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The objectives of this study are as follows: (1) to study the perceptions of newly-hired 

teachers regarding the hidden curriculum; (2) to study the form of the hidden curriculum of induction; (3) to 
study the role of administrators in the hidden curriculum of induction; and (4) to examine how the role of 
administrators in the hidden curriculum of induction affected the retention of newly-hired teachers in 
international schools in Thailand. The study used an integrated qualitative and quantitative approach, which 
was divided into two phases. In phase one, 15 key informants were selected through qualitative semi-
structured in-depth interviews. In phase two, the sampling group for the quantitative approach consisted of 
127 newly-hired teachers. The results were as follows: (1) the hidden curriculum consisted of knowledge of 
the operations for effective success, perspectives on the teaching profession, and aspects of social norms in 
determining the behavior of teachers; (2) the hidden curriculum of induction aimed to achieve the well-being 
of teachers in terms of self-efficacy, understanding the culture of the host country, and informal 
assessment; (3) the role of the administrator in the hidden curriculum of induction was the selection of 
mentors, administering and developing clear and explicit induction, creating school contexts, evaluating 
induction, creating a working atmosphere and being a role model, and balancing the work and personal lives 
of newly-hired teachers; and (4) the relationship between the role of administrators in the hidden curriculum 
of induction and retention was positive at a medium level and was correlated with a statistical significance of 
.05; and (5) the role of administrators in the hidden curriculum of induction could predict retention with a 
statistical significance of .05, the highest predictive power was an explicit induction program, followed by the 
creation of school contexts and creating a working atmosphere and being a role model. 
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ขอ้มลูหลกัและผูท้รงคณุวฒุิในการตรวจเครื่องมือทุกท่าน ขอขอบคณุเจา้หนา้ที่บณัฑิตวิทยาลยัและ
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ในการเรียนและการท าปริญญานิพนธ์  ขอบคุณแอรอน โคลเยส  ผูค้อยสนับสนุน ส่งเสริม และให้
ก าลังใจในทุกการตัดสินใจของผูว้ิจัยตั้งแต่วันแรกจวบจนวันนี ้ คุณค่าและประโยชนอ์ันไดร้บัจาก
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บทที ่1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
องค์การสหประชาติ  (United Nation) ได้ก าหนดเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) ต่อจาก เป้ าหมายการพัฒ นาแห่ งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals) ในปีพ.ศ. 2558 เพื่อก าหนดทิศทางในการพัฒนาโลกซึ่งมี
เปา้หมายจ านวน 17 เปา้หมาย เป็นไปตามกระบวนทศัน ์“การพฒันาที่ยั่งยืน” ซึ่งหนึ่งในเปา้หมาย
ที่เก่ียวขอ้งกับการศึกษาโดยตรงคือ เป้าหมายที่ 4 โดยก าหนดไวว้่า “สรา้งหลกัประกนัว่าทุกคนมี
การศกึษาที่มีคณุภาพอย่าง ครอบคลมุและเท่าเทียม และสนบัสนนุโอกาสในการเรียนรูต้ลอดชีวิต” 
อนัเป็นการสรา้งหลกัประกันทางการศึกษาใหม้ีคุณภาพ เสมอภาค ขจัดความเหลื่อมล า้ทางการ
ศึกษา และเกิดความเท่าเทียมกันกับผู้เรียน  ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงใน
ระดบัอดุมศกึษา (United Nation, 2020)  

จากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลกัอนัเป็นกรอบ
ในการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ไดใ้หค้วามส าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้
บรรลุวิสยัทัศน ์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว้ ดว้ยการพฒันาตาม
หลัก”ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในระยะยาว ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตรห์ลัก อันได้แก่ 1) 
ยทุธศาสตรช์าติดา้นความมั่นคง 2) ยุทธศาสตรช์าติ ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 3) 
ยุทธศาสตรช์าติดา้นการพฒันา และเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย ์4) ยุทธศาสตรช์าติดา้น
การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตรช์าติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม และ 6) ยุทธศาสตรช์าติ ดา้นการปรบัสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจดัการภาครฐั โดยรากฐานที่ส  าคัญของการพัฒนาในทุก ๆ ดา้น คือ การพฒันา
คน ด้วยเหตุนี ้การศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งยวดต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยเฉพาะยุทธศาสตรท์ี่  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และมี
เป้าหมายให้คนไทยทุกช่วงวัยได้มีทักษะและศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้อย่างยั่ งยืน 
(ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2559)  

ปัจจุบนัมีสถานศกึษานานาชาติทัง้หมด 11,895 โรงเรียนทั่วโลก ที่จดัการศึกษาในระดบั
มาตรฐานสากลแก่ผูเ้รียนกว่า 6,000,000 คน โดยสถานศึกษานานาชาติเหล่านีไ้ดก้ลายมาเป็น ผู้
จา้งงานรายใหญ่ซึ่งในแต่ละปีมีการรบัครูบรรจุใหม่และพนักงานจ านวน 573,000 คน ส าหรบั
อัตราการเติบโตของสถานศึกษานานาชาตินัน้เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในแถบทวีปเอเชีย 
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นอกจากประเทศจีนแล้วประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกนั (International School Consultancy Research (ISC), 2020) และในรายงานปี ค.ศ. 
2019 ไดก้ล่าวถึงความทา้ทายของธุรกิจสถานศึกษานานาชาติ ในการรบัสมคัรงานและการคงอยู่
ในงานของครูที่มีคุณสมบติั โดยมีแนวโนม้ที่ความทา้ทายในเรื่องดงักล่าวจะมีมากยิ่งขึน้ จากการ
จ้างงานของครูในสถานศึกษานานาชาติทั้งหมด 90,000 อัตรา ในปีค.ศ. 2000 เพิ่มขึน้เป็น 
540,000 อตัราในปี ค.ศ. 2019 และคาดการณว์่าในอนาคตอีก 10 ปีขา้งหนา้จะเพิ่มอตัราการจา้ง
ครูเป็นจ านวน 896,000 คน (International School Consultancy Research (ISC), 2019) 

แนวโน้มของสถานศึกษานานาชาติในประเทศไทยมีการเติบโตขึน้อย่างต่อเนื่องและมี
การเพิ่มปริมาณที่มากขึน้อย่างรวดเร็ว จากขอ้มูลการลงทุนทางธุรกิจของสมาคมสถานศึกษา
นานาชาติแห่งประเทศไทยระบุว่าในปี พ.ศ. 2560 มีการลงทุนที่เพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 18-20 ซึ่งเป็น
การเติบโตแบบก้าวกระโดด ถึงรอ้ยละ 12 จากอัตราเติบโตเฉลี่ย (ยอ้นหลัง 8 ปี) และมีจ านวน
ผู้เรียนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4-6 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2562 มีจ านวนสถานศึกษานานาชาติจ านวน 175 
โรงเรียน ซึ่งสัดส่วน 2 ใน 3 เป็นสถานศึกษานานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร และมีจ านวนครู 
7,200 คน ถึงแมว้่าจะมีการแข่งขนัสงู แต่กลบัไดร้บัความนิยมและความไวว้างใจจากผูป้กครองใน
การส่งบุตรหลานเขา้เรียนเนื่องจากสถานศึกษานานาชาติมีมาตรฐานและคณุภาพที่เท่าเทียมกับ
การส่งบุตรหลานไปเรียนต่อยังต่างประเทศ (กรุงเทพธุรกิจ, 2019) ((ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2562, น. 215) และจากสถิติของกลุ่มงานส่งเสริมสถานศึกษา
นอกระบบ ส านักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2562 พบว่าในปัจจุบนัประเทศ
ไทยมีสถานศึกษานานาชาติทั้งหมดมีจ านวน 207 โรงเรียน ตั้งอยู่ในกทม. 110 โรงเรียน แต่มี
จ านวนเพิ่มมากขึน้ในภูมิภาคเป็นจ านวน 97 โรงเรียน ทัง้นีม้ีจ  านวนผูเ้รียนทัง้สิน้ 87,343 คน และ
มคีรูจ านวน 5,762 คน (ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน, 2562) 

ส าหรบัดา้นการคัดเลือกครูที่มีคุณภาพของสถานศึกษานานาชาติในประเทศไทย นายก
สมาคมสถานศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย นางอุษา ทรพัยส์มบูรณ์ ไดก้ล่าวถึงการคัดเลือก
และคดัสรรครูและบุคลากรในสถานศกึษานานาชาติอย่างเขม้ขน้มากโดยตอ้งคดัเลือกคณุวฒุิ และ
ประสบการณ์ใหต้รงกับระดับและวิชาที่สอน ครูทุกคนตอ้งมีใบประกอบวิชาชีพครูต่างประเทศที่
รบัรองโดยหน่วยงาน และรฐับาลของประเทศนั้น  ๆ นอกจากนีม้ีหน่วยงานราชการในประเทศ
หลายแห่งท าหน้าที่ก ากับดูแลเรื่องคุณวุฒิ และคุณสมบัติอย่างเขม้งวด เริ่มจากการขอวีซ่าเขา้
ประเทศไทย ซึ่งครูจะต้องแสดงเอกสารประกอบ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือรบัรองจากโรงเรียน และ
หน่วยงานต้นสังกัด หนังสือรบัรองการสอบประวัติอาชญากรรมจากต่างประเทศ ส่วนการขอ
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ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อครุุสภานัน้ ครูชาวต่างชาติและชาวไทยทกุคนที่จะสอนในประเทศ
ไทย ตอ้งยื่นขอใบอนุญาตต่อครุุสภา เพื่อการยอมรบัของผูป้กครอง สถาบนั และองคก์ารทางการ
ศึ กษ า ต่ า งป ระ เทศซึ่ ง โรง เรี ยน จะต้อ งป ระ เมิ น ม าต รฐานกับ องค์ก าร ต่ างป ระ เท ศ 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2555)  

สถานศึกษานานาชาติในประเทศไทย มีบทบาทส าคัญต่อการใหก้ารศึกษาที่มีคุณภาพ
กับประชาชนทั่วโลก ในการจัดการศึกษานานาชาติบุคลคลที่มีความส าคัญในการพัฒนาผูเ้รียน
นอกจากผูบ้ริหารโรงเรียนคือครู แต่ในปัจจุบนัพบว่าอตัราการลาออกของครูมีเป็นจ านวนมาก จาก
สถิติของกลุม่งานส่งเสริมสถานศึกษานอกระบบ ส านกัคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ใน
ปี พ.ศ. 2562 ได้แต่งตั้งครูในสถานศึกษานานาชาติจ านวน 806 คน ถอดถอนจ านวน 202 คน 
และในปี พ.ศ. 2563 แต่งตัง้ครูในสถานศึกษานานาชาติจ านวน 1,129 คน ถอดถอนจ านวน 291 
คน (กลุ่มงานส่งเสรมิสถานศึกษานอกระบบ ส านกัคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน, 2564) 
จากตัวเลขดังกล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าอัตราการลาออกของครูในสถานศึกษานานาชาติในแต่ละปีมี
เป็นจ านวนมาก ดว้ยเหตุนีจ้ึงเป็นเหตุใหส้ถานศึกษานานาชาติใหค้วามส าคัญกับการรกัษาครูให้
คงอยู่ในงาน เนื่องจากในการรบัครูใหม่ในแต่ละครัง้มีค่าใชจ้่ายเป็นเม็ดเงินจ านวนมหาศาลอีกทัง้
กระบวนการในการรบัสมัครและคัดเลือกครูทีมีคุณภาพนั้นตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการหลาย
เดือน เนื่องจากตอ้งการรบัครูที่มีคุณภาพสูงมาร่วมงานในสถานศึกษาของตน จากงานวิจัยของ 
บารเ์บอร ์และมัวเชด (Barber and Mourshed) ปีค.ศ. 2007 อ้างถึงจาก องค์การเพื่อความ
ร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าคะแนนสอบที่สูงขึน้ของผูเ้รียน
สมัพันธก์ับนโยบายในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถสูง และการที่สถานศึกษาจะดึงดูด 
ครูที่มีความสามารถสูงได้ คืออัตราเงินเดือนของครู ยิ่งครูมีอัตราเงินเดือนสูงมากเท่าใด ยิ่งจะ
สง่ผลต่อผลสมัฤทธิ์ท่ีเพิ่มขึน้ของผูเ้รียนเท่านัน้ (Zuzana, 2019)  

การหมุนเวียนของครูเป็นจ านวนมากย่อมส่งผลกระทบต่อโรงเรียนและเป็นอุปสรรคต่อ
การวางแผนในการพัฒนาของโรงเรียนในระยะยาว และการสูญเสียครูที่มีประสบการณ์มี
ผลกระทบเชิงลบต่อผูเ้รียน (Basha, 2014) การดแูลครูที่มีประสิทธิผลในชัน้เรียนจึงมีความส าคญั
อย่างยิ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ผูเ้รียนจะเป็นไปในเชิงบวกและเท่าเทียมกัน (Donley, Detrich, 
States, & Keyworth, 2019) การสูญเสียครูและผู้บริหารในสถานศึกษาน าไปสู่ความสูญเสีย 
ความต่อเนื่องของโปรแกรมที่ขดัขวางการท างานของสถานศึกษา (Mancuso, Roberts, & White, 
2010; Oke, Ajagbe, Ogbari, & Adeyeye, 2016) ผลเสียของการลาออกของครูในอัตราที่มากมี
ผลกระทบทางดา้นลบต่อการพัฒนาสถานศึกษา รบกวนความมั่นคงและความต่อเนื่องของการ
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จัดการเรียนการสอน (Higgins, 2019) ไดแ้สดงถึงความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษานานาชาติ
จ าเป็นที่จะตอ้งก าหนดนโยบายต่างๆ ในการสรา้งการคงอยู่ในงานของครู นอกจากประเทศที่
พัฒนาแล้วมีลักษณะร่วมกันในเรื่องนโยบายที่เก่ียวข้องกับครู ได้แก่ การอบรมครูใหม่ซึ่งเป็น
ขอ้ก าหนด เป็นขอ้บงัคับและการอบรมครู ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาครูและการนิเทศติดตามที่เน้น
การพฒันาอย่างต่อเนื่อง (OECD, 2018b as cited in Smidova, 2019)  

กระบวนการอบรมครูใหม่เป็นเวลาที่ส  าคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อครูใหม่ในด้านความ
คาดหวังของโรงเรียน และช่วยให้ครูใหม่เหล่านั้นให้ปรบัตัวให้เข้ากับสถานที่ท างานแห่งใหม่ 
(Snoeck et al., 2010, p. 13) การอบรมครูใหม่เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับ
องค์การซึ่งน าไปสู่ความพึงพอใจและเกิดประสิทธิผล และช่วยให้ครูที่มีคุณภาพคงอยู่ในงาน 
(Seyfarth, 1991, p.162, 165) นอกจากนีก้ระบวนการอบรมครูใหม่ยงัมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหแ้น่ใจ
ว่าครูใหม่มีแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการท างาน พรอ้มกับเสริมสรา้งแรงจูงใจและทัศนคติต่อ
งานด้วยเช่นกัน (Mullins, 2016, p. 542) โปรแกรมการอบรมครูใหม่และการให้ค าปรึกษาที่มี
ประสิทธิภาพมีผลต่ออตัราการคงอยู่ในโรงเรียนของครูอย่างเพิ่มขึน้ โดยโปรแกรมจะตอ้งจดัอย่าง
ดี มีกิจกรรมใหค้ าแนะน าที่เหมาะสม และเก่ียวขอ้งกับการให้ค าปรึกษาอย่างเป็นทางการ ลด
ขอ้ก าหนดในการสอนของครูใหม่เพื่อใหส้ามารถฝึกอบรมได ้และการประเมินอย่างเป็นระบบที่เนน้
การช่วยเหลือมากกว่าการประเมินผลครูใหม่  บารซ์า(Basha, 2014) การขาดโปรแกรมการ
ฝึกอบรมครูที่ เหมาะสม ครูใหม่ไม่ได้เตรียมพรอ้มส าหรับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทาง
วัฒนธรรมเป็นผลให้ครูลาออกจากสถานศึกษา (Haberman & Post, 1998; Ladson-Billings, 
1994; Rose, 1995) หากการอบรมครูใหม่ไม่มีประสิทธิภาพจะน าไปสู่การขาดความมั่นใจของครู 
เช่นเดียวกบัการลดทอนแรงจูงใจและเกิดภาวะซึมเศร้าซึ่งจะน าไปสู่การผิดสญัญาจา้งและส่งผล
ต่อการคงอยู่ในงานของครู (Snoeck et al., 2010, p. 13) ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นที่
จะต้องจัดอบรมครูใหม่และพัฒนาโปรแกรมการอบรมครูใหม่เพื่อให้เกิดเป็นหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ (Oke et al., 2016) 

โปรแกรมการอบรมครูใหม่และการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการเพิ่ม
คุณภาพการท างานของครูและมีผลต่ออัตราการคงอยู่ในสถานศึกษาของครูเพิ่มขึน้ (Snoeck  
et al., 2010, p. 13) แต่อย่างไรก็ตามการอบรมครูใหม่นัน้มีสิ่งที่ท าใหค้รูเกิดความรู ้ค่านิยม และ
ทศันคติ และท าใหป้รบัตวัเขา้กบัองคก์รได ้ผ่านการเรียนรูท้ี่ไม่เป็นทางการซึ่งเรียกว่า หลกัสตูรแฝง 
โดยผูบ้รหิารมีบทบาทต่อหลกัสตูรแฝงโดยตรง และเป็นหวัใจส าคญัที่ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งพิจารณา
ในการจดัการอบรมครูใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นบทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสูตรแฝงในการ
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อบรมครูใหม่ ซึ่งมีผลท าให้การอบรมครูใหม่ประสบความส าเร็จ (Barrett, Solomon, Singer, 
Portelli, & Mujuwamariya, 2009; Brucknerova & Novotný, 2017; Pinto et al., 2012) 

การอบรมครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติจะเก่ียวขอ้งกับครูที่ไม่มีประสบการณใ์นการ
สอนและครูที่มีประสบการณ์ในการสอนด้วยเช่นกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ครูเหล่านั้น
เริ่มต้นการท างานในสถานที่แห่งใหม่ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องมีการปรบัตัวต่อบริบทที่ไม่คุน้เคย การ
อบรมครูใหม่เป็นกระบวนการที่ไม่ใช่เป็นเพียงการจัดงานอบรมก่อนเริ่มงานแต่เพียงครัง้เดียว ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวนีจ้ะประกอบไปดว้ยขัน้ตอนหลายขั้นตอนที่เก่ียวขอ้ง เริ่มตั้งแต่การรบัเขา้
ท างาน การท างานวันแรก และการประสบความส าเร็จในการท างานในเดือนต่อมา  (Edward 
Britton, 2000; Stirzaker, 2004) 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รบัผิดชอบโดยตรงต่อการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่สถานศึกษาตั้งไว้ ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่ อน าไปสู่
กระบวนการเรียนรูฐ้านสมรรถนะจึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการบรหิารจดัการที่ดี ซึ่งเป็นความรบัผิดชอบ
ของทัง้ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในการพฒันาความสามารถเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีคิด พฤติกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแนวทางการบริหารจัดการพัฒนาการเรียนการสอนใน
สถานศึกษานั้น เพื่อให้มีความรูค้วามเข้าใจอย่างแท้จริง (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย, 2556) บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบไปดว้ย การวางแผนด าเนินงาน 
เป็นที่ปรึกษา ให้ความรู ้ค าแนะน า ให้ก าลังใจ และอ านวยความสะดวก ผู้นิเทศ ก ากับ และ
ติดตามผลการด าเนินงาน สิ่งที่ ครูคิดว่าเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จผู้บริหารควรให้
ความส าคัญ ในการสนับสนุนเพื่อการท างานที่คล่องตัว เขา้ร่วมการจัดอบรม และรบัขอ้มูลเพื่อ
สนบัสนุนการด าเนินงาน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562, น. 159-160) นอกจากนีย้งัมี
บทบาทในดา้นการอบรมครูใหม่ในดา้นการวางแผนด าเนินงานอบรมครูใหม่โดยตรง (Pinto et al., 
2012) บทบาทโดยตรงของผูบ้รหิารต่อการอบรมครูใหม่มีอยู่สามระดบั  

ระดับแรก คือ ด้านองค์การและการบริหารจัดการ ได้แก่ การจัดหาโครงสรา้งแหล่ง
ทรัพยากรในการอบรมครูใหม่  จัดสรรเวลาและสถานที่ ในการแบ่งปัน การท างานร่วมกัน 
ปฏิสมัพนัธก์บัหน่วยงานนอกโรงเรียน และสรา้งความมีสว่นรว่มและเครือข่าย  

ระดับที่สองมีอิทธิพลต่อครูพี่เลีย้งผ่านการเลือกครูพี่เลีย้ง การควบคุมครูผูพ้ี่เลีย้ง และ
การจดัการอบรมครูพี่เลีย้ง  

ระดับที่สามเป็นระดับที่เก่ียวขอ้งกับการมีปฏิสมัพันธส์่วนบุคคลระหว่างผูบ้ริหารกับครู
ใหม่ เช่น การมีระบบสนบัสนุนครูใหม่ที่เป็นระบบ ไดแ้ก่ การสนทนาถึงเป้าหมายของครูใหม่และ
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ความคาดหวงัของครูใหม่ รบัทราบถึงความพยายามของครูใหม่ และปกป้องครูใหม่จากงานที่ยาก
เกินไป (Brucknerova & Novotný, 2017) และนอกจากนีผู้บ้รหิารยงัมีอิทธิพลต่อการอบรมครูใหม่
แมไ้ม่ไดเ้ป็นผูด้  าเนินการโดยตรง แต่มีอิทธิพลผ่านการเป็นแบบอย่าง ค่านิยม และผ่านการสรา้ง
บรรยากาศทางสังคมร่วมซึ่งมีผลต่อกระบวนการและผลของการอบรมครูใหม่ (Billingsley, 
Carlson, & Klein, 2004; Haiyan, Walker, & Xiaowei, 2017) และที่ส  าคญัผูบ้รหิารควรใหค้วามรู้
แกค่รูเพื่อสรา้งความตระหนกัในเรื่องหลกัสตูรแฝงของครูที่มีต่อผูเ้รียน (Alsubaie, 2015) 

หลักสูตรแฝงในโปรแกรมอบรมครูใหม่เป็นสิ่งส าคัญเกิดขึน้โดยมีปัจจัยอยู่สามด้าน 
ไดแ้ก่ ดา้นผลลพัธ ์การจดัหอ้งเรียน และกระบวนการ จะเก่ียวขอ้งกบั ค่านิยม การจดัการ บรรทัด
ฐาน ทัศนคติ และทกัษะของผูเ้รียน ดา้นการจดัหอ้งเรียน ผ่านผูบ้ริหารและครูพี่เลีย้งที่ไม่ไดต้ัง้ใจ
จะสอนในเรื่องนัน้ ไม่เก่ียวขอ้งกับการสอนที่เกิดขึน้อย่างเห็นไดช้ัดในหอ้งเรียน เช่น บทบาททาง
เพศ และดา้นกระบวนการ ซึ่งแยกออกมาจากหลกัสตูรที่ท าใหเ้ห็นผ่านกระบวนการเรียนการสอน 
การถ่ายทอดเป็นไปอย่างไม่ชัดเจนหรืออย่างไม่จงใจ (Tazcan, 2003) ผู้บริหารมีอิทธิพลต่อ
หลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ผ่านการเลือกครูพี่เลีย้ง การบริหารและการพัฒนาหลกัสตูรการ
อบรมครูใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ดัเจน การสรา้งบริบททางสงัคมในโรงเรียน และการประเมินการ
อบรมครูใหม่ (Brucknerova & Novotný, 2017) 

สถานศึกษานานาชาติในประเทศไทยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ภายใตพ้ระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550 โดยเก่ียวขอ้งกับการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐานในการ
จดัตัง้สถานศึกษานานาชาติ และรวมถึงหลกัสูตรภาษา วฒันธรรม และประวติัศาสตรไ์ทยที่ใชใ้น
สถานศึกษานานาชาติ รฐัไดก้ าหนดหลกัในการบรหิารงานที่เป็นแนวทางในการจดัการศกึษาโดยมี
การบรหิารงานใน 4 งาน ไดแ้ก่ การบรหิารงานวิชาการ การบรหิารงานงบประมาณ การบรหิารงาน
บุคลากร การบริหารงานทั่วไป (พระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน, 2550) และจากพระราชบญัญัติ
โรงเรียนเอกชน พ .ศ. 2550 แก้ไขเพิ่ ม เติม  (ฉบับที่  2) พ .ศ. 2554 ในส่วนของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หมวด 1 มาตรา ที่ 13 เรื่องอ านาจหนา้ที่ของการศึกษา
เอกชน ไดก้ล่าวถึง อ านาจหนา้ที่ ที่เก่ียวขอ้งกบัครู และบุคลากรทางการศึกษาอยู่ 2 ขอ้ไดแ้ก่ (1) 
เสนอนโยบายเก่ียวกบัการศึกษาเอกชน การพฒันาและสนบัสนุนโรงเรียน ครู ผูส้อนและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (3) ก าหนดมาตรฐานและ
แผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเอกชน (4) ก าหนดมาตรการช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุน
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โรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคลอ้งกันนโยบายที่คณะรฐัมนตรีเห็นชอบตาม 
(1)(พระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554, 2554) 

เนื่องจากสถานศึกษานานาชาติเป็นสถานศึกษาที่ใชห้ลกัสตูรต่างประเทศ หรือหลกัสตูร
ที่จดัท าขึน้เองไม่ใช่ของกระทรวงศึกษาธิการและใชภ้าษาต่างประเทศเป็นภาษาในการจดัการเรียน
การสอน โดยไม่จ ากดัเชือ้ชาติ ศาสนา และไม่ขดัต่อศีลธรรม ส าหรบัหลกัสตูรนานาชาติในประเทศ
ไทยมี 4 ประเภทหลกัไดแ้ก่ 1) หลกัสตูรระบบอเมริกัน 2) หลกัสูตรแห่งสหราชอาณาจกัร องักฤษ 
และเวลส ์3) หลกัสูตรนานาชาติ (International Baccalaureate: IB) และ 4) หลกัสตูรนานาชาติ
ประเทศอ่ืน ๆ อาทิ เกาหลี แคนาดา ฝรั่งเศส ญ่ีปุ่ น เยอรมนี สิงคโปร ์สวิตเซอรแ์ลนด ์ออสเตรเลีย 
อินเดีย ฯลฯ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2562, น. 215) และเพื่อให้สถานศึกษามี
คณุภาพตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ จึงตอ้งมีการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยตอ้ง
ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการศึกษาทัง้จากองคก์ารต่างประเทศและภายในประเทศ ซึ่งองคก์ารไอ
บีใหค้วามส าคญัในการที่ผูบ้รหิารจ าเป็นที่จะตอ้งมีงบประมาณสนบัสนุน และส่งเสริมให้ครูเขา้รบั
การอบรมเพื่อน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (International Baccalaureate 
Organization, 2020b, p. 4)  

เพื่อให้การด าเนินการตามหลักสูตรไอบีในแต่ละโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรไอบีได้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทางองคก์ารไอบีไดก้ าหนดมาตรฐานและการปฏิบติัของโปรแกรม
ไอบีทุกโปรแกรม (Program Standards and Practices) ซึ่งเป็นขอ้ก าหนดที่จ  าเป็นและจะตอ้งมี
การน าไปปฏิบติัที่เกียวขอ้งกับโปรแกรมไอบีใหป้ระสบความส าเร็จ เพื่อการรบัรองมาตรฐานจาก
องคก์ารในทุก 5 ปี โดยมาตรฐานเป็นหลกัการทั่วไปที่เป็นหวัใจส าคญัต่อสถานศึกษานานาชาติ ไอ
บี (IB World Schools) ในขณะที่การปฏิบติัเป็นการใหค้ านิยามในเชิงปฏิบติัการของมาตรฐานซึ่ง
รวมไปถึงการน ามาตรฐานไปใชน้ั่นเอง แบ่งออกเป็น 4 กรอบใหญ่ซึ่งอยู่ภายใตป้รชัญาของไอบี (IB 
philosophy) และบริบทที่เป็นลกัษณะเฉพาะของโรงเรียน (school’s unique context) ดงัต่อไปนี ้
1) จุดประสงค ์(Purpose) 2) การเรียนรู ้(Learning) 3) วฒันธรรม (Culture) และ 4) สิ่งแวดลอ้ม 
(Environment) โดยในส่วนการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ ผู ้บริหารโรงเรียนจะต้องน า
มาตรฐานไปสู่การปฏิบัติและมีผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้สอนและการสนับสนุนครูผู้สอน
โดยตรง (International Baccalaureate Organization, 2020b) 

การหมนุเวียนของครูประจ าปีเป็นหนึ่งในความทา้ทายที่ยิ่งใหญ่ที่สดุส าหรบัสถานศึกษา
นานาชาติ เนื่องจากครูใหม่ที่เข้าร่วมทีมมักมาจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและมี
หรือไม่มีประสบการณ์ในการสอนในหลักสูตรนานาชาติไอบีมาก่อน ดังนั้นการอบรมครูใหม่จึง



  8 

จ าเป็นที่จะตอ้งใหแ้น่ใจว่ามีความยั่งยืนและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของหลกัสูตรนานาชาติไอบี 
ในโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานและการปฎิบัติของโปรแกรมไอบีเพื่อให้ได้รับการรบัรอง
มาตรฐานดงัที่กลา่วมาขา้งตน้ 

ถึงแมจ้ะมีการอบรมครูใหม่ แต่จากขอ้มูลการลาออกของครูดังที่ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
แสดงใหเ้ห็นว่าปัญหาในเรื่องการอบรมครูใหม่นัน้ยังมิไดพ้ิจารณาในเรื่องหลกัสตูรแฝงที่เกิดจาก
บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนต่อการอบรมครูใหม่  อันจะส่งผลต่อความรู ้ค่านิยม ความเชื่อและ
ทศันคติของครูใหม่ต่อการท างานในสถานศกึษาแห่งใหม่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอย่างแทจ้รงิ 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องบทบาทของ
ผูบ้ริหารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่นัน้ประกอบไปดว้ยบทบาทใดบา้ง และศึกษาบทบาท
ของผูบ้ริหารต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ว่ามีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของครูใหม่ใน
สถานศึกษานานาชาติประเทศไทยหรือไม่ เนื่องจากยงัไม่มีงานวิจยัที่น าเสนอบทบาทของผูบ้รหิาร
ต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ว่ามีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของครูใหม่ ดังนั้นผูว้ิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่
ในงานของครูในสถานศึกษานานาชาติในประเทศไทยเพื่อน าไปขยายผลใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา
นานาชาติไดส้ามารถน าขอ้มูลนีไ้ปก าหนดเป็นนโยบายในการบริหารจัดการดา้นการจัดอบรมครู
ใหม่ในสถานศกึษานานาชาติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

ค าถามของการวิจัย 
1.หลักสูตรแฝงส าหรบัครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติในประเทศไทยมีลักษณะเป็น

อย่างไร 
2. รูปแบบของหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติในประเทศไทย

เป็นอย่างไร 
3. บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อหลักสูตแฝงในการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษา

นานาชาติในประเทศไทยคืออะไร 
4. บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่มีอิทธิพลต่อการ

คงอยู่ในงานของครูในสถานศกึษานานาชาติในประเทศไทยหรือไม่อย่างไร  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อศกึษาหลกัสตูรแฝงส าหรบัครูใหม่ในสถานศกึษานานาชาติในประเทศไทย 
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2. เพื่อศึกษารูปแบบของหลกัสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ
ในประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศกึษาต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ใน
สถานศกึษานานาชาติในประเทศไทย 

4. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อหลกัสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่
มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของครูในสถานศึกษานานาชาติในประเทศไทย 

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีม้ีความส าคัญในเชิงทฤษฎีที่สามารถน าสู่การปฏิบัติในเรื่องบทบาทของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของครูใน
สถานศกึษานานาชาติในประเทศไทย 

โดยมีความส าคญัดงันี ้
1. หน่วยงานที่ท าหนา้ที่พฒันาผูบ้ริหาร ควรน าเรื่องบทบาทของผูบ้รหิารต่อหลกัสตูร

แฝงไปพิจารณาและใหค้วามส าคญักบัหลกัสตูรแฝง 
2.สถานศึกษานานาชาติสามารถน าข้อมูลนี ้ไปใช้ในการบริหารและวางแผนการ

ด าเนินงานดา้นการจดัอบรมครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ 
3. สถานศึกษานานาชาติสามารถน าขอ้มูลนีไ้ปก าหนดเป็นนโยบายในการบริหาร

จดัการดา้นการจดัอบรมครูใหม่ในสถานศกึษานานาชาติ 
4. ส  านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนสามารถน าขอ้มลูนีไ้ปก าหนดนโยบาย

เพื่อน าไปใชใ้นการบรหิารและวางแผนการด าเนินงานดา้นการอบรมครูใหม่ในโรงเรียนเอกชน  

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษานานาชาติ  ผู้
ประสานงานในระดบัมธัยมศึกษา (MYP) และครูใหม่จากสถานศกึษานานาชาติที่ใชโ้ปรแกรม ไอบี 
MYP จ านวน 7 โรงเรียน จ านวน 212 คน แบ่งเป็น  ผู้บริหารสถานศึกษานานาชาติและผู้
ประสานงานในระดับมัธยมศึกษา MYP (Middle Year Programme) จ านวน 14 คน และครูใหม่
จ านวน 198 คน 
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กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย  
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาหลกัสูตรแฝงของครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ รูปแบบ

ของหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ และบทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่
ในสถานศึกษานานาชาติ ประเทศไทย โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในการวิจัยครัง้นีป้ระกอบดว้ย 3 กลุ่ม 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีเกณฑ์ (Criteria 
Sampling) ในการพิจารณา ดงัต่อไปนี ้

1.ผูบ้ริหารระดบัมัธยมศึกษาสถานศึกษานานาชาติที่ใชร้ะบบการศึกษาไอบี ที่มี
ประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
จ านวน 6 คน 

2. ผูป้ระสานงานในระดับมัธยมศึกษา (MYP) ที่เป็นผูด้  าเนินการอบรมครูใหม่
ดว้ยตนเอง และมีประสบการณ์ในการไดร้บัการประกันคุณภาพจากองคก์ารไอบี (International 
baccalaureate) จ านวน 4 คน  

3. ครูใหม่ ที่ท างานในระดบัมธัยมศึกษา (MYP) ที่ท างานในสถานศึกษาปัจจุบนั
ไม่เกิน 3 ปี โดยเป็นครูมีประสบการณ์ในการสอนหรือเป็นครูใหม่ที่เพิ่งเริ่มประกอบวิชาชี พครู 
จ านวน 5 คน  

จากสถานศึกษาที่ใชโ้ปรแกรมไอบี MYP จ านวน 7 โรงเรียน ไดแ้ก่ สถานศึกษาใน
กรุงเทพฯ จ านวน 4 โรงเรียน ไดแ้ก่ สถานศึกษานานาชาตินิสต ์สถานศึกษานานาชาติเคไอเอส 
สถานศึกษานานาชาติคอนคอรเ์ดียน สถานศึกษานานาชาติแพนเอเชีย สถานศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ สถานศึกษานานาชาติอเมริกันแปซิฟิก และสถานศึกษา
นานาชาติเปรมติณสลูานนท ์และสถานศกึษานานาชาติในจงัหวดัภเูก็ต คือ สถานศกึษานานาชาติ
ยูดับบลิวซี ประเทศไทย โดยใชร้ะยะเวลาในการสมัภาษณ์ คนละ 50-60 นาที (ประไพพิมพ ์สุธีว
สินนทน ์และ ประสพชัย พสุนนท์, 2559) ทั้งนีผู้ว้ิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจนกว่าจะได้ข้อมูลที่
อ่ิมตวั (Data saturation) ซึ่งไม่คน้พบขอ้มลูใหม่หรือไม่มีขอ้สงสยัเกิดขึน้ (องอาจ นยัพฒัน,์ 2551, 
น. 233) 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาอิทธิพลระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสูตรแฝงในการ
อบรมครูใหม่ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ ในงานของครูในสถานศึกษานานาชาติในประเทศไทย 
ประกอบดว้ยประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ดงันี ้
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ประชากร 
ครูใหม่ หมายถึง ครูชาวไทยและต่างชาติที่เพิ่งเริ่มปฏิบติังานในสถานศึกษา

นานาชาติระบบไอบี โปรแกรม MYP สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จ านวน 198 คน 

กลุม่ตวัอย่าง  
ในการวิจัยขั้นตอนที่  2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random 

sampling) จากบุคลากรซึ่งเป็นครูใหม่ที่ท างานในสถานศกึษานานาชาติระบบไอบี โปรแกรม MYP 
ไม่เกิน 3 ปี จ านวน 127 คน  

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ บทบาทของผูบ้รหิารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การคงอยู่ในงานของครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติใน

ประเทศไทย 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
จากหวัขอ้งานวิจยั “บทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่มีอิทธิพล

ต่อการคงอยู่ในงานของครูในสถานศึกษานานาชาติในประเทศไทย” มีค าจ ากดัความดงันี ้ 
1. หลักสูตรแฝงส าหรับครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ หมายถึง ความรูใ้นการ

ปฏิบติังานใหม้ีผลส าเร็จไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทศันคติที่เป็นประโยชนต่์อการด าเนินงาน ทศันคติ
ที่ลดทอนประสิทธิภาพในการท างานของครู บรรทดัฐานทางสงัคมในการก าหนดพฤติกรรมของครู 
ต่อผูบ้งัคับบญัชา ต่อการปฏิบติังาน ต่อเพื่อนร่วมงานและต่อการสื่อสารกบันักเรียน และค่านิยม
องคก์รที่สง่ผลต่อปฏิบติังานของครูใหม่ 

2. รูปแบบของหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ 
หมายถึง การอบรมที่จัดขึน้เองโดยบุคลากรในสถานศึกษาใหก้บัครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ 
โดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึน้ไป จนถึง 1 ปีการศึกษา โดยมีหัวข้อ 1) ความรูใ้นด้าน
หลกัสตูร การจดัการเรียนการสอนและการวดัผล ประเมินผล เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานและ
การปฏิบติังาน โรงเรียนและชุมชน เทคโนโลยีที่ใชใ้นโรงเรียน วัฒนธรรมองคก์าร และวัฒนธรรม
ของประเทศเจ้าบ้าน 2) การท างานร่วมกันระหว่างครูใหม่ กับครูปัจจุบันและครูพี่เลีย้งในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และออกแบบการจัดการเรียนการสอน 3) การบอกความคาดหวังของ
โรงเรียนและความคาดหวงัของนักเรียน 4) การท ากิจกรรมทางสงัคม เพื่อใหใ้ชช้ีวิตในประเทศที่
สถานศกึษาตัง้อยู่ และ 5) การใหเ้วลาครูใหม่ไดเ้ตรียมตวัสอนและจดัหอ้งเรียน 
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3. บทบาทของผู้บริหารต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมใหม่ หมายถึง พฤติกรรม
ของผูบ้ริหารในการด าเนินการในการบริหาร ผ่านค าพูด แสดงพฤติกรรมและการปฏิบติั และการ
ปฏิสัมพันธ์กับครูใหม่ ในการบริหารจัดการการอบรมครูใหม่ ซึ่งไม่ไดก้ าหนดไวเ้ป็นลายลักษณ์
อักษรในหลักสูตรการอบรม แต่ท าให้เกิดความรู ้คุณค่า ทักษะและทัศนะทั้งทางบวกและลบ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ผ่านมิติโครงสรา้งโรงเรียน  บรรยากาศทางสังคมของ
โรงเรียนและ ปฏิสมัพันธร์ะหว่างผูบ้รหิารและครู ในการจดัการอบรมครูใหม่โดยมีหลกัสตูรแฝงซึ่ง
เป็นบทบาทของผูบ้รหิารในดา้น  

1) การสนับสนุนครูใหม่ให้เข้าสู่กระบวนการวิชาชีพผ่านการเลือกครูพี่ เลีย้ง 
(Mentor) หมายถึง การที่ผูบ้ริหารมีระบบการเลือกครูพี่เลีย้งที่ยืดหยุ่น โดยครูพี่เลีย้งสนับสนุนครู
ใหม่ทั้งในระดับอาชีพและระดับส่วนตัว เพื่อให้ครูใหม่ปฏิบติังานไดท้ันที เป็นผูป้ระสานสัมพันธ์
ระหว่างครูใหม่กับทุกฝ่ายในโรงเรียน และเปิดโอกาสใหค้รูใหม่ไดต้กลงร่วมกับค รูพี่เลีย้งในการ
ปฏิบติังานรว่มกนั 

2) การบรหิารและการพฒันาหลกัสตูรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 
หมายถึง การที่ผูบ้ริหารมีพฤติกรรมที่แสดงใหค้รูใหม่เห็นว่าการอบรมครูใหม่เป็นสิ่งส  าคญั โดยจดั
ใหม้ีต าแหน่งผูป้ระสานงานในการเริ่มตน้การท างานของครูใหม่ ร่วมออกแบบหลกัสตูรการอบรม
ครูใหม่กับผู้ที่ เก่ียวข้อง และการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพเป็นส่วนส าคัญของวิชาชีพครู
โดยเฉพาะครูในระบบไอบี  

3) การสรา้งบริบททางสงัคมในโรงเรียน หมายถึง การที่ผูบ้ริหารมีพฤติกรรมและ
ค าพดูที่แสดงใหค้รูใหม่เห็นว่าเป็นบุคคลส าคญัในการพฒันาโรงเรียน เปิดโอกาสใหค้รูใหม่ไดเ้ลือก
พัฒนาตนเองไดเ้ต็มตามศักยภาพ และใหค้รูใหม่ไดร้่วมพัฒนาโรงเรียนร่วมกับทุกคนในโรงเรียน 
เพื่อใหค้ณุค่ากบัครูใหม่ ใหค้รูใหม่ไดม้ีการรบัรูถ้ึงความสามารถของตนเอง 

4) การประเมินการอบรมครูใหม่ หมายถึง การที่ผูบ้ริหารแสดงพฤติกรรมและ
สื่อสารขอ้ความที่เก่ียวกบัการประเมินการอบรมครูใหม่ ผูบ้ริหารทราบสิ่งที่เกิดขึน้ในโรงเรียนและ
ชัน้เรียนของครูใหม่ พรอ้มที่จะใหก้ารสนับสนุนครูใหม่ มีกระบวนการประเมินร่วมกันกับครูใหม่
และเพื่อนครู  

5) การสรา้งบรรยากาศในการท างานและเป็นแบบอย่างของครูใหม่  หมายถึง 
การท่ีผูบ้รหิารปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทัง้ในดา้นการปฏิบติังานและการปฏิบติัต่อทกุคนในโรงเรียน 
ผูบ้รหิารวางตวัเป็นกนัเอง มีทศันคติดา้นบวก และสรา้งบรรยากาศการท างานที่ดีในโรงเรียน  
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6) การสร้างความสมดุลในการท างานและการด าเนินชีวิต  หมายถึง การที่
ผูบ้ริหารแสดงพฤติกรรมหรือสื่อสารขอ้ความที่เก่ียวกบัการใหค้วามส าคญักบัความเป็นอยู่ที่ดีของ
ครูและความสมดลุในการท างานและการด าเนินชีวิต  

4. การคงอยู่ในงานของครูใหม่ หมายถึง ความพึงพอใจและรูส้ึกเต็มใจในการ
ปฏิบัติงานของครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ อันเป็นเหตุให้มีความต้องการที่จะท างานใน
หน่วยงานเดิม โดยไม่คิดลาออกจากงานและวางแผนที่จะท างานในองคก์ารนัน้อย่างต่อเนื่อง โดย
วดัไดจ้ากความคิดและความรูส้ึกของครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ ในดา้นการวางแผนที่จะคง
อยู่ในงาน มีความตัง้ใจและความตอ้งการที่จะท างานนีต่้อไปในอนาคตและในระยะยาว มีความ
คาดหวังว่าจะท างานนี ้ในที่ท างานเดิมนี ้ต่อไป ไม่มีความคิดจะเปลี่ยนงานถึงแม้จะได้รับ
ผลตอบแทนและขอ้เสนอจากหน่วยงานอ่ืนที่ดีกว่า ไม่มีความรูส้ึกว่าการท างานในสถานศึกษานี ้
เป็นการผูกมัดตัวเอง มีความสบายใจในการท างานในสถานศึกษานี ้มีความรูส้ึกภาคภูมิใจที่จะ
บอกกับผู้อ่ืนว่าท างานในสถานศึกษานี ้ ไม่มีการวางแผนที่จะลาออกจากสถานศึกษา และมี
ความรูส้กึว่าการท างานในสถานศกึษาแห่งนีเ้ป็นทางเลือกที่ดีถึงแมว้่ามีทางเลือกอ่ืน 

5. สถานศึกษานานาชาติ ประเทศไทย หมายถึง สถานศึกษาที่มีระบบนานาชาติ 
ไอบีโปรแกรมมัธยมศึกษา MYP (IB-The Middle Years Programme/ IB-MYP) ในการจัดการ
เรียนการสอนที่ใช้หลักสูตรต่างประเทศซึ่งมีการรับรองมาตรฐานจากองค์การหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศโดยอยู่ภายใตก้ารดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการศกึษาเอกชน อยู่ภายใตพ้ระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีมุ้่งศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้รหิารที่มีต่อหลกัสตูรแฝงใน

การอบรมครูใหม่กับการคงอยู่ในงานของครู โดยความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองตัวแปรมาจาก
แนวคิดที่เกิดจากการวิจัยของแมทธิว รอนเฟลดท ์(Ronfeldt & McQueen, 2017) การไดร้บัการ
สนับสนุนด้านการอบรมครูใหม่ในปีแรกท านายผลว่ามีจ านวนครูย้ายที่ท างานและท าให้การ
ลาออกลดนอ้ยลง การใชก้ารอบรมครูใหม่เป็นการลดการลาออกของครู เป็นนโยบายที่ท าใหเ้กิด
การคงอยู่ในงานที่กล่าวว่าการอบรมครูใหม่ส่งผลใหเ้กิดการคงอยู่ในงาน ในขณะเดียวกนัพบว่ามี
งานวิจัยเรื่องบทบาทของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในงานของสตีเฟ่น วี แมนคูโซ และคณะ 
(Mancuso et al., 2010) ที่กล่าวว่าความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการลาออกของครูในสถานศึกษา
นานาชาติ สมัพันธก์ับบทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารโรงเรียน ประกอบไปดว้ยการรบัรูข้องครู
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ในเรื่องการไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้รหิารระดบัผูอ้  านวยการโรงเรียนซึ่งมีลกัษณะการบรหิารแบบ
ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง และการกระจายภาวะผูน้  า  

การเรียนรู้หลักสูตรแฝงของครูใหม่ในสถานศึกษา มาจากแนวคิดที่ เกิดจากการ
สังเคราะหง์านวิจัยของ อบาดี ในด้านองคป์ระกอบของหลักสูตรแฝง 3 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1) 
โครงสรา้งโรงเรียน 2) บรรยากาศทางสงัคมของโรงเรียน และ 3) ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างครูและผูเ้รียน  

รูปแบบของหลกัสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษา ที่ผูว้ิจัยไดส้ังเคราะหจ์าก
การศกึษา ผูว้ิจยัไดส้รุปรูปแบบการอบรมครูใหม่ในสถานศกึษานานาชาติ 1) ความรู ้ดา้นหลกัสตูร 
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล เอกสารที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานและ  การ
ปฏิบัติงาน โรงเรียนและชุมชน เทคโนโลยีที่ใช้ในโรงเรียนวัฒนธรรมองค์การ วัฒนธรรมของ
ประเทศเจ้าบ้าน  2) การท างานร่วมกันระหว่างครูใหม่ กับครูปัจจุบันและครูพี่ เลี ้ยงในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และออกแบบการจัดการเรียนการสอน  3) การบอกความคาดหวังของ
โรงเรียน นักเรียน 4) การท ากิจกรรมทางสงัคม เพื่อใหใ้ชช้ีวิตในประเทศที่สถานศึกษาตัง้อยู่ และ 
5) การใหเ้วลาครูใหม่ไดเ้ตรียมตวัสอน  

องคป์ระกอบของหลกัสูตรแฝงที่ผูว้ิจัยน ามาศึกษาครัง้นีป้ระกอบไปดว้ย หลกัสูตรแฝง 
(hidden curriculum) ที่แฝงอยู่ในหลกัสูตรการอบรมครูใหม่ตามแนวคิดของ บรคัส์นีโรวาและโน
วอทนี (Karla Brucknerova and Petr Novotny) ในปี ค.ศ. 2017 โดยผูบ้ริหารท าใหเ้กิดบทบาท
ต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ ด าเนินการในการบริหาร แสดงพฤติกรรม การปฏิบติั  ในการ
บริหารจัดการของผูบ้ริหาร และมีปฏิสมัพันธ ์พฤติกรรมการสรา้งความสมัพันธ ์การมีปฏิสมัพันธ์ 
โดยผู้บริหารมีบทบาทในด้านการบริหารจัดการ ดังต่อไปนี ้ 1) การสนับสนุนครูใหม่ให้เข้าสู่
กระบวนการวิชาชีพ ผ่านการเลือกครูพี่เลีย้ง (Mentor) ผ่านขอ้ความที่สง่ถึงครูใหม่ ในการอบรมครู
ใหม่ ว่าเป็นการสนบัสนนุการเขา้สู่วิชาชีพและการสรา้งเครือข่ายทางสงัคมของกลุม่ใน การจดัการ
เรียนการสอนส าหรบัครู ก าหนดขอบเขตของการพัฒนาส่วนบุคคลและการสนับสนุนส่วนบุคคล  
2) การบริหารและการพัฒนาหลกัสูตรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ัดเจน ผ่านขอ้ความที่
เก่ียวชอ้งกับการพัฒนาดา้นอาชีพว่าเป็นการเรียนทางวิชาชีพเป็นทั้งหมดของการท างานของครู 
และขึน้อยู่กบัการสะทอ้นการปฏิบติังาน 3) การสรา้งบริบททางสงัคมในโรงเรียน ผ่านขอ้ความที่
เก่ียวข้องกับโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนที่ดีย่อมให้คุณค่าที่ ดี ผ่านการท างานได้ดี และครูมีส่วน
เก่ียวขอ้งกับบริบทดา้นคุณค่า 4) การประเมินการอบรมครูใหม่ ผ่านขอ้ความที่เก่ียวกับผูบ้ริหาร 
ได้แก่ การที่ผู ้บริหารทราบว่าเกิดอะไรขึน้ในโรงเรียนและห้องเรียน ผู้บริหารพรอ้มที่จะให้การ
สนบัสนนุครูใหม่เช่นเดียวกบัการตัง้ขีดขอ้จ ากดั  
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นอกจากบทบาททั้ง 4 ดา้นที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จากผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ซึ่งเป็น
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 3 กลุ่ม 15 คน ได้แก่ ผู ้บริหารระดับมัธยมศึกษา
สถานศกึษานานาชาติที่ใชร้ะบบการศึกษาไอบี ผูป้ระสานงานในระดบัมธัยมศกึษา (MYP) และครู
ใหม่ที่ท างานในระดับมัธยมศึกษา (MYP) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสรา้งชนิด
ปลาย เปิ ด  (Semi-structured In-depth Interview Form) น าข้อมู ลจากการสัมภาษณ์ ม า
สงัเคราะหแ์ละจัดกลุ่ม ผูว้ิจัยพบบทบาทผูบ้ริหารต่อหลกัสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่เพิ่มขึน้อีก
สองบทบาท ไดแ้ก่ 5) การสรา้งบรรยากาศในการท างานและเป็นแบบอย่างของครูใหม่  และ 6) 
การสรา้งความสมดลุในการท างานและการด าเนินชีวิต จึงไดน้ าบทบาททัง้สองดา้นมาก าหนดเป็น
ตวัแปรในการศกึษาในขัน้ตอนที่ 2 เพิ่มเติม 

