยากาศในโรงเรียน (School Climate Management)
	3.5 การบริหารบุคลากร (Faculty and Staff Management)
	3.6 วิธีการสอนของครู (Teacher Pedagogy)

	4. ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารสถานศึกษากับความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก
	4.1 ปัจจัยด้านการนำองค์กร (Leadership Practice)
	4.2 ปัจจัยด้านการให้คำปรึกษาของครู (Teacher Counseling)
	4.3 ปัจจัยด้านการบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน (Community Management)
	4.4 ปัจจัยด้านการจัดการบรรยากาศในโรงเรียน (School Climate Management)
	4.5 ปัจจัยด้านการบริหารบุคลากร (Faculty and Staff Management)
	4.6 ปัจจัยด้านวิธีการสอนของครู (Teacher Pedagogy)

	5. ความสัมพันธ์ของตัวแปรเหตุที่เป็นเหตุและตัวแปรเหตุที่เป็นผลตัวแปรผล
	5.1 การนำองค์กรกับการจัดการบรรยากาศในโรงเรียน
	5.2 การนำองค์กรกับการบริหารบุคลากร
	5.3 การนำองค์กรกับการบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน
	5.4 การนำองค์กรกับวิธีการสอนของครู
	5.5 การให้คำปรึกษาของครูกับการบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน
	5.6 การให้คำปรึกษาของครูกับวิธีการสอนของครู
	5.7 การบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชนกับวิธีการสอนของครู

	6. การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกประเทศไทย (SEM)
	6.1 องค์ประกอบของแบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง
	6.2 ประเภทของแบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง
	6.3 วิธีการเขียนคำสั่งในโปรแกรมลิสเรล
	6.4 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง

	7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	7.1 งานวิจัยในประเทศ
	7.2 งานวิจัยในต่างประเทศ


	บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
	การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
	การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
	ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
	ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก
	ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก

	บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	วิธีการดำเนินการวิจัย
	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล
	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผลการวิจัย
	ข้อเสนอแนะ

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