ส าหรบัตวัแปรการวดัความคงอยู่ในงาน ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดและขอ้ค าถามของโควิน และ
เฮงส์แบรเ์กอร  ์(Cowin & Hengstberger-Sims) ไพรซ์และมูลเลอร ์(Price & Mueller) มารติ์น 
ออคเวียร ์(Martin Okwir) และวารุณี มิลินทปัญญา น ามาสรา้งนิยาม และจดัท าเป็นขอ้ค าถามให้
เหมาะสมกับบริบทและการท างานของครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ โดยวัดจากความคิดและ
ความรูส้ึกของครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติในด้านความพึงพอใจและรูส้ึกเต็มใจในการ
ปฏิบติังาน อนัเป็นเหตุใหม้ีความตอ้งการที่จะท างานในหน่วยงานเดิม โดยไม่คิดลาออกจากงาน
และวางแผนที่จะท างานในองคก์ารนัน้อย่างต่อเนื่อง  

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดน้ าเสนอกรอบแนวคิด
ในการศกึษา ดงันี ้ 
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 (Ronfeldt & McQueen, 2017) 

(Mancuso et al., 2010) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

บทบาทของผูบ้รหิาร การคงอยู่ใน
งานของครู 

วดัความคิดและ

ความรูส้กึของการคง

อยู่ในงานตาม

แนวคิดของโควิน 

และเฮงสแ์บรเ์กอร ์

(Cowin & 

Hengstberger-

Sims, 2006) ไพรซ์

และมลูเลอร ์(Price 

& Mueller, 1981) 

มารติ์น ออคเวียร ์

(Martin Okwir, 

2010) และวารุณี มิลิ

นทปัญญา (วารุณี มิ

ลินทปัญญา, 2561) 

คุณลักษณะของหลักสูตรแฝง 
1.เนน้สิ่งที่ไม่ใช่วิชาการ เนน้การสอนคณุค่า และทกัษะ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไวใ้นหลกัสตูร 

2. ทศันะทัง้ทางบวกและลบ 
3.คณุค่าและทกัษะนอกเหนือสาระทางวิชาการ นอกหลกัสตูรที่
ก าหนดไว ้

4. ไม่ไดเ้ขียนไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร (Rahime 
COBANOGLU,2014) 
มิติของปรากฏการณห์ลักสูตรแฝง 

1. โครงสรา้งโรงเรียน 
2. บรรยากาศทางสงัคมของโรงเรียน 
3. ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างครูและนกัเรียน (Ebadi, 2013) 
  

 

รูปแบบของหลักสูตรแฝงใน
การอบรมครูใหม่ใน
สถานศึกษานานาชาต ิ

1. ความรู ้ดา้นหลกัสตูร การจดัการ
เรียนการสอนและการวดัผล
ประเมินผล เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบั
มาตรฐานและการปฏิบตัิงาน 
โรงเรียนและชมุชน เทคโนโลยีที่ใช้
ในโรงเรียนวฒันธรรมองคก์าร 
วฒันธรรมของประเทศเจา้บา้น 

2. การท างานรว่มกนัระหว่างครูใหม่ 
กบัครูปัจจบุนัและครูพี่เลีย้งในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละ
ออกแบบการจดัการเรียนการสอน 

3. การบอกความคาดหวงัของโรงเรียน 
นกัเรียน 

4. การท ากิจกรรมทางสงัคม เพื่อใหใ้ช้
ชีวิตในประเทศทีส่ถานศกึษาตัง้อยู่ 

5.การใหเ้วลาครูใหม่ไดเ้ตรียมตวัสอน  
 

 

5.การสรา้งบรรยากาศในการท างานและเป็นแบบอย่างของครู
ใหม ่

6.การสรา้งความสมดลุในการท างานและการด าเนินชวีิต 
(สงัเคราะหแ์ละจดัหมวดหมู่ขอ้มลูจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึแบบ
กึ่งโครงสรา้งชนิดปลายเปิดกบัผูใ้หข้อ้มลูหลกั) 

หลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่โดยผู้บริหาร 

1.ขอ้ความที่เกี่ยวขอ้งกบัการเลือกครูพี่เลีย้งในการอบรม 
(Mentor)  

2. ขอ้ความที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาทางวิชาชีพจากการบริหาร
และการพฒันาหลกัสตูรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็นได้
ชดัเจน  

3. ขอ้ความที่เกี่ยวขอ้งกบัโรงเรียนในดา้นการสรา้งบรบิททาง
สงัคมในโรงเรียน 

4. ขอ้ความที่เกี่ยวขอ้งกบัผูบ้ริหารในการประเมินการอบรมครู
ใหม่ (Brucknerova & Novotný, 2017)  
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สมมติฐานการวิจัย 
1.บทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงาน

ของครูในสถานศกึษานานาชาติในประเทศไทย 
2. บทบาทของผู้บริหารต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่อย่างน้อยหนึ่งบทบาท

สามารถพยากรณก์ารคงอยู่ในงานของครูในสถานศกึษานานาชาติในประเทศไทย 
 



 

บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้กึษาในเรื่องบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อหลกัสตูรแฝง
ในการอบรมครูใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของครูในสถานศกึษานานาชาติในประเทศไทย 

จากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้ 
1.บรบิทของสถานศกึษานานาชาติระบบไอบ ี

1.1 สถานศกึษานานาชาติในประเทศไทย 
1.2 ประวติัของหลกัสตูรนานาชาติไอบ ี
1.3 หลกัสตูรนานาชาติไอบ ี

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัหลกัสตูรแฝง 
2.1 ความเป็นมาเก่ียวกบัหลกัสตูรแฝง 
2.2 ความหมายของหลกัสตูรแฝง 
2.3 มิติของหลกัสตูรแฝง 
2.4 ผลของหลกัสตูรแฝงที่มีต่อผูเ้รียน 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการอบรมครูใหม่ 
3.1 ความหมายของการอบรมครูใหม่ 
3.2 รูปแบบการอบรมครูใหม่ 
3.3 การอบรมครูใหม่ในสถานศกึษานานาชาติ 

4. บทบาทของผูบ้รหิารในการอบรมครูใหม่ 
4.1 บทบาทผูบ้รหิาร 
4.2 บทบาทผูบ้รหิารในสถานศกึษานานาชาติหลกัสตูรนานาชาติไอบ ี
4.3 บทบาทผูบ้รหิารต่อหลกัสตูรแฝงของการอบรมครูใหม่ 

5. การคงอยู่ในงาน 
5.1 ความหมายของการคงอยู่ในงาน 
5.2 ความส าคญัของการคงอยู่ในงานของครูในสถานศึกษา 
5.3 ปัจจยัที่สง่ผลต่อการคงอยู่ในงาน 
5.4 การวดัความตัง้ใจของการคงอยู่ในงาน 

6. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
6.1 งานวิจยัในประเทศ 
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6.2 งานวิจยัต่างประเทศ  

1.บริบทของสถานศึกษานานาชาติระบบไอบี 
จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับสถานศึกษานานาชาติในประเทศไทย และการจัด

การศกึษาในสถานศกึษานานาชาติไอบี ผูจ้ยัสามารถสรุปขอ้มลูพืน้ฐาน ไดด้งัต่อไปนี ้
1.1 สถานศึกษานานาชาติในประเทศไทย 

สถานศึกษานานาชาติเกิดขึน้ครัง้แรกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยสถานศึกษา
นานาชาติแห่งแรกในประเทศไทยคือ สถานศึกษานานาชาติกรุงเทพ ก่อตั้งขึน้ในปี พ.ศ. 2494 
เพื่อใหก้ารศึกษากับบุตรหลานชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย อีกสามปีต่อมา ในปี พ.ศ.
2497 ได้มีการจัดตั้งสถานศึกษานานาชาติในต่างจังหวัดขึน้ครั้งแรก ในจังหวัด เชียงใหม คือ 
โรงเรียนศนูยเ์ด็กเชียงใหม่ และภายหลงัไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็นสถานศึกษานานาชาติเชียงใหม่ ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2500 ได้มีการก่อตั้งสถานศึกษานานาชาติเพิ่มขึน้อีก 2 โรงเรียนในกรุงเทพ ฯ ซึ่งก็คือ 
สถานศึกษานานาชาติร่วมฤดีวิเทศศึกษาและสถานศึกษานานาชาติบางกอกพัฒนาขึน้ โดย
สถานศึกษานานาชาติทั้ง 4 แห่งนีไ้ด้ด าเนินการสอนชาวต่างชาติและชาวไทยที่เป็นบุตรหลาน
นกัการฑูต เนื่องจากกฎหมายไม่อนุญาตใหน้กัเรียนสญัชาติไทยเขา้เรียนในสถานศึกษานานาชาติ
ได้  จนกระทั่ งช่ วงปลายปี  พ .ศ. 2533 รัฐบาลนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปัญยารชุน  ออก
พระราชบัญญั ติการศึกษา ปี  พ.ศ. 2534 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนสัญชาติไทยเข้าเรียนใน
สถานศึกษานานาชาติ และเป็นผลใหไ้ดร้บัความนิยมจากผูป้กครองชาวไทยในการส่งบุตรหลาน
เขา้เรียนในสถานศกึษานานาชาติจวบจนทกุวนันี ้(Larkin, 2020; Maxwell, 2015) 

ในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนสถานศึกษานานาชาติทัง้หมด 175 โรงเรียน ซึ่งสดัส่วน 2 
ใน 3 เป็นสถานศึกษานานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร และมีจ านวนครู 7,200 คน ถึงแมว้่าจะมี
การแข่งขนัสงู แต่มาตรฐานและคณุภาพที่เท่าเทียมกบัการสง่บุตรหลานไปเรียนต่อต่างประเทศไม่
แตกต่างกัน (กรุงเทพธุรกิจ, 2562; ส  านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 
2562, น. 215) และดว้ยความนิยมดงักล่าวท าใหม้ีจ านวนโรงเรียนเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 32 โรงเรียน
ในแค่ช่วงระยะเวลา 2 ปี จากสถิติการศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในปี พ.ศ. 2562 ไดร้ะบุว่า มีจ านวนสถานศึกษานานาชาติ 207 โรงเรียน 
มีจ านวนผู้สอน  5,672 คน และมีจ านวนผู้เรียนทั้งสิ ้น 8,7343 คน (ส านักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการศกึษาเอกชน, 2562) โดยมีรายละเอียดดงัตารางที่ 1  
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ตาราง 1 จ านวนโรงเรียน นกัเรียน และครู โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ ปีการศกึษา 
2562  

ระดบั
การศกึษา 

จ านวนโรงเรียน จ านวนนกัเรียน จ านวนครู 
รวม กทม. ภมูิภาค รวม กทม. ภมูิภาค รวม กทม. ภมูิภาค 

เตรียมอนบุาล 4 3 1 34 21 13 12 11 1 
เตรียมอนบุาล-
อนบุาล 3 

17 9 8 1,370 704 666 92 43 49 

เตรียมอนบุาล-
ปีที่ 12 

57 28 29 2,8327 14,718 13,609 1,880 1,003 877 

อนบุาล 1-3 13 7 6 2,216 1,188 1,028 149 80 69 
อนบุาล-ปีที่ 12 72 38 34 38,384 20,695 17,689 2,499 1,369 1,130 
ปีที่ 1-12 44 23 19 17,012 7,069 9,943 1,130 524 606 
          

รวม 207 110 97 87,343 44,395 42,948 5,762 3,030 2,732 

ที่มา: ส านักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. (2562). สถิติการศึกษาเอกชน
ประจ าปี 2562 

สถานศึกษานานาชาติ (International School) เป็นโรงเรียนที่มีระบบในการจัดการ
เรียนการสอนที่ใช้หลักสูตรต่างประเทศซึ่งมีการรับรองมาตรฐานจากองค์การหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศและอยู่ภายใตก้ารดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน อยู่ภายใตพ้ระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กับการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับโรงเรียนเอกชน ย่อมมีผลต่อการ
บริหารงานในสถานศึกษานานาชาติ รฐัไดก้ าหนดหลกัในการบริหารงานที่เป็นแนวทางในการจัด
การศกึษาโดยมีการบรหิารงานใน 4 งาน ไดแ้ก่  

1. การบรหิารงานวิชาการ  
2. การบรหิารงานงบประมาณ  
3. การบรหิารงานบคุลากร  
4, การบรหิารงานทั่วไป (พระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน, 2550, น. 4) 
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เนื่องจากสถานศึกษานานาชาติเป็นสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรต่างประเทศ หรือ
หลกัสตูรที่จดัท าขึน้เองไม่ใช่ของกระทรวงศึกษาธิการและใชภ้าษาต่างประเทศเป็นภาษาใน การ
จัดการเรียนการสอน โดยไม่จ ากัดเชื ้อชาติ ศาสนา และไม่ขัดต่อศีลธรรม ส าหรับหลักสูตร
นานาชาติในประเทศไทยมี 4 ประเภทหลกัไดแ้ก่  

1) หลกัสตูรระบบอเมรกินั  
2) หลกัสตูรแห่งสหราชอาณาจกัร องักฤษ และเวลส ์ 
3) หลกัสตูรนานาชาติ (International Baccalaureate: IB) และ  
4) หลักสูตร นานาชาติประเทศอ่ืน ๆ อาทิ  เกาหลี  แคนาดา ฝรั่งเศส ญ่ีปุ่ น 

เยอรมนี สิงคโปร ์สวิตเซอรแ์ลนด์ ออสเตรเลีย อินเดีย ฯลฯ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศกึษาธิการ, 2562, น. 215)  

เพื่อใหส้ถานศึกษามีคณุภาพตามมาตรฐานตามเกณฑข์องกระทรวงศึกษาธิการ จึง
ตอ้งมีการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการศึกษาทัง้จากองคก์าร
ภายในประเทศซึ่งคือ ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  และ
องคก์ารต่างประเทศที่ได้รบัการรบัรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการศกึษาเอกชน ไดแ้ก่  

1) Western Association of Schools and Colleges (WASC)  
2) Council of International Schools (CIS)  
3) Education Development Trust (EDT)  
4) New England Association of Schools and Colleges (NEASC)  
5) องค์การอ่ืนที่ ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (แนวปฏิบัติในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ, 2562) ทั้งนี ้สถานศึกษานานาชาติที่ไม่ไดร้บัการประเมิน 
และไม่มีผลการรบัรองคุณภาพจากองคก์ารต่างประเทศ 4 องคก์ารที่กระทรวงศึกษาธิการรบัรอง
คุณภาพ จะได้รบัการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน สถานศึกษาที่มี
วัตถุประสงคพ์ิเศษ ประเภทสถานศึกษานานาชาติ แบบ Non-Joint Accreditation (ส านักงาน
รบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษา (องคก์รมหาชน) , 2564, น. 4) ทั้งนี ้
สถานศึกษานานาชาติหลกัสตูรนานาชาติไอบีไดใ้หค้วามส าคญัในการที่ผูบ้รหิารจ าเป็นที่จะตอ้งมี
งบประมาณสนบัสนนุ และสง่เสรมิใหค้รูเขา้รบัการอบรมเพื่อน ามาปรบัปรุงการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง (International Baccalaureate Organization, 2020b, p. 4)  
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1.2 ประวัติของหลักสูตรนานาชาติไอบี 
หลกัสตูรการสอนระบบนานาชาติไอบี (International Baccalaureate) เป็นหลกัสตูร

ที่จัดตั้งโดยองค์การ The International Baccalaureate Organization (IBO) ซึ่ งเป็นองค์การ
การศึกษานานาชาติที่เป็นอิสระ และไม่แสวงหาผลก าไร เป็นหลกัสูตรที่ปลอดจากนโยบายทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่ง ก่อตั้งขึน้ในปี พ.ศ. 2511 โดยกลุ่ม
คณาจารยผ์ูม้ีความรูค้วามสามารถและมีวิสยัทัศนอ์ันกวา้งไกลชาวยุโรป องคก์ารไอบีไดพ้ัฒนา
หลกัสตูรที่มีประสิทธิภาพและคณุภาพสงูเพื่อใหเ้หมาะกบัครอบครวัที่ตอ้งมีการยา้ยถิ่นฐานไปยัง
ประเทศต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัวทูต ทหาร และพนักงานบริษัทในเครือ
ต่างชาติ เนื่องจากครอบครวัเหล่านี ้จ าเป็นตอ้งหาโรงเรียนที่มีคณุภาพใหก้บับุตรหลานของตนเมื่อ
ย้ายถิ่นฐานและที่ส  าคัญโรงเรียนเหล่านั้นต้องมีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลก ด้วยเหตุนี ้
หลกัสตูรไอบีจึงเป็นหลกัสตูรที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคคลเหลา่นัน้และไดร้บัความนิยม
อย่างแพร่หลายจวบจนถึงปัจจุบนั จากขอ้มลูวนัที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีจ านวนโปรแกรมไอบี
ที่สอนทั่วโลกจ านวน 7,232 โปรแกรม จากจ านวนโรงเรียนไอบี 5,402 โรงเรียน ใน 158 ประเทศทั่ว
โลก  

องค์การการศึกษานานาชาติไอบีมีความประสงค์ที่จะให้ผู ้เรียนไอบีทั่วโลกได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและบรรลศุกัยภาพสงุสดุของตวัเอง โดยไม่ไดร้บัผลกระทบทาง
การเมืองหรือการเปลี่ยนแปลงภายในรฐับาลของประเทศใดประเทศหนึ่ง เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็น
ผูรู้แ้ละห่วงใยและพรอ้มช่วยเหลือในการสรา้งโลกใหดี้และสงบสุขยิ่งขึน้ โดยใชค้วามเขา้ใจและ
ความเคารพวัฒนธรรมของตนรวมถึงวัฒนธรรม ของผู้ อ่ืน  (International Baccalaureate 
Organization, 2020a; KIS International School, 2020)  

ทางองคก์ารไดก้ าหนดคณุลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสตูรนานาชาติไอบี  ที่เป็น
ศูนย์กลางของหลักสูตรทุกโปรแกรม และเน้นความต่อเนื่องของหลักสูตรนานาชาติไอบีทั้ง 4 
หลักสูตร ได้แก่  ลักสูตรระดับประถมศึกษา (Primary Years Program) ระดับมัธยมศึกษา 
(Middle Years Program) ระดับมัธยมปลาย (Diploma Program) และระดับอาชีพ (Carerr-
related Program) โดยเนน้ความต่อเนื่องสอดคลอ้งกนัในแต่ละหลกัสตูรดงัภาพประกอบที่ 2 

ทัง้นีห้ลกัสตูรไดเ้นน้คณุลกัษณะผูเ้รียนซึ่งเป็นผูท้ี่มีคณุสมบติั ดงันี ้ 
1.ผูม้ีความใฝ่เรียนใฝ่รู ้(Inquirer) 
2. นกัคิด (Thinker) 
3. มีความรอบรู ้(Knowledgeable)  
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4. มีจิตใจและความคิดที่เปิดกวา้ง (Open-minded) 
5.มีความเอือ้อาทร (Caring)  
6. มีความสมดลุทัง้รา่งกาย อารมณ ์สงัคม และสติปัญญา (Balanced)  
7.มหีลกัการ (Principled) 
8. นกัสื่อสาร (Communicator) 
9. รูจ้กัสะทอ้นตนเอง (Reflective) 
10. ผูก้ลา้เผชิญสิ่งใหม่ (Risk-taker) 

 

 

ภาพประกอบ 2 IB Continuum of International Education 

ที่มา: International Baccaureate Organization. (2021). Progamme Models 

ส าหรบัประเทศไทยเริ่มมีสถานศกึษานานาชาติระบบนานาชาติไอบีครัง้แรกในปีพ.ศ. 
2527 ณ สถานศึกษานานาชาติกรุงเทพ (International School Bangkok: ISB) ปัจจุบนัมีจ านวน
สถานศึกษานานาชาติระบบนานาชาติไอบีทั้งหมด 27 โรงเรียนทั่ วประเทศ แบ่งออกเป็น
โปรแกรมหลักสูตรระดับประถมศึกษา (Primary Years Program) จ านวน 13 โรงเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา (Middle Years Program) จ านวน 7 โรงเรียน และระดับมัธยมปลาย (Diploma 
Program) จ านวน 23 โรงเรียน และระดับอาชีพ (Carerr-related Program) จ านวน 1 โรงเรียน 
โดยส่วนใหญ่สถานศกึษานานาชาติจะเปิดสอนเพียงหนึ่งหรือสองโปรแกรม ในจ านวน 27 โรงเรียน
ที่เปิดสอนดว้ยหลกัสูตรนานาชาติไอบีมีเพียง 6 แห่งเท่านัน้ที่เปิดสอน 3 โปรแกรมทุกระดับตัง้แต่
ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมปลาย (International Baccalaureate Organization, 
2021b) ในจ านวน 27 โรงเรียน มีโรงเรียนที่เปิดสอน 2 โปรแกรม ในระดบัประถมศึกษา PYP และ
ระดับมัธยมตน้ MYP จ านวน 6 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่เปิดสอน 2 โปรแกรมในระดับมัธยมตน้ 
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MYP ถึงระดบัมธัยมปลาย DP จ านวน 7 โรงเรียน และจากจ านวน 27 โรงเรียนมีเพียง 3 โรงเรียนที่
เปิดสอนโปรแกรม ระดับประถมศึกษาเพียงโปรแกรมเดียว นอกจากนี ้มีโรงเรียนที่ เปิดสอน
โปรแกรมระดับมัธยมปลายเพียงอย่างเดียว จ านวน 12 โรงเรียน (International Baccalaureate 
Organization, 2021b) โดยมีรายละเอียดดงัตารางที่ 2 

ตาราง 2 รายชื่อสถานศกึษานานาชาติในประเทศไทยและโปรแกรมไอบีในแต่ละระดบั 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน PYP MYP DP CP 
1 American Pacific International School     
2 Ascot International School     
3 Bangkok Patana School     
4 British International School, Phuket     
5 Concordian International School     
6 Garden International School, Eastern Seaboard, 

Ban Chang 
    

7 Hua Hin International School     
8 International School Bangkok     
9 International School Eastern Seaboard     
10 KIS International School     
11 Magic Years International School     
12 NIST International School     
13 Pan-Asia International School     
14 Panyaden International School     
15 Prem Tinsulanonda International School     

16 Regents International School Pattaya     
17 Ruamrudee International School     
18 Satit Bilingual School of Rangsit University     
19 Singapore International School of Bangkok     
20 St Andrews International School, Bangkok     
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน PYP MYP DP CP 
21 St. Andrews International School, Bangna     
22 St. Andrews International School, Green Valley, 

Rayong 

    

23 The Regent's School - Rama 9, Bangkok     
24 Udon Thani International School     
25 UWC Thailand International School     
26 Wells International School - Bang Na Campus     
27 Wells International School - On Nut Campus     
รวม  13 7 23 1 

ที่มา: International Baccalaureate Organization. (2021). Find an IB World School 

1.3 หลักสูตรนานาชาติไอบี 
หลักสูตรนานาชาติ ไอบีแบ่ งออกเป็น  4 โปรแกรม  คือ หลักสูตรไอบี ระดับ

ประถมศึกษา (IB-The Primary Years Programme/ IB-PYP) หลักสูตรไอบีระดับมัธยมศึกษา 
(IB-The Middle Years Programme/ IB-MYP) หลักสูตรไอบีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (IB-
The Diploma Programme/ IB-DP) และ  หลักสูตรไอบี เชื่ อม โยงสู่ อาชีพ  (Career-related 
Program) โดยมีรายละเอียดหลกัสตูรของแต่ละโปรแกรมดงัต่อไปนี ้

1.3.1 หลักสูตรไอบีระดับประถมศึกษา (IB-The Primary Years Programme/ 
IB-PYP)  

เป็นหลกัสตูร ส าหรบัผูเ้รียนอายุ 3-11 ขวบ (ชัน้อนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 5) 
โดยเรียนผ่านศูนยก์ารเรียนในสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมกับวัย ผ่านหน่วยการเรียนรู ้(Units of 
Inquiry) แบบบูรณาการสหสาขาวิชา ในด้านประเด็นโลกและสังคมที่ตนอาศัยอยู่  ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนพึ่งตนเอง กระตุน้ใหต้ัง้ค าถามและคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง และท าใหก้ารเรียนรูเ้ป็นเรื่อง
สนุก นอกจากนีย้ังปลูกฝังใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทบาทของตนในโลกยุคโลกาภิวัตนท์ี่มีลักษณะการ
พฒันาอย่างต่อเนื่องและไรพ้รมแดน เชื่อมโยงและประยุกตค์วามรูใ้นสิ่งที่เรียนในแต่ละสาขาวิชา
กบัโลกรอบตวั เขา้ใจว่าองคค์วามรูใ้นวิชาต่างๆ มีความเชื่อมโยงกนั ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู ้พฒันา
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แนวความคิด ทกัษะ และทศันคติไปพรอ้มกนัอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จทัง้ใน
และนอกห้องเรียน การจบหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา (IB-PYP) ได้นั้นผู้เรียนจะต้องท า
โครงการกลุ่มเพื่อเสนอความรู ้ทกัษะ และกระบวนการในการท าโครงการกลุ่ม และน าเสนอผลงาน
ของกลุ่มตน (Exhibition) เมื่อจบหลกัสูตรไอบีประถมศึกษา ผูเ้รียนจะมีความรูพ้ืน้ฐานที่เขม้แข็ง
เพราะไดร้บัความรูท้ัง้ในและนอกหอ้งเรียนซึ่งน าไปประยุกตใ์ชก้บัสถานการณจ์ริงได้ ตามรูปภาพ
ประกอบ 3 

 
ภาพประกอบ 3 แสดงแบบจ าลองโปรแกรมไอบีพีวายพี (Primary Year Programme Model) 

ที่มา: International Baccaureate Organization. (2021). Progamme Models 
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1.3.2 หลักสูตรไอบีระดับมัธยมศึกษา (IB-The Middle Years Programme/ IB-
MYP)  

เป็นหลักสูตร 5 ปีส าหรบัผูเ้รียนอายุระหว่าง 11-16 ปี (ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 - 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4) ต่อจากหลกัสูตรไอบีประถมศึกษา (IB-PYP) และเป็นหลักสูตรก่อนระดับ
ประกาศนียบัตรนานาชาติหรือหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (IB Diploma 
Programme) หลักสูตรนีส้่งเสริมให้ผู ้เรียนเข้าใจแนวคิดและสามารถประยุกต์ใชอ้งค์ความรูใ้น
หอ้งเรียนกบัโลกแห่งความจรงิ โดยมีความทา้ทายดา้นวิชาการ สาขาวิชาที่หลากหลายและมุ่งเนน้
ผลสัมฤทธิ์ ส่งผลใหผู้เ้รียนมีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และไตร่ตรองก่อนลงมือปฏิบติัจากความรู้
ของตน หลกัสตูรประกอบไปดว้ยกลุม่สาระวิชา 8 กลุม่ ไดแ้ก่ ภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่สอง สงัคมและ
มนุษย ์เทคโนโลยีและการออกแบบเทคโนโลยี คณิตศาสตร ์ศิลปศาสตร ์วิทยาศาสตร ์และ พล
ศึกษา การจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษา (IB-MYP) ได้นั้น ผูเ้รียนตอ้งเลือกหัวขอ้ในการท า
โครงงานส่วนบุคคล (Personal Project) เพื่อแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเป็นผู้ช่วยแนะน าแนวทางในการท าโครงการดว้ยตนเองพรอ้มเขียน
รายงานเพื่อสะทอ้นความคิด สะท้อนกระบวนการท างานและสะท้อนผลงาน เมื่อจบหลักสูตร
ระดับชัน้มัธยมศึกษา ผูเ้รียนจะมีความพรอ้มทั้งทางดา้นวิชาการ ทางอารมณ์ และทางสงัคม มี
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมในระดบัชมุชนทอ้งถิ่น ประเทศ และนานาชาติ ตามรูปภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 แสดงแบบจ าลองโปรแกรมไอบีเอ็มวายพี (Middle Year Programme Model) 

ที่มา: International Baccaureate Organization. (2021). Progamme Models 

1.3.3 ห ลัก สูต รไอบี ระดั บ มั ธ ยมศึ กษ าตอนปลาย  ( IB-The Diploma 
Programme/ IB-DP)  

เป็นหลักสูตร 2 ปี ส  าหรบัผู้เรียนอายุระหว่าง 16-19 ปี เพื่อเตรียมตัวเขา้เรียน
ระดับมหาวิทยาลยั หรือเทียบเท่าระดับวฒุิประกาศนียบตัรนานาชาติ IB Diploma ปัจจุบนัไดร้บั
ความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากไดร้บัการยอมรบั และน ามาเป็นเกณฑป์ระกอบในการพิจารณา
คดัเลือกเขา้ศึกษาต่อของมหาวิทยาลยัชัน้น าทั่วโลก นอกจากนีย้ังสามารถน าหน่วยกิตที่เรียนไป
เทียบโอนในบางวิชาในชัน้ปีที่หนึ่ง เช่นที่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา หลกัสตูร IB Diploma ออกแบบมา
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เพื่อสรา้งความ ทา้ทายทัง้ทางดา้นวิชาการ การใชช้ีวิตใหค้วามสมดุล และการสะทอ้นความคิด 
ฝึกฝนผู้เรียนใหเ้ป็นนักคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ โดยน าความรูท้ี่มีในระดับสากลมาใชเ้พื่อเตรียม
ความพรอ้มนการศึกษาต่อทั้งในระดับมหาวิทยาลัยหรือการเขา้ไปมีบทบาทในโลกโลกาภิวัตน์ 
ผูเ้รียนเป็นผูเ้ลือกเรียน 6 วิชาตามความสนใจ ความสามารถและทักษะของตนเอง โดยแบ่งเป็น
วิชา 3 วิชาในระดบัสงู และเรียนวิชา 3 วิชาในระดบัมาตรฐาน จากวิชาในกลุ่มภาษาที่หนึ่ง (ภาษา
แม่) ภาษาที่สอง คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตรเ์ชิงปฏิบติัการ ศิลปศาสตร ์และสงัคมศกึษา  

นอกจากการเรียนวิชาหลัก 6 วิชาแล้ว หลักสูตรได้ก าหนดวิชาบังคับ 3 วิชา 
ได้แก่ การเขียนเรียงความเชิงวิชาการความยาวไม่เกิน  4,000 ค า (Essay) ในหัวข้อและวิชาที่
ผูเ้รียนสนใจ เพื่อฝึกทกัษะการคน้ควา้อิสระ โดยผูเ้รียนเป็นผูต้ัง้ค  าถามและหาค าตอบเชิงลึก การ
เรียนทฤษฎีขององค์ความรู้ (Theory of Knowledge) เป็นการกระตุ้นให้ผู ้เรียนตั้งค าถามและ
พิสจูนท์ี่มาขององคค์วามรู ้ประกอบดว้ย การประเมินการไดม้าซึ่งความรูใ้นรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็น การตระหนักรู ้อารมณ์ ภาษา และเหตุผล ที่ใชใ้นการสรา้งองคค์วามรูใ้นศาสตรส์าขาต่างๆ 
และข้อบังคับสุดท้ายคือ กิจกรรม CAS (Creativity – ความคิดสรา้งสรรค์, Action – การลงมือ
ปฏิบติั, Service – การใหบ้ริการ) ซึ่งมักเกิดขึน้นอกชัน้เรียน นอกจากนีย้ังมีองคป์ระกอบอ่ืนเสริม
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการศึกษาและท้าทายให้ผู้เรียนน าความรูแ้ละความเข้าใจไป
ประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์ที่แตกต่างกัน โดยการก าหนดบทบาทของตนเองนอกหอ้งเรียนเพื่อท า
กิจกรรมในสถานการณจ์รงิหรือเรื่องทา้ทาย  

ไม่ว่าในฐานะองค์การที่ผลิตผู้เรียนที่มีศักยภาพหรือก้าวไปสู่การศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตร DP จัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเลือกเสน้ทาง
อาชีพดว้ยตนเองผ่านสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศที่ส่งเสริมทศันคติแบบผูใ้หญ่ และช่วยใหเ้กิด
การเปลี่ยนผ่านไปสูโ่ลกภายนอก (KIS International School, 2020) ตามรูปภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5 แสดงแบบจ าลองโปรแกรมไอบีดีพี (Diploma Year Programme Model) 

ที่มา: International Baccaureate Organization. (2021). Progamme Models 

1.3.4 หลักสูตรไอบีเชื่อมโยงสู่อาชีพ (Career-related Program)  
เป็นหลักสูตร 2 ปี ส  าหรบัผู้เรียนอายุระหว่าง 16-19 ปี เป็นกรอบแนวคิดของ

การศึกษานานาชาติที่น าวิสยัทัศนแ์ละหลกัการทางการศึกษาของไอบีมาสรา้งเป็นโปรแกรมที่มี
เอกลกัษณเ์พื่อพฒันาผูเ้รียนที่ตอ้งการการเชี่อมโยงไปสู่สายอาชีพ ซึ่งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
ประสบการณ์และบริบทของผูเ้รียน เพื่อให้สามารถถ่ายโยงทักษะการเรียนรูต้ลอดชีพ ผูเ้รียนจะ
เป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ทักษะที่เหมาะสมกับสาขาอาชีพ เป็นผู้เรียนที่มีความคิด
วิเคราะหแ์ละมีจริยธรรม สามารถเรียนรูด้ว้ยตนเอง ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อทอ้



  31 

ต่ออุปสรรค ความมั่นใจในตนเอง มีลักษณะเอือ้อาทรต่อผู้อ่ืนและรูจ้ักสะท้อนคิด และเป็นผู้
แสวงหาความ รู้ ตามคุณ ลักษณ ะที่ พึ งประสงค์ของไอบี  (International Baccalaureate 

Organization, 2021a) หลกัสตูรประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที่หนึ่งวิชาสามญัสองวิชา สว่น
ที่สองวิชาหลักดา้นอาชีพประกอบไปดว้ยทักษะเฉพาะบุคคลและทักษะวิชาชีพ การเรียนรูก้าร
ใหบ้รกิาร การพัฒนาทางภาษา และโครงงานสะทอ้นคิด และส่วนที่สามการฝึกงานวิชาเลือกดา้น
อาชีพ (รตันา จนัทรร์วม, 2563) ตามภาพประกอบ 6 
 

 

ภาพประกอบ 6 แสดงแบบจ าลองโปรแกรมไอบีซีพี (Carrer-Related Programme Model) 

ที่มา: International Baccaureate Organization. (2021). Progamme Models 
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สรุปไดว้่าหลกัสตูรนานาชาติไอบีประกอบไปดว้ย 4 หลกัสูตรดงัที่ไดก้ล่าวมา ใน
การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัมุ่งศึกษาในระดับ MYP (Middle Years Programme) เนื่องจากเป็นหลกัสูตร 
5 ปี  ที่ ต่อ เนื่ องจากหลักสูตรไอบีประถมศึกษา  (IB-PYP) และเป็นหลักสูตรก่อนระดับ
ประกาศนียบัตรนานาชาติหรือหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (IB Diploma 
Programme) มุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนเขา้ใจแนวคิดและสามารถประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูใ้นหอ้งเรียน
กบัโลกแห่งความจรงิโดยเชื่อมทกุโปรแกรมเขา้ไวด้ว้ยกนั  

ดังนั้น สถานศึกษานานาชาติ ประเทศไทย จึงหมายถึง สถานศึกษาที่มีระบบ
นานาชาติ ไอบีโปรแกรมมธัยมศกึษา MYP (IB-The Middle Years Programme/ IB-MYP) ในการ
จดัการเรียนการสอนที่ใชห้ลกัสตูรต่างประเทศซึ่งมีการรบัรองมาตรฐานจากองคก์ารหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศโดยอยู่ภายใตก้ารดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการศกึษาเอกชน อยู่ภายใตพ้ระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  

2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตรแฝง 
จากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร หลกัฐาน และงานวิจยัทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ

ของนกัวิชาการ สามารถอธิบายความเป็นมา หลกัการ และแนวคิดเก่ียวกบัหลกัสตูรแฝง ดงันี ้
2.1 ความเป็นมาเกี่ยวกับหลักสูตรแฝง 

นักการศึกษาและนักสังคมศึกษาชาวตะวันตกไดใ้ห้ความสนใจในการเรียนรูท้ี่ไม่
เฉพาะแต่สิ่งที่ก าหนดอยู่ ในหลักสูตรที่ เป็นทางการ หลายท่านศึกษาและเชื่อว่าผู้เรียนเรียนรู้
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมต่างๆ จากการกระท าของครูทั้งที่อาจตั้งใจและไม่ได้
ตัง้ใจ และจากสิ่งที่โรงเรียนจดัใหผู้เ้รียนรวมถึงสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน โดยไดคิ้ดคน้ค าเพื่อ
เรียก การเรียนรู้ที่ แท้จริงที่ ไม่ ได้เกิดจากหลักสูตรในชั้น เรียนว่า หลักสูตรแฝง (Hidden 
Curriculum) 

มีค าส าคัญเพื่อใช้ในการกล่าวถึงหลักสูตรแฝงหรือหลักสูตรแฝงเรน้อยู่หลายค า 
ได้แก่ Hidden Curriculum, Latent Curriculum, Informal Curriculum หรือ Covert Curriculum 
แต่โดยทั่วไปมักจะใชค้ าว่า Hidden Curriculum ซึ่งแนวคิดเก่ียวกับหลกัสูตรแฝง เริ่มตน้ขึน้ในปี 
ค.ศ. 1968 โดย ฟิลลิป แจ็กสนั (Philip W. Jackson) ในงานเขียนที่ชื่อว่า “Life in Classrooms” 
ไดก้ล่าวถึงการเรียนรูข้องผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษา ในอีกแง่มุมของชีวิตในโรงเรียนที่เก่ียวขอ้ง
กับปรากฏการณ์ทั่วไปของการรบกวนและการขัดจังหวะ และยกตัวอย่างชีวิตในห้องเรียน ที่
ครูผูส้อนไดก้ าหนดที่นั่งใหผู้เ้รียนนั่งในขณะท ากิจกรรม ซึ่งการก าหนดที่นั่งนีเ้องท าใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรูผ้่านการรบกวนและการขัดจังหวะที่เกิดขึน้ซ  า้ ๆ ในชั้นเรียน นอกจากนีแ้จ็กสนัไดร้ะบุ
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ลักษณะของชีวิตในห้องเรียน 3 ประการว่าเป็นแกนกลางของหลักสูตรแฝง ได้แก่ กฎเกณฑ ์
ระเบียบการปฏิบติั และ กิจวตัรประจ าวนั เนื่องจากผูเ้รียนเรียนรูแ้ละปฏิบติัตามเพื่อใหส้ามารถเขา้
กับสิ่งแวดลอ้มในหอ้งเรียนได ้นอกจากนีห้ลกัสูตรแฝงยังมาจากความแออัดของชัน้เรียนที่ท าให้
เกิดความล่าชา้ การปฏิเสธและการหยุดชะงกั ความวอกแวกทางสงัคม และลกัษณะการประเมิน
ของโรงเรียน ซึ่งเป็นชีวิตในโรงเรียนที่ไม่ไดร้บัการเปิดเผย “unpublished features of school life” 
โดยสิ่งเหลา่นีม้ีความส าคญัไม่อาจละเลยได ้ซึ่งครูและผูเ้รียนจะตอ้งศกึษาเรียนรูเ้พื่อที่จะรบัมือกบั
คณุลกัษณะเหลา่นี ้ (Jackson, 1990, p. 16-17; Pierre, 2013) 

ต่อมาโรเบิรต์ ดรีเบน (Robert Dreeben) ไดก้ล่าวถึงความส าคัญของหอ้งเรียนและ
สิ่งที่อยู่นอกหอ้งเรียนในการท าใหผู้เ้รียนเกิดทักษะพุทธิพิสัย ในหนังสือ On what is learned in 
school ว่ากิจกรรมที่เกิดขึน้รอบโรงเรียนและโอกาสในการติดต่อทางสงัคมแบบไม่เป็นทางการทัง้
ในหมู่ผูเ้รียนและระหว่างผูเ้รียนกบัครู โดยเฉพาะในระดบัประถมศกึษา การสอนที่ผสมผสานความ
เป็นมิตร การเลีย้งดูและความรกั กับการมีส่วนร่วมที่มุ่งเนน้งานของผูเ้รียนในการท ากิจกรรมการ
เรียนการสอนและการประเมินผล ลว้นท าใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะทางพทุธพิสยั (1968, p. 32) 

นอกจากนี ้เบนสัน สไนเดอร ์(Benson Snyder) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้ศึกษา
เก่ียวกับหลกัสูตรแฝงในกลุ่มนักศึกษา ในขณะเขาที่ด  ารงต าแหน่งคณบดีฝ่ายความสมัพันธ์ของ
สถาบันที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology) เขารับ
แนวคิดของแจ๊กสันมาต่อยอดและเป็นคนแรกที่ใชค้  าว่า Hidden Curriculum ซึ่งปรากฏในงาน
เขียนที่ ใช้ชื่อเดียวกันว่า The Hidden Curriculum โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของ
นกัศึกษาในสถาบนัเอ็มไอทีกบัวิทยาลยัเวลเลสลีย ์(Wellesley College) โดยแยกแยะปัญหาหลกั
ดา้นความขดัแยง้ในมหาวิทยาลยัทัง้ ๆ ที่นกัศึกษาเหล่านัน้มีความเป็นอัจฉริยะแต่กลบัหนัหลงัให้
การเรียน ไดแ้ก่ ความรูส้ึกเครียดและเกิดความกดกันที่มากเกินไป การไม่สามารถผลิตผลงานที่
ไดร้บัมอบหมาย และความรูส้ึกแปลกแยก ซึ่งสิ่งเหล่านีม้าจากสิ่งที่ไม่ไดก้ล่าวถึงในทางวิชาการ 
(หลักสูตร) และบรรทัดฐานทางสังคมที่ส่งผลให้นักศึกษาเบี่ยงเบนความพยายามในการสรา้ง
ความคิดสรา้งสรรคท์างปัญญา และจากความพยายามในการระบุและบรรลเุป้าหมายดว้ยตนเอง
ดังที่นักศึกษาสามารถท าได้ ซึ่ง สไนเดอร ์เรียกสิ่งนีว้่า Hidden Curriculum หรือหลักสูตรแฝง
นั่นเอง (Hafferty & Castellani, 2019) 

คูสิค (Cusick, 1973) ได้พยายามอธิบายถึงพฤติกรรมของผู้เรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ว่าพฤติกรรมของพวกเขาส่งผลกระทบต่อตนเอง ครู ผูบ้ริหาร และองคก์ารโรงเรียน
อย่างไร ผ่านการศึกษาด้วยวิธีการสังเกต ซึ่งมีความสอดคล้องกับ โรเบิรต์ ดรีเบน (Robert 
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Dreeben) ที่ศึกษาหลกัสูตรแฝงในแง่ของการท าความเขา้ใจความสมัพนัธข์องสงัคมและบทบาท
ของโรงเรียน  

แอปเป้ิล ไมเคิล (2529, น. 63, 73) เป็นอีกคนหนึ่งที่สนใจศึกษาหลกัสูตรแฝง เขา
กล่าวว่าโรงเรียน คือ กระจกเงาของสงัคม หากสงัคมตอ้งการคนงานที่หวัอ่อนและอยู่ในกรอบทาง
สงัคม โรงเรียนตอ้งใชร้ะบบหลกัสตูรแฝงเพื่อสรา้งความมั่นใจกบัสงัคมว่า ผูเ้รียนที่เป็นผลิตผลของ
โรงเรียนจะมีลกัษณะหวัอ่อนและเป็นไปตามกรอบที่สงัคมตอ้งการนั่นเอง หลกัสตูรแฝงมีลกัษณะ
แตกต่างกนัไปตามฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของผูเ้รียน และดว้ยเหตทุี่โรงเรียนมีลกัษณะแบ่ง
ออกเป็นชนชั้น โรงเรียนจึงมีบทบาทที่คงไวซ้ึ่งลักษณะหลักสูตรแฝงของผูเ้รียนแต่ละชนชัน้ การ
มองแบบนีเ้ป็นการมองบทบาทของโรงเรียนในเชิงสังคมประกิตตามทฤษฎีกระจกเงาของระบบ
เศรษฐกิจ ทฤษฎีโครงสรา้งทางสงัคมอธิบายไดถู้กตอ้งเพียงบางสว่นเท่านัน้ หากจะเขา้ใจหลกัสตูร
แฝงอย่างแทจ้รงิจะตอ้งเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความขดัแยง้ในสงัคมประกิตดว้ยเช่นกนั  

นอกจากนี ้ แอปเป้ิล ได้กล่าวว่าการศึกษาหลักสูตรแฝง ต้องใช้เวลาศึกษาใน
พฤติกรรมที่มีความไม่เป็นทางการและมีหลากหลายรูปแบบ เป็นทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของโลก
พฤติกรรมที่มีความเป็นอิสระ คนในโลกมีอิสระและป็นตัวของตัวเอง สรา้งค่านิยมและกฎต่าง ๆ 
ขึน้ใช้เองอย่างไม่เป็นทางการ และสามารถเปลี่ยนโครงสรา้งที่ผู ้บริหารก าหนดไว้ได้ เลี่ยงกฎ
ขอ้บงัคบัของผูบ้รหิารได ้ดว้ยเหตนุีจ้ึงไม่ใช่สงัคมประกิต (Socialization) ในเชิงทฤษฎีสมัพนัธ ์แต่
เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (แอปเป้ิล ไมเคิล, 2529, น. 96)  

แอปเป้ิลมองว่าโรงเรียนท าหนา้ที่เป็นตวัแทนของสงัคมในแง่เศรษฐกิจและหนา้ที่โดย
ด ารงไวซ้ึ่งวฒันธรรมของระบบเศรษฐกิจ ความไม่เท่าเทียมกนัในสงัคม และหลกัสตูรแฝงมีอิทธิพล
ต่อผูเ้รียน ในแง่การถ่ายทอดบรรทดัฐานและค่านิยมที่จ  าเป็นต่อการท างานของผูเ้รียนในสงัคมที่ไม่
เท่าเทียมกนั มีทัง้การยอมรบัและการขดัแยง้ในสงัคมประกิต 

ลินช ์(Lynch, 1989) ไดส้รุปแนวคิดทฤษฎีเรื่องหลักสูตรแฝงสองแนวคิด คือ แบบ
ทฤษฎีหนา้ที่นิยมแบบดัง้เดิม (The functionalist Tradition) โดย ฟิลลิป ดบับลิว แจ็กสนั, โรเบิรต์ 
ดรีเบนและ ฟิลลิป คูสิค (Philip W. Jackson, Robert Drebeen, Philip Cusick) ที่ เน้นความ
เขา้ใจทัง้ทางดา้นสงัคมและบทบาทของโรงเรียนในดา้นความสมัพนัธข์องทัง้สองส่วน และมมุมอง
ของมารก์ซิสใหม่ (The Neo-Marxist Perspective) ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
องักฤษ ศกึษาในสิ่งที่บอกเป็นนยัมากกว่าสิ่งที่เห็นชดัเจน ไม่ว่าเป็นการศึกษาของ โบวสแ์ละกินทิส 
(Bowles and Gintis) ที่ศึกษาขอ้มลูทุติยภูมิในเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างบรรทดัฐานของโรงเรียน
และผูค้นที่อยู่ในโรงเรียน โดยเน้นในเรื่องความสมัพันธ์ทางสังคมของชีวิตในโรงเรียนและการที่
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โรงเรียนเป็นผูผ้ลิตความสมัพันธ์ทางสงัคม ไมเคิล แอปเป้ิล (Michael Apple) ไดศ้ึกษาวิเคราะห์
เรื่องหลักสูตรที่ เป็นทางการและบทบาทของครูซึ่งโบวสแ์ละกินทิส (Bowles and Gintis) ไม่ได้
ศึกษา แอปเป้ิลแสดงให้เห็นว่ารูปแบบและเนื ้อหาของหลักสูตรที่ เป็นทางการมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการในการผลิตซ า้ ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งเขา้ใจบทบาทของผูผ้ลิต ครู และ
ผูเ้รียนในฐานะที่เป็นผูผ้ลิตทางวฒันธรรมหากอยากจะเขา้ใจความสลบัซบัซอ้นของสงัคมประกิตที่
เป็นพลวัตรของหลักสูตรแฝง อันยอน (Anyon) ไดศ้ึกษาหลักสูตรแฝงผ่านวรรณกรรรมที่ใชเ้ป็น
แบบเรียนซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นทางการในประเทศสหรฐัอเมริกา การศึกษา เธอไดศ้ึกษาความ
เชื่อมโยงระหว่างเพศและระดับชัน้ทางสงัคมกับความอดทน และความสะดวกสบายที่ไดร้บั และ
คนสดุทา้ยที่อยู่ในกลุ่มมมุมองของมารก์ซิสใหม่คือ ชรู (Giroux) ที่เนน้หลกัสตูรแฝงในแง่ทางออ้ม 
ผ่านการวิพากษท์ฤษฎีมารก์ซ ์

สเคลทัน (Skelton, 1997) ไดท้ าการวิจัยเรื่องหลักสูตรแฝงในภาพรวม โดยศึกษา
ตั้งแต่แนวหน้าที่นิยม เสรีนิยม และวิพากษ์นิยม โดยเน้นการคิดแนวคิดหลังยุคนวนิยม 
(postmodernism) ถึงแม้ว่าจะได้รบัค าตอบให้เห็นถึงความส าคัญของหลักสูตรแฝง ในปี ค.ศ. 
1978 โดย เดวิด ฮารเ์กรพส ์(David Hargraves) แต่การที่จะใหค้นเขา้ใจว่าสิ่งที่เป็นตัวกระตุน้ให้
เกิดการแทรกแซงนั้นคืออะไร ซึ่งอาจจะมากกว่าการรูแ้ค่ว่าบริบททางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อ
หลกัสตูร ขอ้ที่สองคือ งานวิจยัสมัยใหม่จะสนใจเรื่องหลกัสตูรแฝงในแง่ของการปัญหาที่จะท าให้
หลักสูตรแฝงเห็นไดอ้ย่างชัดเจนและมองขา้มคุณค่าของหลักสูตรแฝง แต่ยังไม่ไดม้องไปถึงการ
เตรียมความพรอ้มผูเ้รียนในยุคเปลี่ยนผ่านสหัสวรรษ นอกจากนีย้งัไดก้ล่าวถึงหลกัสตูรแฝงในแต่
ละมมุมอง ดงัต่อไปนี ้ 

1. มมุมองหนา้ที่นิยม 
ศึกษาหลักสูตรแฝงในแง่ที่ เน้นที่ปัญหาว่าโรงเรียนจะท าหน้าที่ของตนเอง

อย่างไรในการที่จะด ารงไวซ้ึ่งระเบียบทางสงัคมและเสถียรภาพ มองว่าโรงเรียนเป็นพาหนะที่จะน า
ผูเ้รียนไปเรียนเรื่องบรรทดัฐานทางสงัคม คณุค่า และทกัษะที่จ  าเป็นเพื่อใหท้ าหนา้ที่และมีสว่นรว่ม
ในสงัคมที่ด  ารงอยู่ มองผูเ้รียนเป็นเพียงผูร้บั 

2. มมุมองเสรีนิยม 
ศกึษาหลกัสตูรแฝงที่แตกต่างจากหนา้ที่นิยมมองว่าหลกัสตูรแฝงถกูมองขา้ม

คณุค่าและสิ่งที่ปฏิบติัในชีวิตในโรงเรียนซึ่งก่อใหเ้กิดขึน้จากหลายปัจจยั เช่น ครูและผูเ้รียน ศึกษา
โรงเรียนในฐานะที่เป็นรูปแบบขององคก์ารการเรียนรู ้เกิดจากอ านาจแห่งความสมัพนัธร์ะหว่างครู
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และผู้เรียน มองผู้เรียนเป็นผู้กระท า โดยมีจุดประสงค์เพื่ อสร้างความหมาย ผู้เรียนสร้าง
ความหมาย และผลิตซ า้โดยการกระท าของครูและผูเ้รียนทีมีปฏิสมัพนัธก์นัในหอ้งเรียน  

3. มมุมองวิพากษน์ิยม 
ศึกษาหลักสูตรแฝงในแง่ที่ เป็นการควบคุมผลกระทบที่ตามมาของแรงผลัก

ทางสงัคมของผูเ้รียนและครูในโรงเรียนซึ่งไดร้บัการยอมรบัอย่างดี โดยมมุมองวิพากษว์ิจารณ ์สว่น
ใหญ่ศึกษาหลกัสูตรแฝงเพื่อระบุว่าโรงเรียนมีการด าเนินงานอย่างไรในการผลิตซ า้เรื่องความไม่
เท่าเทียมกันทางสังคม แสดงใหเ้ห็นว่าหลกัสูตรที่เป็นทางการหรือหลกัสูตรทางการสนับสนุนให้
เกิดหลกัสตูรแฝงหรือผลที่ไม่ไดต้ัง้ใจในโรงเรียนซึ่งน าไปสูก่ารไม่ยุติธรรมในสงัคม  

4. มมุมองนวนิยม  
ศึกษาหลกัสูตรแฝงโดยการมองในขณะที่ผูเ้รียนก าลงัเรียน ไม่ไดเ้รียน และ

เรียนซ า้ในเรื่องความคิด คณุค่า ค่านิยมบรรทดัฐานและความเชื่อต่างๆ อ านาจเกิดขึน้ไดห้ลายทาง
และเคลื่อนที่ตลอดเวลา 

กาญจนา คณุารกัษ์ (2540, น. 18-20) ไดส้รุปแนวคิดหลกัสูตรแฝงออกเป็น ช่วงตน้
ที่ เน้นลักษณะโครงสรา้งของโรงเรียนที่มีผลต่อการเรียนรู ้เช่น พารส์ันส์ และแจ็กสัน ที่สนใจ
โครงสรา้งสามประการ คือ กลุ่มผูเ้รียนที่มีลักษณะเดียวกัน ระบบการใหร้างวัลและการลงโทษ 
และพลังของความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน ช่วงกลางของการศึกษาเน้นที่ลักษณะ
โครงสรา้งและการจดัการของโรงเรียน  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลักสูตรแฝงมีวิวัฒนาการและเป็นสิ่งที่นักการศึกษา และ นัก
สงัคมวิทยาทั่วโลกใหค้วามสนใจศึกษาและมีพฒันาการอย่างต่อเนื่องหลากหลาย และเป็นล าดับ
ขั้นตอน โดยในแต่ละช่วงได้มีจุดเน้นในการศึกษาที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ โครงสรา้งของ
โรงเรียน ความสมัพนัธ ์ความเท่าเทียม และการผลิตซ า้ทางความคิด คณุค่า และค่านิยม  

2.2 ความหมายของหลักสูตรแฝง 
จากการศึกษาพบว่า มีผู ้ให้ความหมายของค าว่า “หลักสูตรแฝง” ไวห้ลายทัศนะ 

ดงัต่อไปนี ้
กาญจนา คุณารกัษ์ (2540, น. 18-20) ไดใ้หค้  านิยามหลกัสูตรแฝงว่า หมายถึง 

สิ่งที่มากไปกว่าแฝงเรน้ของหลกัสูตรที่เป็นทางการ (formal curriculum) ทัง้ทางดา้นบวกและลบ
ขึน้อยู่กบัทศันะของผูพ้ิจารณา 

พจนานุกรมศพัทศ์ึกษาศาสตรร์ว่มสมยั ฉบบัราชบณัฑิตยสภา (น. 236-237) ได้
ใหค้วามหมายของค าว่า หลกัสูตรแฝง (Hidden Curriculum) ว่าเป็นการเรียนรูท้ี่เกิดขึน้โดยมิได้
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ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นสิ่งที่แฝงหรือซ่อนอยู่ในหลักสูตร เรียนรูเ้ก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม เจตคติ ค่านิยมและความเชื่อ อนัเกิดจากการใชช้ีวิตในสถานศึกษา อนัจะท าให้ผูเ้รียนมี
พฤติกรรมและลกัษณะนิสยัที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีคณุภาพและความสขุ  

หลกัสตูรแฝงมีลกัษณะแตกต่างจากหลกัสตูรปกติ 5 ประการดงัต่อไปนี ้
1. เกิดจากความตอ้งการของสงัคมเป็นหลกั 
2. ไม่ไดเ้ขียนเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
3. เรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องไม่มีการจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
4. ไม่มีการประเมินผลอย่างเป็นทางการและระบบ 
5. เกิดจากการมีปฏิสมัพนัธก์บับคุคลและสิ่งแวดลอ้ม  

นอกจากนี ้จินดารตัน ์โพธิ์นอก (2556) ไดอ้ธิบายค าว่าหลกัสูตรแฝงนัน้เกิดขึน้
เนื่องจากความรู ้ความเขา้ใจ จากการเรียนรูห้รือมวลประสบการณท์ี่ไม่ไดจ้ดัใหก้บัผูเ้รียนโดยตรง
ตามหลักสูตรที่ไดก้ าหนดไว ้และไม่เป็นทางการแต่เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึน้กับผูเ้รียนโดยตรง
และผูเ้รียนเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น คณุธรรม เจตคติ ความเชื่อ ค่านิยม ซี่งถ่ายทอดไปยงั
ผูเ้รียนโดยไม่มีการเรียนการสอนโดยตรงแต่เกิดจากการบูรณาการกับกิจกรรม และไดร้บัอิทธิพล
จากสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา รวมถึงวัฒนธรรมองคก์ารของสถานศึกษา ซึ่งจะปรากฏเป็น
พฤติกรรมและนิสยัของผูน้ัน้ต่อไปในอนาคต  

สมบติั สกุลพรรณ์ (2558, น. 198) กล่าวถึงความหมายของหลกัสูตรแฝงว่าเป็น
สิ่งที่เกิดขึน้หรือมีอยู่แลว้ในขณะที่ท าหลกัสตูรที่วางแผนไวไ้ปใชก้บัผูเ้รียนทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
และไม่ไดก้ าหนดไวใ้นเอกสาร ไดแ้ก่ วัฒนธรรมองคก์ารหรือสถาบนั รวมถึงสิ่งแวดลอ้มที่มีชีวิต
และไม่มีชีวิต โดยหลกัสตูรแฝงมีอิทธิพลและมีความส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอน 

อญัชลี สารรตันะ (2562, น. 161) ไดแ้สดงทัศนะว่าหลกัสูตรแฝงว่าเป็นผลลพัธ์
ทางเรียนรูท้ี่เกิดขึน้ในตวัผูเ้รียนโดยไม่ไดว้างแผนไว ้

รตันา ดวงแกว้ (2563) ไดใ้หค้วามหมายหลกัสตูรแฝง (Hidden Curriculum) ว่า
หมายถึง หลกัสูตรที่ไม่ไดเ้ขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ผูส้อนไม่ตัง้ใจจะสอนแต่เกิดขึน้เองระหว่าง
ผูเ้รียนกับผูส้อน ซึ่งการเรียนรูน้ีอ้าจเกิดขึน้ในระดับครอบครวั โดยการ มีปฏิสมัพันธ์  แลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์จนกระทั่งผูเ้รียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามประสบการณท์ี่ไดร้บัจากหอ้งเรียนหรือ
ที่บา้น 

ปีเตอร ์แอล (Peter, 1963, p. 23) ได้ให้ความหมายของ หลักสูตรแฝงว่า 
หมายถึง ขอ้ความที่สื่อสารโดยองคก์ารและการด าเนินการของโรงเรียนนอกเหนือจากขอ้ความ
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สาธารณะที่เป็นทางการเก่ียวกบัพนัธกิจของโรงเรียนและแนวทางหลกัสตูรของสาขาวิชา ขอ้ความ
ของหลกัสตูรแฝงมกัเก่ียวขอ้งกบัทศันคติ ค่านิยม ความเชื่อและพฤติกรรม  

สเคลทนั (Skelton, 1997) ไดใ้หค้วามหมายว่าหลกัสตูรแฝง เป็นชุดของขอ้ความ
ที่บอกเป็นนัยโดยปริยายที่เก่ียวขอ้งกับความรู ้คุณค่า บรรทัดฐานทางพฤติกรรม และทัศนคติที่
ผูเ้รียนไดป้ระสบการณโ์ดยตรงและผ่านกระบวนการศึกษา ขอ้ความเหล่านีอ้าจจะมีความขัดแย้ง 
ไม่เป็นไปตามล าดบั และมีความหมายและผูเ้รียนเป็นผูส้รา้งความหมายดว้ยตนเอง 

โคบาโนกล ู(Cobanoglu, 2014) ไดส้งัเคราะหค์วามหมายของหลกัสตูรแฝงและ
จ าแนกความหมายของหลกัสตูรแฝงว่ามีลกัษณะส าคญั 4 ประการดงัต่อไปนี ้

1. เน้นสิ่งที่ไม่ใช่วิชาการ เน้นในด้านการสอนคุณค่าและทักษะนอกจาก
หลกัสตูรที่ก าหนดไว ้

2. น าไปสูท่ศันะทัง้ดา้นบวกและลบซึ่งมีอิทธิพลต่อแต่ละบุคคล 
3. เกิดขึน้ทัง้ที่ตัง้ใจและไม่ตัง้ใจแฝงอย่างนอ้ยในกลุม่สาระวิชา 
4. ไม่ไดเ้ขียนไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรและไม่ไดร้บัการยอมรบัอย่างชดัเจน  

นีฟและโคลเลตต์(Neve & Collett, 2018) ได้กล่าวว่าหลักสูตรแฝง หมายถึง 
หลกัสตูรไม่ไดเ้ขียนเป็นลายลกัษณอ์กัษร การเรียนเกิดขึน้นอกจากการเรียนอย่างเป็นทางการหรือ
หลกัสตูรที่ตัง้ใจสอน และมีอ านาจในการสรา้งอิทธิพลต่อการพัฒนาทางวิชาชีพของนกัศึกษาวิชา
แพทย ์อาจใหผ้ลลัพธ์ในดา้นบวกที่เพิ่มขึน้ และอาจสรา้งข้อขด้แยง้กับหลักสูตรที่ตอ้งการสอน
โดยตรง  

จากความหมายของหลกัสูตรแฝงดังกล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า หลกัสูตร
แฝง หมายถึง เนือ้หาและผลลพัธก์ารเรียนรูท้ี่ไม่ไดเ้ขียนเป็นลายลกัษณอ์กัษร แต่มีลกัษณะเป็นนยั
แฝงเรน้ควบคู่ไปกับหลกัสูตรที่เป็นทางการและไม่ควบคู่กับหลกัสูตรที่เป็นทางการ เก่ียวขอ้งกับ
ความรู ้ค่านิยม บรรทัดฐานทางพฤติกรรม และทศันคติที่ผูเ้รียนไดป้ระสบการณโ์ดยตรงและผ่าน
กระบวนการศึกษา เกิดจาก โครงสรา้ง บรรยากาศทางสังคมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูใหม่กับ
เพื่อนครูและผูบ้ริหารทัง้ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน และไดร้บัอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มใน
สถานศึกษา รวมถึงวฒันธรรมองคก์ารของสถานศกึษา อนัจะน าไปสู่ทศันคติทัง้ดา้นบวกและลบที่
มีผลต่อพฤติกรรมของครูใหม่ 

2.3 มิติของหลักสูตรแฝง 
เนื่องจากหลักสูตรแฝงเป็นหลกัสูตรที่ไม่เปิดเผย ไม่ไดมุ้่งศึกษาโดยตรง มีลกัษณะ

แฝงเรน้เป็นนัย และไม่เป็นทางการดงัที่ไดก้ล่าวมา แต่กลบัมีความส าคญัอย่างมากต่อการเรียนรู ้
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เนื่องจากเกิดขึน้ในการเรียนรู้ทุกประเภท และด้วยเหตุที่หลักสูตรแฝงนั้นส่งผลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมและลักษณะนิสัยของผู้เรียน ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและ
ความสุข สไนเดอร ์(Snyder, 1970 อ้างถึงใน ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล , 2545, น. 21) กล่าวว่า 
หลักสูตรแฝงนั้นส่งผลต่อพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของผู้เรียน สถานศึกษาทุกแห่งทุกระดับ
การศึกษา ไม่ว่าจะเป็น ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จะมีหลกัสูตร
แฝงปรากฏอยู่เสมอ และมีอิทธิพลต่อการปรบัตัวของผูเ้รียนและผูส้อนมากกว่าหลักสูตรที่เป็น
ทางการ นอกจากจะตอ้งท าความเขา้ใจความหมายของหลกัสูตรแฝงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งท า
ความเข้าใจปัจจัยที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรแฝง จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวชอ้งกับปัจจัยของ
หลกัสตูรแฝงพบว่ามีผูไ้ดน้ าเสนอปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัสตูรแฝงไวด้งันี ้

มามุช (Mahmut, 2003) ได้กล่าวว่า หลักสูตรแฝงจะเก่ียวข้องกับปัจจัยหลาย
ประการ ซึ่งรวมถึง พฤติกรรมของครู ทัศนคติ และความเชื่อ แนวทาง การใหคุ้ณค่า บรรยากาศ
ของโรงเรียน รูปแบบของปฏิสัมพันธ์ที่โรงเรียนเป็นผูส้รา้งหรือท าใหเ้กิดขึน้ และกฎระเบียบของ
โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโครงสรา้งของการศกึษา และองคก์ารโรงเรียน 

มิติของหลกัสตูรมีมิติอยู่สามมิติ ไดแ้ก่  
1. ดา้นผลลพัธ์ ในดา้นผลลพัธจ์ะเก่ียวขอ้งกับ ค่านิยม การจัดการ บรรทัดฐาน 

ทศันคติ และทกัษะของผูเ้รียน  
2. ดา้นการจดัหอ้งเรียน ผ่านครูผูส้อนที่ไม่ไดต้ัง้ใจจะสอนในเรื่องนัน้ ไม่เก่ียวขอ้ง

กบัการสอนที่เกิดขึน้อย่างเห็นไดช้ดัในหอ้งเรียน เช่น บทบาททางเพศ 
3. และด้านกระบวนการ ซึ่ งแยกออกมาจากหลักสูตรที่ ท าให้เห็นผ่าน

กระบวนการเรียนการสอน การถ่ายทอดเป็นไปอย่างไม่ชดัเจนหรืออย่างไม่จงใจ  
นอกจากผลลพัธ์ทางดา้นบวกแลว้ผลลพัธด์า้นลบที่ไม่เป็นที่ปรารถนาของหลกัสูตร

แฝง คือ การเหยียดเพศ เหยียดชาติพนัธุ ์และความล าเอียง ซึ่งเนน้ในเรื่อง ความไม่เท่าเทียมกนั  
นอกจากนี ้อบาดี (Ebadi, 2013) ไดท้บทวนวรรณกรรมของนักวิจัยชาวอิหร่านใน

รอบ 20 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ ค.ศ.1991-2012 จ านวน 19 ชิน้ ทั้งที่ ตีพิมพ์ในประเทศอิหร่านและ
ต่างประเทศ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อระบคุวามส าคญัดา้นอิทธิพลที่ส  าคญัทางการศึกษาที่กิดขึน้จาก
หลักสูตรแฝงและการแก้ไขปัญหาเพื่อน าไปใชใ้นกิจกรรมที่เป็นด้านบวกที่เหมาะสมที่สุดและ
หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ส่งผลทางดา้นลบ พบว่าผลดา้นลบของหลกัสตูรแฝงมีมากกว่าดา้นบวก ผ่าน
มิติโครงสรา้งโรงเรียน บรรยากาศทางสังคมของโรงเรียน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผูเ้รียน 
แสดงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นในดา้นการใหค้วามส าคัญอย่างจริงจังต่อการแกปั้ญหาเพื่อป้องกัน
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การแทนที่ของโอกาสที่เกิดขึน้โดยหลักสูตรแฝงกับความทา้ทายที่เป็นผลมาจากหลกัสูตรแฝงที่
เกิดขึน้ในโรงเรียน  

องคป์ระกอบของหลกัสตูรแฝงออกเป็น 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1. โครงสรา้งโรงเรียน ประกอบไปดว้ย ระบบราชการ กฎหมาย กฎขอ้บงัคับ วิธี

การแและระบบหรือการบริหาร การจดักลุ่มผูเ้รียน โครงสรา้งโดยทั่วไปของโรงเรียน ขอ้ก าหนดใน
การเลื่อนชั้น การใหค้ะแนน กฎขอ้บังคับดา้นวินัย ขอ้ปฏิบัติในการเช็คชื่อผูเ้รียนที่มาเรียน การ
เคลื่อนยา้ยในระหว่างช่วงพกั สิ่งแวดลอ้มที่เปิดและปิด การใหร้างวลัและการลงโทษ ระบบของสื่อ
และอปุกรณ ์(ระยะห่าง จ านวน และรูปทรงของหอ้งเรียน ลกัษณะทางกายภาพ การทาสี และการ
ตกแต่งฝาผนัง วิธีการจัดการเรียนการสอน และผลเนื ้อหาในหนังสือเรียน ห้องเรียนและ
ตารางสอน) 

2.บรรยากาศทางสงัคมของโรงเรียน ประกอบไปดว้ยบรรทดัฐาน ความคาดหวัง 
ความเชื่อที่ก าหนด ระบบสงัคมของโรงเรียน การควบคมุของฝ่ายบริหาร การควบคุมแบบทางการ 
การควบคมุรายบุคคลและการควบคุมในเชิงสญัลกัษณ ์การปกครองของโรงเรียนที่เป็นระบบรอง
ดา้นวฒันธรรม (ความเชื่อและค่านิยม) ระบบย่อยส่วนบุคคล (ความเชื่อและบรรทดัฐานในการตัง้
ค าถาม ขอ้สงสยั และการวิพากษว์ิจารณ)์ องคป์ระกอบของอ านาจ ประชากรและความกดดนัจาก
เพื่อนและวฒันธรรมที่ผูส้อนเป็นใหญ่  

3.ปฏิสัมพันธ์ระหว่างค รูและผู้ เรียน  ประกอบไปด้วยการน าเสนองาน 
ความสมัพนัธร์ะหว่างครูและผูเ้รียน การที่ครูมีอ านาจเหนือผูเ้รียน หรือทศันคติของครู บรรณารกัษ ์
เศรษฐกิจของครู ความตระหนักในเรื่องความแตกต่างทางชนชัน้ และการปรบัตัวดา้นวัฒนธรรม 
รูปแบบปฏิสัมพันธ์ในหอ้งเรียน (วัจนะภาษา ซึ่งหมายถึงภาษาพูดและภาษาเขียน และอวัจนะ
ภาษาซึ่งหมายถึงภาษาท่าทาง) ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียน ทกัษะที่สมัพนัธก์บังาน การสื่อสาร การ
มีปฏิสัมพันธ์และการร่วมในการเผชิญหน้ากับผูท้ี่มีอ  านาจมากกว่า ระหว่างผูเ้รียนดว้ยกัน และ
ฝ่ายบคุคลของโรงเรียน  

จากมิติของหลักสูตรแฝงที่ได้กล่าวไปข้างต้นประกอบไปด้วยมิติในด้านผลลัพธ ์
บรรยากาศ และกระบวนการ ที่ไดม้าจากโครงสรา้ง บรรยากาศทางสงัคมและปฏิสมัพันธ ์ในการ
วิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยไดน้ าแนวคิดดา้นปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกับหลกัสูตรแฝงของ อบาดี (Ebadi) มาใชใ้น
การศึกษาการเรียนรูห้ลกัสูตรแฝงของครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ โดยน ามาใชใ้นบริบทของ
ครูและผูบ้รหิารโรงเรียนในสถานศกึษา 
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2.4 ผลของหลักสูตรแฝงที่มีต่อผู้เรียน 
พจนานุกรมศัพทศ์ึกษาศาสตรร์่วมสมัย ฉบับราชบณัฑิตยสภา (2558) ไดก้ล่าวถึง

ผลของหลักสูตรแฝงที่เกิดขึน้ในโรงเรียนต่อผูเ้รียนว่า หลกัสูตรแฝงท าใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมและ
ลกัษณะนิสยัที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีคณุภาพและความสขุ  

จากงานวิจัยของ จิรารตัน ์ปรีชาเสถียร (2559) ไดก้ล่าวว่าหลกัสตูรแฝงที่เกิดขึน้กับ
ผูเ้รียนมีทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ ในดา้นบวกที่เกิดขึน้ ไดแ้ก่ การรบัรูท้ี่สง่ผลที่ดีต่อการเรียน การใช้
ประโยชนจ์ากสื่อวสัดทุอ้งถิ่นท าใหผู้เ้รียนเกิดความภาคภูมิใจต่อทอ้งถิ่นตน รกัทอ้งถิ่น การที่ครูจ า
ชื่อผูเ้รียนไดท้ าใหผู้เ้รียนรูส้ึกว่าไดร้บัการยอมรบัจากครู สว่นหลกัสตูรแฝงดา้นลบเป็นสิ่งผูเ้รียนรบัรู ้
และไม่ส่งผลดีกับตวัผูเ้รียน ไดแ้ก่ ความรูส้ึกกดดนั อับอาย และผิดหวงั เนื่องจากการถามค าถาม
ของครู และการจดัล าดบัคะแนน การจดัที่นั่งในหอ้งเรียนและการใชค้ าพดูของครู  

จากงานวิจัยของดีเมียร ์(Demir, 2020) ไดว้ิจัยกับผูเ้รียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในโรงเรียนรฐับาลในประเทศตุรกี เรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ของครูและผูเ้รียนผ่านสื่อโซเชียล
มีเดียว่ามีหลักสูตรแฝงใดเกิดขึน้บ้างผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนเรียนรูก้ฎขอ้บังคับและค่านิยม 
เรียนรูเ้ก่ียวครูของตน เรียนรูเ้ก่ียวกับการยับยัง้ชั่งใจของตนเอง และเพิ่มความมั่นใจในทกัษะการ
สื่อสาร ทั้งนีเ้พศและระดับชัน้มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ส่วนการใชส้ื่อโซเชียลต่อวันและ
จ านวนของครูที่มีผลต่อการเรียนรูห้ลกัสตูรแฝงของผูเ้รียนผ่านสื่อโซเชียลค่อนขา้งนอ้ย  

ผลการวิจัยของบรคัสนี์โรวาและโนวอทนี (Brucknerova & Novotný, 2017) กล่าว
ว่า ผูบ้รหิารมีอิทธิพลต่อหลกัสตูรแฝงของการอบรมครูใหม่ ผ่านการเลือกครูพี่เลีย้ง การบรหิารและ
การพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏให้เห็นได้ชัดเจน การสรา้งบริบททางสังคมใน
โรงเรียน และการประเมินการอบรมครูใหม่ และหลักสูตรแฝงเกิดขึน้จากการท าให้ส  าเร็จที่
เฉพาะเจาะจงของสิ่งที่มีอิทธิพลดา้นเนือ้หาของการอบรมครูใหม่ การพัฒนาวิชาชีพ บริบทของ
โรงเรียน และผูบ้รหิาร  

ดังนั้นสรุปได้ว่า ผลของหลักสูตรแฝงท าให้ผู ้ที่ เรียนรูม้ีพฤติกรรม ทัศนคติ และ
ลกัษณะนิสยัทัง้ในดา้นบวกและลบ ซึ่งเกิดจากการขดัเกลาจากบรบิททางสงัคม  

3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอบรมครูใหม ่
จากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร หลกัฐาน และงานวิจยัทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ

ของนกัวิชาการ สามารถอธิบายหลกัการ และแนวคิดเก่ียวกบัการอบรมครูใหม่ ดงันี ้
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3.1 ความหมายของการอบรมครูใหม่ 
การอบรมพนกังานใหม่หรือการปฐมนิเทศเป็นค าที่เกิดขึน้ในวงการธุรกิจก่อนที่ภาค

การศกึษาจะน ามาใชใ้นภายหลงั โดยมีค าเรียกการอบรมครูใหม่ที่แตกต่างกนั ชาวองักฤษจะใชค้ า
ว่า “Induction” แต่ชาวอเมรกินัจะใชค้ าว่า “orientation” ถึงแมว้่าจะใชแ้ตกต่างกนัแต่ทัง้สองค ามี
ความหมายที่เก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายในการบริหารจดัการ เพื่อช่วยใหพ้นกังานใหม่ เริ่มท างานใหม่
ไดด้้วยความราบรื่น และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการปรบัตัวในสถานที่ท างานใหม่นั่นเอง (Smalley, 
1994, p. 1)  

สมิต สชัฌุกร (2012) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า การปฐมนิเทศ (Orientation) คือ 
การชีแ้จงเบือ้งตน้ เพื่อใหพ้นักงานใหม่ ไดรู้เ้รื่องราวเก่ียวกับองคก์ารที่จะเขา้มาด าเนินชีวิตดว้ย
ความสขุและพอใจในหนา้ที่การงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเตรียมความพรอ้มในดา้นจิตใจ ให้
เกิดความรกั ความผูกพัน ที่จะร่วมท างานภายใตค้วามศรทัธา ไวว้างใจในกาท างานกับองคก์าร
ตัง้แต่ตน้  

เซยฟารธ์ (Seyfarth, 1991, p. 163) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า การอบรมครูใหม่ว่า 
หมายถึง ชุดของกิจกรรมที่ออกแบบและพัฒนาขึน้โดยมีจุดประสงคเ์พื่อใหพ้นักงานใหม่ ไดรู้จ้ัก
และคุน้เคยกับองคก์าร รวมไปถึงท าใหพ้นักงานใหม่เหล่านัน้มีความพรอ้มในดา้นความรู ้ทักษะ 
และทัศนคติ อันจะช่วยให้พวกเขาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรูส้ึกสบายใจในสถานที่
ท างาน 

วอง (Wong, 2003, p 43) ได้ให้ความหมายของค าว่าการอบรมใหม่ หมายถึง
กระบวนการในการเตรียมการ การสนบัสนนุ และการธ ารงรกัษาครูใหม่ไว ้รวมไปถึงทกุสิ่งที่อย่างที่
ท าเพื่อสนับสนุนครูใหม่และเพื่อส่งเสริมการสอนของพวกเขา การอบรมครูใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
จะตอ้งมีการแจง้บทบาทหนา้ที่ พนัธกิจ และปรชัญาของโรงเรียนใหก้บัครูใหม่ พรอ้มทัง้ปฏิบติัต่อ
ครูใหม่ในฐานะผูเ้รียนรูต้ลอดชีพตัง้แต่วนัแรกของการท างาน 

สไตรซ์าเคอร  ์(Stirzaker, 2004) ได้ให้ความหมายของการอบรม คือ กิจกรรมที่
ออกแบบหลายขัน้ตอนเป็นอย่างดีโดยมีจุดประสงคเ์พื่อใหพ้นักงานใหม่เป็นที่ยอมรบัในองคก์าร 
รวมถึงการใหค้วามรู ้ทักษะ และทัศนคติที่จะช่วยใหพ้วกเขาท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
อย่างสบายใจในสถานที่ท างาน  

เมทิสและแจ็กสัน (Mathis & Jackson, 2010, p.79) ได้น าเสนอว่า การอบรม
พนักงานใหม่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ส  าคัญในการเพิ่มการคงอยู่ในงาน เป็นการจดัอบรมใหก้บัพนกังาน
ใหม่เพื่อช่วยใหพ้วกเขาปรบัตวัเขา้กบังานใหม่และนายจา้ง การเพิ่มความรว่มมือของพนกังานใหม่
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ของการอบรมพนักงานใหม่ ในช่วง 90 วันแรกของการท างาน จะท าให้พนักงานใหม่มี
ความสามารถในการท างานและท าใหพ้วกเขารูส้ึกว่าเป็นสว่นหนึ่งของทีมงาน การอบรมพนกังาน
ใหม่ที่บรหิารจดัการไดดี้ จะสง่ผลต่อการคงอยู่ในงานของพนกังาน 

จากเอกสารของกรรมธิการพนักงานของยุโรป (European Commission Staff 
Working Document) (European Commission, 2010) ปี ค.ศ. 2010 ไดก้ลา่วถึงความหมายของ
การอบรมครูใหม่ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยสนบัสนุนที่จดัไวส้  าหรบัครูใหม่ที่เพิ่งเริ่มตน้วิชาชีพครูหลงัจากการ
เรียนในโปรแกรมการเป็นอยู่ที่เป็นทางการและเริ่มปฏิบติังานตามสญัญาที่โรงเรียนแรก โดยแบ่ง
การอบรมครูออกเป็น 2 แบบคือ ระดับทางการ (Formal Induction Programme) และระดับไม่
เป็นทางการ (Non-formal Induction)  

เอกสารการอบรมหรือปฐมนิเทศในบรบิททางการศึกษาสว่นใหญ่จะเนน้ไปที่ครูที่เพิ่ง
เริ่มตน้วิชาชีพครูซึ่งเป็นการจ ากัดแนวคิดในเรื่องนีม้ากเกินไป สไตรซ์าเคอร ์(Stirzaker) กล่าวว่า
การอบรมครูใหม่หรือการปฐมนิเทศนีเ้ก่ียวขอ้งกับครูทุกคน ทั้งที่มีประสบการณ์ในการสอนแลว้
หรือไม่มีก็ตาม เขาเหลา่นีต้อ้งการและสมควรจะไดร้บัการอบรมที่เหมาะสมเมื่อพวกเขาเริ่มงานใน
โรงเรียนใหม่ รวมถึงไดร้บัต าแหน่งใหม่ในโรงเรียนเดียวกนั ตอ้งการเวลาในการปรบัตัวต่อบริบทที่
ไม่คุ้นเคยและเป็นกระบวนการส าคัญในการนิยามความเป็นผู้เชี่ยวชาญของตนใหม่เพื่อให้
เหมาะสมกบัต าแห่งใหม่ซึ่งท าไดด้ว้ยโปรแกรมการอบรมที่ไดร้บัการออกแบบอย่างเหมาะสม 

จากพจนานุกรม Lexico ออนไลน ์(Lexico, 2021) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า การ
อบรมครูใหม่ (Induction) หมายถึง การกระท าหรือกระบวนการของการแนะน าใครบางคนใน
ต าแหน่งหนา้ที่ หรือองคก์าร  

ทั้งนี ้ผู ้วิจัยได้น าแนวคิดของสไตรซ์าเคอร ์(Stirzaker) ในเรื่องการอบรมครูใหม่ที่
เก่ียวขอ้งกบัครูที่ไม่มีประสบการณก์ารเป็นครูและมีประสบการณใ์นการเป็นครูแต่เขา้รบัต าแหน่ง
ใหม่ในสถานศึกษาใหม่หรือสถานศึกษาเดิมเพื่อใหพ้วกเขาปรบัตัวใหเ้ขา้กับบริบทใหม่ ให้เกิด
ความรู ้ทักษะและทัศนคติที่ดีเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จในการท างานและเกิดความพึงพอใจจน
เป็นที่ยอมรบัในองคก์าร 

3.2 รูปแบบการอบรมครูใหม่ 
จากการศึกษารูปแบบการอบรมพนักงานใหม่ในองคก์าร และครูใหม่ในสถานศึกษา

นานาชาติจากเอกสารภาษาไทยและต่างประเทศ พบว่ามีผูแ้สดงทศันะไว ้ดงันี ้
เซยฟารธ์ (Seyfarth, 1991, p. 163-164) ได้แบ่งรูปแบบการอบรมครูใหม่ที่ใช้ใน

โรงเรียนของรฐั ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
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1. โปรแกรมการอบรมครูใหม่ (Orientation programs) เป็นประเภทที่ง่ายที่สุด
ในทัง้สามประเภทในการแนะน าครูใหม่ใหรู้จ้กัสถานศึกษาและชุมชน โปรแกรมนีเ้ป็นการใหข้อ้มลู
พื ้นฐานเก่ียวกับโรงเรียนและชุมชนเพื่อให้ครูใหม่ได้รูจ้ักและคุ้นเคยกับสถานที่ท างานใหม่ 
นอกจากนี ้การบอกความคาดหวังของโรงเรียนต่อหน้าที่ของครู ให้การดูแลด้านจิตใจ การ
สนับสนุนครูใหม่ในเรื่องสวัสดิภาพส่วนตัวและความเป็นมืออาชีพ รวมถึงการแจง้ให้ทราบถึง
โครงสรา้งองคก์าร ซึ่งโปรแกรมการอบรมครูใหม่นีจ้ะใชร้ะยะเวลาไม่นานนกั 

2. โป รแ ก รม เพื่ อ พั ฒ น าก า รป ฏิ บั ติ ง าน  (Performance improvement 
Programs) เป็นการรวมเอาบางลกัษณะของโปรแกรมแรกและเพิ่มการหาทางช่วยเหลือครูใหม่ให้
มีความรูท้ี่ชดัแจง้ในเรื่องบรรทดัฐานทางสงัคมของโรงเรียน โดยมีจดุประสงคส์  าคญั 2 ประการ คือ 
เพื่อช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและลดอัตราการลาออก ซึ่งการ
ช่วยเหลือนีม้าจากผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหนา้ภาควิชา หรือจากเพื่อนครู อาจอยู่ในรูปของการ
สงัเกตการสอนที่แยกออกมาจากการประเมินการสอนโดยทั่วไป และการสะทอ้นผลการสอนหลงั
การสงัเกต การสอน โดยครูพี่เลีย้งเป็นหนึ่งในรูปแบบของโปรแกรมการพฒันาการปฏิบติังานดว้ย
เช่นกัน โปรแกรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานมักเกิดขึน้อย่างต่อเนื่องในช่วงภาคเรียนที่หนึ่งหรือ
ตลอดปีการศกึษา 

3. โปรแกรมการอบรมเพื่อใบประกาศนียบตัร (Induction for Certification) เป็น
ขอ้บงัคบัของรฐัที่ก าหนดใหค้รูใหม่จะตอ้งมีสมรรถนะในการสอนที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะตอ้งมีการ
วดัและประเมินผลหลงัจากการอบรม 

เมทิสและแจ็กสัน (Mathis & Jackson, 2010, p. 278) ได้กล่าวถึง การอบรม
พนักงานใหม่หรือการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ว่า เป็นสิ่งทุกองคก์ารปฏิบัติกันอย่างกวา้งขวาง 
เพราะเป็นแผนในการแนะน างาน เพื่อนร่วมงาน และ องค์การ ให้กับพนักงานใหม่ก่อนด ารง
ต าแหน่งในองค์การ ซึ่งการอบรมนี ้จ  าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างฝ่ายบุคคล และ
หวัหนา้ฝ่ายปฏิบติั หรือผูบ้ริหารองคก์าร ซึ่งอาจจะแตกต่างกนัไปในแต่ละองคก์ารตามขนาดของ
องคก์าร เพื่อไม่ใหก้ารปฐมนิเทศเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและเป็นการเสียเวลา จึงเกิดโปรแกรมการดแูล
พนักงาน “on-boarding” ในการปฐมนิเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้พนักงานใหม่ 
รวมถึงผูบ้ริหารระดับสูงเริ่มงานใหม่ไดอ้ย่างประสบความส าเร็จ การปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพ
ตอ้งมีจดุประสงคท์ี่ชดัเจน ไดแ้ก่  

1.การสรา้งความประทบัใจที่ดีต่อองคก์ารและงานใหม่ใหก้บัพนกังานใหม่  
2. ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัองคก์ารและงาน 



  45 

3. เพิ่มการยอมรบัระหว่างพนกังานใหม่กบัเพื่อนรว่มงาน 
4. ยกระดับการมีส่วนร่วมทางสงัคมและเป็นหนึ่งเดียวกันของพนักงานใหม่กับ

องคก์าร 
5. เพื่อใหแ้น่ใจว่าพนกังานใหม่จะปฏิบติังานไดอ้ย่างทนัทีและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี ้แล้วการสอนในขณะปฏิบัติงาน (On-the-Job) จะประกอบไปด้วย
ค าแนะน าเก่ียวกับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ การเขา้สังคมของ
พนักงานใหม่และความมุ่งมั่นเริ่มแรกที่มีต่อองคก์าร รวมถึงการปฐมนิเทศมีผลทางดา้นบวกต่อ
การเข้าสังคมของพนักงานใหม่และความมุ่งมั่นต่อองค์การ การเข้าสังคมช่วยเสริมสรา้งให้
พนกังานรูส้ึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ารซึ่งส่งผลใหเ้กิดทศันคติในดา้นบวก และเกิดแนวโนม้
การคงอยู่ในงานที่สงูขึน้อนัเป็นผลมาจากการปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพ หนึ่งในวิธีการปฐมนิเทศ
ที่มีประสิทธิภาพคือ การใชแ้หลง่ทรพัยากรอิเล็กทรอนิกสใ์นการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัองคก์าร ประวติั
องคก์าร โครงสรา้งองคก์าร ผลิตภัณฑ ์และบริการ วิสัยทัศน ์พันธกิจขององคก์าร ก่อนเบือ้งตน้
และใชช้่วงเวลาในการปฐมนิเทศตอบค าถามที่พนกังานใหม่อาจมี แทนการนั่งอบรมชีแ้จงขอ้มลู 

ในเอกสารของกรรม ธิการพนักงานของยุ โรป (European Commission Staff 
Working Document) (European Commission, 2010, p. 14-20) ปี  ค .ศ . 2010 ได้กล่ าวถึ ง
ความหมายของการอบรมครูใหม่ว่า เป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนที่จัดไวส้  าหรบัครูใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น
วิชาชีพครูหลงัจากการเรียนในโปรแกรมการเป็นอยู่ที่เป็นทางการและเริ่มปฏิบติังานตามสญัญาที่
โรงเรียนแรก โดยแบ่งการอบรมครูออกเป็น 2 แบบคือ ระดับทางการ (Formal Induction 
Programme) และระดบัไม่เป็นทางการ (Non-formal Induction) ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

1.โปรแกรมการอบรมแบบเป็นทางการ (Formal Induction Programme) มี
จุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนครูใหม่ที่เพิ่งเริ่มตน้อาชีพครู และเป็นหลักประกันคุณภาพของครูใหม่
เหล่านัน้ในการไดร้บัใบอนุญาตการสอนเต็มรูปแบบ การสอนปีแรกถูกมองว่าเป็นการทดลองงาน 
ตัวอย่างของช่วงทดลองดังกล่าวสามารถพบไดใ้นประเทศสกอตแลนด ์ในบางกรณีช่วงทดลอง
ดงักล่าวจบลงดว้ยการสอบอย่างเป็นทางการที่ผูเ้รียนตอ้งสอบใหผ้่าน ในประเทศที่มีช่วงทดลอง
ดังกล่าวรฐั (ผ่านกระทรวงหรือหน่วยงานระดับชาติ) จะมีการควบคุมโปรแกรมการอบรมครูที่
เขม้ขน้ 

2.  โป ร แ ก รม ก า รอ บ รม แ บ บ ไม่ เ ป็ น ท า งก า ร  (Non-formal Induction 
Programme) การอบรมแบบไม่ เป็นทางการนี ้ ไม่ขึ ้นอยู่กับช่วงทดลองงานหรือการได้รับ
สถานะภาพการเป็นครู โปรแกรมนีมุ้่งเนน้ไปที่การสนบัสนนุครู ใหเ้ป็นผูเ้ริ่มตน้การท างานเป็นหลกั 
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โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงจากผูเ้รียนฝึกหดัครูใหเ้ป็นครูที่มีประสบการณ ์เช่นเดียวกบัอบรมครูใหม่
อย่างเป็นทางการโดยการสนับสนุนนีส้ามารถมุ่งเน้นไปที่มิติต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้(Eisenschmidt, 
2006)  

1. มิติระดบัมืออาชีพ 
2. มิติทางสงัคม 
3. มิติสว่นบคุคล 

1. มิติระดับมืออาชีพ เน้นเรื่องการสนับสนุนหรือส่งเสริมครูใหม่ในการ
เพิ่มความมั่นใจในการใชส้มรรถนะที่จ  าเป็นของครู รวมถึงความรูแ้ละทกัษะที่เก่ียวกบัการจัดการ
เรียนการสอน เป็นขัน้ที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างช่วงการเริ่มตน้วิชาชีพครูกบัช่วงการพฒันาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

2. มิติทางสงัคมเน้นเรื่องการสนับสนุนหรือส่งเสริมครูใหม่ใหก้ลายเป็น
สมาชิกของชุมชนวิชาชีพของโรงเรียน เข้าใจและยอมรบัคุณภาพ บรรทัดฐาน ข้อปฏิบัติและ
โครงสรา้งองคก์ารที่มีอยู่ในโรงเรียน การเมืองระดับจุลภาคในโรงเรียน ผูม้ีอ  านาจไม่เป็นทางการ
และอาจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในโรงเรียน นอกจากเป็นเรื่องการขดัเกลาทางสงัคมแลว้ มิติทาง
สงัคมยงัเก่ียวขอ้งกบัชมุชมวิชาชีพอีกดว้ย 

3. มิติส่วนบุคคลเก่ียวข้องกับกระบวนในการพัฒนาอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพในฐานะครูซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและการกระท าอย่างรอบคอบในการสรา้งบรรทดัฐาน
ส่วนบุคคลต่อผูเ้รียนและเพื่อนร่วมงาน รวมถึงทัศนะของตนต่อการเรียนการสอนและบทบาทใน
กระบวนการเหล่านี ้การพัฒนาด้านทัศนคติต่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต ในมิตินี ้ความรูส้ึกและการ
รบัรูถ้ึงประสิทธิภาพแห่งตนและความนบัถือตนเองของครูมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่ง 

มีระบบในการอบรมครูใหม่ 4 ระบบดงันี ้
1. ระบบครูพี่เลีย้ง 
2. ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ 
3. ระบบเพื่อนครูทัง้ภายในและนอกโรงเรียน 
4. ระบบสะทอ้นตนเอง  

3.3 รูปแบบการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ 
การอบรมครูใหม่สิ่งที่ช่วยสนับสนุน และส่งเสริมครูใหม่ใหส้ามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กับ

วฒันธรรมการท างานสถานศกึษาแห่งใหม่ โดยสถานศกึษานานาชาติแต่ละแห่งจะมีโปรแกรมการ
อบรมครูใหม่ก่อนเริ่มตน้ปีการศึกษา โดยทั่วไปมกัจะใชเ้วลาหนึ่งสปัดาหก์่อนเริ่มปีการศึกษา และ
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สถานศึกษานานาชาติใหค้วามส าคัญกบัการอบรมครูใหม่เป็นอับดบัแรก เพราะการอบรมครูใหม่
เป็นการสนับสนุนครูใหม่ใหป้ฏิบติังานไดท้ันที และมักจะตามดว้ยการสนับสนุนและส่งเสริมการ
ท างานอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปีในปีแรกของการท างาน (Haver, 2021; Wigford, 2014) 

ผูว้ิจัยไดศ้ึกษารูปแบบและวิธีการในการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษาในประเทศไทย 
และสถานศกึษานานาชาติตามแนวคิดของนกัการศกึษา ดงันี ้ 

ครุุสภา ไดจ้ัดใหม้ีการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่โดยเป็นงานการอบรมพัฒนาก่อนการ
แต่งตัง้ ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดยในมาตรา 80 ก าหนดใหม้ีการ
พฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งบางต าแหน่งและบาง
วิทยฐานะเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เหมาะสม ในอันที่ จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความกา้วหนา้แก่ราชการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก.ค.ศ. ก าหนด (พระราชบญัญัติระเบียบ
ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547, 2547) 

ทั้งนีห้ลักเกณฑแ์ละวิธีการพัฒนาขา้ราชการครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอน ของ ก.ค.ศ. (ส านกังาน ก.ค.ศ., 2560) เป็นไปดงันี ้

หลกัเกณฑ ์
1. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งไดร้บัการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ทกุปีโดยใหป้ระเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนดพรอ้มทัง้จดัท าแผนการพฒันาตนเองเป็นราย
ปีตามแบบที่สว่นราชการก าหนดและเขา้รบัการพฒันาแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑน์ี ้
สามารถน าผลที่ผ่านการพัฒนาไปใชเ้ป็นคุณสมบติัเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะไดทุ้กวิทยฐานะ
และใหถื้อว่าการพัฒนาตามหลกัเกณฑน์ีเ้ป็นการพฒันาก่อนแต่งตัง้ใหม้ีการเลื่อนวิทยฐานะตาม
มาตรา 80 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการครูผูส้อนและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547  

3. หลกัสตูรการพฒันาตอ้งมีองคป์ระกอบดา้นความรู ้ดา้นทกัษะ ดา้นความเป็น
ครูและคณุลกัษณะที่คาดหวงัโดยมีเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้ 

3.1 หลักสูตรที่ สถาบันครูจัดมารองรับตามมาตรฐานวิทยฐานะหรือ
ตามที่กคศก าหนด 

3.2 พัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปีในแต่ละปีไม่นอ้ยกว่า 12 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 20 
ชั่วโมงและภายในระยะเวลา 5 ปีตอ้งมีชั่วโมงการพฒันาจ านวน 100 ชั่วโมง 
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หากภายในระยะเวลา 5 ปีมีจ านวนชั่วโมงการพฒันาไม่ครบ 100 ชั่วโมงสามารถน า
จ านวนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ (Professional Leaning Community: 
PLC) สว่นที่เกิน 50 ชั่วโมงในแต่ละปีมานบัรวมเป็นจ านวนชั่วโมงการพฒันาได ้ 

ขอบข่ายของหลกัสตูรการพฒันา 
หลกัสตูรที่สถาบนัครุุพฒันา รบัรองตอ้งมีองคป์ระกอบดา้นความรู้ ทกัษะ ความเป็น

ครูผูส้อน และคณุลกัษณะที่คาดหวงัในแต่ละวิทยฐานะดงันี ้
องคป์ระกอบที่ 1 ดา้นความรูป้ระกอบดว้ย  

1.เนือ้หาวิชาที่สอนความสามารถทกัษะในรายวิชากลุม่สาระการเรียนรู ้ 
2.วิธีสอนถ่ายทอดความรูเ้ชิงเนื ้อหากิจกรรมบริบทเป้าหมายการเรียนรู้ 

ความรูพ้ืน้ฐานการปรบัพืน้ฐานและอปุสรรคการเรียนรูข้องผูเ้รียน  
3.หลกัการสอนและกระบวนการจดัการเรียนรู ้ 
4.หลกัสตูรการออกแบบวางแผนการใชป้ระเมินและแนวทางการเรียนรู ้ในแต่

ละเนือ้หา 
5.พืน้ฐานการศึกษาหลกัการศกึษาปรชัญาการศึกษาจิตวิทยาสงัคมนโยบาย

การศกึษาจดุมุ่งหมาย และเปา้หมายการจดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัชาติจนถึงระดบัหลกัสตูร 
6.การจัดการศึกษาแบบรวมและการตอบสนองต่อความหลากหลายของ

ผูเ้รียน 
7.ทฤษฎีการเรียนรูแ้ละจิตวิทยาการเรียนรู ้ 
8.การใชเ้ทคโนโลยีและสื่อนวตักรรมเพื่อการเรียนรู ้ 
9.การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้

องคป์ระกอบที่ 2 ดา้นทกัษะประกอบดว้ย  
1.หลกัสตูรวิเคราะหอ์อกแบบจดัท าและประเมินหลกัสตูร  
2. การจดัการเรียนรู ้ 

2.1 การออกแบบและจัดท าแผนการเรียนรูใ้หเ้หมาะกับวัย พัฒนาการ
และความแตกต่างของผู้เรียน รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคด์า้นต่าง ๆ แก่ผูเ้รียน โดยเนน้กระบวนการคิดการลงมือปฏิบติัและการสรา้งวินยัในตนเอง  

2.2 การวางแผนจดัการและประสานงานเพื่อบูรณาการการจดัการเรียนรู้
แก่ผูเ้รียน  
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2.3 การจัดการเรียนรู ้ก ากับติดตาม ประเมิน และสะท้อนผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้

2.4 เนือ้หาสาระในรายวิชาที่สอน  
3. การจดับรรยากาศการเรียนรู ้

จัดบรรยากาศการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมผู้เรียนในด้านการแสดงออกอย่าง
สรา้งสรรคป์ฏิสมัพันธ์ทางสังคมเชิงบวก เรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ อย่างเปิดกวา้งลงมือปฏิบติัจริงกระตุน้
ดว้ยค าถามและปัญหาทา้ทายการเรียนรู ้การดแูลช่วยเหลือผูเ้รียนการแนะแนวการศึกษาและการ
สรา้งแรงจงูใจใหผู้เ้รียนน ามาการเรียนรูด้ว้ยตนเอง  

4. การใชส้ื่อการเรียนรูเ้ลือกพัฒนาสื่อการเรียนรูเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทรพัยากรทางการศึกษาต่าง ๆ เพื่อเสริมสรา้งการเรียนรูคิ้ดคน้ท้าทายและกระตุน้ความใฝ่รูแ้ก่
ผูเ้รียน  

5. การวดัผลและประเมินผลผูเ้รียน วัดและประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน
ทั้งแบบเป็นกลุ่มและรายบุคคลโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมและหลากหลาย  ก ากับ
ติดตามและน าผลการประเมินมาปรบัปรุงวิธีการจดัการเรียนรูแ้ละพฒันาผูเ้รียนอย่างต่อเนื่อง  

6. การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้รวบรวมวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มูลเพื่อ
ใชใ้นการตดัสินใจและปรบัปรุงพัฒนาการจดัการเรียนรู้ แกปั้ญหาการเรียนรูข้องผูเ้รียนใชพ้ฒันา
และสรา้งความรูจ้ากการวิจยัสูก่ารปฏิบติั 

7. การท างานร่วมกับผูอ่ื้น เจรจาจูงใจร่วมท างานกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างสรา้งสรรค์
และเป็นประโยชนต่์อผูเ้รียน 

8. การเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ ทบทวน และสะทอ้นผลการเรียนรูข้องตนเองสรา้ง
ปฏิสมัพันธ์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับเพื่อนร่วมอาชีพเพื่อปรบัปรุงการจัดการเรียนรูแ้ละการ
ปฏิบติังานอย่างต่อเนื่อง  

9. ภาษาองักฤษ เรียนรูเ้พื่อเพิ่มทกัษะการใชภ้าษาไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม 
องคป์ระกอบที่ 3 ดา้นความเป็นครูประกอบดว้ย  

1. ยดึมั่นผกูพนัศรทัธาในวิชาชีพและทุ่มเทเพื่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน  
2. มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู ้เรียนทั้งกาย 

วาจาและจิตใจ ด ารงตนใหเ้ป็นที่เคารพศรทัธา และน่าเชื่อถือทัง้ในและนอกสถานศึกษา  
3. ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
4. มีวินยัและการรกัษาวินยั  
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5. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ปรบัปรุง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องใหม้ี
ความรูค้วามช านาญในวิชาชีพเพิ่มขึน้  

6. ปฏิบติัตนโดยน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชม้ีทศันคติที่ดีต่อ
บา้นเมือง  

ปรียาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ (2561, น. 272-275) ได้น าเสนอรูปแบบการพัฒนาครู
ประจ าการระดบับคุคล ว่าสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ช่วงเวลา ดงัต่อไปนี ้

1. ก่อนเขา้ประจ าการ เป็นการพฒันานักศึกษาวิชาชีพครู ในขณะที่ก าลงัศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ใหม้ีความรูแ้ละทักษะตามที่คุรุสภาก าหนด สรา้งประสบการณ์ใหไ้ด้ฝึก
ปฏิบติัการสอนในสถานศกึษา  

2. เริ่มตน้เขา้ประจ าการ เป็นการพฒันาหลงัจากที่ไดร้บับรรจใุหเ้ขา้ต าแหน่งใหม่ 
ซึ่งครูใหม่เหลา่นีจ้ะตอ้งพบกบัความทา้ทายและความยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นในดา้นการสอนและการ
ควบคุมชัน้เรียน การท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ผูบ้ริหาร และผูป้กครอง รวมถึงการไดร้บัการ
สนับสนุนดา้นทรพัยากรและวัสดุอุปกรณ์ที่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการเรียนการสอน ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะตอ้งจดัใหม้ีการปฐมนิเทศครูใหม่ หรือการอบรมครูใหม่ ทัง้นีก้าร
ปฐมนิเทศครูใหม่นัน้มีวตัถปุระสงคท์ี่ส  าคญัดงัต่อไปนี ้ 

1. ใหบุ้คลากรใหม่ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณใ์นที่ปฏิบติังานใหม่ไดเ้ร็วขึน้ 
และปฏิบติัตนไดอ้ย่างเหมาะสม  

2. ใหบ้คุลากรใหม่เขา้ใจเปา้หมายและนโยบายองคก์าร 
3. สรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีใหก้ับบุคลากรใหม่ ท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจ ความ

มั่นคงในการท าหนา้ที่อย่างเขม้แข็ง 
4. ใหบุ้คลากรใหม่เขา้ใจบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของตนและรบัรู ้

สิทธิประโยชนท์ี่พงึมี 
5.กระตุ้นให้บุคลากรใหม่เห็นคุณค่าและความส าคัญในหน้าที่  และเห็น

ความส าคญัของการอบรมเพื่อความรูใ้หม่ที่น ามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 
6. ลดความผิดพลาดและขอ้บกพรอ่งในการปฏิบติังาน  
7. ปลกูฝังทศันคติของบคุลากรใหม่ต่องานและเพื่อนรว่มงาน 
8. กระตุน้ใหบ้คุลากรใหม่ต่ืนตวัต่องาน กลา้แสดงความคิดเห็นในการท างาน

รว่มกบัเพื่อนรว่มงาน 
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ทั้งนี ้สิ่งที่ครูใหม่ควรท าเพื่อพัฒนาตนเองในช่วงนี ้  ได้แก่ การพัฒนาความ
คาดหวังที่แทจ้ริงของตนเอง โดยเฉพาะการพัฒนาตนเองตลอดอาชีพอย่างต่อเนื่อง  การแสวงหา
ครูที่มีประสบการณม์าเป็นเพื่อนและผูใ้หค้  าปรกึษาในการท างาน ใหค้วามส าคญักบัปีแรกของการ
สอนเพราะมีการเรียนรูเ้กิดขึน้สม ่าเสมอ และยอมรบัความเครียดที่เกิดขึน้ สรา้งความสมดลุในชีวิต
การท างาน  

3. ระหว่างประจ าการ เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดจนกว่าจะลาออกหรือปลด
เกษียณ ซึ่งผูบ้ริหารจ าเป็นต้องให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ครูมีเสรีภาพในการได้รบัการ
พัฒนาวิชาชีพอย่างเท่าเทียม รวมถึงกระตุน้ สรา้งแรงจูงใจเพื่อใหค้รูมีขวัญและก าลงัใจในการ
ท างานเพื่อยกระดบัคณุภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถท าไดด้งัต่อไปนี ้

1. การพฒันาในขณะปฏิบติังาน (On the Job Training) ไดแ้ก่ การสอนงาน 
ระบบพี่เลีย้ง และการเรียนรูจ้ากการปฏิบติังาน 

2. การพัฒนานอกจากการปฏิบัติงาน (Off the Job Development) ได้แก่ 
การฝึกอบรมทัง้ในสถานศกึษาหรือทางไกล การศกึษาดงูาน และการศกึษาต่อ 

3. การพฒันาตนเอง (Self-development) ไดแ้ก่ การศึกษาคน้ควา้หาความรู ้
การศึกษาท าความเขา้ใจวิสัยทัศน ์พันธกิจ และโครงสรา้งหน่วยงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับ
ผูบ้งัคับบญัชา เพื่อนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง การติดตามเหตกุารณส์ าคญัทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ  

วิกฟอรด์ (Wigford, 2014) ไดก้ล่าวว่าการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติจะ
จดัขึน้เองโดยบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งจะมีโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ครูใหม่ไดม้ีความรูแ้ละ
ความเขา้ใจเก่ียวกับโรงเรียน ชุมชน และประเทศที่สถานศึกษาตั้งอยู่ นอกจากนีโ้ปรแกรมการ
อบรมครูใหม่ที่ดีจะตอ้งใหข้อ้มูลที่ส  าคัญของโรงเรียน และความคาดหวังเก่ียวกับนักเรียนกับครู
ใหม่ แต่ตอ้งไม่เป็นการยดัเยียดขอ้มลูที่มากจนเกินไป นอกจากนีจ้ะตอ้งใหเ้วลาครูใหม่ไดเ้ตรียมตวั
ออกแบบการเรียนการสอนทัง้เป็นรายบุคคลและเป็นทีม รวมถึงจดักิจกรรมทางสงัคม ไม่ว่าจะเป็น
การพาไปทัศนศึกษาทางวัฒนธรรม การพบปะพูดคุยกับผูป้กครอง ผูบ้ ริหารโรงเรียน และสอน
ภาษาของประเทศที่สถานศึกษานานาชาติตั้งอยู่ เพื่อให้ครูใหม่ได้เรียนรูว้ัฒนธรรมและสรา้ง
ความสมัพันธท์ี่ดีกับพนกังานของประเทศนัน้ ๆ โปรแกรมการอบรมครูใหม่ที่ดีอาจจะใชเ้วลา 2- 3 
สัปดาห์ หรืออาจจะเป็นเวลาหลายเดือน และบางครัง้จะมีการจัดครูพี่ เลีย้งให้กับครูใหม่เพื่อ
ช่วยเหลือในดา้นหลกัสตูร นโยบาย หรือเรื่องการด าเนินชีวิตในประเทศที่สถานศึกษาตัง้อยู่ 
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นอกจากนี ้ เอซเซดดายน์ (Ezzeddine, 2016) ผู้ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการของ
สถานศึกษานานาชาติเอสอีเค การต์า (SEK International School Qatar) ประเทศการต์า และ
เป็นผูป้ระสานงานหลกัสตูรนานาชาติไอบีโปรแกรมพีวายพี ในระดบัประถมศึกษา (Primary Year 
Program) ไดก้ล่าวว่าการยา้ยงานของครูในสถานศึกษานานาชาติเป็นหนึ่งในความทา้ทายของ
สถานศึกษานานาชาติ เพราะครูใหม่ที่มาร่วมทีมนัน้จะมาจากประสบการณ ์วฒันธรรมที่แตกต่าง
กัน และรวมถึงการครูใหม่บางคนมีประสบการณ์สอนและหรือไม่มีประสบการณ์ในการสอน
หลักสูตรนานาชาติระบบไอบีมาก่อน ดังนั้นทางสถานศึกษานานาชาติเอสอีเค การต์าจึงให้
ความส าคัญกับการอบรมครูใหม่โดยไดจ้ัดโปรแกรมการอบรมครูใหม่เป็นระยะเวลา 12 วัน โดย
โปรแกรมการอบรมประกอบไปดว้ย 

1. การเติมเต็มความตอ้งการเบือ้งตน้ของครูใหม่ 2 วนั 
2. การอบรมครูใหม่ดว้ยค าถาม 4 ขอ้ คือ เราคือใคร เพื่อแนะน าตัวเอง เราอยู่ที่

ไหนและเวลาใด เพื่อใหค้รูใหม่ไดรู้จ้กัโรงเรียนและสถานที่โดยรอบโรงเรียน เราจะแสดงความรูส้ึก
ของเราไดอ้ย่างไร เพื่อใหค้รูไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัวฒันธรรมของประเทศการต์า และค าถามสดุทา้ยคือ 
เราจะจดัระเบียบตวัเองไดอ้ย่างไร เพื่อใหค้รูใหม่ไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัเวลาการปฏิบติังานในโรงเรียน
และขอ้มลูเบือ้งตน้ดา้นฝ่ายบคุลากร เป็นเวลา 1 วนั 

3. เป็นการอบรมเก่ียวกับมาตรฐานและการปฏิบติัของหลักสูตรนานาชาติไอบี 
(Standards and Practices) เป็นเวลาทัง้หมด 9 วนั โดยแบ่งออกเป็น 4 หวัขอ้ใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 

3.1 การอบรมที่เกียวกบัหลกัสตูรนานาชาติไอบี 
3.2 การใหเ้วลาในการจดัการเรียนการสอนรว่มกนัเป็นทีม 
3.3 การใหเ้วลาในการเตรียมหอ้งเรียนก่อนเปิดเรียน 
3.4 การสนับสนุนและอบรมในเรื่องเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของ

โรงเรียน 
ฮารเ์วอร ์(Haver, 2021) เป็นผูป้ระสานงานโปรแกรมเอ็มวายพี และเป็นผูอ้อกแบบ

โปรแกรมการอบรมครูใหม่ในระดบัมธัยมตน้ (Middle Year Program) ของสถานศึกษานานาชาติ
วิทบี (Whitby School) ในรฐัคอนเนตทิคัต ประเทศสหรฐัอเมริกา ไดใ้หค้วามส าคญักบัการอบรม
ครูใหม่ในช่วงแรกของปีการศึกษาว่าเป็นโปรแกรมที่ท าใหค้รูใหม่เขา้ใจบรรยากาศในการท างาน
ของสถานศึกษาเป็นความส าคัญเป็นอย่างแรก ประกอบไปด้วยระบบการวางแผน การท างาน
รว่มกนั หลกัสตูร การจดัการเรียนการสอน และการวดัประเมินผล ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูใหม่จะตอ้งเขา้ใจ 
ทัง้นี ้ฮารเ์วอร ์ไดก้ล่าวถึงความจ าเป็นที่จะตอ้งใหเ้กิดบรรยากาศของการไวว้างใจจากครูใหม่ว่า
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สถานศึกษาให้บรรยากาศที่ปลอดภัยในการท างาน ครูใหม่สามารถซักถามขอ้สงสัยหรือแสดง
ความคิดเห็นของตนได้เสมอ นอกจากนีก้ารสรา้งเครือข่ายกับผู้มีประสบการณ์เดียวกันเป็นสิ่ง
ส าคญัที่จะตอ้งค านึงถึงในการอบรมครูใหม่ โดยทั่วไปมักจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณก์ับ
ครูปัจจุบนั เพราะพวกเขาเหลา่นัน้จะผ่านประสบการณเ์ช่นเดียวกบัครูใหม่ รวมถึงการใหค้รูใหม่ได้
มีโอกาสในการสรา้งปฏิสมัพนัธใ์นการแลกเปลี่ยน ประสบการณ ์ขอ้สงสยั และค าถามที่เกิดขึน้กบั
พวกตน เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสร้างเครือข่ายในการสนับสนุนกันในการท างานระหว่างปี
การศกึษา 

มีงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการศึกษาปัญหาทางดา้นการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษา
นานาชาติอยู่ 2 ฉบบั ไดแ้ก่  

การศึกษาปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ ของ สไตร์
ซาเคอร ์(Stirzaker, 2004, p. 47) ในดา้นความหมายที่เกิดประโยชนต่์อทัง้ครูใหม่และองคก์าร ใน
งานวิจยัไดก้ลา่วว่าการอบรมครูใหม่ไม่ไดจ้ดัขึน้ส  าหรบัครูที่เพิ่งเริ่มวิชาชีพใหม่เท่านัน้แต่ตอ้งจดัขึน้
เพื่อครูทุกคน รวมถึงครูที่มีประสบการณส์อนเมื่อตอ้งเปลี่ยนสถานที่ท างานใหม่ รวมถึงการไดร้บั
ต าแหน่งใหม่ดว้ยเช่นกัน เนื่องจากครูเหล่านัน้ตอ้งการเวลาในการปรบัตัวใหเ้ขา้กบับริบทที่ตนไม่
คุน้เคย การจดัอบรมครูใหม่เป็นเรื่องของบรบิทของโรงเรียนซึ่งเป็นวฒันธรรมองคก์ารและเก่ียวขอ้ง
กบัชุมชนประเทศเจา้บา้นที่โรงเรียนตัง้อยู่ นอกจากนีย้งัไดน้ าเสนอว่าโปรแกรมการอบรมครูใหม่ใน
สถานศกึษานานาชาติที่ตอ้งกระท าอย่างต่อเนื่อง ควรจะตอ้งประกอบไปดว้ย 

1. การเพิ่มความมุ่งมั่นในการท างานที่มีคุณภาพใหก้ับองคก์ารโดยการสื่อสาร
ความคาดหวงัที่สงูใหก้บัครูใหม่อย่างสม ่าเสมอ 

2. มีความยืดหยุ่นสูงตามความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรมและค านึงความ
ตอ้งการเวลาในการรบัขอ้มลูใหม่ของครูใหม่ 

3. ใชก้ระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่ครูใหม่เป็นผูล้งมือกระท า เป็นการเรียนรูใ้นเชิง
รุกและสรา้งทศันคติที่ดีต่อการท างาน อาจใชก้ระบวนการกลุม่เล็ก ๆ การอบรมเชิงปฏิบติัการ 

4. การอธิบายและใหเ้หตผุลของกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ  
5. การสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีระหว่างครูใหม่กบัคนในองคก์ารและเพื่อนครู  
6. การใหค้วามรูใ้นดา้นบรบิทของโรงเรียนประเทศเจา้บา้น  

ฮิกกินส ์(Higgins, 2019) กลา่วว่า การอบรมครูใหม่ควรมีจุดเนน้ไปที่การปรบัตวัของ
ครูใหม่ใหเ้ขา้กบัวัฒนธรรมองคก์ารแทนที่จะกล่าวถึงวฒันธรรรมของประเทศเจา้บา้นเพียงอย่าง
เดียว ตอ้งมีการใชพ้ี่เลีย้งหรือเพื่อนครูอย่างต่อเนื่อง  
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จากการศึกษารูปแบบและวิธีการการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ สามารถ
สรุป ไดว้่า 

รูปแบบในการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติจะจัดขึน้เองโดยบุคลากรใน
สถานศึกษา ในระยะเวลาตัง้แต่ 1 สปัดาหข์ึน้ไปจนถึง 1 ปีการศึกษา ทัง้นีว้ิธีการในการอบรมจะ
เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้ 

1. ความรู ้
1.1 ในดา้นหลกัสตูร การจดัการเรียนการสอนและการวดัผลประเมินผล 

1.2 ในดา้นเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานและการปฏิบติังาน  
1.3 ในดา้นโรงเรียนและชมุชน 

1.4 ในดา้นเทคโนโลยีที่ใชใ้นโรงเรียน 

1.5 ในดา้นวฒันธรรมองคก์าร 
1.6 ในดา้นวฒันธรรมของประเทศเจา้บา้น 

2. การท างานร่วมกันระหว่างครูใหม่  กับครูปัจจุบัน  และครูพี่ เลี ้ยงในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละออกแบบการจดัการเรียนการสอน 

3. การบอกความคาดหวงัของโรงเรียน นกัเรียน 
4. การท ากิจกรรมทางสงัคม เพื่อใหใ้ชช้ีวิตในประเทศที่สถานศกึษาตัง้อยู่ 
5. การใหเ้วลาครูใหม่ไดเ้ตรียมตวัสอน  

ทัง้นีผู้บ้ริหารมีบทบาทส าคัญในการก าหนดว่าครูจะต่อสญัญาหรือไม่ ผูบ้ริหารควร
เบี่ยงเบนทรพัยากรจากการรบัสมคัรพนักงานไปสู่ความคงทนในงานเพื่อจะเตรียมตวัใหพ้รอ้มต่อ
การขาดแคลนครูเนื่องจากมีสถานศกึษานานาชาติเกิดขึน้มากมายในปัจจบุนั  

กล่าวโดยสรุปรูปแบบการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ หมายถึง การอบรม
ที่จัดขึน้เองโดยบุคลากรในสถานศึกษาใหก้ับครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ โดยใชร้ะยะเวลา
ตัง้แต่ 1 สปัดาหข์ึน้ไป จนถึง 1 ปีการศกึษา โดยมีหวัขอ้  

1) ความรู ้ในดา้นหลกัสูตร การจัดการเรียนการสอนและการวัดผล ประเมินผล 
เอกสารที่เก่ียวขอ้งกับมาตรฐานและการปฏิบติังาน โรงเรียนและชุมชน เทคโนโลยีที่ใชใ้นโรงเรียน 
วฒันธรรมองคก์าร และวฒันธรรมของประเทศเจา้บา้น  

2) การท างานร่วมกันระหว่างครูใหม่  กับครูปัจจุบันและครูพี่ เลี ้ยงในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละออกแบบการจดัการเรียนการสอน  

3) การบอกความคาดหวงัของโรงเรียนและความคาดหวงัของนกัเรียน  
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4) การท ากิจกรรมทางสงัคม เพื่อใหใ้ชช้ีวิตในประเทศที่สถานศกึษาตัง้อยู่  
5) การใหเ้วลาครูใหม่ไดเ้ตรียมตวัสอนและจดัหอ้งเรียน 

ตาราง 3 สรุปเนือ้หาสาระของรูปแบบการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ 

วิกฟอรด์ (Wigford, 2014)  
 

จดัขึน้เองโดยบคุลากรในสถานศกึษา เพื่อใหค้รูใหม่ไดม้ีความรูแ้ละความ
เขา้ใจเก่ียวกบัโรงเรียน ชมุชน และประเทศที่สถานศกึษาตัง้อยู่ ความ
คาดหวงัเก่ียวกบันกัเรียน ไม่เป็นการยดัเยียดขอ้มลูที่มากจนเกินไป ให้
เวลาครูใหม่ไดเ้ตรียมตวัออกแบบการเรียนการสอนทัง้เป็นรายบคุคลและ
เป็นทีม รวมถึงจดักิจกรรมทางสงัคม และสอนภาษาของประเทศที่
สถานศกึษานานาชาติตัง้อยู่ และการจดัครูพี่เลีย้ง 

เอซเซดดายน ์
(Ezzeddine, 2016) 

เติมเต็มความตอ้งการเบือ้งตน้ของครูใหม่ ใหค้รูใหม่ไดรู้จ้กัโรงเรียนและ
สถานที่โดยรอบโรงเรียน เรียนรูเ้ก่ียวกบัเวลาการปฏิบตัิงานในโรงเรียนและ
ขอ้มลูเบือ้งตน้ และอบรมเก่ียวกบัมาตรฐานและการปฏิบตัิของหลกัสตูร
นานาชาติไอบี (Standards and Practices)  

ฮารเ์วอร ์
(Haver, 2021)  
 

โปรแกรมที่ท  าใหค้รูใหม่เขา้ใจบรรยากาศในการท างานของสถานศกึษา
เป็นความส าคญัเป็นอย่างแรก การวางแผน การท างานรว่มกนั หลกัสตูร 
การจดัการเรียนการสอน และการวดัประเมินผล เกิดบรรยากาศของการ
ไวว้างใจ สรา้งเครือข่ายกบัผูม้ีประสบการณเ์ดียวกนั และสรา้งปฏิสมัพนัธ์
ในการแลกเปลี่ยน ประสบการณ ์ขอ้สงสยั และค าถาม 

สไตรซ์าเคอร ์(Stirzaker, 
2004, p.47) 

สื่อสารความคาดหวงัที่สงูใหก้บัครูใหม่อย่างสม ่าเสมอ ยืดหยุ่นตามความ
ตอ้งการของผูเ้ขา้รว่มอบรมและค านึงความตอ้งการเวลาในการรบัขอ้มลู
ใหม่ของครูใหม่ ครูใหม่เป็นผูล้งมือกระท า อธิบายและใหเ้หตผุลของ
กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ สรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีระหว่างครูใหม่กบัคนใน
องคก์าร และเพื่อนครู และใหค้วามรูใ้นดา้นบรบิทของโรงเรียนประเทศเจา้
บา้น  
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ฮิกกินส ์
(Higgins, 2019)  

ความรูใ้นดา้นหลกัสตูร การจดัการเรียนการสอนและการวดัผลประเมินผล 
เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานและการปฏิบตัิงาน โรงเรียนและชมุชน 
เทคโนโลยีที่ใชใ้นโรงเรยีน วฒันธรรมองคก์ารวฒันธรรมของประเทศเจา้
บา้น การท างานรว่มกนัระหว่างครูใหม่ กบัครูปัจจบุนัและครูพี่เลีย้งในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละออกแบบการจดัการเรียนการสอน ความ
คาดหวงัของโรงเรียน นกัเรียน ท ากิจกรรมทางสงัคม ตัง้อยู่ และใหเ้วลาครู
ใหม่ไดเ้ตรียมตวัสอน  

4 บทบาทผู้บริหารในการอบรมครูใหม่ 
จากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร หลกัฐาน และงานวิจยัทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ

ของนักวิชาการ สามารถอธิบายหลกัการ และแนวคิดเก่ียวกับบทบาทผูบ้ริหาร และบทบาทของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษานานาชาติระบบไอบี ดงันี ้

4.1 บทบาทผู้บริหาร 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบโดยตรงต่อการจัดการศึกษาเพื่อให้

บรรลตุามวตัถุประสงคท์ี่สถานศึกษาตัง้ไว ้ในการพฒันาผูเ้รียนเพื่อน าไปสู่กระบวนการเรียนรูฐ้าน
สมรรถนะจึงตอ้งอาศัยการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเป็นความรบัผิดชอบของทัง้ผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครูในการพฒันาความสามารถเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีคิด พฤติกรรมการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน และแนวทางการบริหารจัดการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษานั้น เพื่อใหม้ีความรู้
ความเขา้ใจอย่างแทจ้รงิ (มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2556)  

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบไปด้วยการวางแผนด าเนินงาน เป็นที่
ปรกึษา ใหค้วามรู ้ค าแนะน า ใหก้ าลงัใจ และอ านวยความสะดวก ผูน้ิเทศ ก ากบั ติดตามผลการ
ด าเนินงาน สิ่งที่ครูคิดว่าเป็นปัจจยัที่ท าใหเ้กิดความส าเรจ็ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรใหค้วามส าคญั 
ในการสนับสนุนเพื่อการท างานที่คล่องตัว เขา้ร่วมการจัดอบรม และรบัขอ้มูลเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงาน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2562)  

เซยฟารธ์ (Seyfarth, 1991, p 173) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
การอบรมครูใหม่ โดยแนะน าว่าผูบ้รหิารควรปฏิบติัเพื่อช่วยครูใหม่ใหป้ระสบความส าเรจ็ในปีแรกที่
ท างานในสถานศกึษา 
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1. วางแผนช่วงเวลาในการอบรมครูใหม่ ตลอดปีโดยก าหนดหวัขอ้ที่เป็นเรื่องที่ครู
ใหม่กงัวล และจดัอบรมในช่วงเวลาที่ความกงัวลเกิดขึน้ 

2. จบัคู่ครูใหม่กับครูที่มีประสบการณ ์จบัคู่จากวิชาที่สอน ครูที่น ามาจับคู่กบัครู
ใหม่ควรมีลักษณะที่เป็นมิตร มีท่าทีในการสนับสนุนครูใหม่ และมีการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

3. หากโรงเรียนมีโปรแกรมครูพี่เลีย้ง ควรจดัใหม้ีการพบกนัระหว่างครูใหม่กบัครู
พี่เลีย้งเป็นระยะ เพื่อทบทวนประสบการณก์ารท างาน พดูคยุถึงปัญหาที่อาจเกิดขึน้ 

4. หลีกเลี่ยงใหค้รูใหม่สอนกลุ่มนักเรียนหรือวิชาที่ไม่มีครูท่านใดปรารถนาที่จะ
สอน ใหค้รูใหม่มีจ านวนคาบสอนที่นอ้ยกว่าครูท่านอ่ืน มอบหมายนักเรียนที่ไม่มีปัญหาทางการ
เรียนใหค้รูใหม่ 

5. แสดงความเอาใจใส่และการตัดสินใจมอบหมายงานพิเศษใหก้ับครูใหม่เพื่อ
หลีกเลี่ยงการท าใหก้ารเรียนการสอนไม่ประสบความส าเรจ็ 

6. หากโปรแกรมการอบรมครูใหม่ไดจ้ดัขึน้ ควรจดัใหค้รูใหม่ไดอ้บรมแยกออกมา
เป็นการเฉพาะจากครูที่มีประสบการณ์ และควรครูใหม่ไดเ้ขา้อบรมพรอ้มกับครูที่มีประสบการณ์
ดว้ยเช่นกนั 

คารเ์วอร ์(Carver, 2003, p. 34-39) ไดก้ล่าวถึงงานหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
การสนบัสนนนุครูใหม่ในหนงัสือ การรกัษาครูที่ดี (Keeping Good Teachers) ประกอบไปดว้ย  

1. การสรรหาการจา้งงาน และการบรรจุครูใหม่ ประกอบไปดว้ย การตัง้ใจสรรหา
พนักงาน การปรบัปรุงการสรรหาใหม้ีประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในกระบวนการจา้ง
งาน จา้งงานในช่วงแรกของการเริ่มฤดกูาลยา้ยงานเพื่อใหค้รูใหม่ปรบัตวัไดเ้รว็ มอบหมายวิชาและ
ระดับที่สอนตามความสามารถของครูใหม่ มอบหมายงานสอนในชั้นที่เหมาะสมเพื่อให้ครูใหม่
ประสบความส าเร็จ กระจายจ านวนผูเ้รียนที่ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ปกป้องเวลาของครู
ใหม่โดยการจ ากดัภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือไปจากงานสอน 

2. การจัดใหม้ีการปฐมนิเทศและการสนับสนุนดา้นทรพัยากร ประกอบไปดว้ย 
อ านวยความสะดวกในการจดัปฐมนิเทศครูใหม่และใหก้ารตอ้นรบั พาครูใหม่เดินดทูรพัยากรต่างๆ 
ในสถานศึกษา ใหค้วามรูใ้นเรื่องขัน้ตอนและนโยบายของโรงเรียน มอบหมายครูพี่เลีย้ง และจดัหา
ทรพัยากรและวสัดสุิน้เปลืองที่จ  าเป็นใหก้บัครูใหม่ 

3. การจัดการสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ประกอบไปด้วย การแสดงความ
คาดหวังต่อครูอย่างชัดเจน ชี ้แจงเอกสารของรฐับาลและเขตเพื่อให้การท างานประสิทธิภาพ 
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ปกป้องครูใหม่จากความตอ้งการการแข่งขนัของรฐับาล และรกัษาสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนให้
เรียบรอ้ย 

4. การสรา้งความสมัพันธร์ะหว่างผูบ้ริหารกบัครู ประกอบไปดว้ย การรกัษาการ
สื่อสารส่วนบุคคลกบัครูใหม่ รบัทราบผลการปฏิบติังานและใหร้างวลัในการปฏิบติังานที่เหมาะสม 
รกัษานโยบายการเปิดประตูตอ้นรบัทุกค าถามจากครูใหม่ ท าใหค้รูใหม่ทราบว่าผูบ้ริหารจะท าตัว
ใหเ้ป็นประโยชนก์บัครูใหม่อย่างไร  

5. การให้ความเป็นผู้น าในการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการประเมินเพื่อ
พฒันา ประกอบไปดว้ยการอ านวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมในโอกาสการพัฒนาวิชาชีพ ให้
โอกาสและแรงจูงใจกับครูทุกคนในการท างานร่วมกัน เปิดโอกาสให้ครูใหม่ได้รวมตัวกันและ
ท างานร่วมกัน ปกป้องเวลาในการวางแผนกับครูใหม่ เยี่ยมชมห้องเรียนของครูใหม่และให้
ขอ้เสนอแนะ ช่วยครูใหม่ก าหนดเป้าหมายที่สมเหตสุมผล ตรวจสอบแผนการสอน ของครูใหม่และ
ใหข้อ้เสนอแนะทางดา้นกลวิธีในการจดัการเรียนการสอน อ านวยความสะดวกในการใหค้รูใหม่เขา้
ไปสงัเกตการสอนของครูท่านอ่ืน และมีส่วนร่วมในการสนทนาเพื่อพฒันาวิชาชีพกบัครูใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง  

6. ใหก้ารประเมินเพื่อพฒันาและการประเมินเพื่อตดัสิน ประกอบไปดว้ย อธิบาย
ความคาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติตัวของครูใหม่ในช่วงต้นปีการศึกษา ก าหนดการสังเกต
หอ้งเรียนล่วงหน้าและใหเ้อกสารการประเมินกับครูใหม่ ใชเ้กณฑก์ารประเมินในการประเมินครู
ใหม่ แสดงความคิดเห็นในเชิงบวกแต่ตอ้งเป็นจริง ระลึกเสมอว่าครูใหม่เป็นผูเ้พิ่งเริ่มตน้ท างานที่
โรงเรียน ช่วยครูใหม่ก าหนดเป้าหมายที่เป็นไปไดเ้หมาะสมกบัการเรียนรูแ้ละการพฒันาของพวก
เขา สรา้งสมดุลระหว่างการสงัเกตแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ และประสานกิจกรรมการ
ประเมินกบัการปฐมนิเทศและโปรแกรมครูพี่เลีย้ง 

7. อ านวยความสะดวกตามบริบทของโรงเรียน ประกอบไปด้วย ส่งเสริม
สภาพแวดล้อมการท างานที่เป็นมิตร ดูแลเอาใจใส่ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ให้คุณค่ากับ  การ
สอบถามแบบไตร่ตรอง การสะทอ้นคิด และการกลา้เผชิญหนา้กบัความทา้ทาย ช่วยให้ครูท่านอ่ืน
เขา้ใจและรบัทราบการพฒันา และความตอ้งการของครูใหม่ ตัง้ความคาดหวงัต่อการจดัการเรียน
การสอนที่สงูและท าใหค้วามคาดหวงัเหลา่นัน้ชดัเจน ใชม้าตรฐานการจดัการเรียนการสอนในการ
วางโครงสรา้งโอกาสในการพัฒนาทางวิชาชีพ เป็นตวัอย่างที่ดีในการแสดงพฤติกรรมการท างาน
รว่มกบัผูอ่ื้น 
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สไตรซ์าเคอร ์(Stirzaker, 2004) ได้น าเสนอบทบาททางอ้อมของผู้บริหารในการ
อบรมครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติไว ้ดังนี ้การใหค้วามส าคัญกับกระบวนการอบรมครูใหม่
และแสดงความสนใจเอาใจใส่ครูใหม่ การเป็นแบบอย่างทางพฤติกรรมที่ดีที่ ท าใหบุ้คลากรใน
โรงเรียนอยากน าไปปฏิบติั และการใหค้รูใหม่ติดต่อสว่นตวัได ้

นอกจากนี ้ผู ้บริหารสถานศึกษายังมีบทบาทในด้านการอบรมครูใหม่ในด้านการ
วางแผนด าเนินงานอบรมครูใหม่โดยตรง พินโตและคณะ (Pinto et al., 2012) ไดก้ล่าวถึงบทบาท
โดยตรงของผูบ้รหิารสถานศกึษาต่อการอบรมครูใหม่ว่ามีอยู่สามระดบั ดงันี ้

ระดบัแรกคือดา้นองคก์ารและการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ การจดัหาโครงสรา้งแหล่ง
ทรัพยากรในการอบรมครูใหม่ จัดสรรเวลาและสถานที่ในการแบ่งปันและการท างานร่วมกัน 
ปฏิสมัพนัธก์บัหน่วยงานนอกโรงเรียน และสรา้งความมีสว่นรว่มและเครือข่าย  

ระดับที่สองมีอิทธิพลต่อครูพี่เลีย้งผ่านการเลือกครูพี่เลีย้ง การควบคุมครูพี่เลีย้ง 
และการจดัการอบรมครูพี่เลีย้ง  

ระดบัที่สามเป็นระดบัที่เก่ียวขอ้งกบัการมีปฏิสมัพนัธส์่วนบคุคลระหว่างผูบ้ริหาร
กบัครูใหม่ เช่น การมีระบบสนบัสนุนครูใหม่ที่เป็นระบบ ไดแ้ก่ การสนทนาถึงเป้าหมายของครูใหม่
และความคาดหวงั รบัทราบถึงความพยายามของครูใหม่ และปกปอ้งครูใหม่จากงานที่ยากเกินไป  

ไฮยวน และคณะ (Haiyan et al., 2017) และบิลิงสล์ีย ์และคณะ (Billingsley et al., 
2004) ไดก้ล่าวถึงบทบาของผูบ้ริหารว่านอกจากบทบาทโดยตรงของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อการ
อบรมครูใหม่แล้วผู้บริหารสถานศึกษายังมีบทบาททางอ้อมต่อการอบรมครูใหม่ แม้ไม่ได้เป็น
ผูด้  าเนินการโดยตรง แต่เป็นบทบาทผ่านการเป็นแบบอย่างค่านิยมและผ่านการสรา้งบรรยากาศ
ทางสงัคมรว่มซึ่งมีผลต่อกระบวนการและผลของการอบรมครูใหม่  

สรุปได้ว่าบทบาทของผู้บริหารที่มี ต่อครูใหม่นั้นเกิดขึน้ทั้งในทางตรงผ่านการ
บรหิารงานของผูบ้ริหารทัง้ในดา้นทรพัยากรบุคคล เวลา งบประมาณและสถานที่ รวมทัง้ทางออ้ม
ในการเป็นแบบอย่างที่ดีใหก้บัครูใหม่ 

4.2 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษานานาชาติระบบไอบี 
องค์การ IB มีมาตรฐานและการปฏิบั ติ  (Standards and Practices) ซึ่ ง เป็น

ข้อก าหนดที่จ  าเป็นต่อการน าไปปฏิบัติที่ เกียวข้องกับการบริหารโปรแกรมไอบี ให้ประสบ
ความส าเร็จ เพื่อการรบัรองมาตรฐานจากองคก์ารในทุก 5 ปี โดยมาตรฐานเป็นหลกัการทั่วไปที่
เป็นหัวใจส าคญัต่อสถานศึกษานานาชาติไอบี (IB World Schools) ในขณะที่การปฎิบติัเป็นการ
ใหค้ านิยามในเชิงปฏิบติัการของมาตรฐานซึ่งรวมไปถึงการน ามาตรฐานไปใชน้ั่นเอง แบ่งออกเป็น 
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4 กรอบใหญ่ซึ่งอยู่ภายใตป้รชัญาของไอบี (IB philosophy) และบริบทที่เป็นลกัษณะเฉพาะของ
โรงเรียน (school’s unique context) ดงัต่อไปนี ้

1. จดุประสงค ์(Purpose) 
2. การเรียนรู ้(Learning) 
3. วฒันธรรม (Culture) 
4. สิ่งแวดลอ้ม (Environment)  

 

 

ภาพประกอบ 7 แสดงกรอบแนวคิดมาตรฐานและการปฏิบติั (Standards and Practices) 

ที่มา: International Baccalaureate Organization. (2020). Programme Standards 
and Practices 
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ทั้งนีใ้นกรอบที่ 2 เรื่อง การเรียนรูซ้ึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการเรียนการสอน
หลกัสตูรไอบี มีมาตรฐานดา้นแนวทางในการสอน (Approaches to teaching) มีขอ้ปฏิบติั 5 ขอ้ที่
เก่ียวขอ้งกบัครูผูส้อน ดงัต่อไปนี ้

1. ครูใช้การสอนแบบสืบสวนสอบสวน การลงมือ และการสะท้อนในสรา้ง
ความคิดดา้นความอยากรูต้ามธรรมชาติของผูเ้รียน 

2. ครูเนน้การสอนตามแนวคิดรวบยอดเพื่อสนบัสนนุการพฒันาทางความคิดของ
ผูเ้รียน 

3. ครูใชบ้ริบททางสงัคมทัง้ที่เป็นทอ้งถิ่นและระดับโลกในการสรา้งหลกัสูตรที่มี
ความสมัพนัธก์บัผูเ้รียน 

4. ครูส่งเสริมปฏิสมัพนัธอ์ย่างมีประสิทธิภาพและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมี
ความหมายเพื่อสรา้งชมุชนการเรียนรูแ้บบพลวตัรที่เป็นดา้นบวก 

5. ครูขจดัอปุสรรคในการเรียนรูข้องผูเ้รียนเพื่อใหผู้เ้รียนทกุคนไดพ้ฒันา แสวงหา 
และประสบความส าเรจ็ตามเปา้หมายการเรียนรูท้ี่ทา้ทาย 

มาตรฐานด้านแนวทางในการประเมินผล (Approaches to assessment) มีข้อ
ปฏิบติั 4 ขอ้ที่เก่ียวขอ้งกบัครูผูส้อน ดงัต่อไปนี ้

1. ผูเ้รียนและครูใชก้ารใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเพื่อพฒันาการเรียน การสอน และการ
ประเมินผล 

2. โรงเรียนใชว้ิธีในการประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะกับจุดประสงคข์อง
หลกัสตูรและผลการเรียนรูท้ี่ไดร้ะบไุวแ้ละวตัถปุระสงค ์

3. โรงเรียนบริหารการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ยุติธรรม ครอบคลมุทุกฝ่าย และ
โปรง่ใส 

4. ผูเ้รียนใชโ้อกาสรว่มในการเรียนรูข้องตนผ่านการประเมินผล 
ในส่วนของกรอบที่ 4 เรื่องสิ่งแวดลอ้ม ไดแ้บ่งมาตรฐานออกเป็นดา้นผูน้  าและการ

ก ากบัดแูล (Leadership and Governance) ซึ่งมีการปฏิบติัอยู่ 5 ขอ้ ไดแ้ก่  
1. การทบทวนและปฏิบติัตามกฎ ขอ้บงัคบัและแนวทางในการสนบัสนนุการน า

หลกัสตูรไปปฏิบติัและการพฒันาอย่างต่อเนื่องของไอบีอย่างเครง่ครดั 
2. ผูป้ระสานงานหลกัสตูรในแต่ละหลกัสตูรตอ้งไดร้บัการอบรมจากองคก์ารไอบี 
3. จัดการเวลาในการเรียนการสอนที่ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรูใ้นหลกัสูตรอย่าง

ในระดบักวา้ง สมดลุและเชื่อมโยง และสง่เสรมิการเปลี่ยนแปลงที่จ  าเป็นในชมุชน 
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4. การน าไปใช้ การทบทวนระบบและขั้นตอน เพื่อพัฒนาการด าเนินงานและ
ความยั่งยืนของโปรแกรม 

5. จัดสรรงบประมาณและทรพัยากรที่หลากหลาย อันเป็นการสนับสนุนและ
สง่เสรมิการพฒันาโปรแกรม 

มาตรฐานดา้นการสนบัสนนุครู (Teacher support) 2 ขอ้ ไดแ้ก่  
1. เพื่อใหแ้น่ใจว่าครูใชแ้หล่งทรพัยากรของ IB ที่เป็นปัจจุบนัและทบทวนการน า

ทรพัยากรไปใชอ้ย่างสม ่าเสมอ 
2. เพื่อแน่ใจว่าผูน้  าและครูร่วมมือร่วมใจกันอย่างเหมาะสมและใชเ้วลาในการ

พฒันาวิชาชีพเพื่อบอกการปฏิบติังานของครู จดัสรรเวลาและทรพัยากรอ่ืน ๆ ใหก้ับครูผูส้อนเพื่อ
ท างานรว่มกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในการน าหลกัสตูรโปรแกรมไอบีไปใช ้

หน้าที่ของครูในระบบ ไอบี ระดับมัธยมต้น ตามโปรแกรมเอ็นวายพี (MYP) ของ
องค์การ IB ตามมาตรฐานและการปฏิบั ติ  (Standards and Practices) ด้านการเรียน รู ้
(Learning) ในเรื่องของการท าใหแ้น่ใจว่าการศกึษามีประสิทธิภาพ ประกอบไปดว้ย 

มาตรฐานดา้นการออกแบบหลกัสตูรที่สอดคลอ้งกนั โดยมีองคป์ระกอบดงันี ้ 
1. ครูท างานร่วมกนัในการออกแบบ วางแผน และสอนหลกัสตูรไอบีของโรงเรียน 

โดยครูตอ้งออกแบบหน่วยการเรียนที่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของโปรแกรมและจะตอ้งเป็นไปตาม
เอกสารของโปรแกรม ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ปีที่ 2  

2. ครูใชก้ระบวนการวางแผนการสอนของโปรแกรมเอ็มวายพี (MYP) ในการ
รว่มกนัออกแบบ วางแผน และบนัทกึการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบสวนสอบสวนของผูเ้รียน  

3. ครูจะตอ้งด าเนินการตามรอบปฏิทินการทบทวนหลักสูตรเอ็มวายพี (MYP) 
และเป็นไปตามการสื่อสารทกุอย่างที่เก่ียวขอ้งกบัไอบี 

มาตรฐานดา้นผูเ้รียน ในฐานะที่เป็นผูเ้รียนรูต้ลอดชีพ มีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี ้
1. ผูส้อนจะตอ้งใหโ้อกาสกับผูเ้รียนในดา้นหลักสูตรเพื่อสะทอ้นการเติบโตและ

แสดงใหเ้ห็นคณุลกัษณะผูเ้รียนไอบี 10 ประการ  
2. ผูเ้รียนและครูมีส่วนร่วมในประสบการณ์การเรียนรูท้ี่ถูกออกแบบมาเพื่อให้

โอกาสกบัผูเ้รียนในการเรียนรูร้ว่มกนักนั  
3. ผูเ้รียนและครูปฏิบติัตามแนวทางคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยท์าง

วิชาการ  



  63 

4. ผูเ้รียนและครูยอมรบัและตระหนักถึงทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้นเมื่อผลิต
ผลงานทางวิชาการ ครูมีบทสนทนากบัผูเ้รียนในเรื่องความส าคญัของการผลิตงานของตนและเป็น
งานตน้ฉบบั 

มาตรฐานด้านแนวทางในการสอน (Approaches to teaching) มีองค์ประกอบ
ดงัต่อไปนี ้

1. ครูใช้การสอนแบบสืบสวนสอบสวน การลงมือ และการสะท้อนในสรา้ง
ความคิดดา้นความอยากรูต้ามธรรมชาติของผูเ้รียน  

2. ครูใชก้ลวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนและการเรียนรูแ้บบมีสว่นรว่ม 
3. ครูกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีทางเลือกที่เหมาะสมในหลกัสตูร  
4. ครูอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รียนคน้หาความสนใจสว่นตวัและความคิดเห็น  
5. ครูใชก้ลวิธีที่เนน้ความเขา้ใจดา้นแนวคิด  
6. ครูวางแผนและอ านวยความสะดวกในการสรา้งประสบการณ์ในการเรียนรู้

เพื่อใหผู้เ้รียนมีพฒันาการทางดา้นความเขา้ใจแนวคิดดว้ยตนเอง  
7. ครูใหต้วัอย่างของการเชื่อมโยงระหว่างชุนชนระดบัทอ้งถิ่นกบับริบทระดบัโลก

ในหลกัสตูร  
8. ครูกระตุน้ผูเ้รียนใหเ้ชื่อมโยงความคิดรวบยอดของตนกบับรบิทที่ไม่คุน้เคย  
9. ครูท างานรว่มกนัเพื่อใหแ้น่ใจว่าประสบการณก์ารเรียนรูเ้ป็นแบบองคร์วมและ

มีความเชื่อมโยงสอดคลอ้งกนักบัผูเ้รียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเอกสารหลกัสตูรของโปรแกรม  
10. ครูพิจารณาถึงผูเ้รียนที่มีลกัษณะแตกต่างกนัในการออกแบบเป้าหมายการ

เรียนรูข้องผูเ้รียนรายบคุคล  
11. ครูน าความรูท้ี่มีอยู่แลว้ของผูเ้รียนมาใส่ไวใ้นหลกัสูตรเพื่อช่วยและเพิ่มการ

เรียนรูข้องผูเ้รียนทกุคน  
12. ครูใชก้ฎระเบียบที่เป็นขอ้บงัคบัของไอบีเพื่อสนบัสนนุการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
13. ครูสนบัสนนุการพฒันาทางดา้นภาษาของผูเ้รียนโดยการพิจารณาขอ้มลูดา้น

ภาษาของผูเ้รียน  
14. ครูใชเ้ทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อสนบัสนุนและเสริมสรา้งการเรียนรูแ้ละการ

สอน 
มาตรฐานด้านแนวทางในการประเมินผล (Approaches to assessment) มี

องคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี ้
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1. ผูเ้รียนและครูใชก้ารใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเพื่อสนบัสนนุพฒันาการเรียน การสอน 
และการประเมินผล  

2. ผูเ้รียนและครูใชก้ารใหข้อ้มูลยอ้นกลับเพื่อสนับสนุนผลการเรียนและความ
คาดหวงัที่ระบไุว ้เป็นไปตามปรชัญาและเอกสารการวดัผลประเมินผลของไอบี  

3. ครูใชว้ิธีการวดัผลประเมินผลที่หลากหลายซึ่งสมัพนัธก์ับวตัถุประสงคใ์นการ
เรียนและผลลพัธก์ารเรียนรูท้ี่ไดร้ะบไุว ้ในกระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ เอ็มวายพี (MYP) ปีที่ 1  

4. ครูออกแบบและวางแผนการวัดผลประเมินผลการเรียนรูข้องผู้เรียนโดยอิง
เกณฑป์ระเมินและกระบวนการท่ีสมัพนัธก์บัเอกสารของโปรแกรม  

5. ครูจะตอ้งมีการก าหนดมาตรฐานของการประเมินผลผูเ้รียนเพื่อใหแ้น่ใจว่า
ผลลพัธท์ี่ไดม้ีความน่าเชื่อถือและสมัพนัธก์บัแนวทางของไอบีที่ไดก้ าหนดไว ้

นอกจากนี ้ทางองค์กรไอบีไดน้ าเสนอ คุณลักษณะของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ
ดงัต่อไปนี ้

1. รับทราบและตอบสนองต่อธรรมชาติที่ซับซ้อนและพึ่งพาอาศัยกันของ
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นผูน้  า 

2. ท าความเขา้ใจว่าแนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้น าของโรงเรียนมีประสิทธิผล 
เป็นส่วนหนึ่งที่ก าหนดโดย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง องค์กร วัฒนธรรม และการสอนที่
หลากหลาย ที่สง่ผลกระทบโดยตรงหรือโดยออ้มต่อชมุชนโรงเรียนและการเรียนรูข้องนกัเรียน 

3. ตระหนกัถึงความจ าเป็นในการตอบสนองต่อความซบัซอ้น การพึ่งพาอาศยักนั 
และความไม่แน่นอน โดยตอ้งมีความมุ่งมั่นในการเรียนรูแ้ละการแสวงหาความรูด้ว้ยการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

4. ท าตนเป็นผูเ้รียนที่มุ่งมั่น เต็มใจที่จะทา้ทายสมมติฐานที่ถือไวก้่อนหนา้นีแ้ละ
สรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจสว่นบคุคลและสถาบนั 

5. เป็นแบบอย่างใหก้ับทุกคนในโรงเรียนและสนับสนุนการแสวงหาความรูท้าง
วิชาชีพ 

6. มีความคิดไตร่ตรองและมีกลยุทธ ์สามารถน าผูค้นที่มีค่านิยม ความเชื่อ และ 
ความคาดหวังที่หลากหลาย เพื่อสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรู ้สรา้งแรงจูงใจผ่านการศึกษาในการ
สรา้งสิ่งที่ดีกว่าบนโลกใบนี ้

7. สามารถระบุกลยุทธท์ี่เหมาะสมกบัวฒันธรรม กลยุทธท์ี่มีความเก่ียวขอ้ง และ
ปรบัเปลี่ยนไดต้ามบรบิทของสถานศกึษา 



  65 

8. แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคิดค้น พัฒนา สื่อสาร ส่งเสริม และ
ประเมินผลแนวความคิดและแนวปฏิบัติใหม่ๆ เพื่อตอบรับในทางที่สรา้งสรรค์และเป็นบวก 
(International Baccalaureate Organization, 2022a) 

สรุปไดว้่า บทบาทของผูบ้รหิารสถานศึกษานานาชาติหลกัสตูรไอบี จะตอ้งมีบทบาท
ในการด าเนินการของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและการปฏิบติั ที่มีกรอบใหญ่  4 กรอบ 
คือ จุดประสงค ์การเรียนรู ้วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอ้ม ตามปรชัญาการศึกษาของไอบีและบริบท
ของโรงเรียน อีกทัง้ตอ้งธ ารงตนเป็นแบบอย่างทีดีใหก้บัทกุคนในองคก์ร 

4.3 บทบาทผู้บริหารต่อหลักสูตรแฝงของการอบรมครูใหม่ 
ตัง้แต่กลางทศวรรษ 1970 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสนใจศึกษาพฤติกรรมในองคก์ารที่มี

อิทธิพลต่อการบริหารโรงเรียน ซึ่งถือไดว้่าเป็นยุคของการจัดการทรพัยากรมนุษย์ โดยก่อนหนา้นี ้
การบริหารการศึกษามักจะใช้ทฤษฎีการบริหารที่เป็นกระบวนการทาง "วิทยาศาสตร"์ ในการ
ก าหนดเป้าหมายทางการศึกษา โดยมักก าหนดวัตถุประสงคใ์นแง่พฤติกรรมที่เป็นไดอ้ย่างชดัเจน 
การเลือกแนวทางทางวิทยาศาสตรใ์นการจัดการสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรฐัมักจะ
ไม่ไดใ้หค้วามส าคัญกับปฏิสมัพันธร์ะหว่างมนุษย ์ดังนั้นเพื่อใหก้ารบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งตระหนกัถึงอิทธิพลที่แทบมองไม่เห็น แต่ทรงพลงัในดา้นวฒันธรรม และ
บรรยากาศขององคก์าร ตามที่โอเวนส ์(Owen, 1987 as cited in Wren, 1999) ไดก้ล่าวว่าตอ้ง
ค านึงถึงแง่มุมเชิงสญัลกัษณ์ของกิจกรรมในโรงเรียน เช่น ประเพณี พิธีกรรม เพราะสิ่งเหล่านีคื้อ 
"คณุค่าที่ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างแทจ้ริง" ดงันัน้จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมใน
องคก์ารในเชิงของหลกัสูตรแฝง มีผูศ้ึกษาบทบาทของผู้บริหารเก่ียวกบัหลกัสูตรแฝงในการอบรม
ครูใหม่  

บารเ์ร็ตและคณะ (Barrett et al., 2009) ได้ศึกษาหลักสูตรแฝงของโปรแกรมการ
อบรมครูใหม่ของรฐัออนทาริโอ โดยใช้การสัมภาษณ์ครูจ านวน 47 คน จากสถาบันการศึกษา
จ านวน 8 สถาบนั ผลการสมัภาษณพ์บขอ้กงัวลที่เป็นหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ ดงัต่อไปนี ้ 

1.ใครเป็นผูเ้ลือกครูพี่เลีย้ง 
2.สภาพการทดลองงานของครูใหม่ 
3.การประเมินผลสมรรถนะของครูใหม่  

ครูบางคนตามโครงสรา้งของ NTIP (New Teacher Induction Program) อาจกีดกนั
ครูใหม่ในการวิพากษ์ระบบที่ใช้จ้างงาน ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ในการลดท่าทีความเป็น
ประชาธิปไตย ไดแ้ก่ ความเท่าเทียมกนั ความหลากหลาย และความยติุธรรมทางสงัคม 
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พินโตและคณะ (Pinto et al., 2012) ท างานวิจัยในปี ค.ศ. 2012 เก่ียวกับมุมมอง
ของผูบ้ริหารในดา้นบทบาทและความส าคญัของความเท่าเทียมกนั ความหลากหลาย และ ความ
เป็นธรรมทางสงัคมในการอบรมครูใหม่ในโรงเรียนจ านวน 41 โรงเรียน ในรฐัออนทาริโอ โดยใช้
รูปแบบการสมัภาษณ์ ซึ่งผลการวิจัยแสดงใหเ้ห็นว่าผูบ้ริหารมีความสนใจในการสรา้งโปรแกรม
การอบรมครูใหม่ในโรงเรียนและโรงเรียนในเขต แต่พวกเขามักจะให้ความส าคัญกับปัญหา
ทางดา้นการด าเนินงาน เช่น การจัดการหอ้งเรียน และการจัดการเรียนการสอนมากกว่าปัญหา
ดา้นระบบเช่น ความเท่าเทียมกนั และความเป็นธรรมทางสงัคม เมื่อถามค าถามในเรื่องความเท่า
เทียมกนัโดยตรง ครูใหญ่พดูถึงการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนัของผูเ้รียน ผูเ้รียนพิเศษ และการสอนที่เนน้
ความแตกต่างระหว่างบุคคล แต่เขาไม่สนใจความสามารถของครูใหม่ในการรบัมือกับระบบการ
กดขี่ ไม่ว่าจะเป็นการเหยียดผิว เหยียดเพศ และชนชัน้ทางสงัคม การคน้พบแนะน าว่าหากไม่เนน้
ใหเ้ห็นชัดเจนในเรื่องความเท่าเทียมกันและความยุติธรรมทางสังคมในเอกสารนโยบายของเขต 
โปรแกรมการอบรมครูใหม่จะเสี่ยงต่อการรูปแบบการผลิตซ า้ของการเรียนรูข้องครูใหม่ ทั้งนี ้
โปรแกรมการอบรมครูใหม่ มีลักษณะเป็น Transmission model ซึ่งมีลักษณะของการถ่ายทอด 
หรือ บอกความรูแ้ละกลวิธีการจดัการเรียนการสอน มากกว่า Transformative model ซึ่งเป็นการ
ท าใหเ้ห็นถึงความยุติธรรมทางสงัคมซึ่งเป็นองคป์ระกอบส าคัญของโรงเรียนที่มีลกัษณะวิพากษ์
ประชาธิปไตย (critical-democratic schooling) เนน้การสง่เสรมิความสอดคลอ้งต่อวฒันธรรมที่มี
อยู่ในโรงเรียน  

บรคันีโรวาและโนวอทนีย์ (Brucknerova & Novotný, 2017) กล่าวว่า ผู้บริหารมี
อิทธิพลต่อหลกัสตูรแฝงของการอบรมครูใหม่ โดยมีบทบาทในดา้นการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปนี ้

1. ผ่านการเลือกครูพี่เลีย้ง (Mentor) ผ่านขอ้ความที่ส่งถึงครูใหม่ ในการอบรมครู
ใหม่ ว่าเป็นการสนบัสนุนการเขา้สู่วิชาชีพและการสรา้งเครือข่ายทางสงัคมของกลุ่มในการจดัการ
เรียนการสอนส าหรบัครู ก าหนดขอบเขตของการพฒันาสว่นบคุคลและการสนบัสนุนสว่นบุคคล 

2. การบริหารและการพฒันาหลกัสตูรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 
ผ่านขอ้ความที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาดา้นอาชีพ ว่าเป็นการเรียนทางวิชาชีพเป็นทัง้หมดของการ
ท างานของครู และขึน้อยู่กบัการสะทอ้นการปฏิบติังาน 

3. การสรา้งบริบททางสังคมในโรงเรียน ผ่านข้อความที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนที่ดีย่อมให้คุณค่าที่ดี ผ่านการท างานได้ดี และครูมีส่วนเก่ียวข้องกับบริบทด้าน
คณุค่า 
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4. การประเมินการอบรมครูใหม่ ผ่านขอ้ความที่เก่ียวกับผูบ้ริหาร ได้แก่ การที่
ผูบ้ริหารทราบว่าเกิดอะไรขึน้ในโรงเรียนและหอ้งเรียน ผูบ้ริหารพรอ้มที่จะใหก้ารสนบัสนุนครูใหม่
เช่นเดียวกบัการตัง้ขีดขอ้จ ากดั  

ตาราง 4 สรุปบทบาทของผูบ้รหิารที่มีต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ 

บารเ์ร็ต และคณะ 
(Barrett et al., 2009) 

เป็นผูเ้ลือกครูพี่เลีย้ง สภาพการทดลองงานของครูใหม่ การประเมินผล
สมรรถนะของครูใหม่  

พินโตและคณะ 
(Pinto et al., 2012) 

 มีลกัษณะเป็น Transmission model ซึ่งมีลกัษณะของการถ่ายทอด 
หรือ บอกความรูแ้ละกลวิธีการจดัการเรียนการสอน มากกว่า 
Transformative model ซึ่งเป็นการท าใหเ้ห็นถึงความยติุธรรมทาง
สงัคมซึ่งเป็นองคป์ระกอบส าคญัของโรงเรียนที่มีลกัษณะวิพากษ์
ประชาธิปไตย (critical-democratic schooling) เนน้การสง่เสรมิ
ความสอดคลอ้งต่อวฒันธรรมที่มีอยู่ในโรงเรียน 

บรคันีโรวาและโนวอทนีย ์

(Brucknerova & 
Novotný, 2017) 

ผ่านการเลือกครูพี่เลีย้ง (Mentor) การบริหารและการพฒันาหลกัสตูร
การอบรมครูใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ดัเจน การสรา้งบรบิททางสงัคม
ในโรงเรียน และการประเมินการอบรมครูใหม่  

 
ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดน้ าแนวคิดของบรคันีโรวาและโนวอทนีย ์(Brucknerova and Novotny) 

มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัในดา้นบทบาทของผูบ้รหิารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่มา
ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ นอกจากบทบาททั้ง 4 ด้านตามแนวคิดของบรคันีโรวาและโนวอทนีย์ จาก
ผลการวิจยัในขัน้ตอนที่ 1 ซึ่งเป็นการสมัภาษณเ์ชิงลึกผูใ้หข้อ้มลูหลกั จ านวน 3 กลุ่ม 15 คน ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารระดบัมธัยมศึกษาสถานศึกษานานาชาติที่ใชร้ะบบการศึกษาไอบี ผูป้ระสานงานในระดับ
มธัยมศึกษา (MYP) และครูใหม่ที่ท างานในระดบัมธัยมศึกษา (MYP) โดยใชแ้บบสมัภาษณเ์ชิงลึก
แบบกึ่งโครงสรา้งชนิดปลายเปิด (Semi-structured In-depth Interview Form) น าขอ้มลูจากการ
สมัภาษณม์าสงัเคราะหแ์ละจดักลุ่ม ผูว้ิจยัพบบทบาทผูบ้รหิารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่
เพิ่มขึน้อีกสองบทบาท รวมทัง้หมดเป็น 6 บทบาท ไดแ้ก่ 1) ผ่านการเลือกครูพี่เลีย้ง (Mentor) 2) 
การบริหารและการพฒันาหลกัสูตรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 3) การสรา้งบริบท
ทางสงัคมในโรงเรียน 4) การประเมินการอบรมครูใหม่ 5) การสรา้งบรรยากาศในการท างานและ
เป็นแบบอย่างของครูใหม่ และ 6) การสรา้งความสมดลุในการท างานและการด าเนินชีวิต 
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5. การคงอยู่ในงาน  
จากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร หลกัฐาน และงานวิจยัทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ

ของนกัวิชาการ สามารถอธิบายหลกัการ และแนวคิดเก่ียวกบัการคงอยู่ในงาน ดงันี ้
5.1 ความหมายของการคงอยู่ในงาน 

การคงอยู่ในงานของพนกังานเป็นค าที่เพิ่งเริ่มใชใ้นแวดวงธุรกิจในช่วงปลายศตวรรษ
ที่ 1970 และช่วงเริ่มตน้ศตวรรษที่ 1980 (Lewis & Sequeira, 2012) จากการศึกษาความหมาย
ของการคงอยู่ในงานจากเอกสารภาษาไทยและต่างประเทศ พบว่ามีผูใ้หค้วามหมายจ าแนกไดเ้ป็น
สองกลุม่ดงันี ้ 

กลุม่ที่ 1 เก่ียวขอ้งความรูส้กึ การปฏิบติังานที่ดีของลกูจา้ง 
พสัณีย ์อรรถสกุลรตัน ์(2552) ไดใ้หค้วามหมายของการคงอยู่ในงานของวิชาชีพ

ครู หมายถึง การที่บุคคลเข้ามาประกอบวิชาชีพครูในช่วงเวลาหนึ่งและคิดมุ่งมั่นที่จะท างาน
วิชาชีพครูต่อไปโดยไม่คิดเปลี่ยนสาขาอาชีพดว้ยความสมคัรใจของตน 

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน ์(2553) ไดใ้หค้วามหมายว่า การคงอยู่ในงาน หมายถึง 
การที่บุคคลเข้าสู่อาชีพแล้วไม่คิดที่จะเปลี่ยนอาชีพ มีความรูส้ึก เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
ปรารถนาที่จะประกอบอาชีพนัน้ดว้ยความสมคัรใจ และตอ้งการอยู่ในหน่วยงานนัน้ใหน้านที่สดุ  

เพียงใจ เวชชวงศ ์(2555) ไดใ้หค้วามหมายของการคงอยู่ในงานว่า หมายถึง การ
ที่บุคคลมีความพึงพอใจและเต็มใจ ในการปฏิบติังาน บุคคลนัน้มีความตอ้งการอยู่ในหน่วยงาน
เดิม โดยไม่คิดที่จะลาออกและวางแผนที่จะท างานอย่างต่อเนื่องตลอดไป ซึ่งมีความหมายคลา้ย
กบั อรรถพล องคช์ยัวฒันะ (อรรถพล องคช์ยัวฒันะ, 2561) ที่ใหค้วามหมายของ ความตอ้งการคง
อยู่ในงานหมายถึง การที่บคุคลมีความพึงพอใจและเต็มใจในการปฏิบติังาน มีความตอ้งการอยู่ใน
องคก์ารเดิม โดยไม่คิดที่จะลาออกจากองคก์ารที่ตนเองท า และวางแผนที่จะท างานอย่างต่อเนื่อง
ใหน้านที่สดุ 

นิตยา วันทยานันท ์(2556, น. 15) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่าการคงอยู่ในงาน 
หมายถึง การแสดงความรูส้กึนึกคิดของลกูจา้ง ที่แสดงเจตนาที่จะยงัคงท างานอยู่ในองคก์ารต่อไป
ดว้ยความตัง้ใจ และไม่มีความคิดในการลาออกจากงานที่ท า 

ปกรณ์ ลิ ้มโยธิน และชาลี ตรีจันทร ์(Pakorn Limyothin & Charlee Trichun, 
2012) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า การคงอยู่ในงาน หมายถึง การแสดงความพึงพอใจของบุคคล
ในการท างาน เห็นไดจ้ากการใหค้วามรว่มมือ ความตัง้ใจในการท างาน และการแสดงออกถึงการมี 
มนุษยสมัพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน เป็นผลมาจากการบริหารงานของผูบ้ริหารในดา้นการรบัฟัง



  69 

ความคิดเห็น การมีความยติุธรรม การแจง้ขอ้มลูใหท้ราบ การใหค่้าตอบแทนที่เหมาะสม มีโอกาส
กา้วหนา้ในการเลื่อนต าแหน่งงานที่ดีขึน้ และที่ส  าคญั คือ การมีสว่นรว่มในการตดัสินใจ  

ไพรซ์ (Price, 1986, p. 546) ไดใ้หค้วามหมายของการคงอยู่ในงานว่า เป็นความ
น่าจะเป็นโดยประมาณว่าจะคงเป็นสมาชิกขององคก์าร 

เฮิรช์และอีเมอรร์ิค (Hirsch & Emerick, 2006) ไดใ้หค้วามหมายของการคงอยู่
ในงานว่าเป็นกระบวนการที่ลูกจา้งถูกกระตุน้ใหอ้ยู่ในองคก์ารในระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดหรือ
จนกว่าจะท างานส าเรจ็ลลุว่ง 

กลุม่ที่สอง เป็นการพยายามของนายจา้งในการจดัการเพื่อรกัษาพนกังาน 
มุสสาซิ (Musaazi, 1982) อธิบายว่า การคงอยู่ในงานเป็นความสามารถของ

ระบบของสถานศกึษาในการเก็บรกัษาพนกังานไวใ้นงานและท าใหพ้วกเขาอยากอยู่ในที่ท างานต่อ 
การคงอยู่ในงานเป็นแนวความคิดของครูที่คงอยู่ในงานหรือลาออกจากงานที่ท า ทั้งนี ้มีหลาย
ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการรกัษาพนักงานหรือการรกัษาครู ซึ่งอาจรวมถึงสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานที่ดี ค่าตอบแทนที่น่าดึงดูด ความสัมพันธ์ที่ดี โอกาสในการพัฒนาตนเอง และการเลื่อน
ต าแหน่งพนกังาน รวมถึงการท างานเป็นทีม วฒันธรรมองคก์าร และอื่น ๆ อีกมากมาย 

แมคคีโอน (McKeown, 2002) ได้กล่าวว่า การคงอยู่ในงานเป็นเรื่องเก่ียวกับ
วิธีการที่องคก์ารจัดการกับพนักงานหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งจัดการในเรื่องความสมัพันธ์ระหว่าง
องคก์ารกบัพนกังาน  

โบรเวลล ์(Browell, 2003, p. 5) ระบุว่าค าจ ากัดความของการคงอยู่ในงาน คือ 
การรกัษาพนกังานที่อยากรกัษาไวไ้ม่เสียไปจากองคก์รไม่ว่าจะดว้ยเหตผุลใดก็ตาม โดยเฉพาะกบั
บรษิัทคู่แข่ง เนื่องจากพนกังานหลกัที่ด  ารงต าแหน่งมีความส าคญัต่อความส าเรจ็ขององคก์ร 

วิโนนา เลน โอลิเวอร ์(Winona Lane Oliver, 2008) ไดใ้หค้วามหมายของการคง
อยู่ในงานว่า เป็นความสามารถของนายจา้งในการท าใหล้กูจา้งคงอยู่ในงานที่ท าอยู่ในปัจจุบนั 

จากพจนานุกรมเมอรเ์รี่ยมเว็บสเตอร ์(Merriam-Webster Dictionary, 2020) ได้
ใหค้วามหมายของการคงอยู่ในงานว่า หมายถึง การเก็บรกัษาในการไม่ใหพ้นักงานลาออก หรือ
บรกิารพนกังานไม่ใหล้าออก  

IGI Global Publisher of Timley Knowledge ( Knowledge, 2021)  ไ ด้ ใ ห้
ความหมายของการคงอยู่ในงานของครูว่า หมายถึง สดัส่วนของครูในหนึ่งปีผูย้งัคงอยู่ในการสอน
และคงอยู่ในงานครูในสถานศึกษาเดิมในปีการศึกษาต่อไป รวมถึงความสามารถในการรกัษาครู
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ในแต่ละปี และลดอัตราการยา้ยออกของครูที่จะท าให้การเรียนรูใ้นโรงเรียนมีความมั่นคงมาก
ยิ่งขึน้  

ดังนั้นจะเห็นไดว้่าการคงอยู่ในงาน หมายถึง ความพึงพอใจและรูส้ึกเต็มใจในการ
ปฏิบัติงานของครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ อันเป็นเหตุให้มีความต้องการที่จะท างานใน
หน่วยงานเดิม โดยไม่คิดลาออกจากงานและวางแผนที่จะท างานในองคก์ารนัน้อย่างต่อเนื่อง โดย
วดัไดจ้ากความคิดและความรูส้ึกของครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ ในดา้นการวางแผนที่จะคง
อยู่ในงาน 

5.2 ความส าคัญของการคงอยู่ในงานของครูในสถานศึกษา 
จากการศึกษาความส าคัญของการคงอยู่ในงานของครูในสถานศึกษาจากเอกสาร

ภาษาไทยและต่างประเทศ พบว่ามีผูแ้สดงทศันะไวด้งันี ้
อิงเกอรซ์อลล ์(Ingersoll, 2001) ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความส าคัญของปัญหาการ

หมนุเวียนของครูในสถานศกึษา ว่าการที่ครูลาออกมีผลต่อการเรียนรูข้องนกัเรียน  
ดารล์ิง-แฮมมอนด ์(Darling-Hammond, 2003) พบว่าคณุภาพของผลการเรียน

ถูกรบกวนจากอัตราการหมุนเวียนของครูที่สูง  และอัตราการลาออกที่สูงเหล่านีอ้าจบ่งบอกถึง
ปัญหาพืน้ฐานของสถานศึกษา ดารล์ิง-แฮมมอนด์ไดแ้สดงทัศนะว่าครูที่ดีเป็นปัจจัยส าคัญที่สุด
ของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียน ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียนมีความเก่ียวขอ้งอย่าง
มากกับการเตรียมความพรอ้มของครูทั้งในเนือ้หาวิชาและวิธีการสอนตลอดจนการเตรียมความ
พรอ้มเพื่อท างานกับนักเรียนที่หลากหลาย (รวมถึงผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและผู้เรียน
ภาษาองักฤษ) แมว้่าการสรรหาครูที่เขม้แข็งจะมีความส าคญัอย่างยิ่ง แต่การจะรกัษาครูใหค้งอยู่
ในสถานศึกษาก็มีความส าคญัไม่แพก้นั เนื่องจากการลาออกเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าในภาพรวม
ของการจัดหาครูมากกว่าการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ ผู้ บริหาร
สถานศึกษาจ าเป็นตอ้งเขา้ใจเหตผุลของการลาออกของครูหากพวกเขาตอ้งการพฒันากลยุทธท์ี่มี
ประสิทธิผลในการรกัษาครูที่ดีที่สดุไว ้

บารช์า (Basha, 2014) ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบในดา้นการหมนุเวียนของครู
เป็นจ านวนมากย่อมส่งผลกระทบต่อโรงเรียนและเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนในการพัฒนาของ
โรงเรียนในระยะยาว  

โอคีและคณะ (Oke et al., 2016) ไดแ้สดงทศันะถึงผลเสียของการลาออกของครู
ในอัตราที่มากมีผลกระทบทางดา้นลบต่อการพัฒนาสถานศึกษา และก่อกวนความมั่งคงและ
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ความต่อเนื่องของการจดัการเรียนการสอน เขาไดแ้บ่งผลกระทบของการลาออกของครูออกเป็น 2 
ดา้นไดแ้ก่ 

1.ผลกระทบทางตรง เกิดขึน้กับองคก์าร ผูบ้ริโภค และธุรกิจ เนื่องจากไดร้บั
ผลกระทบในดา้นลบ ไม่ว่าจะเป็นการที่จดุแข็งและจดุอ่อนภายในขององคก์ารถกูเปิดเผย องคก์าร
ตอ้งเสียเวลาในการรบัพนกังานใหม่อยู่ตลอดเวลา นอกจากนีอ้งคก์ารตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการรบั
พนกังานและการสอนงาน เพื่อท าใหพ้นกังานท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและใหพ้วกเขาปรบัตวั
ใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมการท างานในองคก์าร 

2. ผลกระทบทางออ้ม เป็นผลการท างานขององคก์ารเนื่องจากอาจท างานไม่
ครบตามวงจร น าไปสู่การท าใหป้ระสิทธิภาพของงานลดลง พนักงานที่ลาออกท าใหง้านเกิดการ
เพิ่มงานใหก้บัพนกังานคนอ่ืนในองคก์ารและน าไปสูก่ารลาออกของพนกังานที่ไดร้บังานเพิ่ม  

ดอนเลย์ และคณะ (Donley et al., 2019) ได้กล่าวถึง การสูญ เสียครูที่ มี
ประสบการณม์ีผลกระทบเชิงลบต่อผูเ้รียน การดแูลครูที่มีประสิทธิผลในชัน้เรียนจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่ง เพื่อใหแ้น่ใจว่าผลลพัธผ์ูเ้รียนจะเป็นไปในเชิงบวกและเท่าเทียมกนั  

นอกจากนี ้แมนคูโซ และคณะ (Mancuso et al., 2010) ไดก้ล่าวถึงผลกระทบ
ของการสญูเสียครูและผูบ้ริหารในสถานศึกษาน าไปสู่ความสูญเสียความต่อเนื่องของโปรแกรมที่
ขดัขวางการท างานของสถานศกึษา 

จะเห็นไดว้่าการคงอยู่ในงานของครูในสถานศึกษาเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งยวด
เนื่องจากเกิดผลต่อสถานศึกษาทัง้ทางตรงและทางออ้ม ผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งใหค้วาม
ใส่ใจและหาแนวทางในการท าให้อัตราการคงอยู่ในงานของครูสูงขึน้เพื่อการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5.3 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการคงอยู่ในงาน 
เมทิสและแจ็กสัน (Mathis & Jackson, 2010, p. 75-80) ได้กล่าวถึงปัจจัยส่วน

บุคคลในการลาออกของพนักงานเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได ้แต่องค์การสามารถบริหารจัดการเพื่อ
สรา้งการคงอยู่ในงานได ้ซึ่งสมัพนัธก์บัปัจจยัที่เก่ียวขอ้งของแต่ละบุคคลที่นายจา้งสามารถควบค
มุได ้และเป็นตัวขับเคลื่อน ในการปรบัปรุงการคงอยู่ในงานของลูกจา้ง ทั้งนีโ้รเบิรต์ แอล เมทิส 
และจอห์น เอช แจ็กสันได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการคงอยู่ในงาน ประกอบไปด้วย 5 
ปัจจยัดงัต่อไปนี ้ 

1.ด้านคุณลักษณะขององค์การ (Characteristics of the employer) ปัจจัยนี ้
เก่ียวขอ้งกับการที่บุคคลจะตัดสินใจอยู่หรือไม่อยู่ในองคก์าร เนื่องจากองคก์ารมีวัฒนธรรมและ
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ค่านิยมทางบวก อันจะน าไปสู่การบริหารองคก์ารที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลเกิดความมั่นคงใน
งาน ซึ่งสง่ผลต่อการคงอยู่ในงาน มีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี ้

1.1 วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์การ (Organizational culture and 
values) หมายถึงแบบแผนและคณุค่า และความเชื่อร่วมกนัของพนกังานทุกคนในองคก์าร ซึ่งท า
ใหเ้กิดความหมายและกฎเกณฑท์างพฤติกรรมที่เป็นไปในทางเดียวกนั นายจา้งที่พยายามใชก้าร
สรา้งวฒันธรรมการบอกความจริงแก่ลกูจา้งโดยการใหข้อ้มลูย้อนกลบัแก่ลกูจา้ง มีผลต่อการเพิ่ม
การคงอยู่ในงานและรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ขององคก์าร 

1.2 การบริหารจัดการองค์การและการคงอยู่ในงาน (Management and 
Retention) องคก์ารที่มีการก าหนดเป้าหมายอย่างชดัเจน และใหผู้จ้ดัการและพนกังานรบัผิดชอบ
ในการท างานใหบ้รรลุผลเป็นการบริหารจัดการองคก์ารที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรบัลูกจา้งที่
ต้องการความก้าวหน้าในวิชาชีพและทางสถานภาพการเงิน นอกจากนี ้การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพยงัใหท้รพัยากรที่จะเป็นในการปฏิบติังานของพนกังานเพื่อใหพ้วกเขาท างานไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ  

1.3 ความมั่นคงในงาน (Job security) องค์การใดที่การท างานมีความ
ต่อเนื่องและมีความมั่นคง มีความเป็นไปไดส้งูว่าพวกเขาจะสามารถรกัษาอตัราพนกังานใหค้งอยู่
ในงาน 

2. ดา้นลกัษณะของงานและการท างาน (Job design and work) คนมีความชื่น
ชอบในงานที่แตกต่างกนั ซึ่งเป็นขอ้ดีขององคก์ารเนื่องจากองคก์ารจะมีพนกังานเต็มใจในการท า
หนา้ที่ไดค้รบทกุต าแหน่งตามสิ่งที่พวกเขาชอบและถนดั มีองคป์ระกอบดงัต่อไปนี ้

2.1 การจัดคนให้เหมาะกับงาน (Job/Person match) การจัดคนให้เหมาะ
กบังานเป็นสิ่งที่เป็นความทา้ทายในองคก์าร หากบุคคลรูส้กึว่าตนเองไม่เหมาะกบังาน พวกเขาจะ
มีแนวโนม้ที่จะลาออก ดังนัน้การคงอยู่ในงานเป็นผลมาจากกระบวนการในการคดัเลือกบุคลากร
เขา้มารบัต าแหน่ง หลายองคก์ารพบว่าอตัราการลาออกที่สงูในช่วงสองสปัดาหแ์รกของการท างาน
มกัเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจดัคนไม่เหมาะกบังานนั่นเอง นอกจากนีบ้รรยากาศความปลอดภยั
ในที่ท างานก็เป็นสว่นส าคญัที่ตอ้งค านึงถึง โดยเฉพาะอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภยัสงู 

2.2 ความยืดหยุ่นของเวลาในการท างาน (Time Flexibility) การใหท้างเลือก
ของการจัดตารางการท างานที่หลากหลายสามารถน ามาใชเ้พื่อใหเ้กิดความยืดหยุ่นของเวลาใน
การท างานได้ และมักเกิดขึน้แบบไม่เป็นทางการ เช่น การแลกเปลี่ยนตารางการท างาน การ
ท างานรว่มกนั หรือการใชก้ารติดต่อสื่อสารทางไกล อย่างไรก็ตามควรสื่อสารกนัใหช้ดัเจนถึงความ
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ยืดหยุ่น เพื่อลดปัญหาความขัดแยง้ของพนักงาน เช่นเดียวกับจดัตารางการท างานที่โปร่งใสและ
เกิดความยติุธรรมกบัทกุฝ่ายจะท าใหเ้กิดการคงอยู่ในงาน 

2.3 ความยืดหยุ่นของงาน (Work Flexibility) การใหค้วามสมดลุระหว่างชีวิต
การท างานและชีวิตครอบครวัเป็นสิ่งที่ส  าคญั เนื่องจากจะช่วยลดการขาดงานและเพิ่มความผกูพนั
ในองคก์ารใหพ้นักงาน โดยทางองคก์ารสามารถจัดสถานที่ออกก าลงักายใหก้ับพนักงาน สถาน
ดแูลเด็กเล็กหรือผูส้งูวยัใหก้บัพนกังาน จะมีผลต่อการคงอยู่ในงานของพนกังาน  

3. ดา้นโอกาสในความกา้วหน้าทางอาชีพ (Carrer Opportunities) องคก์ารที่มี
ความพยายามในการสนบัสนุนความกา้วหนา้ทางอาชีพของพนกังานจะส่งผลต่อการคงอยู่ในงาน 
นอกจากนีโ้อกาสในการพฒันาทางวิชาชีพเป็นหนึ่งในเหตผุลที่พนกังานจะเลือกท างานกบัองคก์าร
และท าไมจึงเลือกที่จะท างานในองคก์ารต่อ ปัจจยัในดา้นโอกาสในความกา้วหนา้ทางอาชีพจะยิ่ง
มีความส าคัญมากโดยเฉพาะกับพนักงานที่อายุน้อยกว่า 35 ปี และอยู่ในวิชาชีพที่เก่ียวขอ้งกับ
ดา้นเทคนิคเพราะอายุนอ้ยและมีความเป็นไปไดใ้นการเกิดโอกาสในความกา้วหนา้ทางอาชีพ ซึ่ง
ท าใหเ้กิดการคงอยู่ในงาน มีองคป์ระกอบดงัต่อไปนี ้ 

3.1 การพัฒนาทางอาชีพผ่านการอบรมและการหาพี่ เลี ้ยง  (Training 
/Development and Mentoring) องคก์ารที่แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากร
ผ่านการอบรมในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น ช่วยออกค่าเล่าเรียนให้พนักงานเมื่อต้องการไปอบรม
เพิ่มเติม หรือศึกษาต่อ และให้พนักงานก าหนดวิธีการน าความรูไ้ดร้บัมาใชใ้นสถานที่ท างาน เพื่อ
สรา้งคณุค่าใหก้บัตนและองคก์าร การอบรมพนกังานใหม่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ส  าคญั ในการจดัอบรม
ใหก้บัพนักงานใหม่เพื่อช่วยใหพ้วกเขาปรบัตวัเขา้กับงานใหม่และนายจา้ง การเพิ่มความร่วมมือ
ของพนกังานใหม่ของการอบรมพนกังานใหม่ในช่วง 90 วนัแรกของการท างาน จะท าใหพ้นกังาน
ใหม่มีความสามารถในการท างานและท าใหพ้วกเขารูส้ึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน การอบรม
พนักงานใหม่ที่บริหารจัดการไดดี้ จะส่งผลต่อการคงอยู่ในงานของพนักงาน นอกจากนี ้ระบบพี่
เลีย้งสามารถใหโ้อกาสในการท างาน และการพฒันาทางอาชีพได ้เพิ่มอตัราการคงอยู่ในงานได ้ซึ่ง
ลกัษณะของพี่เลีย้งจะเป็นแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได ้การเรียนรูจ้ากพี่เลีย้งเป็นการ
เปิดโอกาสในการสรา้งเครือข่ายทัง้ในองคก์ารและนอกองคก์าร ซึ่งจะสง่ผลต่อการคงอยู่ในงาน  

3.2 ก า ร ว า ง แ ผ น ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง วิ ช า ชี พ (Career Planning/ 
Advancement) องคก์ารสามารถเพิ่มการคงอยู่ในงานผ่านการวางแผนความกา้วหนา้ทางอาชีพที่
เป็นทางการ โดยใหโ้อกาสพนกังานไดพ้ดูคยุถึงแผนความกา้วหนา้ทางวิชาชีพกบัหวัหนา้ ซึ่งสง่ผล
ต่อการคงอยู่ในงานเนื่องจากพนกังานรูส้ึกถึงความตัง้ใจขององคก์ารในการสนบัสนุนและผลกัดัน



  74 

ใหพ้วกเขามีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ การใหร้างวัลเป็นรายบุคคลไม่ว่าจะเป็นต าแหน่ง ความ
มั่นคงในการท างาน และโอกาสในความกา้วหน้าทางวิชาชีพ พนักงานจะตอบแทนองคก์ารดว้ย
การคงอยู่ในงานซึ่งเป็นการลดค่าใชจ้่ายขององคก์ารในการรบัสมคัรพนกังาน การอบรมพนกังาน
ใหม่ และการออกจากงาน  

4. ดา้นรางวลัตอบแทนที่ไดร้บั (Rewards) ผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรมที่พนกังาน
จะไดร้บัจากองคก์ารอยู่ในรูปแบบ ค่าจา้ง แรงจูงใจ และสวสัดิการ กุญแจส าคญัอีกประการหนึ่ง
ในการรกัษาพนักงานใหค้งอยู่ในงาน คือ ค่าตอบแทนที่แข่งขันไดก้ับค่าตอบแทนขององคก์ารอ่ืน 
หวัหนา้งานบางคนเชื่อว่าเงินเป็นปัจจยัส าคญัต่อการคงอยู่ในงาน ในขณะที่บางครัง้พนกังานอาจ
ให้เหตุผลในการออกจากงานว่าเขาได้รับเงินเดือนและสวัสดิการดีกว่าในองค์การอ่ืน โดยมี
องคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี ้ 

4.1 การแข่งขนัในดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน ์(Competitive pay and 
benefits) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์จะตอ้งแข่งขันได ้และสัมพันธ์กับความเชื่อของพนักงาน 
ในเรื่องความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานของตน นอกจากค่าตอบแทนแล้ว
องคก์ารจตอ้งจัดหาสวัสดิการใหพ้นักงาน ไม่ว่าจะเป็น การประกันสุขภาพ ค่าซักรีด รถบริการ
รบัส่ง บริการซ่อมแซมรถยนต ์ที่จอดรถ กาแฟ รา้นอาหาร และตูเ้อทีเอ็มในหอ้งพักพนักงาน ดว้ย
การใหส้วสัดิการที่พิเศษเช่นนี ้จะสง่ผลต่อการคงอยู่ในงานของพนกังาน  

4.2 ผ ล ข อ งก า รป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ค่ า ต อบ แ ท น  (Performance and 
compensation) พนกังานหลายคนคาดหวงัว่าเขาจะไดร้บัค่าตอบแทนที่แตกต่างจากพนกังานคน
อ่ืนอนัเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบติังานที่มีประสิทธิภาพ องคก์ารตอ้งออกแบบระบบการจดัการ
และกระบวนการประเมินประสิทธิภาพเพื่อใหเ้ชื่อมโยงกบัการเพิ่มค่าตอบแทน ซึ่งจะเสริมสรา้งการ
เชื่อมโยงระหว่างประสิทธิภาพขององคก์ารและประสิทธิภาพของพนักงาน บริษัทเอกชนก าลงัใช้
โปรแกรมการจ่ายเงินแบบผันแปรและสิ่งจูงใจ ไดแ้ก่ โบนัส เงินสด หรือการจ่ายเงินกอ้นเพื่อเป็น
รางวลัพิเศษตามผลของการปฏิบติังาน  

4.3 การไดร้บัการยอมรบั (Recognition) การยอมรบัพนกังานอยู่ในรูปแบบที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรม รูปแบบที่เป็นรูปธรรมจับตอ้งได ้เช่น การแต่งตัง้ใหเ้ป็นพนักงานดีเด่น
ประจ าเดือน การมอบโล่ ประกาศนียบตัรการมาท างานทุกวนั ส่วนรางวลัในรูปแบบนามธรรมจะ
เป็นเรื่องของจิตใจ เช่น ขอ้มลูยอ้นกลบัของหัวหนา้ หรือผูน้ิเทศก ์ที่แสดงถึงการยอมรบัและไม่อยู่
ในรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 
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5. ดา้นความสัมพันธ์ของลูกจ้าง (Employee Relationships) ประกอบไปด้วย
ปัจจยั 3 ดา้น ดังต่อไปนี ้ความยุติธรรม การปฏิบติัการพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน การไดร้บัการ
สนบัสนนุการก ากบัดแูล และความสมัพนัธท์ี่ดีกบัเพื่อนรว่มงานจะสง่ผลต่อการคงอยู่ในงาน  

 

 

ภาพประกอบ 8 แสดงปัจจยัที่ท าใหพ้นกังานคงอยู่ในงาน  

ที่มา: Mathis & Jackson. (2010). Human Resource Management 

นอกจากในส่วนของภาคธุรกิจแลว้ ในส่วนของการศึกษาดอนเลยแ์ละคณะ (Donley 
et al., 2019) พบว่า การลาออกของครูน าไปสู่การวิจยัในการระบุกลวิธีต่าง ๆ ที่โรงเรียนสามารถ
ท าไดใ้นการท าใหค้รูคงอยู่ในงาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาวิชาชีพและปรบัปรุงกระบวนการในการสรรหา 
การเตรียมการ และการสนับสนุนครูเพื่อให้ครูเหล่านั้นคงอยู่ในงาน จากการทบทวนแนวคิดที่
เก่ียวกบัปัจจยัที่สมัพนัธก์บัการคงอยู่ในงานของครูทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ พบว่ามีปัจจยัที่
เก่ียวขอ้งดงัต่อไปนี ้

การศกึษาโดยฮารด์แมน (Hardman, 2004) ไดส้  ารวจวิธีการที่สถานศกึษานานาชาติ
สามารถรกัษาครูของพวกเขา โดยรอ้ยละ 88.5 ของครูที่มีส่วนร่วมในการศึกษา การวิจัยแสดงให้
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เห็นว่า การพัฒนาวิชาชีพเป็นปัจจัยส าคัญในการคงอยู่ในงานของสถานศึกษานานาชาติ ปัจจัย 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ แรงจูงใจทางการเงิน สภาพแวดลอ้ม การท างานที่เป็นหนึ่งเดียวของครู และความทา้
ทายที่ฮารด์แมนไดน้ าเสนอในเรื่องระยะเวลาของสัญญายังระบุว่าเป็นปัจจัยกระตุน้ใหเ้กิดการ
ลาออก โดยทั่วไปแลว้การท าสัญญาครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติจะเป็นระยะเวลาสองปีต่อ
หนึ่งสญัญา ซึ่งฮารด์แมนไดก้ลา่วว่าช่วงเวลาสองปีดงักลา่วไม่เพียงพอต่อการที่จะ “ปรบัตวัต่อการ
เปลี่ยนแปลง” ของครูใหม่ 

ออดแลนดแ์ละเรซิคกา้ (Odland & Ruzicka, 2009) ไดส้  ารวจการหมุนเวียนของครู
ชาวต่างชาติในสถานศกึษานานาชาติ จากครูในสถานศกึษานานาชาติจ านวน 281 คน เพื่อระบวุ่า
ตวัแปรใดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออกจากงานเมื่อสิน้สดุสญัญาฉบบัแรก จากการใชข้อ้มลูเชิง
ปรมิาณและเชิงคณุภาพ การศึกษานีพ้บว่าปัจจยัเชิงสาเหต ุ3 ประการที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ใน
งาน ได้แก่ ความเป็นผูน้  าทางการบริหารของผูบ้ริหาร ค่าตอบแทนและสถานการณ์ส่วนบุคคล 
ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่าสถานศึกษารูส้ึกกดดันที่ใช้ผลตอบแทนหรือก าไรเป็นตัวขับเคลื่อน
นโยบายของสถานศกึษา 

ดอนเลยแ์ละคณะ (Donley et al., 2019) ไดท้บทวนงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบักลยุทธท์ี่
จะท าใหค้รูคงอยู่ในงานพบว่า การศึกษาจ านวนมากสนบัสนุนกลยุทธใ์นการปรบัปรุงค่าตอบแทน
เพื่อยกระดบัวิชาชีพผ่านโครงสรา้งเงินเดือนที่แข่งขนัไดแ้ละเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรบั
สถานศกึษาที่ดอ้ยโอกาสทางเศรษฐกิจ สิ่งจงูใจเหลา่นัน้ ไดแ้ก่  

การปลดหนีเ้งินกูแ้ละการจ่ายค่าเรียนเพื่อเตรียมความพรอ้มของครู และในบางกรณี
อาจมีการให้โบนัสกับครูในวิชาที่มี เนื ้อหายาก โดยมีการก าหนดเป้าหมายให้ครูเพื่ อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงสิ่งจูงใจทางการเงินเขา้กับผลการด าเนินงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินจะช่วยเพิ่มการคงอยู่ในงานของครูที่มีประสิทธิภาพและก าจัดครูที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ออกไปจากองคก์าร สถานศึกษาตอ้งชั่งน า้หนักระหว่างตน้ทุนและขีดความสามารถในการสรา้ง
แรงจูงใจทางการเงินที่ เป็นเป้าหมายอย่างยั่งยืนเมื่อวางแผนริเริ่มการชดเชย เป็นจ านวนเงิน
ดงักล่าว แรงจูงใจทางการเงินในช่วงปลายอาชีพส าหรบัครูที่มีประสบการณส์งูและมีประสิทธิภาพ 
คาดการณว์่าจะขยายอาชีพของครูเหล่านีแ้ละอาจเสนอกลยุทธท์ี่ค่อนขา้งคุม้ค่าในการรกัษาพวก
เขาไว ้

การเพิ่ ม โอกาสในการเติบโตในวิชาชีพ  โดยการสร้างความ เป็นผู้น าและ
ความก้าวหน้าในอาชีพซึ่งน าไปสู่การเพิ่มโอกาสในการคงอยู่ในงาน เมื่อเชื่อมโยงกับแรงจูงใจ
ทางการเงินในการท างานในโรงเรียนที่ทา้ทาย ทัง้นีม้ีหลกัฐานที่แสดงว่าบนัไดอาชีพสามารถรกัษา
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ครูใหค้งอยู่ในงานได ้อย่างไรก็ตามการใชก้ลยุทธ์นีจ้  าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งมีการสนับสนุนทาง
การเงินลว่งหนา้และต่อเนื่อง  

การปรบัปรุงสภาพการท างานของครู ผ่านการลงทุนในดา้นการเตรียมความพรอ้ม
ของครู ผ่านการลงทุนในเรื่องครูพี่เลีย้ง / ครูที่ใหค้  าปรกึษา ของผูบ้ริหาร สามารถปรบัปรุงการคง
อยู่ในงานของครูและอาจมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการรกัษาครูทางการศึกษาพิเศษซึ่งมีอตัราการ
ออกจากงานที่สงู การท าความเขา้ใจการรบัรูข้องครูเก่ียวกบัสภาพการท างานของพวกเขาสามารถ
ช่วยใหส้ถานศึกษาก าหนดเป้าหมายในพืน้ที่ที่ตอ้งการการปรบัปรุง การเพิ่มโอกาสในการท างาน
ร่วมกันและการเรียนรูอ้ย่างมืออาชีพโดยการจดัหาเวลา และชดเชยเวลาที่จ  าเป็นส าหรบักิจกรรม
เหล่านีจ้ะช่วยยกระดับวิชาชีพและอาจน าไปสู่การคงอยู่ในงานดีขึน้ การรวมสิ่งจูงใจทางการเงิน
เขา้กบัความคิดรเิริ่มเพื่อปรบัปรุงสภาพการท างานของครู 

ส าหรบัสถานศึกษาที่ขาดแคลนครู หรือขาดทรัพยากรทางการเงิน สามารถเพิ่ม
จ านวนผูส้มคัรไดโ้ดยการใชโ้ปรแกรมที่สนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการเตรียมความพรอ้มในการสง่เสริม
ใหค้รูเขา้สู่อาชีพและสอนในพืน้ที่ขาดแคลนครู หรือในโรงเรียนที่มีความยากจนสงู ทุนการศึกษาที่
หลากหลายและโปรแกรมการพฒันาทางวิชาชีพ อาจดงึดดูผูส้มคัรที่มีความหลากหลายไดม้ากขึน้
ในขณะเดียวกนัก็ช่วยเพิ่มการเตรียมความพรอ้มและเพิ่มโอกาสที่จะไดร้บั การคงอยู่ในงานของครู
เกิดจากการใหค้ าปรึกษาและการเตรียมความพรอ้มก่อนการสอนที่มีคุณภาพสูงตลอดทั้งปีได้
พิสจูนแ์ลว้ว่ามีประสิทธิภาพ แมว้่ากลยุทธร์กัษาจะมีค่าใชจ้่ายค่อนขา้งมาก กระบวนการระดมทุน
ที่ยั่งยืนจะตอ้งรวมเขา้ดว้ยกันอย่างรอบคอบเพื่อเพิ่มผลกระทบสูงสุด การปรบัปรุงกระบวนการ
จา้งงานและบุคลากร เช่น การหลีกเลี่ยง“ การจา้งงานล่าชา้” และน าการผสมผสานกระบวนการ
จา้งงานที่มีขอ้มลูจ านวนมาก จะช่วยใหส้ถานศึกษารบัสมคัรและจา้งครูที่จะมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในบริบทเฉพาะของโรงเรียน การลาออกของครูเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได ้แต่
สถานศึกษาสามารถขจัดหรือลดอุปสรรคในการท างานได้ จะเป็นเพิ่มโอกาสที่ครูจะยังคงอยู่ใน
วิชาชีพได ้สุดทา้ยกลยุทธ์การอบรมครูใหม่และการใหค้ าปรึกษาที่มีคุณภาพสูงเป็นสิ่งส าคัญใน
การป้องกันไม่ใหอ้ัตราการหมุนเวียนของครูใหม่จ านวนมาก และการอบรมครูใหม่จะเป็นวิธีที่
คุม้ค่าในการเพิ่มการคงอยู่ในงาน งานวิจัยแสดงใหเ้ห็นว่า ครูการศึกษาพิเศษที่เพิ่งเริ่มตน้อาชีพ
ตอ้งการการอบรมครูใหม่ที่มีคุณภาพสูงเป็นพิเศษ เพื่อใหค้รูใหม่เหล่านัน้จัดการกับความเครียด 
และสภาพการท างานที่ทา้ทาย ที่พวกเขาเผชิญเมื่อเขา้กา้วเขา้สูอ่าชีพ 
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อย่างไรก็ตามปัญหาการคงอยู่ในงานนัน้ ไม่มีกลวิธีใดกลวิธีหนึ่งในการขจดัปัญหาได ้
แต่สถานศึกษาจะตอ้งพิจารณาถึงบรบิททางสงัคมในการระบุว่าจะใชก้ลวิธีใดควรเปลี่ยนนโยบาย
แบบใดในการแกปั้ญหาดงักลา่ว 

จากแนวคิด The Meso Paradigm ซึ่งเป็นแนวคิดที่บูรณาการปัจจัยระดับจุลภาค 
(Micro) และมหภาค (Macro) ของเฮา้ส ์รุสโซ่และทอมัส-ฮันส ์(House, Rousseau, & Thomas-
Hunt, 1995) ในการอธิบาย ปัจจัยเชิงเหตุของการเกิดพฤติกรรมในองค์การ โดยปัจจัยระดับ
จุลภาค เป็นปัจจยัระดบับุคคล ซึ่งเป็นระดับที่ย่อยที่สดุขององคก์าร การศึกษาเพื่อท าความเขา้ใจ
พฤติกรรมจึงเป็นการประยุกตก์ารศึกษาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร ์และน ามาใชใ้นการ
พัฒนาความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรมของคนในองค์การ เพื่อใหเ้กิดความรูส้ึกร่วมตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์ารนั่นเอง ส่วนปัจจัยระดับมหภาค เป็นปัจจัยระดับองคก์าร ซึ่งเป็นระดับ
ใหญ่ การศกึษาเพื่อท าความเขา้ใจระบบขององคก์าร การท างานรว่มกนัของระบบย่อยอนัจะท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงขององคก์าร 

อิงเกอรซ์อลล ์(Ingersoll, 2001) ไดก้ล่าวถึง สภาพองคก์ารซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การคงอยู่ในงาน ประกอบไปดว้ย การรบัรูใ้นความสามารถแห่งตน ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน 
สมรรถนะวิชาชีพของเพื่อนร่วมงาน ความเคารพในวิชาชีพแห่งตน แรงจูงใจของผูเ้รียน ระดบัของ
ความเป็นอิสระในการท างานและความรบัผิดชอบ โอกาสในการเติบโตทางวิชาชีพในฐานะการ
เติบโตแห่งตน และความพงึพอใจในงาน 

ฮารด์แมน (Hardman, 2004) เป็นคนแรกที่สนใจศึกษาปัจจัยที่ครูในสถานศึกษา
นานาชาติจะคงอยู่ในงาน โดยเก็บขอ้มูลจากครูจ านวน 30 คนในสถานศึกษานานาชาติประเทศ
อินโดนีเซีย แทนซาเนีย อียิปต์ และอารเ์จนตินา พรอ้มกับการสัมภาษณ์ครูจ านวน 5 คนจาก
สถานศึกษานานาชาติในประเทศบัวโนสไอเรส โดยพบว่า ปัจจัยที่ท าให้ครูในสถานศึกษา
นานาชาติคงอยู่ในงานประกอบดว้ย บรรยากาศการท างานที่มีความสขุ เนื่องจากครูรูส้ึกถึงการได้
รับค าชื่นชมและการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร ครูรู ้สึกมั่นคงปลอดภัย และมี
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและนักเรียนที่ ดีมาก นอกจากนีก้ารที่ครูได้รบัค่าตอบแทนและ
สวสัดิการที่ดี พรอ้มกบัมีความรูส้ึกว่างานที่ท าเป็นสิ่งที่ทา้ทายก็เป็นอีกสองปัจจยัที่ท าใหค้รูคงอยู่
ในงานดว้ยเช่นกนั  

นอกจากนีส้ิ่งที่ส  าคัญที่สุด วิโนน่า เลน โอลิเวอร ์(Winona Lane Oliver, 2008) ได้
แสดงทัศนะว่า ผู้บริหารเป็นผู้สรา้งบรรยากาศในการท างานและท าให้เกิดการขับเคลื่อนใน
สถานศึกษา ดงันัน้จึงมีอิทธิพลต่อบรรยากาศการท างานในโรงเรียนเป็นอย่างมาก ถึงแมว้่าการคง
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อยู่ในงานของครูบางคนจะเป็นผลมาจากการที่ครูรูส้ึกว่าตนเองมีความสัมพันธ์กับนักเรียน 
งานวิจยัของวิโนน่าคน้พบว่าผูบ้รหิารเป็นผูม้ีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของครู ครูเชื่อว่าผูบ้รหิารมี
อ านาจโดยตรงต่อการด าเนินการในโรงเรียน แต่ในการด าเนินงานบริหารที่เป็นทางออ้ม และมีผล
ในการสรา้งสิ่งแวดลอ้มที่เสริมพลงัของครูในการขบัเคลื่อนครูใหไ้ปขา้งหนา้ ในขณะที่ผูบ้ริหารถือ
หางเสือควบคุมอยู่ดา้นหลงั ความสามาถที่ครูจะจดจ่ออยู่กบัการจัดการเรียนการสอนเป็นผลมา
จากการที่ผูบ้ริหารท าใหค้รูรูส้ึกปลอดภยัและอยู่ในบรรยากาศการท างานที่เป็นระบบ ครูไดร้บัการ
สนับสนุนและการยอมรบัจากผูบ้ริหาร ซึ่งเป็นความตอ้งการภายในของครูซึ่งท าใหเ้กิดความพึง
พอใจใจงาน และท าใหเ้กิดการคงอยู่ในงาน พฤติกรรมของผูบ้ริหารในการสนบัสนุน ส่งเสริม และ
ใหค้วามสนใจกบัครูลว้นสง่ผลใหค้รูคงอยู่ในงานของตน 

ออดแลนดแ์ละรูซิคการ ์(Odland & Ruzicka, 2009) ไดก้ล่าวถึงปัจจัยที่ท าใหค้รูใน
สถานศึกษานานาชาติคงอยู่ในงานประกอบดว้ย 3 ปัจจัยดังต่อไปนี ้ความเป็นผูน้  าของผูบ้ริหาร 
เงินเดือนและค่าตอบแทน และสถานการณส์ว่นบคุคลของครู  

แมนคโูซ และคณะ (Mancuso et al., 2010) ไดศ้ึกษาในเรื่องอตัราการเปลี่ยนแปลง
ของครูในสถานศกึษานานาชาติ Near East South Asia (NESA) โดยศกึษาคณุลกัษณะของหวัขอ้ 
3 หวัขอ้ดงัต่อไปนี ้ 

1. ลักษณะของครู ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษาและประสบการณ์ใน
การท างาน 

2. ลกัษณะของโรงเรียน ไดแ้ก่ ขนาดของโรงเรียน สถานที่ตัง้ของโรงเรียน ในส่วน
ของสถานศึกษานานาชาติขนาดและที่ตั้งไม่มีผลต่อการคงอยู่ในงาน แต่เป็นเรื่องขององคก์าร
แสวงหาก าไรหรือไม่แสวงหาก าไร 

3. สภาพองคก์ารซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัต่อการคงอยู่ในงาน โดยสภาพขององคก์าร
นีจ้ะสมัพันธ์กบัการเรียนการสอนและรวมถึงสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ เงินเดือนและสวสัดิการ จ านวนผูเ้รียนในแต่ละหอ้ง การไดร้บัการช่วยเหลือและสนบัสนุน
และการดูแล การตระหนักว่าครูทุ่มเทในการท างาน การรบกวนการสอน ปัญหาด้านวินัยของ
นกัเรียน และการที่ครูมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในโรงเรียน  

ทัง้นีค้วามสมัพนัธท์ี่ส่งผลต่อการลาออกของครูในสถานศึกษานานาชาติ สมัพนัธก์บั
บทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารโรงเรียน ประกอบไปดว้ยการรบัรูข้องครูในเรื่องการไดร้บัการ
สนับสนุนจากผู้บริหารระดับผู้อ  านวยการโรงเรียนซึ่งมีลักษณะการบริหารแบบภาวะผู้น าการ
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เปลี่ยนแปลง และการกระจายภาวะผูน้  า นอกจากนีย้งัมีเรื่องของอายุ ความพึงพอใจในงาน และ
ค่าตอบแทน 

ฮิวส์ (Hughes, 2012) ได้ศึกษาปัจจัยที่ ผลต่อการคงอยู่ ในงานของครูโดย
ตั้งสมมติฐานจากการทบทวนวรรณกรรมว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ในงานประกอบด้วย 4 
ปัจจยัดงัต่อไปนี ้1) ลกัษณะของครู (Teacher Characteristics) 2) ลกัษณะของโรงเรียน (School 
Characteristics)  3)  ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง อ ง ค์ ก า ร  (Organizational Characteristics)  แ ล ะ  4)
ความสามารถของครู (Teacher Efficacy) ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจกับเงินเดือน
สมัพนัธก์บัการคงอยู่ในงาน โดยครูมีความพงึพอใจมากขึน้เกือบสองเท่าที่จะอยู่ในการสอน ขอ้มลู
ในการวิจัยบ่งชี ้ถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงองค์การในสามด้าน ได้แก่ ควรพิจารณาเพิ่ม
เงินเดือน ลดภาระงานของครู และมุ่งมั่นที่จะปรบัปรุงการระดบัความรว่มมือในการมีส่วนรว่มของ
ผูป้กครองและนกัเรียน 

โอเคอีและคณะ (Oke et al., 2016) ไดท้บทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการคงอยู่ใน
งานของครูและการลาออก สรุปไดว้่าการที่ครูจะคงอยู่ในงานตอ้งมีการประเมินปัญหาดา้นการ
บริหารจัดการบางอย่างที่ส่งผลต่อการศึกษาของครูอย่างละเอียด การศึกษาวรรณกรรมเพิ่มเติม
แนะน าว่าผูจ้ดัการดา้นการศกึษา ตอ้งผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมและโปรแกรมพฒันาครู และการ
เพิ่มประสิทธิภาพหลกัสูตรการอบรมครู สิ่งนีเ้ป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญส าหรบัครูที่จะตอ้งมีความ
พร้อมส าหรับงานข้างหน้า นอกจากนี ้จัดหาค่าตอบแทนที่ เพียงพอ  ชุดสวัสดิการ การจัด
สภาพแวดลอ้มการท างานที่เหมาะสมในการท างานซึ่งสง่ผลต่อการคงอยู่ในงาน 

จากแนวคิดการศกึษาปัจจยัที่มีส่วนส าคญักบัการคงอยู่ในงานขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถ
สรุปปัจจัยที่ส่งผลกับการคงอยู่ในงาน ตามแนวคิดของ แมนคูโซ และคณะ (Mancuso et al., 
2010) เป็นปัจจัยส าคัญและเพิ่มข้อความประกอบที่สัมพันธ์กับ ลักษณะของครู ลักษณะของ
โรงเรียน และสภาพขององคก์ารจากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัขา้งตน้  

1. ลักษณะของครู ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษาและประสบการณ์ใน
การท างาน และเหตผุลสว่นบคุคล 

2. ลักษณะของโรงเรียน ได้แก่ องค์การแสวงหาก าไรหรือไม่แสวงหาก าไร 
วฒันธรรม ค่านิยม การบรหิารจดัการ ความมั่นคงในงาน ลกัษณะของงาน 

3. สภาพองคก์าร ไดแ้ก่ การเรียนการสอน สิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ เงินเดือน
และสวัสดิการ จ านวนผู้เรียนในแต่ละห้อง การไดร้บัการช่วยเหลือและสนับสนุนและการดูแล 
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ผ่านการวางแผนร่วมความก้าวหน้าร่วมกัน การอบรมครูใหม่  การ
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ตระหนกัว่าครูทุ่มเทในการท างาน การรบกวนการสอน ปัญหาดา้นวินยัของนกัเรียน ความสมัพนัธ์
ของคนในองค์การ การที่ครูมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในโรงเรียน ซึ่งมีอิทธิพลมาจากผู้บริหาร
โรงเรียนนั่นเอง 

ดังนั้นสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในงานนั้น เกิดจากปัจจัยภายนอกที่
เก่ียวขอ้งกับองคก์ารประกอบไปดว้ย ลกัษณะของโรงเรียน การบริหารงานในองคก์าร และปัจจัย
ภายในซึ่งเป็นผลมาจากตวัครูเอง 

5.4 การวัดความตั้งใจของการคงอยู่ในงาน  
การวัดระดับความรูส้ึกของบุคคล ในดา้นความตัง้ใจของการคงอยู่ในงาน จากการ

ทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีนกัวิชาการ หลายท่านไดศ้ึกษาและวดัความตัง้ใจคงอยู่ในองคก์ารโดย
วดัจากความรูส้กึของบคุคล ไดแ้ก ่

นิตยา วนัทยานนัท ์(2556) ไดศ้ึกษาปัจจยัที่มีความสมัพันธก์บัความตัง้ใจคงอยู่
ในงานของพยาบาลวิชาชีพที่เป็นกลุ่มลูกจ้างขั่วคราว โรงพยาบาลในเขตจังหวัดสกลนคร ได้
ดัดแปลงแบบวัดความตั้งใจคงอยู่ในงานที่สรา้งโดย ดลฤดี รตันปิติกรณ์ ตามแนวคิดของ Mc 
Closkey and Joanne (1990) จ านวน 6 ขอ้ มาปรบัเหลือ 3 ขอ้ดงัต่อไปนี ้

1. ท่านตัง้ใจที่จะปฏิบติังานในโรงพยาบาลแห่งนีต่้อไปใหน้านที่สดุ  
2. ท่านจะไม่ลาออกจากงานไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้ในโรงพยาบาลแห่งนี ้
3. ท่านจะไม่ลาออกจากงานถึงแมว้่างานที่ท่านท าอยู่ในปัจจุบันจะไม่เป็นไป

ตามที่คาดหวงัไว ้
วารุณี มิลินทปัญญา (2561) ไดศ้ึกษาความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยบุคคล ความ

พึงพอใจ และความผูกพันต่อองคก์ารกับการคงอยู่ในงานของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั 
โดยออกแบบสอบถามเรื่องความคงอยู่ในงานไว ้4 ขอ้ ดงัต่อไปนี ้ 

1. ท่านคิดว่าท่านตัง้ใจที่จะปฏิบติังานในโรงพยาบาลแห่งนีต่้อไปใหน้านที่สดุ  
2. ท่านคิดว่าท่านจะไม่ลาออกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้ในโรงพยาบาลแห่งนีก้็

ตาม 
3. ท่านคิดว่าท่านจะไม่ลาออกถึงแม้ว่างานที่ท่านท าอยู่ในปัจจุบันจะไม่

เป็นไปตามที่คาดหวงั  
4. ท่านคิดว่าท่านจ าเป็นต้องท างานอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี ้ตามพันธะ

สญัญา 
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ไพรซ์ และมลูเลอร ์(Price & Mueller, 1981) ไดพ้ฒันารูปแบบในการท านายการ
ออกจากงานของพยาบาล ได้น ากล่าวว่าความพึงพอใจในงาน และการผูกพันกับองคก์ารเป็น
ปัจจัยส าคัญท าให้พนักงานคงอยู่ในงาน โดยมีปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน ไดแ้ก่ 
ค่าตอบแทน โอกาสในการเลื่อนขัน้ ความยุติธรรมที่เท่าเทียมกนั การไดร้บัการสนบัสนุนจากเพื่อน
ร่วมงาน การไดร้บัการสนับสนุนจากหัวหนา้ ภาระงาน ความขัดแยง้ของบทบาท ความไม่ชดัเจน
ในบทบาท ความเป็นอิสระในการท างาน และกิจของงานในแต่ละวัน  นอกจากนี ้ยังกล่าวถึง
สัญญาณของการไม่คงอยู่ในงาน คือ การขาดงาน ดังนั้นการวัดความคงอยู่ในงาน คือ การวัด
ความตัง้ใจซึ่งวดัจากระยะเวลาที่วางแผนจะปฏิบติังานในองคก์ารต่อไป  

แคทเธอรีน (Holland, 1992) ไดศ้กึษาอิทธิพลของความพึงพอใจในงานกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารที่สง่ผลต่อความตัง้ใจที่จะออกจากการเป็นครูพยาบาล โดยไดอ้อกแบบสอบถาม
จ านวน 9 ขอ้ โดยประยุกตใ์ชข้อ้ค าถามของ โมวเดย ์เสตียร ์และพอรต์เตอร ์(Mowday Steers & 
Porter) ในปีค.ศ.1979 

ดงัต่อไปนี ้ 
1. ฉันมีความตัง้ใจที่จะพยายามที่มากกว่าปกติเป็นอย่างมากในการท างาน

เพื่อช่วยองคก์ารนี ้
2. ฉนัพดูถึงองคก์ารนีใ้นดา้นดีกบัเพื่อนของฉนั 
3. ฉนัจะยอมรบัท างานเกือบทุกประเภทเพื่อใหฉ้นัคงท างานที่องคก์ารนีต่้อไป 
4. ฉนัพบว่าคณุค่าของฉนัและคณุค่าขององคก์ารมีความคลา้ยคลงึกนั 
5. ฉนัมีความภาคภมูิใจที่จะบอกทกุคนว่าฉนัท างานที่องคก์ารนี ้
6. องคก์ารนีส้รา้งแรงบนัดาลใจใหฉ้นัท างานออกมาไดดี้ที่สดุ 
7. ฉนัมีรูส้กึดีใจมากที่ไดเ้ลือกมาท างานที่องคก์ารนีแ้ทนที่ไปเลือกท างานที่อ่ืน 
8. ฉนัรูส้กึห่วงใยต่ออนาคตขององคก์าร 
9. ส  าหรบัฉนัองคก์รนีคื้อองคก์ารที่ดีที่สดุในการท างาน 

โควินและเฮงส์แบรเ์กอร์ (Cowin & Hengstberger-Sims, 2006) ส ารวจการ
พัฒนาแนวคิดเก่ียวกับตนเองของพยาบาลในมิติที่หลากหลาย กบัความสมัพันธ์กับการคงอยู่ใน
งานของพยาบาลระดบับณัฑิต เขาไดส้  ารวจเชิงพรรณนาดว้ยค าถามซ า้ ๆ เพื่อประเมินแนวคิดใน
ตนเองของพยาบาลและการคงอยู่ในงาน การค้นพบชีใ้หเ้ห็นว่ามิติต่าง ๆ ของแนวคิดเก่ียวกับ
ตนเองของพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญในช่วงครึ่งหลังของปีที่จบ
การศึกษาและแนวคิดเก่ียวกบัตนเองโดยทั่วไปของพยาบาลเป็นตวัท านายที่ชดัเจนของการคงอยู่
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ของพยาบาลบัณฑิต แบบสอบวัดที่ชื่อว่า The Nurse Retention Index (NRI) เพื่อวัดความคิด
และความรูส้ึกของพยาบาลวิชาชีพเก่ียวกับการวางแผนว่าจะท างานอยู่ในองคก์รต่อไป โดยใช้
มาตรวดั Rating Scale 5 ระดบั จ านวน 16 ขอ้ ประกอบดว้ย 

1. เป็นความตัง้ใจของท่านที่จะคงท างานนีต่้อไปในอนาคต  
2. ท่านตอ้งการจะท างานในองคก์ารนีต่้อไปใหน้านที่สดุเท่าที่จะท าได ้
3. ท่านมีความคาดหวงัว่าจะท างานนีต่้อไปในท่ีท างานเดิม  
4. แผนการของท่านในช่วงชีวิตที่เหลือคือการท างานในองคก์ารนีน้านเท่าที่

จะท าได ้ 
5. ท่านเลือกอาชีพนีเ้นื่องจากเป็นความตอ้งการของตวัท่านเอง  
6. ท่านคิดว่าหากท่านท างานในองคก์ารอ่ืน ท่านคงจะไม่ทุ่มเทในการท างาน 
7. แมอ้งคก์ารใหม่จะใหผ้ลตอบแทนและขอ้เสนอที่ดีกว่าแก่ท่าน ท่านก็ไม่คิด

จะเปลี่ยนงาน  
8. ท่านไม่ไดม้ีความรูส้กึว่าการท างานในองคก์ารนีเ้ป็นการผกูมดัตวัเอง 
9. ท่านมีความสบายใจในการท างานในองคก์ารนี ้ 
10. ท่านมีความรูส้กึยินดีที่จะบอกกบัผูอ่ื้นว่าท างานในองคก์ารนี ้
11. ท่านก าลงัมองหาอาชีพอื่น 
12. ท่านมีแผนการที่จะลาออกจากองคก์ารนีใ้นเรว็ ๆ นี ้
13. ท่านก าลงัอยู่ในระหว่างการด าเนินเรื่องเพื่อลาออกหรือยา้ยท่ีท างาน 
14. หากมีทางเลือกท่านจะเลือกประกอบอาชีพอ่ืน  
15. เพราะไม่มีทางเลือกท่านจึงจ าใจท างานในองคก์ารนีต่้อไป 
16.เมื่อท่านใช้ทุนกับทางมหาวิทยาลัยหมดแล้วท่านจะมองหางานใหม่

แน่นอน 
มารติ์น ออคเวียร ์(Martin Okwir, 2010) วิจัยการคงอยู่ในงานของครูโดยออก

แบบสอบถามในการวดัความตัง้ใจในการคงอยู่ในงานของครูโรงเรียนรฐับาลในระดบัมธัยมศึกษา 
ประเทศอูกานดา ซึ่งแบบสอบถามของเขาเน้นไปที่ความพรอ้มของครูในการลาออกจากงานใน
โรงเรียน ความไม่ตัง้ใจที่จะท างานในโรงเรียนอ่ืน ความพรอ้มในการท างานที่โรงเรียนนีต่้อ และการ
ตอ้งการได้รบัการเลื่อนต าแหน่ง รวมถึงการไม่คิดที่จะสมัครงานใหม่ มีขอ้ค าถามจ านวน 5 ขอ้ 
ประกอบไปดว้ยขอ้ความต่อไปนี ้
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1. ฉนัไม่คิดที่จะลาออกจากงาน 
2. ฉนัไม่เต็มใจรบังานรูปแบบอ่ืนนอกโรงเรียน 
3. ฉนัคิดว่าฉนัเป็นสว่นหนึ่งของโรงเรียน และพรอ้มที่จะท างานที่โรงเรียนนีต่้อ 
4. ฉนัตอ้งการไดร้บัการเลื่อนต าแหน่งที่สงูขึน้ในโรงเรียน  
5. ฉนัไม่สมคัรงานอื่นในโรงเรียนอ่ืน 

จากการศึกษาจากแนวคิด ของความหมายของการคงอยู่ในงานของครูใหม่  และ
เครื่องมือการวดัการคงอยู่ในงาน จากที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปเป็นความหมายของการคงอยู่
ในงานเพื่อน าไปใชใ้นการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะและสรา้งเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูได้
ดงันี ้

การคงอยู่ในงานของครูใหม่ หมายถึง ความพึงพอใจและรูส้ึกเต็มใจในการ
ปฏิบัติงานของครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ อันเป็นเหตุให้มีความต้องการที่จะท างานใน
หน่วยงานเดิม โดยไม่คิดลาออกจากงานและวางแผนที่จะท างานในองคก์ารนัน้อย่างต่อเนื่อง โดย
วดัไดจ้ากความคิดและความรูส้ึกของครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ ในดา้นการวางแผนที่จะคง
อยู่ในงาน มีความตัง้ใจและความตอ้งการที่จะท างานนีต่้อไปในอนาคตและในระยะยาว มีความ
คาดหวงัว่าจะท างานนีใ้นที่ท างานเดิมนีต่้อไป ไม่มีการคิดจะเปลี่ยนงานถึงแมจ้ะไดร้บัผลตอบแทน
และขอ้เสนอจากหน่วยงานอ่ืนที่ดีกว่า ไม่มีความรูส้ึกว่าการท างานในสถานศึกษานีเ้ป็นการผูกมดั
ตวัเอง มีความสบายใจในการท างานในสถานศึกษานี ้มีความรูส้ึกภาคภูมิใจที่จะบอกกับผูอ่ื้นว่า
ท างานในสถานศึกษานี ้ ไม่มีการวางแผนที่จะลาออกจากสถานศึกษา และมีความรูส้ึกว่าการ
ท างานในสถานศกึษาแห่งนีเ้ป็นทางเลือกที่ดีถึงแมว้่ามีทางเลือกอ่ืน 

ส าหรบังานวิจยันีผู้ว้ิจัยไดน้ าแนวคิดและขอ้ค าถามของโควิน และเฮงสแ์บรเ์กอร์ 
(Cowin & Hengstberger-Sims) ไพรซ์และมูลเลอร ์(Price&Mueller) มารติ์น ออคเวียร ์(Martin 
Okwir) และวารุณี มิลินทปัญญา น ามาสรา้งนิยาม และจดัท าเป็นขอ้ค าถามใหเ้หมาะสมกบับรบิท
และการท างานของครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ โดยวดัจากความคิดและความรูส้กึของครูใหม่
ในสถานศึกษานานาชาติในดา้นความพึงพอใจและรูส้ึกเต็มใจในการปฏิบติังาน อนัเป็นเหตุใหม้ี
ความตอ้งการที่จะท างานในหน่วยงานเดิม โดยไม่คิดลาออกจากงานและวางแผนที่จะท างานใน
องคก์ารนัน้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นีจ้ะน ามาตรวัด (Rating Scale) 5 ระดบั จากระดบันอ้ยที่สดุ – มาก
ที่สุด คือ คะแนน 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในการคงอยู่ในงาน ถึงคะแนน 5 หมายถึง มี
ความเห็นดว้ยอย่างยิ่งกบัการคงอยู่ในงาน จ านวน 10 ขอ้  
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6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศ พบงานวิจัย 

ที่สอดคลอ้งกบัเรื่องบทบาทของผูบ้รหิารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการคง
อยู่ในงานของครูในสถานศกึษานานาชาติในประเทศไทย ดงันี ้ 

6.1 งานวิจัยในประเทศ 
ทกัษนยั เพชรเภรี (2557) ไดว้ิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการธ ารงรกัษาเพื่อลดการ

ลาออกของบุคลากรครูในโรงเรียนเอกชน จังหวัดก าแพงเพชร โดยศึกษาสภาพและแนวทางสรา้ง
รูปแบบและประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบในการธ ารงรกัษาเพื่อลดการลาออกของครูใน
โรงเรียนเอกชน จงัหวดัก าแพงเพชร ใชก้ารสงัเกตและการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารโรงเรียนครู ที่มีแนว
ปฏิบติัที่ดีจากผูท้รงคณุวฒุิ และการสนทนากลุ่มผูท้รงคณุวฒุิ โดยใชแ้บบสอบถามเพื่อตรวจสอบ
ความเป็นไปไดข้องรูปแบบ ผลการวิจยัพบว่า สภาพปัจจุบนัและแนวทางในการธ ารงรกัษาเพื่อลด
การลาออกของบุคลากรครูในโรงเรียนเอกชนมีแนวปฏิบัติที่ดี ในระดับบุคคลมีการจัดสวัสดิการ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ครูได้รบัการยอมรบันับถือ มีความมั่นคง กา้วหน้าในอาชีพ ระดับกลุ่มมี
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ครูมีส่วนร่วมในการท างาน มีการนิเทศโดยคณะกรรมการ มีบรรยากาศใน
การท างานที่อบอุ่น ระดับองค์การมีการก าหนดนโยบายและการบริหารที่ชัดเจน มีการจัด
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนสะอาดและปลอดภยั ผูบ้รหิารมีภาวะผูน้  า มีคณุธรรมจริยธรรม มีมนษุย
สมัพันธ์ที่ดี ส่วนแนวทางในการธ ารงรกัษาเพื่อลดการลาออกของบุคลากรครูในโรงเรียนเอกชน
พบว่าในระดับบุคคล ไดแ้ก่ การจัดสวัสดิการ ค่าตอบแทน การยอมรบันับถือ และความมั่นคง
ก้าวหน้าในอาชีพ ระดับกลุ่ม ได้แก่ การสรา้งความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการ
ท างาน การนิเทศโดยคณะกรรมการ การสรา้งบรรยากาศในการท างานสภาพปัจจุบันใน ระดับ
องค์การ ได้แก่ การก าหนดนโยบายและการบริหารการก าหนดลกัษณะงานที่ปฏิบั ติ การจัด
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียน และ ภาวะผูน้  าของผูบ้รหิาร การสรา้งรูปแบบการธ ารงรกัษาเพื่อลดการ
ลาออกของบุคลากรครูในโรงเรียนเอกชน ประกอบดว้ย 1) วัตถุประสงค์ 2) หลักการมีส่วนร่วม 
ความยุติธรรม การกระจายอ านาจ การสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 3) แนวทางของการธ ารง
รกัษาบุคลากรครูระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ 4) บทบาทของผู้บริหารทั้งระดับ
นโยบายและสถานศกึษา ทัง้นีรู้ปแบบมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก  

สมบัติ สกุลพรรณ์ (2558) ไดศ้ึกษาการจัดการศึกษาทางการพยาบาลในระดับอุม
ศกึษาที่ค  านึงถึงหลกัสตูรแฝง เนื่องจากมีความส าคญัต่อผลลพัธก์ารเรียนรูข้องผูเ้รียนโดยหลกัสตูร
แฝงเป็นสิ่งที่ไม่ตัง้ใจใหเ้กิดเป็นบทเรียน ที่ไม่ไดเ้ขียนไวใ้นเอกสารหลกัสตูร แต่สอนหรือถ่ายทอดไป
ยงัผูเ้รียนได ้โดยไดก้ลา่วถึงหลกัสตูรแฝงที่เกิดจากสิ่งแวดลอ้ม ค่านิยม วฒันธรรมและบรรยากาศ
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ในสถานศึกษาทางการพยาบาล รวมถึงตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนกัศึกษาแพทย ์และพยาบาล
บนหอผูป่้วย บุคลากรที่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารยพ์ยาบาล เพราะเป็นหลกัสตูร
แฝงที่ใกลช้ิดและเก่ียวขอ้งกบันักศึกษามากที่สดุ ดังนัน้จึงควรมีความเขา้ใจและตระหนักในเรื่อง
หลักสูตรแฝง รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ ดีให้กับนักศึกษา และค านึงถึงเรื่องของหลักสูตรแฝง
ตลอดเวลา 

จิรารตัน ์ปรีชาเสถียร (2559) ไดศ้ึกษาปรากฏการณแ์ละความน่าจะเป็นของการเกิด
ปรากฏการณ์ ความคาดหวังของครู และการรบัรูข้องผู้เรียนตามความคาดหวัง ในบริบทการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์
แผนการเรียนรู้ การสังเกตการสอน การสัมภาษณ์ และแบบสอบ ผลการวิจัยพบว่าความ
หลากหลายของปรากฏการณม์ีทัง้หมด 5 ดา้นในการเรียนรูซ้ึ่งเป็นแบบแผนการปฏิบติัและภาษา
สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล สื่อ สิ่งแวดลอ้ม
และทรพัยากร ในดา้นการรบัรูข้องครูที่ส่งผลต่อผูเ้รียน ไดแ้ก่ การบอกวัตถุประสงคใ์หก้ับผูเ้รียน 
ขอ้สอบปรนยั การติดตัง้เครื่องปรบัอากาศและพดัลมในชัน้เรียน การแต่งกายที่สภุาพ และการใช้
ค าว่าครูแทนตัวเอง นอกจากนี ้ผู ้เรียนส่วนใหญ่มีการรบัรูต้รงตามความคาดหวังของครู เรียง
ตามล าดับมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ การแจง้วัตถุประสงค ์การนัดสอนซ่อมเสริม การประดับรูปเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู ้การจดัตารางเรียนใหส้อดคลอ้งกับธรรมชาติของวิชา และการพูดนอกเรื่องเพื่อ
ลดความเครียดในชั้นเรียน นอกจากนีย้ังพบว่าหลักสูตรแฝงที่เกิดขึน้มีทั้งหลกัสูตรแฝงดา้นบวก
และดา้นลบ  

สัจเดว (Sachdej, 2561) ได้น าเสนอปัจจัยการปรบัตัวของครูใหม่ในสถานศึกษา
นานาชาติขนาดเล็กในประเทศไทย เก่ียวกบัการรกัษาครูใหม่ในสถานศกึษานานาชาติ การศึกษานี ้
พยายามที่จะส ารวจการคงอยู่ของครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติในประเทศไทยและปัจจยัดา้น
งานและการปรับตัวทางวัฒนธรรมใดที่น าไปสู่ความน่าจะเป็นที่ ครูจะคงอยู่ในงาน โดยใช ้
Perceived Person Environment Fit Scale (PPEFS)  แ ล ะ  Cultural Quotient Scale (CQS) 
พบว่าการปรบัการท างาน ได้แก่ การปรบัตัวด้านหลักสูตรและการสอน การแนะแนวและการ
สนับสนุนการปฏิบัติทางการศึกษา และการรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์าร และการปรบัเปลี่ยน
วัฒนธรรม ไดแ้ก่ การตั้งค่าเริ่มตน้ชีวิตประจ าวัน และลักษณะของเมืองเจา้ภาพ ทั้งนีค้รูใหม่ได้
ประสบการณเ์ชิงบวกหรือเชิงลบในบริบทของการปรบัตวั การผสมผสานระหว่างประสบการณเ์ชิง
ลบและเชิงบวกในแต่ละประเภทเหล่านี ้สามารถเป็นปัจจัยก าหนดของการท างานที่ประสบ
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ความส าเร็จและการปรบัตัวทางวัฒนธรรมที่น าไปสู่ความพึงพอใจในงานและการรกัษาครูใหม่ใน
สถานศกึษานานาชาติ 

6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
สเคลทัน (Skelton, 1997) ไดท้ าการวิจัยเรื่องหลักสูตรแฝงในภาพรวม โดยศึกษา

ตั้งแต่แนวหน้าที่ นิ ยม  เสรีนิ ยม  และวิพากษ์นิ ยม  เน้นการคิดแนวคิดหลังยุคนวนิยม 
(postmodernism) ถึงแม้ว่าจะได้รบัค าตอบให้เห็นถึงความส าคัญของหลักสูตรแฝง ในปี ค.ศ. 
1978 โดย เดวิด ฮารเ์กรพส ์(David Hargraves) แต่การที่จะใหค้นเขา้ใจว่าสิ่งที่เป็นตัวกระตุน้ให้
เกิดการแทรกแซงนั้นคืออะไร ซึ่งอาจจะมากกว่าการรูแ้ค่ว่าบริบททางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อ
หลกัสตูร ขอ้ที่สองคือ งานวิจยัสมัยใหม่จะสนใจเรื่องหลกัสตูรแฝงในแง่ของการปัญหาที่จะท าให้
หลักสูตรแฝงเห็นไดอ้ย่างชัดเจนและมองขา้มคุณค่าของหลักสูตรแฝง แต่ยังไม่ไดม้องไปถึงการ
เตรียมความพรอ้มผูเ้รียนในยคุเปลี่ยนผ่านสหสัวรรษ  

เรน (Wren, 1999) ไดศ้ึกษาเรื่อง โดยศึกษาภาพรวมของสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน 
โดยการส ารวจลกัษณะสญัลกัษณข์องหลกัสตูรแฝงเพื่อใหค้รูและผูบ้รหิารเขา้ใจเรื่องหลกัสตูรแฝง 
ในงานวิจัยมีการน าเสนอภาพรวมทางดา้นประวัติความเป็นมาของอิทธิพลของหลกัสูตรแฝงต่อ
กระบวนการจัดการศึกษา นอกจากนี ้ยังมีรายการตรวจสอบลักษณะเชิงสัญ ลักษณ์ของ
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน บทความวิจัยได้อธิบายถึงว่าหลักสูตรแฝงที่ซ่อนอยู่หรือเป็นนัย ใน
โรงเรียน รวมถึงแสดงใหเ้ห็นถึงประโยชนแ์ละโทษของหลกัสูตรแฝงที่เกิดจากสภาพแวดลอ้มใน
โรงเรียน  

วิโนน่า เลน โอลิเวอร ์(Winona Lane Oliver, 2008) ไดว้ิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษา
ความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมของผู้บริหารและความพึงพอใจในการท างานของครู  และ
แรงจูงใจและความเชื่อมโยงนีส้่งผลให้ครูคงอยู่ในงานได้อย่างไร โดยได้พิจารณาถึงกลยุทธ์ที่
ผูบ้ริหารใชใ้นการกระตุน้และสนบัสนุนครูในโรงเรียน และตรวจสอบเหตผุลหลกัของครูในการคง
อยู่ในสถานศึกษา ศึกษาโรงเรียนมัธยมในเมืองสองแห่ง ด าเนินการทั้งการสนทนากลุ่มและการ
สมัภาษณ ์มีการสมัภาษณ์รายบคุคลกบัอาจารยใ์หญ่สองคน ผูบ้ริหารคนหนึ่งมีประสบการณส์อง
ปีและอีกคนมีประสบการณเ์จ็ดปี นอกจากนีไ้ดส้มัภาษณเ์ป็นรายบุคคลกบัครูสามคนจากโรงเรียน
ทั้งสองโรงเรียน ผลการวิจัยแสดงใหเ้ห็นว่า โปรแกรมการศึกษาของวิทยาลัยไม่ไดเ้ตรียมครูให้
พรอ้มอย่างเพียงพอ ในการท างานร่วมกับนักเรียนและเผชิญกับความทา้ทายต่าง ๆ ครูตอ้งการ
การสนับสนุนเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จในฐานะนักการศึกษา ขอ้มูลการวิจัยเปิดเผยว่าผูบ้ริหาร
เป็นผูก้  าหนดเสียงและเป็นแรงผลกัดันของโรงเรียนจึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อสภาพแวดลอ้ม
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ของโรงเรียน แมว้่าครูมีแนวโนม้ที่จะอยู่ในโรงเรียนที่พวกเขารูส้ึกถึงความเชื่อมโยงกบันกัเรียน แต่
การศึกษานีพ้บว่าผูบ้รหิารมีส่วนช่วยในการท าให้ครูคงอยู่ในงาน งานวิจยัพบว่าแมว้่าครูจะเชื่อว่า
พวกเขาสามารถควบคุมความเป็นจริงหลาย ๆ ดา้นในโรงเรียนไดโ้ดยตรง แต่ผูบ้ริหารก็ยังคงจัด
ระเบียบและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของโรงเรียนในลักษณะที่ครอบคลุมโดยออ้ม 
ผูบ้รหิารที่มีประสิทธิภาพและมองไม่เห็นจะสรา้งสภาพแวดลอ้มที่ครูมีอ  านาจและพฒันาตนเองไป
อยู่แถวหนา้ ในขณะที่ผูบ้ริหารน าทางจากดา้นหลัง ความสามารถของครูในการมุ่งเน้นไปที่การ
เรียนการสอนมีความสมัพันธโ์ดยตรงกบัความสามารถของผูบ้ริหารในการรกัษาสภาพแวดลอ้มที่
ปลอดภัยและเป็นระเบียบ พรอ้มดว้ยการสนับสนุนและความตอ้งการของครูที่ยอมรบั สิ่งเหล่านี ้
ช่วยตอบสนองความตอ้งการภายในของครู สง่ผลใหม้ีความพึงพอใจในงานเพิ่มขึน้ซึ่งสง่ผลต่อการ
เพิ่มอตัราการคงอยู่ในงานของครู พฤติกรรมของผูบ้รหิารที่เก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนของครู ความ
สนใจในพนักงานและความสามารถของผูบ้ริหารในการกระตุน้ครูลว้นส่งผลต่อความปรารถนาที่
จะอยู่ในงานของครู 

แมนคโูซและคณะ (Mancuso et al., 2010) ไดศ้ึกษาในเรื่องอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของครูในสถานศกึษานานาชาติ Near East South Asia (NESA) และระบุความสมัพนัธท์ี่สง่ผลต่อ
การลาออกของครูในสถานศึกษานานาชาติ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามจากสถานศึกษา
นานาชาติ โดยผูต้อบแบบสอบถาม คือผูบ้ริหารโรงเรียนจ านวน 22 คน ครูในสถานศึกษา Near 
East South Asia จ านวน 248 คน พบว่า อตัราการลาออกของครูมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่รอ้ยละ 17 จากปี 
ค.ศ. 2006 ถึงปี ค.ศ. 2009 โดยรอ้ยละนีม้าจากค่ารอ้ยละของแต่ละสถานศึกษานานาชาติที่มี
อตัราการลาออกแตกต่างกนั ซึ่งสถานศึกษาบางแห่งมีอตัราการลาออกเท่ากบัศนูย ์ในขณะที่บาง
สถานศกึษาอตัราการลาออกของครูมีค่าเฉลี่ยสงูถึงรอ้ยละ 60 ในดา้นความสมัพนัธท์ี่สง่ผลต่อการ
ลาออกของครู คือ การรับรูข้องครูในการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับผู้อ  านวยการ
โรงเรียนซึ่งมีลักษณะการบริหารแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และการกระจายภาวะผู้น า 
นอกจากนีย้งัมีเรื่องของอาย ุความพีงพอใจในงาน และค่าตอบแทน 

พินโตและคณะ (Pinto et al., 2012) ท างานวิจัยในปี ค.ศ. 2012 เก่ียวกับมุมมอง
ของผูบ้ริหารในดา้นบทบาทและความส าคญัของความเท่าเทียมกนั ความหลากหลาย และความ
เป็นธรรมทางสงัคมในการอบรมครูใหม่ในโรงเรียนจ านวน 41 โรงเรียน ในรฐัออนทาริโอ โดยใช้
รูปแบบการสมัภาษณ์ ซึ่งผลการวิจัยแสดงใหเ้ห็นว่า ผูบ้ริหารมีความสนใจในการสรา้งโปรแกรม
การอบรมครูใหม่ในโรงเรียนและโรงเรียนในเขต แต่พวกเขามักจะให้ความส าคัญกับปัญหา
ทางดา้นการด าเนินงาน เช่น การจัดการหอ้งเรียน และการจัดการเรียนการสอนมากกว่าปัญหา
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ดา้นระบบเช่น ความเท่าเทียมกนั และความเป็นธรรมทางสงัคม เมื่อถามค าถามในเรื่องความเท่า
เทียมกนัโดยตรง ผูบ้ริหารพดูถึงการเรียนรูท้ี่แตกต่างกนัของผูเ้รียนที่มีลกัษณะพิเศษ และการสอน
ที่เนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล แต่ผูบ้ริหารไม่สนใจความสามารถของครูใหม่ในการรบัมือกับ
ระบบการกดขี่ ไม่ว่าจะเป็นการเหยียดผิว เหยียดเพศ และชนชัน้ทางสงัคม การคน้พบแนะน าว่า
หากไม่เนน้ใหเ้ห็นชดัเจนในเรื่องความเท่าเทียมกนัและความยติุธรรมทางสงัคมในเอกสารนโยบาย
ของเขต โปรแกรมการอบรมครูใหม่จะเสี่ยงต่อการรูปแบบการผลิตซ า้ของการเรียนรูข้องครูใหม่ 
ทั้งนี ้โปรแกรมการอบรมครูใหม่  มีลักษณะเป็น Transmission model ซึ่งมีลักษณะของการ
ถ่ายทอด หรือ บอกความรูแ้ละกลวิธีการจัดการเรียนการสอน มากกว่า Transformative model 
ซึ่งเป็นการท าใหเ้ห็นถึงความยติุธรรมทางสงัคมซึ่งเป็นองคป์ระกอบส าคญัของโรงเรียนที่มีลกัษณะ
วิพากษ์ประชาธิปไตย (critical-democratic schooling) เน้นการส่งเสริมความสอดคล้องต่อ
วฒันธรรมที่มีอยู่ในโรงเรียน  

ฮิวส ์(Hughes, 2012) ใชก้ารวิเคราะหก์ารถดถอยแบบบล็อคเพื่อก าหนดผลกระทบ
ของลกัษณะครู ลกัษณะโรงเรียน ลกัษณะองคก์าร และประสิทธิภาพของครูต่อการคงอยู่ในงาน
ของครู โดยใชแ้บบส ารวจกบัครูจ านวน 782 คน ผลการวิจยัพบว่า 83.50% ของผูเ้ขา้ร่วมวางแผน
ที่จะสอนจนเกษียณ ระบุว่าจ านวนปีของประสบการณ์การสอน สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม 
(SES) เงินเดือนและภาระงาน ผูป้กครองและนักเรียน และเทคโนโลยีลว้นมีส่วนสนบัสนุนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ข้อมูลบ่งชีว้่า โรงเรียนสามารถเพิ่มอัตราการคงอยู่ในงานของครู โดยควร
พิจารณาเพิ่มเงินเดือน ลดภาระงานของครู และมุ่งมั่นที่จะปรบัปรุงการมีส่วนร่วมและระดบัความ
รว่มมือของผูป้กครองและนกัเรียน 

โคบาโนกลู (Cobanoglu, 2014) ได้ศึกษาเรื่องหลักสูตรแฝงโดยให้ความสนใจกับ
ดา้นที่ไม่เป็นทางการของโรงเรียนผ่านการส ารวจดา้นหลกัสูตรแฝง เขาไดส้งัเคราะหค์วามหมาย
ของหลักสูตรแฝงและจ าแนกความหมายของหลักสูตรแฝงว่ามี ลักษณะส าคัญ 4 ประการ
ดงัต่อไปนี ้1) เนน้สิ่งที่ไม่ใช่วิชาการ 2) เนน้ในดา้นการสอนคุณค่าและทักษะนอกจากหลกัสูตรที่
ก าหนดไว ้น าไปสูท่ศันะทัง้ดา้นบวกและลบซึ่งมีอิทธิพลต่อแต่ละบุคคล 3) เกิดขึน้ทัง้ที่ตัง้ใจและไม่
ตัง้ใจแฝงอย่างนอ้ยในกลุ่มสาระวิชา และ 4) ไม่ไดเ้ขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อักษรและไม่ไดร้บัการ
ยอมรบัอย่างชดัเจน  

อัลซุบาอี (Alsubaie, 2015) ได้ศึกษาเรื่องหลักสูตรแฝงและน าเสนอว่ามีปัญหา
หลายประการในระบบการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาหลกัสตูรที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา 
หลกัสตูรแฝงเป็นหนึ่งในปัญหาเก่ียวกบัหลกัสตูรที่เป็นที่ถกเถียงกนัในปัจจุบนั ปัญหาหลกัสตูรแฝง
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มีอยู่มากมายและเป็นผลมาจากสมมติฐานและความคาดหวังที่ไม่ไดร้บัการสื่อสาร จัดตั้ง หรือ
ถ่ายทอดอย่างเป็นทางการภายในการเรียนรู ้สิ่งแวดลอ้ม ดังนัน้การตระหนักถึงปัญหาหลกัสูตร
แฝงจึงกลายเป็นขอ้พิจารณาซึ่งมีผลในเชิงลบและเชิงบวก 

ไวเดอร ์(Wider, 2016) ไดศ้ึกษาผลกระทบของโปรแกรมครูพี่เลีย้งในโรงเรียนมัธยม
ในเมืองในรฐัทางภาคใตข้องประเทศสหรฐัอเมริกา เนื่องจากประสบปัญหาการลาออกของครูเป็น
จ านวนมาก ถึงแมว้่าจะมีการใชก้ารอบรมครูใหม่และโปรแกรมครูพี่เลีย้ง งานวิจัยเป็นวิจัยเชิง
คุณภาพเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูใหม่ต่อโปรแกรมครูพี่เลีย้งว่ามีผลต่อการคงอยู่ในงาน
หรือไม่ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัเป็นครูจ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใชคื้อ แบบส ารวจและการสมัภาษณ์เชิง
ลึก ผลการวิจัยพบว่าโปรแกรมครูพี่เลีย้งไม่ส่งผลต่อการคงอยู่ในงานของครู นอกจากนีย้ังพบว่า
การมีครูพี่เลีย้งส่งผลทางดา้นบวกต่อความตอ้งการทางวิชาชีพและความตอ้งการทางอารมณส์่วน
ตน ผลการวิจัยแนะน าว่าโปรแกรมการอบรมครูใหม่ไม่จ าเป็นจะต้องมีเนื ้อหาที่ครอบคลุม
หลากหลาย แต่จ าเป็นที่จะตอ้งออกแบบมาอย่างดี  

วอรเ์รน ฮันเตอร ์(Warren Hunter, 2016) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินการอบรมครู
ใหม่ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์ดว้ยขอ้ค าถาม 10 ขอ้ กับครูใหม่ที่เพิ่งมีอายุ
การท างานในโรงเรียนเป็นเวลา 2 ปี จ านวน 8 คน โดยมีวตัถปุระสงคข์องการวิจยั คือ การประเมิน
โปรแกรมการอบรมครูใหม่เพื่อตรวจสอบผลกระทบของการอบรมครูใหม่ที่ใช้เวลาสองปีกับ 
ความรูส้ึกของครูถึงการสนบัสนุน ความพอใจและประสิทธิภาพในตนเอง ผลการวิจยัพบว่าครูใหม่
รูส้ึกว่าได้รบัการสนับสนุน ความพึงพอใจ และการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในครูที่สูงขึน้ 
ในทางกลบักนัการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่าถา้ครูอยู่ที่โรงเรียน พวกเขามีแนวโนม้ที่จะปรบัปรุงการสอน
ของพวกเขาและส่งผลดีต่อผลงานของนกัเรียน ครูใหม่ไดร้บัการสนบัสนุนผ่านโปรแกรมการอบรม
ครูใหม่ในระดับที่น่าพึงพอใจ และการท าใหเ้กิดความตระหนักในความสามารถของครูส่งผลต่อ
อตัราการลาออกที่นอ้ยลง ผลการวิจยัยงัแสดงใหเ้ห็นว่าถา้ครูคงอยู่ในงานจะมีการพฒันาทางการ
เรียนการสอนและส่งผลในดา้นบวกกับผลสมัฤทธิ์ของผูเ้รียน เป้าหมายของงานวิจัยคือเพื่อระบุ
ด้านที่ท าของการอบรมครูใหม่ที่ เพิ่มผลการรับรูใ้นด้านบวก และค้นหาแนวทางปรบัปรุงการ
พัฒนาการอบรมครูใหม่ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ แต่ผลกระทบที่โปรแกรมการอบรมครูใหม่มีต่อ 
ระดับนัน้แตกต่างกัน มีการระบุกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการไม่ชักน าจ านวนหนึ่งซึ่งส่งผลต่อระดับ
การสนบัสนนุ ความพงึพอใจ และการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในครูที่สงูขึน้ของครู 

บรคัสน์ีโรวาและปีเตอร ์โนวอทนี (Brucknerova & Novotný, 2017) ศึกษาในเชิง
เปรียบเทียบกรณีศึกษาสองกรณีศึกษาของผู้บริหารที่มีแนวคิดความเป็นผู้น าและการบริหาร
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หลกัสตูรการอบรมครูใหม่ที่แตกต่างกันในโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศสาธารณรฐัเช็ก  พบว่า
ผูบ้ริหารมีบทบาทต่อหลกัสูตรแฝงของการอบรมครูใหม่ ผ่านการเลือกครูพี่เลีย้ง การบริหารและ
การพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏให้เห็นได้ชัดเจน การสรา้งบริบททางสังคมใน
โรงเรียน และการประเมินการอบรมครูใหม่  และหลักสูตรแฝงเกิดขึน้จากการท าให้ส  าเร็จที่
เฉพาะเจาะจงของสิ่งที่มีอิทธิพลดา้นเนือ้หาของการอบรมครูใหม่ การพัฒนาวิชาชีพ บริบทของ
โรงเรียน และผูบ้รหิาร  

รอนเฟลดทแ์ละแมคควีน (Ronfeldt & McQueen, 2017) ไดศ้ึกษาในเรื่องการอบรม
ครูใหม่ที่แตกต่างกันมีส่วนในการสนับสนุนการท านายผลเรื่องของการคงอยู่ในงานของครูใหม่ปี
แรก ผลการวิจยัพบว่า การไดร้บัการสนบัสนนุดา้นการอบรมครูใหม่ในปีแรกท านายผลว่ามีจ านวน
ครูยา้ยที่ท างานและท าใหก้ารลาออกลดนอ้ยลง งานวิจยัมีขอ้แนะน าว่าการใชก้ารอบรมครูใหม่ลด
การลาออกของครูเป็นนโยบายที่ท าใหเ้กิดการคงอยู่ในงาน นอกจากนีย้งัพบว่าการใชก้ลวิธีในการ
อบรมครูใหม่ที่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อครูและโรงเรียนที่แตกต่างกนั  

สเปอรแ์ละคณะ (Sparr, Knipfer, & Willems, 2017) ไดศ้ึกษาความสมัพนัธข์องการ
เรียนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในสถานที่ท างาน ซึ่งศึกษาการแสวงหาขอ้มูลยอ้นกลับ 
(feedback-seeking) และการสะทอ้นตนเอง (relfection) ในฐานะที่เป็นพฤติกรรมการเรียนรูแ้บบ
ไม่เป็นทางการในการเชื่อมโยงกบัการอบรมที่เป็นทางการ และการศึกษาว่าผูเ้รียนถ่ายทอดความรู้
และขยายความรูจ้ากการเรียนรูท้ี่ไม่เป็นทางการไปสู่การเรียนรูท้ี่เป็นทางการในสถานที่ท างาน 
งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัแบบผสานวิธี โดยขัน้ตอนแรกเชิงคณุภาพเป็นการส ารวจภาคสนามเพื่อหา
สิ่งกระตุน้ ลกัษณะส าคญั และผลลพัธข์องการแสวงหาขอ้มลูยอ้นกลบัและการสะทอ้นตนเอง จาก
ผูใ้หข้อ้มลู15 คน ขัน้ตอนที่สองเชิงปริมาณ ใชเ้ครื่องมือเป็นแบบสอบถามต่อมาเป็นการท านายผล
ที่ท าใหเ้กิดการเชื่อมโยงของการอบรม จากกลุ่มตัวอย่าง 60 คน ผลการวิจัยพบว่า การแสวงหา
ขอ้มลูยอ้นกลบัและการสะทอ้นตนเองมีผลต่อการเชื่อมโยงในการอบรม และการเชื่อมโยงมีค่าสูง
ที่สดุเนื่องมาจากการแสวงหาขอ้มลูยอ้นกลบัและการสะทอ้นตนเองสงู การวิจยัครัง้นีแ้สดงใหเ้ห็น
ถึงความส าคญัของกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ไม่เป็นทางการซึ่งก็คือการแสวงหาขอ้มลูยอ้นกลบัและการ
สะทอ้นตนเองที่จะน าไปสูก่ารเรียนรูท้ี่เป็นทางการในการอบรม 

โอรอนและบลาสโก (Oron & Blasco, 2018) ได้ศึกษาในเรื่อง หลักสูตรแฝงใน
ระดับอุดมศึกษา นักวิชาการหลายคนโต้แย้งว่าควรขจัดความเป็นหลักสูตรแฝงโดยการท าให้
หลักสูตรแฝงมีความชัดเจนในการศึกษาโดยทั่วไปและเฉพาะในระดับอุดมศึกษา ปัญหาของ
หลกัสตูรแฝงยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ขโดยการเปลี่ยนจากการศึกษาที่เนน้ครูเป็นศนูยก์ลางไปสู่รูปแบบ
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การศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ซึ่งใชป้ระสบการณข์องนักเรียนเป็นจุดเริ่มตน้ของการเรียนรู ้
ในบทความนีไ้ดค้น้หาค าตอบโดยการทบทวนวรรณกรรมจากนักปรชัญาดา้นการศึกษาหลายคน 
(ดิวอีโ้คหล์เบิรก์ ไวทเ์ฮด ปีเตอรส์ และโนลส)์ เพื่อเสนอว่าหลกัสตูรแฝงสามารถระบุและท าใหเ้ห็น
ไดอ้ย่างชดัเจนในการจดัการเรียนการสอนในระดบัอดุมศึกษา เมื่อครูรบัรูแ้ละใชช้ีวิตการสอนของ
ตนเป็นปัญหาส่วนตัวไม่ใช่เป็นเพียงดา้นเทคนิค และประสบการณ์ของนักเรียนในกระบวนการ
เรียนรูไ้ม่ไดเ้ป็นการเรียนรูใ้นระดบัปัจเจกบุคคล แต่เกิดขึน้จากความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลกบัครู 
งานวิจยันีใ้หข้อ้เสนอแนะในเรื่องวิธีที่สามารถเสริมสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล แมจ้ะมีความ
ทา้ทายในปัจจบุนั ในการจดัการเรียนการสอนในระดบัอดุมศกึษา 

เกเบรียล คาลาโดและคณะ (Corado et al., 2019) ไดว้ิจัยโดยมุ่งเน้นไปที่การรบัรู ้
ของนกัการศึกษาและความสามารถในการใชป้ระโยชนจ์ากหลกัสตูรแฝงที่ซ่อนอยู่ในชัน้เรียนของ
ตน เพื่อปรบัปรุงวฒันธรรมในหอ้งเรียน ความสมัพันธก์ับนกัเรียน และประสิทธิภาพของการสอน 
หลกัสูตรแฝงที่ซ่อนอยู่ คือ ชุดของค่านิยม ความเชื่อ และความคาดหวงัที่นักการศึกษาสื่อสารทัง้
โดยชัดแจง้และโดยปริยายต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในชุมชนโรงเรียน ใชแ้บบส ารวจนักการศึกษา 
จ านวน 5 โรงเรียนในลอนดอน (สหราชอาณาจักร) เพื่อส ารวจความเขา้ใจของพวกเขาในเรื่อง
หลกัสตูรแฝง และสมัภาษณค์รูโดยใชเ้กณฑใ์นการคดัเลือก เพื่อเจาะลึกเก่ียวกบัวิธีการที่พวกเขา
ใชห้ลกัสตูรแฝง และท าบนัทึกการสงัเกตเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนและการสื่อสารของครู
ในโรงเรียนในกรุงลอนดอนเป็นระยะเวลาสามเดือน งานวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ นักการศึกษามี
ความรูเ้ก่ียวกับหลกัสูตรแฝงและใชห้ลกัสตูรแฝงในการปรบัปรุงหอ้งเรียนของพวกเขา ผ่านภาษา
กาย น า้เสียง การเปลี่ยนแปลงของพืน้ที่หอ้งเรียน พวกเขาก าหนดและคงไวซ้ึ่งความคาดหวงัและ
บรรทัดฐาน และไตร่ตรองถึงการสอนของพวกเขา นอกจากนีว้ิธีการต่าง ๆ ที่โรงเรียนน าพันธกิจ
และจริยธรรมมาสู่การใช้ในชีวิตประจ าวัน สรุปว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ได้ด าเนินการแถลงการณ์
เก่ียวกบัค่านิยมที่เปิดเผยต่อสาธารณะเหลา่นีผ้่านการกระท าทัง้โดยชดัแจง้และโดยปรยิาย 

ดีเมียร ์(Demir, 2020) ไดว้ิจัยกับผูเ้รียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
รฐับาลในประเทศตุรกี มุ่งศึกษาตรวจสอบทัศนะของนักเรียนต่อผลการเรียนของปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูนกัเรียนบนโลกโซเชียลในบริบทของหลกัสตูรแฝง ไดใ้ชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดย
เก็บขอ้มูลจากนักเรียนในประเทศตุรกีจ านวน 2,046 คน เรื่องการมีปฏิสมัพันธข์องครูและผูเ้รียน
ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียว่ามีหลกัสูตรแฝงใดเกิดขึน้บา้ง ผลการวิจัยพบว่า ผูเ้รียนเรียนรูก้ฎขอ้บงัคับ
และค่านิยม เรียนรูเ้ก่ียวกับครูของตน เรียนรูเ้ก่ียวกับการยับยั้งตนเอง และเพิ่มความมั่นใจใน
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ทกัษะการสื่อสาร ทัง้นีเ้พศและระดบัชัน้มีความแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย ส่วนการใชส้ื่อโซเชียลต่อ
วนัและจ านวนของครูที่มีผลต่อการเรียนรูห้ลกัสตูรแฝงของผูเ้รียนผ่านสื่อโซเชียลค่อนขา้งนอ้ย  

สมอลล ์(Small, 2020, p. 16) ไดศ้ึกษาในเรื่องการท าใหเ้ขา้ใจผิดดา้นการศึกษาที่
เท่าเทียมกนัระหว่างนกัเรียนผิวสีและผิวขาวในโรงเรียนของรฐัทั่วประเทศสหรฐัอเมริกา นกัเรียนที่
เป็นชนกลุ่มน้อยในโรงเรียนของรัฐ ประสบความล้มเหลวเนื่องจากการขาดแคลนหลักสูตรที่
แตกต่างกัน ระหว่างหลกัสตูรในโรงเรียนของรฐัในพืน้ที่ใกลเ้คียงของชนกลุ่มนอ้ยและหลกัสตูรใน
โรงเรียนของรฐัซึ่งตัง้อยู่ในชมุชนที่ร  ่ารวย งานวิจยัไดเ้ปรียบเทียบหลกัสตูรแฝงที่ซ่อนอยู่ในหลกัสตูร
ทางการและไม่เป็นทางการของหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรดังกล่าว ผลการวิจัยพบว่าแม้ว่าการ
แบ่งแยกจะเกิดขึน้จากความไม่ตั้งใจของนักการศึกษาบางคน ชนชัน้ทางสังคมและความไม่เท่า
เทียมกนัมีความส าคญัเหนือกว่าในการเขา้ถึงระบบการศกึษาในโรงเรียนของรฐัที่มีคณุภาพ 

เบง ฮอวด์ ซี (See et al., 2020) ไดส้ังเคราะห์งานวิจัยจ านวนทั้งหมด 120 ชิน้  ใน
เรื่องการรบัครูและการคงอยู่ในงาน จากงานวิจยัจากฐานขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์13 แห่ง นกัวิชาการ 
Google/Google และแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ผลของการสังเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านค่าตอบแทน
สามารถส่งเสริมให้ครูเกิดก าลังใจในการสอนแต่ไม่ใช่ปัจจัยที่ท าให้ครูคงอยู่ในงาน การพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) และการสนบัสนุนอาชีพในช่วงตน้อาจเป็นแนวทางที่มีแนวโนม้ในท า
ใหค้รูคงอยู่ในวิชาชีพ  

จากการศึกษางานวิจัยในต่างประเทศที่สอดคลอ้งกับเรื่อง บทบาทของผูบ้ริหารต่อ
หลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของครูในสถานศกึษานานาชาติใน
ประเทศไทย ที่ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอมาพบว่าบทบาทของผูบ้รหิารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่
มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของครูในสถานศึกษานานาชาติในประเทศไทย 

 
 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยับทบาทผูบ้ริหารต่อหลกัสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ ใน
งานของครูในสถานศึกษานานาชาติ ประเทศไทย เป็นการวิจัยแบบแบบผสานวิธีเชิงคณุภาพและ
ปริมาณ (Mixed Methods Approach: Qualitative and Quantitative Research Design) แบบ
แผนล าดับขั้นตอนเชิงส ารวจ (Exploratory Sequential Design) ที่ผู ้วิจัยได้ด าเนินการแบ่ง
ออกเป็น 2 ขัน้ตอน ตามความมุ่งหมายของการวิจยั ดงันี ้ 

ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาหลกัสตูรแฝงของครูใหม่ในสถานศกึษานานาชาติ ประเทศไทย 
รูปแบบของหลกัสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ ประเทศไทย และบทบาท
ของผูบ้รหิารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติในประเทศไทย 

ขัน้ตอนที่ 2 การศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่มี
อิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของครูในสถานศกึษานานาชาติในประเทศไทย  

โดยแสดงขัน้ตอนการวิจยัดงัภาพประกอบ 9 
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ขั้นตอนการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 9 ขัน้ตอนการวิจยั 

ขั้นตอนการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลทีไ่ด้ 

ขั้นตอนที ่1 
1. การศกึษาหลกัสตูรแฝงของ
ครูใหม่ในสถานศึกษา
นานาชาติ ประเทศไทย  

2. การศกึษารูปแบบของ
หลกัสตูรแฝงในการอบรมครู
ใหม่ในสถานศกึษา
นานาชาติ ประเทศไทย  

3. การศกึษาบทบาทของ
ผูบ้ริหารต่อหลกัสตูรแฝงใน
การอบรมครูใหม่ใน
สถานศึกษานานาชาติ 
ประเทศไทย 

1.ศกึษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.สรา้งประเด็นค าถามท่ีใชใ้นการ
สมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-dept Interview) 
กบัผูใ้หข้อ้มลูหลกัใชก้ารเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงและมีเกณฑ ์

3.เก็บขอ้มลูโดยการสมัภาษณเ์ชิงลึก โดย
แบบสมัภาษณเ์ชิงลกึแบบก่ึงโครงสรา้ง
ชนิดปลายเปิด (Semi-structured In-
depth Interview Form) 

4. วิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) 
เปรียบเทียบแนวคิดจากการศกึษา
วรรณกรรม 

4. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูแบบ
สามเสา้ (Triangulation) 

1. หลกัสตูรแฝงของครูใหม่
ในสถานศกึษานานาชาติ 
ประเทศไทย  

2. รูปแบบของหลกัสตูร
แฝงในการอบรมครูใหม่
ในสถานศกึษานานาชาติ 
ประเทศไทย  

3. บทบาทของผูบ้ริหารต่อ
หลกัสตูรแฝงในการอบรม
ครูใหม่ในสถานศึกษา
นานาชาติ ประเทศไทย 

ขั้นตอนที ่2 

ศกึษาบทบาทของผูบ้ริหารต่อ
หลกัสตูรแฝงในการอบรมครู
ใหม่ท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ใน
งานของครูในสถานศกึษา
นานาชาติ ประเทศไทย 

1.น าขอ้มลูจากขัน้ท่ี 1 มาออก
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั 
2. น าแบบสอบถามเสนอผูท้รงคณุวฒุิและ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงดา้นเนือ้หา (Content Validity) 
3. ทดลองใชก้บัประชากรที่มีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่าง 30 คน  
4. เก็บขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่าง 127 คน 
5. วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชค้่าสถิติพืน้ฐาน 

ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณู 

(Multiple Correlation) การถดถอยพหคุณู

อย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 

และการถดถอยพหุคณู (Multiple 

Regression Analysis) 

 

 
 

 

บทบาทของผูบ้ริหารต่อ

หลกัสตูรแฝงในการอบรม

ครูใหม่ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

คงอยู่ในงานของครูใน

สถานศึกษานานาชาติ 

ประเทศไทย 
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ขั้นที ่1 การวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาหลักสูตรแฝง รูปแบบของหลักสูตรแฝง
ในการอบรมครูใหม่ และ บทบาทของผู้บริหารต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ใน
สถานศึกษานานาชาติในประเทศไทย 

การวิจัยขั้นตอนนีเ้ป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาหลกัสูตรแฝงของครูใหม่ใน
สถานศึกษานานาชาติในประเทศไทย รูปแบบของหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษา
นานาชาติในประเทศไทย และบทบาทของผู้บริหารต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ ใน
สถานศกึษานานาชาติในประเทศไทย มีรายละเอียดการวิจยั ดงันี ้

1. ขั้นตอนการวิจัยขั้นที ่1  
1.1 ศึกษาเอกสาร ต าราวิชาการ ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งทัง้

ในประเทศและต่างประเทศ เก่ียวขอ้งกับหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับหลกัสูตรแฝง รูปแบบ
ของหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ บทบาทผูบ้รหิารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ 

1.2 สรา้งประเด็นค าถามที่ใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษานานาชาติ ผู้ประสานงานระดับมัธยมศึกษา (MYP) และครูใหม่ มีการน า
ข้อสรุปที่เป็นข้อค้นพบในเบือ้งต้นมาเป็นประเด็นค าถาม จากนั้นน าไปสังเคราะห์และน ามา
วิเคราะห ์สรุปรวมกบัการทบทวนวรรณกรรม ที่เป็นตวัแปรที่ศึกษาเป็นหลกัสตูรแฝงของครูใหม่ใน
สถานศึกษานานาชาติในประเทศไทย รูปแบบของหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษา
นานาชาติในประเทศไทย และบทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ ที่ไดจ้าก
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) รวบรวมขอ้มูลเชิงลึกจากกลุ่มบุคคลตรวจสอบเพื่อ
ยืนยันความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ครบถ้วนของขอ้มูล และความเที่ยงตรงของผลการศึกษา ใน
ประเด็นรายละเอียดที่ส  าคญัและมีเนือ้หาครอบคลมุ อีกทัง้ทราบขอ้มลูในเชิงลึกที่มีรายละเอียดใน
การน ามาวิเคราะหเ์ชิงตรรกะ (Analytical Induction) (สภุางค ์จนัทวานิช, 2552) 

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการการสัมภาษณเ์ชิงลึกในการวิจัยขั้นที ่1  
ในการศึกษาครัง้นีผู้ใ้หข้อ้มูลส าคัญ เพื่อใหท้ราบถึงหลกัสูตรแฝงของครูใหม่ใน

สถานศึกษานานาชาติในประเทศไทย รูปแบบของหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษา
นานาชาติในประเทศไทย และบทบาทของผู้บริหารต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ ใน
สถานศึกษานานาชาติในประเทศไทย โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบดว้ย 3 กลุ่มซึ่ง
เป็นผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key Informants) เพื่อใหไ้ดม้มุมองในเรื่องที่ศกึษาอย่างหลากหลายในฐานะที่
เป็นหลักฐานในการสรา้งธีม (Theme) และการตรวจสอบสามเสา้ ทั้งนีเ้พื่อเพิ่มความเที่ยงตรง
ให้กับงานวิจัย (Creswell, 2005, p. 250) โดยเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ตามเกณฑ ์(Criteria Sampling) โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณาดงัต่อไปนี ้
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1.ผูบ้ริหารระดับมัธยมศึกษาสถานศึกษานานาชาติที่ใชร้ะบบการศึกษาไอบี 
ที่มีประสบการณใ์นการเป็นผูบ้รหิาร ไม่นอ้ยกว่า 10 ปี จ านวน 7 คน 

2. ผูป้ระสานงานในระดับมัธยมศึกษา (MYP) ที่เป็นผู้ด  าเนินการอบรมครู
ใหม่ด้วยตนเอง และมีประสบการณ์ ในการได้รับการประกันคุณภาพจาก องค์การไอบี 
(International baccalaureate) จ านวน 7 คน  

3. ครูใหม่ ที่ท างานในระดับมัธยมศึกษา (MYP) ที่ท างานในสถานศึกษา
ปัจจบุนัไม่เกิน 3 ปี จ านวน 7 คน  

โดยใชร้ะยะเวลาในการสมัภาษณ ์คนละ 50-60 นาที (ประไพพิมพ ์สธีุวสินนทน ์
และ ประสพชยั พสนุนท,์ 2559) ทัง้นีผู้ว้ิจยัสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูจนกว่าจะไดข้อ้มลูที่อ่ิมตวั (Data 
saturation) ซึ่งไม่คน้พบขอ้มลูใหม่หรือไม่มีขอ้สงสยัเกิดขึน้ (องอาจ นยัพฒัน,์ 2551, 233) 

3. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยขั้นที ่1  
การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัขัน้ที่ 1 แบบสมัภาษณเ์ชิงลึกแบบกึ่งโครงสรา้ง

ชนิดปลายเปิด (Semi-structured In-depth Interview Form) เพื่อรวบรวมขอ้มูลที่แสดงใหท้ราบ
หรือแสดงนยัใหท้ราบถึงพื่อศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสตูรแฝงส าหรบัการอบรมครูใหม่ใน
สถานศกึษานานาชาติในประเทศไทย โดยด าเนินการวิจยัตามล าดบัขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1. ศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่
เก่ียวขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัหลกัสตูรแฝง รูปแบบของ
หลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ บทบาทผูบ้รหิารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ 

2. วิเคราะหจ์ากงานวิจัย ของ ราฮิเมน โคบาโนกลู (Rahimen Cobanoglu) 
ในเรื่องลักษณะส าคัญของหลักสูตรแฝง เซเยด ฮุสเซน อบาดี (Seyed Hossein Ebadi) ในเรื่อง
องคป์ระกอบของหลกัสตูรแฝง และคารล์า บรคัสนี์โรวา และปีเตอร ์โนวอทนี (Karla Brucknerova 
and Petr Novotny) เรื่องบทบาทของผูบ้ริหารที่มีต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่  โดยการ
วิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) ก าหนดประเด็นหลกัในการสมัภาษณ์ตามกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ระบรุายการขอ้มลูที่ตอ้งการในแต่ละประเด็นที่ศกึษา 

3. น าขอ้สรุปที่ไดจ้ากการวิเคราะห์บทบาทของผูบ้ริหารที่มีต่อหลกัสูตรแฝง
ในการอบรมครูใหม่จากงานวิจัยมาร่างบทบาทของผูบ้ริหารที่มีต่อหลกัสูตรแฝงในการอบรมครู
ใหม่ ท าร่างแบบสมัภาษณ์และรายการค าตอบ ทัง้นีผู้ว้ิจัยสรา้งตาราง 3 คอลมัน ์เพื่อช่วยในการ
ออกแบบเครื่องมือโดยใส่ค าถามการวิจัยเป็นรายข้อในคอลัมน์แรก วัตถุประสงค์การวิจัยที่



  98 

สอดคลอ้งกบัค าถามแต่ละขอ้ในคอลมันส์อง และใสร่ายการขอ้มลูที่ตอ้งการจากวตัถุประสงคร์าย
ขอ้ในคอลมันส์าม (ชาย โพธิสิตา, 2562, น.172)  

4. สรา้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นประเด็นค าถามที่ใชเ้ป็นแนวทางการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับผูบ้ริหารสถานศึกษานานาชาติ ผูป้ระสานงานระดับ
มธัยมศึกษา (MYP) และครูใหม่ เก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารที่มีต่อหลกัสูตรแฝงในการอบรมครู
ใหม่ และน าเสนอประเด็นค าถามที่ใชใ้นการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (in-depth interview) ที่ครบถว้น  

วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัยขั้นที ่1 
น าร่างประเด็นค าถามที่ใชเ้ป็นแนวทางการการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth 

interview) ใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาพิจารณา และปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษา 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยขั้นที ่1 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการ ดงันี ้
1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจยัในแง่มมุต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อสรา้งกรอบแนวคิดและขอ้ค าถามในการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
2. การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-depth Interview)  

2.1 ผู้วิจัยติดต่อผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) เพื่อนัดเวลาและ
สถานที่สมัภาษณ ์โดยกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่  

2.1.1 กลุม่ผูบ้รหิารระดบัมธัยมศกึษาสถานศกึษานานาชาติที่ใช้
ระบบการศึกษาไอบี ที่มีประสบการณใ์นการเป็นผูบ้ริหาร ไม่นอ้ยกว่า 10 ปี จ านวน 7 คน 

2.1.2 กลุม่ผูป้ระสานงานในระดบัมธัยมศึกษา (MYP) ที่เป็น
ผูด้  าเนินการอบรมครูใหม่ดว้ยตนเอง และมีประสบการณใ์นการไดร้บัการประกนัคณุภาพจาก
องคก์ารไอบี (International baccalaureate) จ านวน 7 คน 

2.1.3 ครูใหม่ ที่ท างานในระดบัมธัยมศกึษา (MYP) ที่ท างานใน
สถานศึกษาปัจจบุนัไม่เกิน 3 ปี จ านวน 7 คน 

2.2 ผูว้ิจยัยืนยนัก าหนดวนั เวลา และสถานที่สมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูส าคญั 
(Key Informants)  

2.3 ผูว้ิจัยท าหนังสือถึงบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
เพื่อออกหนังสือขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้บริหารระดับมัธยมศึกษา
สถานศกึษานานาชาติที่ใชร้ะบบการศึกษาไอบี จ านวน 7 คน ดงัรายนามในภาคผนวก ง 

2.4 ผูว้ิจยัด าเนินการสมัภาษณโ์ดยใชว้ิธีการจดบนัทึกการสมัภาษณผ์ูใ้ห้
ขอ้มูลส าคัญ (Key Informants) และการบันทึกเสียงผ่านโปรแกรม Zoom และ Google Meets 
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โดยปฏิบติัตามประกาศของมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ (ฉบบัที่ 26) ลงวนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 
2564 เรื่อง มาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้โรค COVID-19 อย่างเคร่งครดั ผูใ้หข้อ้มลูหลกั
จ านวน 15 คน เนื่องจากขอ้มูลอ่ิมตวั ซึ่งในงานวิจยัเชิงคณุภาพขอ้มลูจะอิ่มตวัจากการสมัภาษณ์
ผูใ้หข้อ้มลูหลกั จ านวน 9-17 คน (Hennink & Kaiser, 2021) 

2.5 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคัญ (Key Informants) แล้ว
น ามาวิเคราะห ์แยกแยะและจับประเด็น เพื่อใหข้อ้มูลนัน้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) 

5. การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูลในการวิจัยขั้นที ่1 
การจดักระท าในการวิจยัขัน้ที่ 1 

ในการจัดกระท าข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการน าข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษา
เอกสารและข้อมูลจากการจัดการสัมภาษณ์ เชิงลึก (in-depth interview) มาตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชว้ิธีการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Methodological 
Triangulation) ของ เดนซิน (Denzin, 1978) ที่ไดก้ล่าวว่าการตรวจสอบขอ้มูลสามเสา้ คือ การ
แสวงหาความเชื่อถือไดข้องขอ้มลูจากแหลง่ที่แตกต่างกนั โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่  

1. การตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มลู (Data Triangulation) เพื่อพิสจูนว์่า
ขอ้มลูที่ไดร้บันัน้ถกูตอ้งโดยตรวจสอบแหลง่ที่มา 3 แหลง่ ไดแ้ก่  

1.1 การตรวจสอบขอ้มลูในช่วงเวลาที่ต่างกนั เพื่อใหท้ราบว่าขอ้มลูที่
ไดร้บัในช่วงเวลาที่แตกต่างกนัเหมือนกนัหรือไม่  

1.2 การตรวจสอบสถานที่ที่ต่างกนั เพื่อใหท้ราบว่าขอ้มลูที่ไดร้บัใน
สถานที่ที่แตกต่างกนัเหมือนกนัหรือไม่ 

1.3 การตรวจสอบบุคคล เพื่อใหท้ราบว่าบคุคลผูใ้หข้อ้มลูเปลี่ยนไป 
ขอ้มลูจะเหมือนเดิมหรือไม่ ทัง้นีก้ารตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มลู (Data Triangulation) เป็นการ
ตรวจสอบขอ้มลูโดยน าขอ้มลูทัง้ในรูปแบบเอกสาร ผลการสงัเกต ผลการสมัภาษณท์ี่บนัทกึ เก็บ
รวบรวมมาไดจ้ากแหลง่ต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกนั ทัง้ในดา้นเวลา สถานที่โดยตรวจสอบว่า
ขอ้มลูเรื่องเดียวกนัต่างสถานที่กนัจะเหมือนกนัหรือไม่ และจากตวับคุคล มาสรุปรวม เปรียบเทียบ
ความสอดคลอ้ง รวมทัง้เพิ่มเติมประเด็นที่ส  าคญัใหม้ีเนือ้หาสาระที่สมบรูณแ์ละครอบคลมุประเด็น
วิเคราะหท์ี่ก าหนด 

2. การตรวจสอบสามเสา้ด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) เป็น
การตรวจสอบความครบถว้นสมบรูณข์องขอ้มลู หากไม่มีความมั่นใจจากขอ้มลูที่ไดร้บัมา ผูว้ิจยัจะ
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ท าการตรวจสอบข้อมูลโดยการเปลี่ยนผู้สังเกตหรือผู้สอบถาม และตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้
เหมือนกนัหรือไม่  

3. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) เป็นการ
ตรวจสอบที่ยากกว่าการตรวจสอบดา้นอ่ืน ๆ เนื่องจากผูว้ิจยัตอ้งเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่เหมือน
หรืออาจต่างไปจากเดิมในการตีความขอ้มลู ซึ่งตอ้งตรวจสอบว่าหากใชท้ฤษฎีเดิมหรือใชท้ฤษฎีที่
แตกต่างกันสามารถน ามาตีความได้มากน้อยเพียงใด หากการตีความ และสรา้งข้อสรูปอยู่ใน
ระดบัสมมติฐานชั่วคราว (Working Hypothesis) และแนวคิดจะท าไดก้ารตีความท าไดง้่ายขึน้  

4. ดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูลแบบสามเสา้ (Methodological Triangulation) 
เป็นการตรวจสอบดว้ยวิธีการเก็บขอ้มลูที่แตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นการบนัทึกขอ้มลูผ่านการสงัเกต 
การสัมภาษณ์ ซึ่งตอ้งร่วมใชก้ารสังเกตกิริยา ท่าทาง พฤติกรรม และบรรยากาศที่เก่ียวกับผูใ้ห้
ขอ้มูล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศที่ครอบคลุมและเพียงพอในการลงขอ้สรุปผลการศึกษา โดย
ผูว้ิจัยจะตอ้งและน าขอ้มูลทัง้หมดมาประกอบการแปลความหมายร่วมกับการถอดเทป และการ
บนัทึกภาคสนาม รวมถึงตอ้งมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของขอ้มูลโดยวิธีสะทอ้นคิดร่วมกับ
ทีมวิจยั (Member Check) โดยน าขอ้มลูไปใหผู้ใ้หข้อ้มลูอ่าน หรือกลบัไปถามผูใ้หข้อ้มลูซ า้ เพื่อให้
ไดข้อ้มูลที่สอดคลอ้งกับประสบการณ์และความเป็นจริงที่สุดของผู้ให้ขอ้มูล  ก่อนรายงานฉบับ
สมบรูณ ์ 

การตรวจสอบดา้นทฤษฎีแบบสามเสา้ (Theory Triangulation) ใชเ้ทคนิคใน
การวิเคราะหข์อ้มูลโดยการสรา้งรหัสและลงรหัสขอ้มลูนัน้ในการแปลความขอ้มลูแตกต่างกนัเชิง
ปริมาณและคุณภาพ และสรุปเหตุการณ์แต่ละครั้งเป็นความหมายทางภาษา รวมถึงการ
ตีความหมาย นยับรบิทของภาษาไวด้ว้ย (โยธิน แสวงดี, 2558) 

การวิเคราะหข์อ้มลูในการวิจยัขัน้ที่ 1 
การวิเคราะหข์อ้มลูในการวิจยัใชว้ิธีการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) 

เก่ียวกับขอ้มูล ขอ้คิดเห็นการทบทวนวรรณกรรมและการสมัภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 
และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของขอ้มลูดว้ยการตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มลูทัง้ดา้นเวลา สถานที่ 
และบคุคล และดา้นการอิงกบัทฤษฎีที่เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั 
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ขั้นที ่2 การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือวิเคราะหห์าความสัมพันธร์ะหว่างบทบาทของ
ผู้บริหารต่อหลักสูตรแฝงส าหรับการอบรมครูใหมใ่นสถานศึกษานานาชาติในประเทศไทย
กับการคงอยู่ในงาน 

ในขัน้ตอนที่ 2 เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการน าขอ้มลูในขัน้ตอนที่ 1 และ 2 มา
วิเคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหว่างบทบาทของผูบ้รหิารต่อหลกัสตูรแฝงส าหรบัการอบรมครูใหม่ใน
สถานศึกษานานาชาติในประเทศไทยกบัการคงอยู่ในงาน โดยใชส้ถิติสหสมัพนัธพ์หุคณู (Multiple 
Correlation) ซึ่งเป็นสถิติที่ใชห้าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรมากกว่าขอ้มลู 2 ชดุ ไดแ้ก่ขอ้มลูของ
ตัวแปรกับการคงอยู่ในงานของครูใหม่ สถิติการวิเคราะหถ์ดถอยอย่างง่าย (Simple regression 
analysis: SRA) ในการศึกษาผลของตวัแปรรบทบาทของผูบ้รหิารต่อหลกัสูตรแฝงในการอบรมครู
ใหม่ที่มีต่อตัวแปรการคงอยู่ในงานของครู และใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression analysis: MRA) ซึ่งเป็นสถิติที่ใชใ้นการศึกษาผลของตวัแปรบทบาทของผูบ้ริหารต่อ
หลกัสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่มีตัวแปรปัจจัยใดบา้งที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม ซึ่งก็คือ การคง
อยู่ในงานของครู (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2562, น. 359, 374-375) 

1. ขั้นตอนการวิจัยขั้นที ่2 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยัเชิงปรมิาณ 

เพื่อศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่ส่งผล
ต่อการคงอยู่ในงานของครูในสถานศึกษานานาชาติระบบไอบี โดยการน าขอ้มูลในส่วนแรกมา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple correlation) ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารต่อหลักสูตร
แฝงในการอบรมครูใหม่กบัการคงอยู่ในงานของครู เนื่องจากเป็นการหาความสมัพันธ์ระหว่างชุด
ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม วิเคราะหถ์ดถอยอย่างง่าย (Simple regression analysis:SRA) 
ในการศึกษาผลของตวัแปรรบทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่มีต่อตวัแปร
การคงอยู่ในงานของครู และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) เพื่อ
สรา้งสมการพยากรณ์ การคงอยู่ในงานของครู โดยใชบ้ทบาทของผู้บริหารต่อหลกัสตูรแฝงในการ
อบรมครูใหม่เป็นตวัแปรพยากรณ ์(ศิรชิยั กาญจนวาส,ี 2555, น. 258, 262) 

2. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัยขั้นที ่2 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัขัน้ที่ 2 

ประชากรของการวิจัยในครัง้นีเ้ป็นครูใหม่ โดยครูใหม่ หมายถึง ครูชาวไทย
และต่างชาติที่ปฏิบติังานในสถานศึกษานานาชาติหลกัสูตรนานาชาติระบบไอบี โปรแกรม MYP 
จ านวน 7 โรงเรียน ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ สถานศึกษาในกรุงเทพฯ จ านวน 4 โรงเรียน ไดแ้ก่ สถานศึกษา
นานาชาตินิสต ์สถานศึกษานานาชาติเคไอเอส สถานศึกษานานาชาติคอนคอรเ์ดียน สถานศึกษา
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นานาชาติแพนเอเชีย สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ สถานศึกษา
นานาชาติอเมริกันแปซิฟิก และสถานศึกษานานาชาติเปรมติณสูลลานนท์ และสถานศึกษา
นานาชาติในจังหวัดภูเก็ต คือ สถานศึกษานานาชาติยูดับบลิวซี ประเทศไทย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชนไม่เกิน 3 ปี จ านวน 198 คน  

กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัขัน้ที่ 2 
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครัง้นีเ้ป็นครูใหม่ โดยครูใหม่ หมายถึง ครูชาว

ไทยและต่างชาติที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษานานาชาติหลักสูตรนานาชาติระบบไอบี โปรแกรม 
MYP จ านวน 7 โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไม่เกิน 3 ปี 
จ านวน 127 คน ซึ่งผูว้ิจัยหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอรแ์กน 
(Krejcie & Morgan, 1970) ทัง้นีผู้ว้ิจัยใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยการจับสลากรายชื่อครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ สงักัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จากจ านวนประชากรครูใหม่  ในสถานศึกษานานาชาติ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชนจ านวนทัง้สิน้ 198 คน ดงัรายละเอียดในตาราง 3  

ตาราง 5 แสดงจ านวนประชากร ครูใหม่ในสถานศกึษานานาชาติ สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการศกึษาเอกชน 

 สถานศึกษา ประชากร 

1 สถานศึกษานานาชาตินิสต ์ 48 
2 สถานศึกษานานาชาติเคไอเอส 22 
3 สถานศึกษานานาชาติคอนคอรเ์ดียน 41 
4 สถานศึกษานานาชาติแพนเอเชีย 31 
5 สถานศึกษานานาชาตินานาชาติอเมริกนัแปซิฟิก 10 
6 โรงเรียนเปรมติณสลูลานนท ์ 17 
7 สถานศึกษานานาชาติยูดบับลิวซี ประเทศไทย 29 
 รวม 198 
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ทัง้นีใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามมีโรงเรียนจ านวน 1 โรงเรียน
ไม่เข้าร่วมโครงการวิจัย ดังนั้น การจับสลากรายชื่อครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 6 โรงเรียนจากจ านวนประชากรครูใหม่
ในสถานศกึษานานาชาติ สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน 

3. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยขั้นที ่2  
การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัขัน้ที่ 2 

เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษา แบบสอบถามที่ สร้างขี ้น ใน รูปแบบของ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อวัดบทบาทของผูบ้ริหารหลกัสูตรแฝงของ
การอบรมครูใหม่ต่อการคงอยู่ในงาน การหาคุณภาพของเครื่องมือเป็นการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม (Content Analysis) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน และ
ต รวจสอบความ เชื่ อมั่ น  (Cronbach’s Alpha Reliability) โด ยการน า ไป ใช้ท ดลองกั บ
กลุ่ ม เป้ าหมาย  จ านวน  30 คน  เครื่องมื อที่ ใช้ในการวิจัย เป็นลักษณ ะแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที่  1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ในลักษณะแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) โดยสอบถามเก่ียวกับ เพศ อายุ วิทยฐานะ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
และประสบการณใ์นการท างาน  

ตอนที่  2 บทบาทของผู้บริหารต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ 
ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ ระดับความ
เป็นจรงิมากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สดุ 

ตอนที่ 3 การคงอยู่ในงาน ของครูในสถานศึกษานานาชาติในประเทศ
ไทย ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ ระดับ
ความเป็นจรงิมากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สดุ 

ขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ 
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และบทความ เก่ียวกับการคง

อยู่ในงานของครูในสถานศกึษานานาชาติ 
2. สงัเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎี และขอ้มลูต่าง ๆ เพื่อก าหนดเป็นนิยามศพัท์

เฉพาะ และสรา้งแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) เก่ียวกับการคงอยู่ในงาน
ของครูในสถานศึกษานานาชาติ ของลิเคิรท์ (Likert) และแบบสอบถามจากต าราของบุญชม ศรี
สะอาด (2556, น. 121)  
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3. น าแบบสอบถามเสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบการใชส้  านวนภาษา ความถกูตอ้ง ความครอบคลมุตามขอบเขตและนิยามศพัท ์

4. น าแบบสอบถามที่ ได้ปรับปรุงตามค าแนะน าของคณะกรรมการผู้
ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ส่งให้ผู ้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนือ้หา 
(Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยวัดจากค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
จุดมุ่ งหมายที่ ต้องการวัด  (Index of item objective congruence: IOC) รวม ไปถึ งความ
ครอบคลุมของขอ้ค าถามและความชัดเจนทางภาษา โดยค่าดัชนี IOC ที่ไดเ้ป็นค่าเฉลี่ยที่ไดจ้าก
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยค่าดัชนี IOC มี 3 ระดับ ได้แก่ คะแนน 1 (สอดคล้อง) 
คะแนน 0 (ไม่แน่ใจ) และคะแนน -1 (ไม่สอดคลอ้ง) โดยการก าหนดค่าของความสอดคลอ้งตัง้แต่ 
0.60 - 1.00 เป็นเกณฑท์ี่ยอมรบัได ้

5. น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบัประชากรที่
มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วน าไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  
ของแบบสอบถามโดยใชส้ตูรสมัประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) 
(Cronbach, 1990) 

วิธีการหาคณุภาพเครื่องมือในการวิจยัขัน้ที่ 2 
1. น าแบบสอบถามบทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครู

ใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของครูในสถานศกึษานานาชาติในประเทศไทยที่สรา้งขึน้เสนอ
ผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้รงคุณวฒุิ จ านวน 5 คน พิจารณาเพื่อหาค่าความสอดคลอ้งและตรงกับสิ่งที่
ต้องการวัดที่ เรียกว่า ค่า IOC (Index of Item Objectives Congruence) โดยพิจารณาจากค่า 
IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไปจึงจะถือว่าขอ้ค าถามนัน้เป็นตวัแทนของสิ่งที่ตอ้งการวดั ทัง้นีแ้บบสอบถาม
มีค่า IOC มากกว่า 0.50 ขึน้ไปทกุขอ้ 

2. ปรบัแบบสอบถามบทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสูตรแฝงในการอบรม
ครูใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของครูในสถานศึกษานานาชาติในประเทศไทย  ตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญและทรงคณุวฒุิ ซึ่งพบว่าไดค่้า IOC ระหว่าง 0.60- 1.00 ทกุขอ้  

3. น าแบบสอบถามบทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครู
ใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของครูในสถานศึกษานานาชาติในประเทศไทย  ที่มีความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้หาตามวตัถุประสงคไ์ปหาค่าความเชื่อมั่นโดยน าไปทดลองใช ้(Try Out) กับกลุ่ม
ตวัอย่างในสถานศกึษานานาชาติหลกัสตูรนานาชาติระบบไอบี โปรแกรม MYP จ านวน 7 โรงเรียน 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชนไม่เกิน 3 ปี ที่ไม่ไดเ้ป็นกลุม่ตวัอย่างในการ
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วิจยัครัง้นี ้จ  านวน 30 คน แลว้น าขอ้มลูมาวิเคราะหเ์พื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
โดยใชค่้าสมัประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Alpha Cronbach Coefficient) ไดค่้า .898 

4. ปรบัแบบสอบถามแลว้น าเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อ
น าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูกบักลุม่ตวัอย่างต่อไป 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยขั้นที ่2 
การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการ ดงันี ้

1. ผูว้ิจัยท าหนังสือถึงบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อ
ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ในดา้นการบริหารการศึกษา 
ดา้นหลกัสูตรและการสอน และดา้นการบริหารสถานศึกษานานาชาติ ในการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจยั จ านวน 5 คน ดงัรายนามในภาคผนวก ง 

2. ผูว้ิจัยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกสถ์ึงบริหารระดับมัธยมศึกษาสถานศึกษา
นานาชาติ เพื่อขอทดลองใชเ้ครื่องมือ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างในสถานศึกษานานาชาติที่ไม่ได้
เป็นกลุม่ตวัอย่างในการวิจยั จ านวน 7 โรงเรียน รวม 30 คน 

3. ผู้วิจัยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขอความร่วมมือกับผู้อ  านวยการ
สถานศึกษานานาชาติหลกัสูตรนานาชาติระบบไอบี โปรแกรมเอ็มวายพี  เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างรวมจ านวน 127 คน โดยอา้งถึงหนังสือจาก
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒฉบบัที่ใชใ้นการทดลองขัน้ที่ 1 

4. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม ผู้วิจัยน าส่งแบบสอบถามเป็น
แบบฟอรม์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังโรงเรียนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง และขอความอนุเคราะห์ให้ตอบ
แบบสอบถามและส่งแบบสอบถามกลับคืน  เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด 
(COVID-19) และตามประกาศของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ฉบบัที่ 30 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2564 โดยผูว้ิจยัไดติ้ดตามและยืนยนัการส่งกลบัคืนของแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสก์ลบัมา 
127 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 

5. การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูลในการวิจัยขั้นที ่2 
ผูว้ิจยัด าเนินการจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้

1. การจดักระท าขอ้มลู ผูว้ิจยัด าเนินการจดักระท าขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม หลังจากนัน้น า

แบบสอบถามมาลงรหสั (Coding) ทัง้ 3 ตอน โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้
5 หมายถึง ระดบัมากที่สดุ 
4 หมายถึง ระดบัมาก 
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3 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบันอ้ย 
1 หมายถึง ระดบันอ้ยที่สดุ 

ขัน้ตอนที่ 2 บนัทกึขอ้มลูและวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงบรรยาย 

(Descriptive Statistic) ดงันี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถาม วิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่าความถ่ี 

(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage)  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสูตรแฝงใน

การอบรมครูใหม่  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายด้านและรายข้อโดยก าหนดเกณฑ์ดังนี ้(บุญชม ศรี
สะอาด, 2556, น. 121)  

4.51-5.00 หมายความว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
3.51-4.50 หมายความว่า อยู่ในระดบัมาก 
2.51-3.50 หมายความว่า อยู่ในระดบัปานกลาง 
1.51-2.50 หมายความว่า อยู่ในระดบันอ้ย 
1.00-1.50 หมายความว่า อยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการคงอยู่ในงานของครูใหม่ วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติวิเคราะหค่์าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เป็นรายดา้นและรายขอ้โดยก าหนดเกณฑด์งันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2556, น. 121)  

4.51-5.00 หมายความว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
3.51-4.50 หมายความว่า อยู่ในระดบัมาก 
2.51-3.50 หมายความว่า อยู่ในระดบัปานกลาง 
1.51-2.50 หมายความว่า อยู่ในระดบันอ้ย 
1.00-1.50 หมายความว่า อยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

3. วิเคราะห ์สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์ระหว่างบทบาทของผูบ้รหิารต่อหลกัสตูร
แฝงของการอบรมครูใหม่รายด้าน กับการคงอยู่ในงานของครู (Pearson Product Moment 
Correlation) วิเคราะหค่์าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์พหุคูณ (Multiple correlation) ระหว่างบทบาท
ของผูบ้รหิารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่กบัการคงอยู่ในงานของครู  
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4. วิเคราะหก์ารถดถอยอย่างง่าย (Simple regression) โดยมีตวัแปรบทบาท
เป็นตวัแปรพยากรณแ์ละการคงอยู่ในงานของครูใหม่เป็นตวัแปรเกณฑ ์ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 

5. วิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใชบ้ทบาท 
รายดา้น เป็นตัวเป็นนตวัแปรพยากรณแ์ละการคงอยู่ในงานของครูใหม่เป็นตวัแปรเกณฑ์ ที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูในการวิจยัขัน้ที่ 2 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้ใชโ้ปรแกรมสถิติส าเรจ็รูป ใน

การหาค่าสถิติต่าง ๆ ดงันี ้
1. วิเคราะหข์อ้มูลดา้นสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีหา

ค่าความถ่ี (frequency) และค่ารอ้ยละ (percentage) 
2. วิเคราะหข์อ้มลู โดยน าคะแนนที่ไดใ้นการตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์

หาค่าเฉลี่ย (mean) ของกลุ่มตัวอย่าง และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
ของกลุม่ตวัอย่าง 

3. การวิเคราะหข์อ้มูล เป็นการวิเคราะหด์ว้ยสถิติเชิงบรรยาย โดยใชก้าร
วิเคราะหค่์าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบทบาทของผูบ้ริหารในเรื่องหลกัสูตรแฝงของ
การอบรมครูใหม่ แบบเพียรส์นั วิเคราะหส์มัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารต่อ
หลักสูตรแฝงของการอบรมครูใหม่ รายด้าน กับการคงอยู่ในงานของครู (Pearson Product 
Moment Correlation) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple correlation) 
ระหว่างบทบาทของผูบ้รหิารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่กบัการคงอยู่ในงานของครู  

4. การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple regression) เพื่อสรา้ง
สมการพยากรณอ์ย่างง่ายของการคงอยู่ในงานของครูโดยใชบ้ทบาทของผูบ้รหิารต่อหลกัสตูรแฝง
ในการอบรมครูใหม่ในภาพรวมเป็นตวัแปรพยากรณ ์ 

5. การวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณู (Multiple regression analysis) ดว้ย
วิธี การคดัเลือกเขา้ (Enter) เพื่อสรา้งสมการพยากรณ ์การคงอยู่ในงานของครู โดยใชบ้ทบาทของ
ผูบ้รหิารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่รายดา้นเป็นตวัแปรพยากรณ ์

 



 

บทที ่4  
ผลการศึกษา 

การวิจยัในครัง้นี ้เป็นการวิจยัเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสตูรแฝงในการ
อบรมครูใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของครูในสถานศกึษานานาชาติ ประเทศไทย ผูว้ิจยัใช้
การวิจัยแบบแบบผสานวิธีเชิงคุณภาพและปริมาณ (Mixed Methods Approach: Qualitative 
and Quantitative Research Design) แ บ บ แผน ล าดั บ ขั้ น ต อน เชิ ง ส า รวจ  (Exploratory 
Sequential Design) ซึ่งมีล  าดบัขัน้ตอนการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงัต่อไปนี ้

1. สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
2. การวิเคราะหข์อ้มลูและผลการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล มีดังต่อไปนี้ 
b  หมายถึง  สมัประสิทธิ์การถดถอยจากคะแนนดิบ 
β  หมายถึง  สมัประสิทธิ์การถดถอยจากคะแนนมาตรฐาน 
t  หมายถึง  ค่าสถิติทดสอบท ี
R2 หมายถึง ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณู 
R หมายถึง ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่าย 
F หมายถึง  ค่าสถิติทดสอบเอฟ 
HCI  หมายถึง  บทบาทของผูบ้รหิารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ 
HCI 1 หมายถึง  บทบาทของผูบ้ริหารต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ด้าน

การสนบัสนนุครูใหม่ใหเ้ขา้สูก่ระบวนการวิชาชีพ ผ่านการเลือกครูพี่เลีย้ง (Mentor)  
HCI 2 หมายถึง  บทบาทของผูบ้ริหารต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ด้าน

การบรหิารและการพฒันาหลกัสตูรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 
HCI 3 หมายถึง  บทบาทของผูบ้ริหารต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ด้าน

การสรา้งบรบิททางสงัคมในโรงเรียน 
HCI 4 หมายถึง  บทบาทของผูบ้ริหารต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ด้าน

การประเมินการอบรมครูใหม่ 
HCI 5 หมายถึง  บทบาทของผูบ้ริหารต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ด้าน

การสรา้งบรรยากาศในการท างานและเป็นแบบอย่างของครูใหม่ 
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HCI 6  หมายถึง  บทบาทของผูบ้ริหารต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ด้าน
การสรา้งความสมดลุในการท างานและการด าเนินชีวิต 

RET  หมายถึง  การคงอยู่ในงานของครูใหม่ 

2. การวิเคราะหข์้อมูลและผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูโดยแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้

ขัน้ตอนที่ 1 การวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาหลกัสตูรแฝงของครูใหม่ในสถานศึกษา
นานาชาติ รูปแบบของหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ และบทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสตูรแฝง
ในการอบรมครูใหม่ในสถานศกึษานานาชาติ ประเทศไทย 

ขัน้ตอนที่ 2 การวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารต่อ
หลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในงานของครูในสถานศึกษานานาชาติใน
ประเทศไทย 

ขั้นตอนที ่1 การวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาหลักสูตรแฝงของครูใหม่ใน
สถานศึกษานานาชาติ รูปแบบของหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ และบทบาทของ
ผู้บริหารต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ ประเทศไทย 

ผูว้ิจัยไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และจากการ
จดัสมัภาษณเ์ชิงลึก (in-dept interview) ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในการวิจยั (Key Informants) แบ่งเป็น 
3 กลุ่ม รวมจ านวนผูใ้หข้อ้มูล 15 คน ประกอบดว้ย กลุ่มผูบ้ริหารระดับมัธยมศึกษาสถานศึกษา
นานาชาติที่ใชร้ะบบการศึกษาไอบี จ านวน 6 คน กลุ่มผูป้ระสานงานในระดบัมธัยมศึกษา (MYP) 
จ านวน 4 คน และกลุ่มครูใหม่ที่ท างานในระดบัมธัยมศึกษา (MYP) จ านวน 5 คน จากแบบบนัทึก
การสมัภาษณท์ี่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ลกัษณะขอ้ค าถามเก่ียวกบัหลกัสตูรแฝงของครูใหม่ในสถานศึกษา
นานาชาติ รูปแบบของหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ และบทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสตูรแฝง
ในการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ ประเทศไทย และตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangular Check) ประกอบดว้ย การตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) โดย
ตรวจสอบแหล่งที่มา 3 แหล่ง ไดแ้ก่ 1) การตรวจสอบขอ้มลูในช่วงเวลาที่ต่างกนั 2) การตรวจสอบ
สถานที่ที่ต่างกัน และ 3) การตรวจสอบบุคคล และการตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory 
Triangulation) 

ผลการสังเคราะห์หลักสูตรแฝงของครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ โดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก จากผูใ้หข้อ้มูล จ านวน 15 คน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า หลักสูตรแฝง
ส าหรบัครูใหม่ในสถานศกึษานานาชาติในประเทศไทยมีดงัต่อไปนี ้
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1. ความรูใ้นการปฏิบติังานใหม้ีผลส าเรจ็ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น 3 
ดา้น ไดด้งัต่อไปนี ้ 

1.1 ความรูด้้านวิชาการ เป็นความรูด้า้นหลักสูตรของโรงเรียน การจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผล และผูเ้รียน เป้าประสงคห์ลักที่ตอ้งการใหเ้กิดในผูเ้รียนในการ
จดัการเรียนการสอน ดงัค าพดูของผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงันี ้

  
“ They absorb our kind of approach to teaching and learning through the 

interaction with those other teachers so the other teachers are informally modeling what 
it looks like to operate from the collaborative culture and sharing resources”. (02) 

 
“Informal learning is happening between the conversation of the teachers in the 

same department. So normally that we say this is how we do this in terms of reporting, 
recording, this is how we communicate with the students. This is how we conduct online 
lessons; this platform we have”. (05) 

 
1.2 ความรูด้า้นองคก์าร และการบริหารจดัการ เป็นความรูด้า้นขอบเขตของ

งานที่ผู ้สอนตอ้งรบัผิดชอบ ความรูด้า้นสายงาน ผูบ้ังคับบัญชา และอ านาจของผู้บังคับบัญชา 
นโยบายของสถานศกึษาและความคาดหวงัของสถานศกึษา ดงัค าพดูของผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงันี ้

 
“การเรียนรูท้ี่เกิดขึน้ภายในโรงเรียนก็ถา้เป็นในลักษณะถา้เป็นสายงานเนี่ยเราก็จะรูถ้ึง 

Channel ของเราก่อนว่าของเราเนี่ยอยู่ในอยู่ในแผนกไหน ถ้าเรามีปัญหาอะไรเราจะสามารถ 
Report ปัญหาของเรา” (03) 

 
 “I try to emphasize with the teachers is, you know, their behavior, the way they 

look, the way they conduct themselves, the words they say, the way they say things. 
And we're there just to guide our students to the top of the level of education we can, 
but parts of the teacher’s personalities, their way of doing things, their outlook does 
affect the student learning”. (07) 
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1.3 ความรูด้า้นความรูท้างเทคโนโลยี เป็นความรูท้างดา้นการจัดการเรียน
การสอนในชัน้เรียนที่ใชเ้ทคโนโลยีและการสอนออนไลนใ์นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 
19 ดงัค าพดูของผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงันี ้ 

 
“So normally that we say this is how we do this in terms of reporting, recording, 

this is how we communicate with the students. This is how we conduct online lessons, 
this platform we have”. (05) 

 
“There's a lot of technology, like tech skills, that they're teaching the kids, we 

follow Common Sense Media, for digital citizenship, right. But that's digital citizenship for 
the actual teaching of tech tools.  We don't have like a specific framework or, or, or 
content that we follow.  So I think a big part of the hidden curriculum that teachers 
employ in teaching and learning is in the tech tools”. (09) 

 
 “And so there are all these tools that you can use to help you that I didn't know 

anything about. Do you know, like applications or ways? Yeah, games like Kahoot these 
little games. So a lot of those I just learned from other people, seeing other people”. (11) 

 
2. ทัศนคติที่เป็นประโยชนต่์อการด าเนินงาน เป็นทศันะที่เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพครู

ทางดา้นบวก โดยพบว่าครูมีทัศนคติที่ดีต่อความเป็นนานาชาติของโรงเรียน การท างานใหส้  าเร็จ
ลลุ่วง บรรยากาศการท างานที่เป็นมิตร การไดร้บัการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร สถานที่และอปุกรณท์ี่
ครบครนัท าใหค้รูรูส้กึพรอ้มในการท างาน ดงัค าพดูของผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงันี ้

 
“If the teachers are British and I’m American or I’m more American and they’re 

more British.  That’s changed the whole feel of the school.  So I think that part of this 
induction time is that inferior feeling, the innate feeling. It never spoken, but it’s just the 
general view of who your colleagues are and what they bring to the table”. (06) 

 
“Those attitudes about how to get things done and who to go to”. (09) 
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“It's all about connections here.  And relationships, you know, and the nature 

aspects of people probably want to send their kids because you have this community”. 
(12) 

3. ทัศนคติที่ลดทอนประสิทธิภาพในการท างานของครู เป็นทัศนคติในดา้นลบที่
ส่งผลให้ครูเกิดความกังวลใจและความสงสัยเรื่องการปฏิบัติงาน โดยเป็นเรื่องการสื่อสารที่
แตกต่างกนัระหว่างระดบัชัน้ ดงัค าพดูของผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงันี ้

 
 “การติดต่อผู้ปกครองของผู้บริหารสองโปรแกรมแตกต่างกันท าให้สับสนว่าครูติดต่อ

ผูป้กครองเองไดห้รือไม่ได ้อนันีท้  าใหเ้กิดความยุ่งยาก” (03) 
 
“It’s hard because we are starting online to get to know too many people.  It 

seems like right now the school is trying to get into a direction.  It seems like we use 
different resources, some use Zoom, some use Google Meets, some use Class book, 
some use strictly ManageBac.  Seems like there’s a little bit of not a hundred percent 
same direction and it’s doesn’t cost me any anxiety as a new teacher”. (06) 

 
4. บรรทัดฐานทางสงัคมในการก าหนดพฤติกรรมของครู ต่อผูบ้ังคับบัญชา ต่อ

การปฏิบัติงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อการสื่อสารกับนักเรียน ซึ่งอาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของครูอันเนื่องมาจากบรรทัดฐานทางสงัคมของสถานศึกษา ดังค าพูดของผูใ้หข้อ้มูล
หลกัดงันี ้

 
“Informal learning for our new teachers would mostly be how they learned about 

our school climates.  That’s not something that we teach, we don’t give the session on 
school climates and culture to our new teachers. They just kind of absorb that as they go 
through the orientation program and also some sort of collaboration.” (02) 

 
“ New teachers, pretty quickly, within about two weeks when it comes to the 

systme that we use and the process and procedures and the paperwork”. (08) 
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5. ค่านิยมองค์กรที่ส่งผลต่อปฏิบัติงานของครูใหม่ เป็นความเชื่อขององค์กร 

ความเป็นครูมืออาชีพ ตรวจสอบตนเอง และมีทัศนคติดา้นบวกต่อการปฏิบติังาน ดังค าพูดของ
ผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงันี ้

 
 “ It was just kind of like unspoken thing and this is regardless of what school 

you're at.  I think it's important as a teacher to remain positive because our attitude is 
absorbed by the students.  You just got to stay positive, he's got to be positive, you 
know, it's not like written in the thing that's just like, Yeah, but he's, he'd make me feel 
good about I'm doing the right thing.” (08) 

 
“ I think sometimes you have to kind of just use your common sense and take 

responsibility. It's not being you're not being directed from above”. (12) 
 

ส าหรับรูปแบบของหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ 
ประเทศไทย พบว่า รูปแบบการอบรมที่เกิดขึน้มีเป้าหมาย เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและพัฒนาไป
ตามล าดับขั้นสู่ความภาคภูมิในการท างานและความภาคภูมิใจแห่งตน ท าให้ครูมีความเขา้ใจ
วฒันธรรมประเทศเจา้บา้น ท าใหค้รูพรอ้มที่จะสอน และการประเมินแบบไม่เป็นทางการ  

1.เปา้หมายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและพฒันาไปตามล าดบัขัน้สูค่วามภาคภูมิใจใน
การท างานและความภาคภมูิใจแห่งตน ประกอบไปดว้ย เปา้หมาย 4 ดา้นดงัต่อไปนี ้

1.1 ความต้องการทางกายภาพ ได้แก่  การเปิดบัญชี การมีที่พัก การ
ช่วยเหลือครูในทุกมิติก่อนที่ครูจะยา้ยมาท างาน ช่วงยา้ย และในระหว่างการท างานเพื่อใหเ้กิด
ความสะดวกสบายในการพ านกัอาศยัในประเทศไทย ดงัค าพดูของผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงันี ้

 
“We do have one or two weeks’  induction programme and so it’s two weeks 

because there are some sessions o get them settled about banking, HR, finding 
housing, and apartment, Thai culture and Thai studies, and things like that”. (02) 
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“So we really do things like make sure their visas, their banking, how do they 
get groceries”. (13) 

 
1.2 ความรูส้ึกมั่นคงปลอดภัย เป็นการลดความกังวลของครูในเรื่องการ

จดัการเรียนการสอนในระบบ IB เปิดโอกาสใหค้รูไดเ้ลือกท ากิจกรรมในช่วงสุดทา้ยของแต่ละวัน
ตามความต้องการ สรา้งความรูส้ึกห่วงใย ให้ครูรูส้ึกว่าตัวเองเป็นคนส าคัญ ท าให้เกิดความ
ไวว้างใจ ดงัค าพดูของผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงันี ้

 
“It's really focusing on making sure that they're okay. And if all their basic needs 

are met, then we can start discussing, you know, bringing them on board with things like 
the mission and vision of the school, and aligning their teaching and whatever role 
they're taking on, then we can support them and slowly build that up second, to their 
basic needs”. (12) 

 
“Even when we think of the new student staff orientation week, where they are 

just special, and there's no one else distracting them, we probably spend over 50%  of 
the time on what we would call social events, meeting their basic Maslow, higher order 
of needs.  And then the first couple of days I as principal, even though I'm present in 
those in a couple of those sessions, is really has nothing to do with their teaching and 
their curriculum and things like that.  We don't even let them come to their classes, 
classrooms, yet. We prevent them from that, because the natural tendency is, oh, I want 
to get into my classroom, I want to start work”. (13) 

 
1.3 ความตอ้งการการยอมรบัและรูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร ผ่านการสรา้ง

ความสมัพนัธร์ะหว่างครูใหม่กบัทกุคนในองคก์ร ดงัค าพดูของผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงันี ้
 
“ I think the underlying message there that we're trying to communicate is, you 

know, you're not just an employee, you're a human being, and, and we value you, 
because, you know, you're a human being, and these other things are also important. 
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And probably until we get these other things taken care of, you're not going to be your 
best self. Anyways, you know, you're worried about childcare for your kids, you're, you 
know, worried about, you know, being ran out of contact solution, and you don't know 
where to buy it, you can't speak Thai and, you know, so I think that initially, some people 
thought it was kind of like warm and fuzzy, but I think it really is strategic, you know, they 
will leave those three days, feeling more connected to senior leadership, and, you know, 
not feeling intimidated or afraid or whatever. And they'll have a much better sort of 
complete understanding of who do I go to, to ask questions. And I think that's actually  
a really good outcome of an induction because all the other stuff recovering, they just, 
they would forget it. And they wouldn't learn it until six weeks later anyways”. (04) 

 
“The very first thing that we do is we have a social gathering as nothing It's not 

even on campus, it's just in an informal setting. And where it is about just getting to know 
them and then getting to know each other as a new staff cohort”. (13) 

 
1.4 ความต้องการให้ครูใหม่ เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงาน เรียนรู้

ตลอดเวลาในการท างานเพื่อใหเ้กิดความภาคภมูิใจแห่งตน ดงัค าพดูของผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงันี ้
 
“เปิดโอกาสใหค้รูไดม้ี Choice ในการจะเลือกว่าตวัเองจะเขา้ PD ไหนถา้เป็นยกตวัอย่าง 

PD ที่เป็น in House service อะไรแบบนีเ้ขาก็จะมีโปรแกรมให้แล้วครูก็ไป sign up ว่าจะเขา้ที่
ไหน” (03) 

 
“We start to build in that agency that they can start to take over that role. And 

it's not just us taking care of them. But then they can start to take care of some of their 
own things”. (13) 

 
2. ท าใหค้รูมีความเขา้ใจวฒันธรรมประเทศเจา้บา้น โดยจดัหวัขอ้การอบรม การ

เรียนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย การพาไปรบัประทานอาหารไทย การพาไปดูการแสดง และ
รวมทัง้ การแต่งกายในสงัคมไทย ดงัค าพดูของผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงันี ้
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“We have resettlement sessions, so that would be some basic Thai lessons, 

Thai culture and language. learned about how casual or formal the school is based on 
how people are dressed.  They learned about how people greet one another and treat 
one another with respect. And you see people giving the WAI or greeting each other as 
you gave them your around the campus”. (02) 

 
“If they're brand new to the country, we even do some basic language, 

instruction, and some cultural pieces, as well as just some social things”. (13)  
 

3. ท าให้ครูพร้อมที่จะสอน การอบรมที่ เน้นการสอนทักษะ การวัดผล
ประเมินผลแบบ IB และคณุลกัษณะผูเ้รียน ใชก้ระบวนการกลุ่ม ใหค้รูไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู ้จดัแต่
ละช่วงการอบรมโดยค านึงถึงค่านิยมองคก์ร และการที่ผูอ้บรมเป็นตัวอย่างที่ดีในการจดัการเรียน
การสอนออนไลนภ์ายใตส้ถานการณโ์ควิด ดงัค าพดูของผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงันี ้

 
“We used the number of tools like we use Padlet, Kahoots, Google Jamboard, 

breakout rooms, and polls.  That something I did intentionally for them to learned 
informally. I don’t want to say “Hey, we are not in school. So use a lot of tools and we 
expected you to be good at technology” .  But I modeled that room my own used of 
technology in their own way of teaching”. (02) 

 
“We structure it around that and we structure it under the IB profile, the 10 

attributes.  So everything we do is always like with a teaching and learning and like 
collaborative focus.  I think the unseen attitudes and skills picked up the unseen 
knowledge picked up about the school is that we know what we're doing and that and 
that we care about people. And that goes to our core value of community”. (09) 

 
4. การประเมินอย่างไม่เป็นทางการ โดยผูบ้ริหารประเมินครูใหม่เป็นระยะ

แบบไม่เป็นทางการ ดงัค าพดูของผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงันี ้
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“เป็นความรบัผิดชอบก็ใหใ้หค้วามใหค้วามไวว้างใจใหค้วามเป็น Professional ของเรา

ในการท างานและการมา observe ก็จะไม่ค่อยมีมากสกัเท่าไหรใ่นปีแรกที่ผ่านมาค่ะแลว้ก็มีในช่วง
ของการเช็คอินในฐานะที่ครูใหม่ก็จะมีการเช็คอินที่ผ่านมาไม่ไดเ้ช็คอินกบัเอ็นวายพี coordinatior 
หรือผูบ้ริหารทางมธัยมก็ไดเ้ช็คอินกบัทางระดบัประถม PYP Coordinator เหมือนเป็นพี่เลีย้งใหเ้รา
เช็คอินก็จะถามถามว่าเราไดเ้รียนรูอ้ะไรบา้งเราไดม้ีความรูส้ึกว่าเราพัฒนาตัวเองในดา้นไหนก็มี
ค าถามไกดใ์หเ้รา reflect ตวัเองไปค่ะ” (03) 

  
“We're trialing a mentoring program, that is a check in over the three month 

probationary period for an all new staff. And so we have a checklist of things that we go 
through. And one of the aspects to that is, is understanding the professional 
development needs of the new staff”. (13) 

 
ในด้านบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ใน

สถานศึกษานานาชาติในประเทศไทย พบว่า ผูบ้ริหารมีบทบาทอยู่ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การสนบัสนุนครู
ใหม่ใหเ้ข้าสู่กระบวนการวิชาชีพ ผ่านการเลือกครูพี่ เลีย้ง (Mentor) การบริหารและการพัฒนา
หลักสูตรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏให้เห็นไดช้ัดเจน การสรา้งบริบททางสังคมในโรงเรียน  การ
ประเมินการอบรมครูใหม่ การสรา้งบรรยากาศในการท างานและเป็นแบบอย่างของครูใหม่ และ
การสรา้งความสมดลุในการท างานและการด าเนินชีวิต 

1. การสนับสนุนครูใหม่ให้เข้าสู่กระบวนการวิชาชีพ ผ่านการเลือกครูพี่ เลีย้ง 
(Mentor) หมายถึง การที่ผูบ้ริหารมีระบบการเลือกครูพี่เลีย้งที่ยืดหยุ่น โดยครูพี่เลีย้งสนับสนุนครู
ใหม่ทั้งในระดับอาชีพและระดับส่วนตัว เพื่อใหค้รูใหม่ปฏิบติังานไดท้ันที เป็นผูป้ระสานสัมพันธ์
ระหว่างครูใหม่กับทุกฝ่ายในโรงเรียน และเปิดโอกาสใหค้รูใหม่ไดต้กลงร่วมกับครูพี่เลีย้งในการ
ปฏิบติังานรว่มกนั ดงัค าพดูของผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงันี ้

 
“I try to find at least someone that's got four or five years, you know, being at 

the school because they they're going to make a better mentor because they can 
answer your questions better than someone that's only been there one or two years”. 
(07) 



  118 

 
“And that's really a lot of times connected with who they look for, as mentors or 

who they look for as peers. There's some teachers who are very good with Flipgrid, for 
example. And if that person was able to work with the mentee, or mentor or you know, 
just peer even, then you see that they become like a small group who are really adept 
with Flipgrid. we do is we structure like the framework, we build the framework, and it's 
around the values, it's around the profile”. (09) 

 
2. การบริหารและการพฒันาหลกัสตูรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 

หมายถึง การที่ผูบ้ริหารมีพฤติกรรมที่แสดงใหค้รูใหม่เห็นว่าการอบรมครูใหม่เป็นสิ่งส  าคญั โดยจดั
ใหม้ีต าแหน่งผูป้ระสานงานในการเริ่มตน้การท างานของครูใหม่ ร่วมออกแบบหลกัสตูรการอบรม
ครูใหม่กับผู้ที่ เก่ียวข้อง และการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพเป็นส่วนส าคัญของวิชาชีพครู
โดยเฉพาะครูในระบบไอบี ดงัค าพดูของผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงันี ้

 
“They also have access to our transition coordinator, who will talk about the 

general aspects of transitioning into school and all the wonderful and unusual things that 
occur within our school. They're the central point which all of them revolve around and 
work to, and then when they enter the school grounds, or when the school officially 
begins”. (01) 

 
“We have a new teacher orientation. So one week before all of the other 

teachers come, the new teachers come and meet with administrators and different key 
people from the school. We also assign them buddies. So one buddy is a social buddy 
somebody to show them good restaurants and were to have some relaxing time and fun. 
The other buddy This is a new system we started this year. And the other buddy is a 
work buddy somebody who can show you where to get materials or make sure that 
you're doing okay with any documentation that needs to happen and things like that. So 
that's how we try to support so through an extra week of orientation and through 
mentoring and buddies”. (14) 
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3. การสรา้งบริบททางสงัคมในโรงเรียน หมายถึง การที่ผูบ้ริหารมีพฤติกรรมหรือ
ค าพดูที่แสดงใหค้รูใหม่เห็นว่าเป็นบุคคลส าคญัในการพฒันาโรงเรียน เปิดโอกาสใหค้รูใหม่ไดเ้ลือก
พัฒนาตนเองไดเ้ต็มตามศักยภาพ และใหค้รูใหม่ไดร้่วมพัฒนาโรงเรียนร่วมกับทุกคนในโรงเรียน 
เพื่อใหค้ณุค่ากบัครูใหม่ ใหค้รูใหม่ไดม้ีการรบัรูถ้ึงความสามารถของตนเอง ดงัค าพดูของผูใ้หข้อ้มลู
หลกัดงันี ้

 
“I celebrate so those are for me to thank faculty that are doing extraordinary 

things which is quite often also to celebrate things that are occurring so they kind of 
hearing the positives and so they kind of feel affirmed and validated as they should be . I 
want them to know that I trust them. If I didn't trust them, I wouldn't have hired them. So 
the first moment when they walk in the door, they know that they are trusted as 
professional just because they're new to our school, doesn't mean they're a new 
teacher, far from it. They've got amazing expertise and knowledge that we are going to 
be enriched by them joining us”. (01) 

 
 “He does send the message that we need to continue to strive to be better and 

I think he sent that message by looking very carefully with every decisions and 
weighting it out. Everyone knows that about he takes a long time to make that decision, 
but only because he’s very carefully weighting everything out and he expects everyone 
to be intentional and think very carefully about their decisions”. (02) 

 
4. การประเมินการอบรมครูใหม่ หมายถึง การที่ผู ้บริหารแสดงพฤติกรรมหรือ

สื่อสารขอ้ความที่เก่ียวกบัการประเมินการอบรมครูใหม่ ผูบ้ริหารทราบสิ่งที่เกิดขึน้ในโรงเรียนและ
ชัน้เรียนของครูใหม่ พรอ้มที่จะใหก้ารสนับสนุนครูใหม่ มีกระบวนการประเมินร่วมกันกับครูใหม่  
และเพื่อนครู ดงัค าพดูของผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงันี ้

 
“The evaluation, or classroom observation forms is going to be used for peer to 

peer, as well as for management, and the facilitator”. (07)  
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“They're always make sure to make a point.  They do it a little bit, but, make a 
point that, like, just so feedback. We need to see what's going on, and it's all it's all just 
to improve everyone. What you're doing what we're what we're doing”. (11) 

 
5. การสรา้งบรรยากาศในการท างานและเป็นแบบอย่างของครูใหม่  หมายถึง 

การท่ีผูบ้รหิารปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทัง้ในดา้นการปฏิบติังานและการปฏิบติัต่อทกุคนในโรงเรียน 
ผูบ้ริหารวางตัวเป็นกันเอง มีทัศนคติดา้นบวก และสรา้งบรรยากาศการท างานที่ดีในโรงเรียน  ดัง
ค าพดูของผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงันี ้

 
“ค าพูดค าจาของ Head of School เนี่ยจะเป็นเป็นค่อนขา้ง Positive แลว้ก็ท าใหค้รูรูส้ึก

ว่าเราส าคัญเราเป็นส่วนที่ส  าคัญเลย โรงเรียนเราก็ตอ้งพัฒนาตรงนีไ้ปดว้ยกันเขาก็จะพูดในเชิง
แบบใหเ้กียรติครูแลว้ก็ชีแ้จงใหเ้ห็น” (03) 

 
“We've all of our team tries to make it very approachable, and to make sure that 

people know they can come to us. And they do fairly often come to us and say I have a 
problem I need you to help me fix”. (08) 

 
“I think he's doing a good job of it, because he doesn't feel like he's modeling, 

you know, like, last principle, without meddling in every department. He's delegated. So 
he's running the whole thing as a whole. But he's trusting his underlings to do their thing. 
And I think like, I think he's doing it the right way. Actually, I think he's not getting 
micromanaging. Does not micromanaging. And he's, you know, if you need something, 
and you have to go to the top of the principal. Okay, do that and wait until he has time to 
answer. But I'm hopeful that his style of re principle will be effective. So I have I am, I'm 
happy with the work”. (11) 

 
6. การสร้างความสมดุลในการท างานและการด าเนินชีวิต หมายถึง การที่

ผูบ้ริหารแสดงพฤติกรรมหรือสื่อสารขอ้ความที่เก่ียวกบัการใหค้วามส าคญักบัความเป็นอยู่ที่ดีของ
ครูและความสมดลุในการท างานและการด าเนินชีวิต ดงัค าพดูของผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงันี ้
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“Maslow first, why are we not doing something with teachers? Do they really 

need to learn about the curriculum, it's before they can make connection with the 
program? So since 2018, to 2019, we begin to preventing so we focus a lot about things 
we do well here”. (05) 

 
“We recognize that people need good mental health and that if in the middle of 

the day somebody wants to go out for a walk, or a swim, or a quick workout in the gym, 
all of that is encouraged if you have a free period. And that's how you want to spend it”. 
(14) 

 
จากขัน้ตอนที่ 1 สรุปไดว้่า  

1. หลกัสตูรแฝงส าหรบัครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ ประเทศไทย แบ่งเป็น 5 
ดา้น ได้แก่ 1) ความรูใ้นการปฏิบัติงานให้มีผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ทัศนคติที่เป็น
ประโยชนต่์อการด าเนินงาน 3) ทัศนคติที่ลดทอนประสิทธิภาพการท างานของครู 4) บรรทัดฐาน
ทางสงัคมในการก าหนดพฤติกรรมของครู และ 5) ค่านิยมองคก์รที่ส่งผลต่อการปฏิบติังานของครู
ใหม่  

2. รูปแบบของหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ในถานศึกษานานาชาติ ประเทศ
ไทยมีเปา้หมาย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและพฒันาไปตามล าดบัขัน้สูค่วามภาคภมูิใจ
ในการท างานและความภาคภูมิใจแห่งตน 2) ท าใหค้รูมีความเขา้ใจวฒันธรรมประเทศเจา้บา้น 3) 
ท าใหค้รูพรอ้มที่จะสอน  

3. บทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรบมครูใหม่ประกอบไปดว้ย 1) 
การสนบัสนุนครูใหม่ใหเ้ขา้สู่กระบวนการวิชาชีพ ผ่านการเลือกครูพี่เลีย้ง (Mentor) 2) การบริหาร
และการพฒันาหลกัสตูรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 3) การสรา้งบริบททางสงัคมใน
โรงเรียน 4) การประเมินการอบรมครูใหม่ 5) การสรา้งบรรยากาศในการท างานและเป็นแบบอย่าง
ของครูใหม่ และ 6) การสรา้งความสมดุลในการท างานและการด าเนินชีวิต จากผลการวิจยัในชัน้
ตอนที่ 1 ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้คน้พบจากการสมัภาษณเ์ชิงลึกไปใชใ้นการสรา้งแบบสอบถามในการวิจยั
ขัน้ที่ 2 ต่อไป 

 



  122 

ขั้นตอนที ่2 การวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือหาบทบาทระหว่างบทบาทของผู้บริหารต่อ
หลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ทีส่่งผลต่อการคงอยู่ในงานของครูในสถานศึกษา
นานาชาติในประเทศไทย 

1. ผลการวิเคราะหส์ถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
สถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

และประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน โดยหาความถ่ี (frequency) และค่ารอ้ยละ 
(percentage) ดงัรายละเอียดในตาราง 6 

ตาราง 6 สถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน)
๗๗๗๗ 

ร้อยละ 
1 เพศ   
 ชาย 47 37.0 
 หญิง 80 63.0 
 รวม 127 100.0 
2 อายุ   
 นอ้ยกว่า30 ปี 13 10.2 
 30-40 ปี 51 40.2 
 41-50 ปี 43 33.9 
 51-60 ปีขึน้ไป 16 12.6 
 มากกว่า 60 ปี 4 3.1 
 รวม 127 100.0 
3 วฒุิการศึกษา   
  ปรญิญาตรี 55 43.3 
  ปรญิญาโท 71 55.9 
  ปรญิญาเอก 0 0.0 
  อ่ืน ๆ  1 0.8 
 รวม 127 100.0 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ข้อ สถานภาพ จ านวน 
(คน)๗๗๗๗ 

ร้อยละ 
4 ประสบการณก์ารท างานในต าแหน่งปัจจบุนั   
  นอ้ยกว่า 5 ปี 39 30.7 
  5-10 ปี 20 15.7 
  11-15 ปี 37 29.1 
  16-20 ปี 

 
11 8.8 

  มากกว่า 20 ปี 20 15.7 
 รวม 127 100.0 

 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามตาราง 6 พบว่า จากจ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม

ทัง้หมด 127 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 80 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.0 สว่นเพศชายมีจ านวน 
47 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.0 

อายุของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า มีอายุระหว่าง 30-40 ปี จ านวน 51 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 40.2 รองลงมาคืออายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.9 อายุ
ระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.6 อายุนอ้ยกว่า 30 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 10.2 และนอ้ยที่สดุคือ มากกว่า 60 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.1 

วฒุิการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ คือ ระดบัปริญญาโท จ านวน 71 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.9 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 55 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.3 และ
นอ้ยที่สดุคืออ่ืน ๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.8 

ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า มี
ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบันน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.7 
รองลงมาคือ ประสบการณก์ารท างานในต าแหน่งปัจจบุนั 11-15 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
29.1 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 5-10 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.7
ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบันมากกว่า 20 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.7 
และน้อยที่สุดคือ ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 16-20 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 8.7 
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2. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน บทบาทของผู้บริหารต่อ
หลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ รายขอ้ 

ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน บทบาทของผูบ้รหิารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครู
ใหม่รายขอ้ 

 
บทบาทของผู้บริหารต่อหลักสูตรแฝง 

ในการอบรมครูใหม่ 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
บทบาท 

1 ดา้นการสนบัสนนุครูใหม่ใหเ้ขา้สูก่ระบวนการวิชาชีพ ผ่าน
การเลือกครูพี่เลีย้ง (Mentor)  

   

 1. ผูบ้รหิารสถานศกึษาเลือกครูพี่เลีย้งอย่างเป็นระบบ 
สง่ผลใหค้รูใหม่ไดร้บัการสนบัสนนุระดบัอาชีพและระดบั
สว่นตวั เพื่อใหค้รูใหม่ท างานไดท้นัที 

3.88 1.06 มาก 

 2. ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นผูป้ระสานสมัพนัธร์ะหว่างครู
ใหม่กบั ครูพี่เลีย้ง ผูบ้รหิารระดบักลาง และครูในโรงเรียน 

3.84 1.12 มาก 

 3. ผูบ้รหิารสถานศกึษาวางแนวทางการเลือกครูพี่เลีย้งแบบ
ยืดหยุ่น 

3.87 1.09 มาก 

 4. ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหค้รูใหม่ไดต้กลงรว่มกนักบัครูพี่
เลีย้งในการท างาน 

3.91 1.06 มาก 

2 ดา้นการบริหารและการพฒันาหลกัสตูรการอบรมครูใหม่ที่
ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 

   

 1. ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัใหม้ีผูป้ระสานงานในการเริ่มตน้
การท างานของครูใหม่ในโรงเรียนไดอ้ย่างประสบ
ความส าเรจ็ (Transition Coordinator)  

3.94 1.02 มาก 

 2. ผูบ้รหิารแสดงพฤติกรรมที่ท าใหเ้ห็นว่าการอบรมครูใหม่
เป็นเรื่องส าคญั 

4.17 .09 มาก 

 3. ผูบ้รหิารรว่มออกแบบหลกัสตูรอบรมครูใหม่กบัผูบ้ริหาร
ระดบักลาง 

4.07 .96 มาก 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

 
บทบาทของผู้บริหารต่อหลักสูตรแฝง 

ในการอบรมครูใหม่ 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
บทบาท 

 4. ผูบ้รหิารสื่อสารถึงขอ้มลูในการท า Professional 
Development ที่เก่ียวขอ้งกบั IB การสรา้งชมุชนแห่งการ
เรียนรู ้และความรูใ้นการจดัการเรียนการสอนออนไลน ์

4.13 .89 มาก 

3 ดา้นการสรา้งบรบิททางสงัคมในโรงเรียน    
 1. ผูบ้รหิารรบัฟังความคิดเห็นของครูใหม่ ซึ่งท าใหค้รูใหม่

รูส้กึว่าเป็นสว่นส าคญัในการพฒันาโรงเรียนใหดี้ขึน้ 
4.22 .76 มาก 

 2. ผูบ้รหิารใหค้รูใหม่ไดม้ีโอกาสเลือกเป้าหมายในการ
พฒันาตนเองตามวิชาชีพไดเ้ต็มตามศกัยภาพ 

4.31 .82 มาก 

 3. ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัแก่ครูใหม่ในกระบวนการเรียนรู้
รว่มกนักบัทกุคนในโรงเรียน 

4.39 .72 มาก 

 4. ผูบ้รหิารท าใหค้รูใหม่ไดม้ีการรบัรูถ้ึงความสามารถของ
ตนเอง (self-efficacy) 

4.34 .78 มาก 

4 ดา้นการประเมินการอบรมครูใหม่    
 1. ผูบ้รหิารเยี่ยมหอ้งเรียนอย่างไม่เป็นทางการ และติดตาม

สิ่งที่เกิดขึน้ในโรงเรียนและชัน้เรียน ท าใหค้รูใหม่รูส้กึว่า
ผูบ้รหิารพรอ้มใหก้ารสนบัสนนุ 

3.89 .92 มาก 

 2. ผูบ้รหิารใชก้ระบวนการประเมินการอบรมแบบมีสว่น
รว่มกบัครูใหม่และเพื่อนครู 

3.87 1.03 มาก 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

 
บทบาทของผู้บริหารต่อหลักสูตรแฝง 

ในการอบรมครูใหม่ 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
บทบาท 

5 ดา้นการสรา้งบรรยากาศในการท างานและเป็น
แบบอย่างของครูใหม่ 

   

 1. ผูบ้รหิารแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบติัต่อ
ครู พนกังาน และนกัเรียน 

4.34 .69 มาก 

 2. ผูบ้รหิารวางตวัเป็นกนัเองโดยพรอ้มใหค้วาม
ช่วยเหลือครูใหม่ 

4.43 .62 มาก 

 3. ผูบ้รหิารสรา้งบรรยากาศที่ดีในการท างาน ท าใหค้รู
ใหม่รูส้กึเป็นสว่นหนึ่งของโรงเรียน 

4.37 .65 มาก 

6 ดา้นการสรา้งความสมดลุในการท างานและการด าเนิน
ชีวิต 

   

 1. ผูบ้รหิารแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของความเป็นอยู่
ที่ดีของครูใหม่ 

4.33 .79 มาก 

 2. ผูบ้รหิารแสดงใหเ้ห็นถึงความสมดลุในการท างาน
และการด าเนินชีวิตของครูใหม่ 

4.28 .87 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 7 พบว่า ค่าเฉลี่ยของบทบาทผู้บริหารต่อ

หลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุในดา้นการสนบัสนนุครูใหม่ใหเ้ขา้สู่กระบวนการ
วิชาชีพ ผ่านการเลือกครูพี่เลีย้ง (Mentor) คือ ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหค้รูใหม่ไดต้กลงรว่มกนักบัครูพี่
เลี ้ยงในการท างาน  (𝑥 = 3.91, SD=1.06) ส่วนบทบาทที่ มี ค่าเฉลี่ ยต ่ าที่ สุด  คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผูป้ระสานสัมพันธ์ระหว่างครูใหม่กับ ครูพี่เลีย้ง ผูบ้ริหารระดับกลาง และครูใน
โรงเรียน (𝑥 = 3.84, SD=1.12) แสดงถึงว่า ครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ สังกัดการศึกษา
เอกชนมีความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามในดา้นการสนับสนุนครูใหม่ใหเ้ขา้สู่กระบวนการ
วิชาชีพ ผ่านการเลือกครูผูพ้ี่เลีย้ง (Mentor) อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากเป็นสว่นใหญ่  

ค่าเฉลี่ยของบทบาทผูบ้ริหารต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดในดา้นการบริหารและการพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ัดเจน คือ 
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ผูบ้ริหารแสดงพฤติกรรมที่ท าใหเ้ห็นว่าการอบรมครูใหม่เป็นเรื่องส าคญั (𝑥 = 4.17, SD=.09) ส่วน
บทบาทที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สดุ คือ ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัใหม้ีผูป้ระสานงานในการเริ่มตน้การท างาน
ของครูใหม่ ในโรงเรียนได้อย่างประสบความส าเร็จ  (Transition Coordinator) (𝑥 =  3.94, 
SD=1.02) แสดงถึงว่า ครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ สงักัดการศึกษาเอกชนมีความคิดเห็นใน
การตอบแบบสอบถามในดา้นการบรหิารและการพฒันาหลกัสตูรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็น
ไดช้ดัเจน อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากเป็นสว่นใหญ่  

ค่าเฉลี่ยของบทบาทผูบ้ริหารต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดในด้านการสรา้งบริบททางสังคมในโรงเรียน คือ ผู้บริหารให้ความส าคัญแก่ครูใหม่ ใน
กระบวนการเรียนรูร้่วมกันกับทุกคนในโรงเรียน (𝑥 = 4.39 , SD=.72) ส่วนบทบาทที่มีค่าเฉลี่ยต ่า
ที่สุด คือ ผู้บริหารรบัฟังความคิดเห็นของครูใหม่ ซึ่งท าให้ครูใหม่รูส้ึกว่าเป็นส่วนส าคัญในการ
พัฒนาโรงเรียนใหดี้ขึน้ (𝑥 = 4.22, SD=.76) แสดงถึงว่า ครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ สังกัด
การศึกษาเอกชนมีความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามในด้านการสรา้งบริบททางสังคมใน
โรงเรียน อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากเป็นสว่นใหญ่  

ค่าเฉลี่ยของบทบาทผูบ้ริหารต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดในดา้นการประเมินการอบรมครูใหม่ คือ ผูบ้ริหารเยี่ยมหอ้งเรียนอย่างไม่เป็นทางการ และ
ติดตามสิ่งที่เกิดขึน้ในโรงเรียนและชัน้เรียน ท าใหค้รูใหม่รูส้ึกว่าผูบ้ริหารพรอ้มใหก้ารสนบัสนุน (𝑥 = 
3.89 , SD=.92) ส่วนบทบาทที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ผูบ้ริหารใชก้ระบวนการประเมินการอบรม
แบบมีส่วนร่วมกับครูใหม่และเพื่อนครู (𝑥 = 3.87 , SD=1.03) แสดงถึงว่า ครูใหม่ในสถานศึกษา
นานาชาติ สงักดัการศึกษาเอกชนมีความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามในดา้นการประเมินการ
อบรมครูใหม่ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากเป็นสว่นใหญ่  

ค่าเฉลี่ยของบทบาทผูบ้ริหารต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่มีค่าเฉลี่ย
สงูสดุในดา้นการสรา้งบรรยากาศในการท างานและเป็นแบบอย่างของครูใหม่  คือ ผูบ้ริหารวางตัว
เป็นกันเองโดยพรอ้มใหค้วามช่วยเหลือครูใหม่ (𝑥 = 4.43 , SD=.62) ส่วนบทบาทที่มีค่าเฉลี่ยต ่า
ที่สดุ คือ ผูบ้ริหารแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบติัต่อครู พนกังาน และนกัเรียน (𝑥 = 4.34, 
SD=.69) แสดงถึงว่า ครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ สงักัดการศึกษาเอกชนมีความคิดเห็นใน
การตอบแบบสอบถามในดา้นการสรา้งบรรยากาศในการท างานและเป็นแบบอย่างของครูใหม่ อยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมากเป็นสว่นใหญ่ 

ค่าเฉลี่ยของบทบาทผูบ้ริหารต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่มีค่าเฉลี่ย
สงูสดุในดา้นการสรา้งความสมดลุในการท างานและการด าเนินชีวิต คือ ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นถึง
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ความส าคญัของความเป็นอยู่ที่ดีของครูใหม่ (𝑥 = 4.33 , SD=.79) สว่นบทบาทที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สดุ 
คือ ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นถึงความสมดุลในการท างานและการด าเนินชีวิตของครูใหม่  (𝑥 = 4.28 , 
SD=.87) แสดงถึงว่า ครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ สงักัดการศึกษาเอกชนมีความคิดเห็นใน
การตอบแบบสอบถามในดา้นการสรา้งความสมดลุในการท างานและการด าเนินชีวิต อยู่ในระดับ
เห็นดว้ยมากเป็นสว่นใหญ่ 

3. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน บทบาทของผู้บริหารต่อ
หลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่รายดา้น 

ตาราง 8 ผลการวิเคราะหค่์าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน บทบาทของผูบ้รหิารต่อหลกัสตูรแฝงใน
การอบรมครูใหม่รายดา้น 

บทบาทของผู้บริหารต่อหลักสูตรแฝง 
ในการอบรมครูใหม่ รายด้าน 

ค่าเฉล่ีย 
 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
บทบาท 

 
ดา้น 1 การสนบัสนนุครูใหม่ใหเ้ขา้สูก่ระบวนการวิชาชีพ ผ่าน
การเลือกครูพี่เลีย้ง (Mentor) 

3.87 1.01 มาก 

ดา้น 2 การบรหิารและการพฒันาหลกัสตูรการอบรมครูใหม่ที่
ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 

4.08 .84 มาก 

ดา้น 3 การสรา้งบรบิททางสงัคมในโรงเรียน 4.31 .68 มาก 
ดา้น 4 การประเมินการอบรมครูใหม ่ 3.92 .93 มาก 
ดา้น 5 ดา้นการสรา้งบรรยากาศในการท างานและเป็น
แบบอย่างของครูใหม่ 

4.38 .60 มาก 

ดา้น 6 การสรา้งความสมดลุในการท างานและการด าเนินชีวติ 4.30 .79 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 8 พบว่า ค่าเฉลี่ยของบทบาทผู้บริหารต่อ

หลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่รายด้านอยู่ระหว่าง 3.87 ถึง 4.38 โดย บทบาทผู้บริหารต่อ
หลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ดา้นการสรา้งบรรยากาศในการท างานและ
เป็นแบบอย่างของครูใหม่ (𝑥 = 4.38 , SD=.60) รองลงมา คือ ดา้นการสรา้งบริบททางสังคมใน
โรงเรียน (𝑥 = 4.31, SD=.68) ส่วนบทบาทที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ การสนับสนุนครูใหม่ให้เขา้สู่
กระบวนการวิชาชีพ ผ่านการเลือกครูผูพ้ี่เลีย้ง (Mentor) (𝑥 = 3.87 , SD=1.01) แสดงถึงว่า ครูใหม่
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ในสถานศึกษานานาชาติ สงักัดการศึกษาเอกชนมีความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมากเป็นสว่นใหญ่  

4. ผลการวิเคราะหค่์าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การคงอยู่ในงานรายขอ้ 

ตาราง 9 ผลการวิเคราะหค่์าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานการคงอยู่ในงานรายขอ้ 

ข้อ การคงอยู่ในงาน ค่าเฉล่ีย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐา

น 

ระดับการ
คงอยู่ใน
งาน 

1 ความตัง้ใจของครูใหม่ที่จะท างานนีต่้อไปในอนาคต 4.45 .76 มาก 
2 ความตอ้งการของครูใหม่ที่จะท างานในสถานศึกษานี ้

ต่อไปใหน้านที่สดุเท่าที่จะท าได ้
4.20 .97 มาก 

3 ความคาดหวงัของครูใหม่ที่จะท างานนีใ้นที่ท างาน
เดิมนีต่้อไป 

4.35 .82 มาก 

4 ครูใหม่จะไม่เปลี่ยนงานแมไ้ดร้บัผลตอบแทนและ
ขอ้เสนอที่ดีกว่า 

3.78 1.13 มาก 

5 ครูใหม่ไม่ไดม้ีความรูส้กึว่าการท างานในสถานศกึษา
นีเ้ป็นการผกูมดัที่จ  ากดัตวัเอง 

4.06 .99 มาก 

6 ความรูส้กึสบายใจของครูใหม่ที่ท างานในสถานศึกษา
นี ้

4.31 .77 มาก 

7 ความรูส้กึภาคภมูิใจของครูใหม่ที่จะบอกกบัผูอ่ื้นว่า
ท างานในสถานศึกษานี ้

4.41 .78 มาก 

8 ครูใหม่ไม่มีแผนที่จะลาออกจากสถานศกึษาแห่งนี ้ 4.60 .67 มากที่สดุ 
9 ครูใหม่ไม่ไดก้ าลงัอยู่ในระหว่างการด าเนินเรื่องเพื่อ

ลาออกหรือยา้ยสถานที่ท างาน 
4.74 .59 มากที่สดุ 

10 ครูใหม่ไม่รูส้กึจ าเป็นตอ้งท างานในสถานศกึษานี ้
ต่อไปเนื่องจากไม่มีทางเลือกอ่ืน 

4.57 .73 มากที่สดุ 
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตาราง 9 พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.87 ถึง 4.74 
โดย การคงอยู่ในงานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูใหม่ไม่ไดก้ าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินเรื่องเพื่อ
ลาออกหรือยา้ยสถานที่ท างาน (𝑥 = 4.74 , SD=.59) รองลงมา คือ ดา้นการไม่มีแผนที่จะลาออก
จากสถานศึกษาแห่งนี ้(𝑥 = 4.60 , SD=.67) ส่วนการคงอยู่ในงานที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สดุ คือ การจะ
ไม่เปลี่ยนงานแมไ้ดร้บัผลตอบแทนและขอ้เสนอที่ดีกว่า (𝑥 = 3.87 , SD=1.13) แสดงถึงว่า ครูใหม่
ในสถานศึกษานานาชาติ สงักัดการศึกษาเอกชนมีความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมากที่สดุและเห็นดว้ยมากเป็นส่วนใหญ่  

5. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน บทบาทของผู้บริหารต่อ
หลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ และการคงอยู่ในงาน รายดา้น 

ตาราง 10 ผลการวิเคราะหค่์าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน บทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสตูรแฝง
ในการอบรมครูใหม่ และการคงอยู่ในงานของครูใหม่รายดา้น 

ตัว
แปร 

บทบาทของผู้บริหารต่อหลักสูตรแฝงในการ
อบรมครูใหม่ และการคงอยู่ในงานรายด้าน 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
บทบาท 

1 บทบาทของผูบ้รหิารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครู
ใหม่ 

4.15 .68 มาก 

 ดา้น 1 การสนบัสนนุครูใหม่ใหเ้ขา้สูก่ระบวนการ
วิชาชีพ ผ่านการเลือกครูผูพ้ี่เลีย้ง (Mentor) 

3.87 1.01 มาก 

 ดา้น 2 การบรหิารและการพฒันาหลกัสตูรการอบรม
ครูใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 

4.08 .84 มาก 

 ดา้น 3 การสรา้งบรบิททางสงัคมในโรงเรียน 4.31 .69 มาก 
 ดา้น 4 การประเมินการอบรมครูใหม่ 3.92 .93 มาก 
 ดา้น 5 ดา้นการสรา้งบรรยากาศในการท างานและเป็น

แบบอย่างของครูใหม่ 
4.38 .60 มาก 

 ดา้น 6 การสรา้งความสมดลุในการท างานและการ
ด าเนินชีวิต 

4.30 .79 มาก 

2 การคงอยู่ในงาน 4.34 .59 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตาราง 10 พบว่า ค่าเฉลี่ยของบทบาทผูบ้ริหารต่อ
หลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่รายด้านอยู่ระหว่าง 3.87 ถึง 4.38 โดย บทบาทผู้บริหารต่อ
หลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ดา้นการสรา้งบรรยากาศในการท างานและ
เป็นแบบอย่างของครูใหม่ (𝑥 = 4.38 , SD=.60) รองลงมา คือ ดา้นการสรา้งบริบททางสังคมใน
โรงเรียน (𝑥 = 4.31 , SD=.69) ส่วนบทบาทที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ การสนับสนุนครูใหม่ใหเ้ขา้สู่
กระบวนการวิชาชีพ ผ่านการเลือกครูพี่เลีย้ง (Mentor) (𝑥 = 3.87 , SD=1.01) แสดงถึงว่า ครูใหม่
ในสถานศึกษานานาชาติ สงักัดการศึกษาเอกชนมีความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมากเป็นสว่นใหญ่  

6.ผลการวิเคราะห ์ความสมัพนัธร์ะหว่างบทบาทของผูบ้ริหารที่มีต่อหลกัสตูรแฝงใน
การอบรมครูใหม่ กบัการคงอยู่ในงานของครูใหม่ 

ตาราง 11 ค่าสมัประสิทธิ์สหพนัธร์ะหว่างบทบาทของผูบ้รหิารที่มีต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครู
ใหม่กบัการคงอยู่ในงานของครูใหม่ 

ด้านที่ HCI 1 HCI 2 HCI 3 HCI 4 HCI 5 HCI 6 HCI 
HCI 2 .809*       

HCI 3 .660* .733*      

HCI 4 .735* .769* .730*     

HCI 5 .512* .595* .762* .643*    

HCI 6 .482* .512* .553* .598* .624*   

HCI .878* .905* .876* .876* .790* .686*  

RET .488* .547* .371* .459* .415* .384* .536* 

* มีนยัส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05  

 
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลตามตาราง 11 พบว่าความสมัพันธ์ระหว่างบทบาทของ

ผูบ้ริหารที่มีต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่กบัการคงอยู่ในงานของครูใหม่ มีความสมัพนัธใ์น
ระดบัปานกลางในทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมี ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากบั .54  

เมื่อพิจารณาความสมัพันธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารที่มีต่อหลักสูตรแฝงใน
การอบรมครูใหม่ในแต่ละดา้นกบัการคงอยู่ในงานของครูใหม่ พบว่า ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) 
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ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารที่มีต่อหลกัสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ดา้นที่  2 การบริหารและการ
พัฒนาหลักสูตรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ัดเจน กับการคงอยู่ในงานของครูมีค่ามาก
ที่สดุ (r=.55) รองลงมาคือดา้นที่ 1 การสนบัสนุนครูใหม่ใหเ้ขา้สูก่ระบวนการวิชาชีพ ผ่านการเลือก
ครูผูพ้ี่เลีย้ง (Mentor) กับการคงอยู่ในงานของครู (r=.49) และด้านที่น้อยที่สุด คือด้านที่ 3 การ
สรา้งบรบิททางสงัคมในโรงเรียน กบัการคงอยู่ในงานของครู (r=.37) 

7.ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยของการคงอยู่ในงานของครูใหม่ บทบาทของผูบ้รหิารที่
มีต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่สามารถพยากรณก์บัการคงอยู่ในงานของครูใหม่ 

ตาราง 12 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยหหุคคณูของการคงอยู่ในงานของครูใหม่ โดยบทบาทของ
ผูบ้รหิารที่มีต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่รายดา้นเป็นตวัแปรพยากรณ์ 

ข้อ ตัวแปร b β t 
 ค่าคงที่  2.52  7.73 
1 HCI 2 .32 .46 3.26 
2 HCI 3 -.24 -2.80 -2.0 
3 HCI 5 .27 .27 2.38 
R. = .58, R2= .34, F= 15.66* 
* มีนยัส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05  

 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามตาราง 12 พบว่า บทบาทของผูบ้รหิารที่มีต่อหลกัสตูร

แฝงในการอบรมครูใหม่ ดา้นที่ 2 การบรหิารและการพฒันาหลกัสตูรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏให้
เห็นไดช้ดัเจน ดา้นที่ 3 การสรา้งบรบิททางสงัคมในโรงเรียน และดา้นที่ 5 ดา้นการสรา้งบรรยากาศ
ในการท างานและเป็นแบบอย่างของครูใหม่ เป็นตัวแปรที่สามารถร่วมกันพยากรณ์การคงอยู่ใน
งานของครูใหม่ (RET) ได้รอ้ยละ 34 (R2= .34) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์การถดถอยเท่ากบั .32 -.24 และ .27 ตามล าดบั สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณไ์ด้
ดงันี ้

 
yret = 2.52 + .32HCI2 -.24HCI3 + .27HCI4 
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยอย่างง่ายของการคงอยู่ในงานของครูใหม่ โดยบทบาทของ
ผูบ้รหิารที่มีต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่เป็นตวัแปรพยากรณ ์

 ตัวแปร b β t 
 ค่าคงที่  2.42   
 HCI  .46 .54 7.095* 
R. = .54, R2= .29, F= 50.34* 
* มีนยัส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05  

 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามตาราง 13 พบว่า บทบาทของผูบ้รหิารที่มีต่อหลกัสตูร

แฝงในการอบรมครูใหม่ (HCI) เป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณก์ารคงอยู่ในงานของครูใหม่ (RET) 
ไดร้อ้ยละ 29 (R2= .29) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
เท่ากบั .46 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณไ์ดด้งันี ้

 
yret = 2.42 + .46HCI 
 
 



 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในการวิจยัเรื่องบทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่มีอิทธิพลต่อ
การคงอยู่ในงานของครูในสถานศึกษานานาชาติ ประเทศไทย เป็นการวิจยัแบบแบบผสานวิธีเชิง
คุณภาพและปริมาณ (Mixed Methods Approach: Qualitative and Quantitative Research 
Design) แบบแผนล าดับขัน้ตอนเชิงส ารวจ (Exploratory Sequential Design) ผูว้ิจัยน าเสนอผล
การวิเคราะหข์อ้มลูโดยแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้

ขัน้ตอนที่ 1 การวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาหลกัสตูรแฝงของครูใหม่ในสถานศึกษา
นานาชาติ รูปแบบของหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ และบทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสตูรแฝง
ในการอบรมครูใหม่ในสถานศกึษานานาชาติ ประเทศไทย 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในการวิจัยไดม้าจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างใชว้ิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) มีเกณฑ์ (Criteria Sampling) ประกอบด้วย  3 กลุ่ม ได้แก่ 1)
ผูบ้ริหารระดับมัธยมศึกษาสถานศึกษานานาชาติที่ใชร้ะบบการศึกษาไอบี จ านวน 6 คน โดยมี 1 
คนที่ด  ารงต าแหน่งทัง้เป็นผูบ้ริหารระดับมัธยมศึกษาสถานศึกษานานาชาติและผูป้ระสานงานใน
ระดบัมธัยมศึกษา (MYP) 2) ผูป้ระสานงานในระดบัมธัยมศึกษา (MYP) ที่เป็นผูด้  าเนินการอบรม
ครูใหม่ด้วยตนเอง และมีประสบการณ์ในการได้รับการประกันคุณภาพจากองค์การไอบี 
(International baccalaureate) จ านวน 4 คน และ 3) ครูใหม่ ที่ท างานในระดับมัธยมศึกษา 
(MYP) ที่ท างานในสถานศึกษาปัจจุบันไม่เกิน 3 ปี จ านวน 5 คน รวมทั้งหมด 15 คน เนื่องจาก
ขอ้มลูอ่ิมตัว โดยในงานวิจยัเชิงคณุภาพขอ้มูลจะอ่ิมตวัจากการสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูหลกั จ านวน 
9-17 คน (Hennink & Kaiser, 2021) 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยขัน้ที่ 1คือ แบบสมัภาษณเ์ชิงลึกแบบกึ่งโครงสรา้งชนิด
ปลายเปิด (Semi-structured In-depth Interview Form) เพื่อรวบรวมขอ้มูลที่แสดงใหท้ราบหรือ
แสดงนัยให้ทราบถึงพื่อศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารต่อหลักสูตรแฝงส าหรบัการอบรมครูใหม่ใน
สถานศกึษานานาชาติในประเทศไทย 

ระยะเวลาที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งสิ ้น 38 วัน ตั้งแต่วันที่  24 
สิงหาคม 2564 ถึง 30 กนัยายน 2564  

การสรุปผลการวิจยั ผูว้ิจยัด าเนินการน าขอ้มลูที่ไดม้าจากการศึกษาเอกสารและ
ขอ้มลูจากการจดัการสมัภาษณ์เชิงลกึ (in-depth interview) มาตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู
ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มลูสามเสา้ (Methodological Triangulation) ของ 
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(Denzin, 1978) คือ การแสวงหาความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) การตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) 2) ความ
สมบูรณค์รบถว้นของขอ้มลู โดยใชก้ารตรวจสอบสามเสา้ดา้นผูว้ิจยั (Investigator Triangulation) 
และ 3) การตรวจสอบสามเสา้ดา้นทฤษฎี (Theory Triangulation) การวิเคราะหข์อ้มูลในการวิจัย
ใชว้ิธีการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) เก่ียวกับขอ้มูล ขอ้คิดเห็นการทบทวนวรรณกรรม
และการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (in-depth interview) 

จากผลการวิจัยในชั้นตอนที่  1 ผู้วิจัยได้น าข้อค้นพบไปใช้ในการสร้าง
แบบสอบถามในการวิจยัขัน้ที่ 2 ต่อไป 

ขัน้ตอนที่ 2 การวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารต่อ
หลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในงานของครูในสถานศึกษานานาชาติใน
ประเทศไทย 

กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในขั้นตอนนี ้เป็นครูใหม่ชาวไทยและต่างชาติที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษานานาชาติหลักสูตรนานาชาติระบบไอบี โปรแกรม MYP จ านวน 7 
โรงเรียน สงักัดส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไม่เกิน 3 ปี จ านวน 127 คน หา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan, 1970) 
โดยผูว้ิจัยใชก้ารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ซึ่งตัวแปรที่ใชใ้นการศึกษา
คือ บทบาทของผูบ้รหิารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่และการคงอยู่ในงานของครู 

เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยขั้นที่  2 คือ แบบสอบถามที่ มี ค่าความเชื่ อมั่ น 
(Cronbach’s alpha coefficient) ทั้งฉบับเท่ากับ .898 แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพ
ทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 บทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ 
ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) และตอนที่ 3 การ
คงอยู่ในงาน ของครูในสถานศึกษานานาชาติในประเทศไทย ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิรท์ (Likert) และแบบสอบถามจากต าราของ
บญุชม ศรีสะอาด (2556, น. 121)  

ระยะเวลาที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งสิ ้น 25 วัน ตั้งแต่วันที่  23 
พฤศจิกายน 2564 ถึง 17 ธันวาคม 2564 ไดร้บัแบบสอบถามคืนกลบัมา คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การสรุปผลการวิจยับทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่มี
อิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของครูในสถานศึกษานานาชาติ ประเทศไทย ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิ ติวิเคราะห์ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
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(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
(Multiple correlation) ระหว่างอิทธิพลของผูบ้ริหารในเรื่องหลกัสตูรแฝงของการอบรมครูใหม่และ
การคงอยู่ในงาน การวิเคราะหก์ารถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) และการวิเคราะหก์าร
ถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ผูว้ิจยัแบ่งเป็นหวัขอ้ในการสรุปผลดงันี ้
1 การสรุปผลการวิจยั 
2 อภิปรายผลการวิจยั 
3 ขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจยั ในครัง้นีผู้ว้ิจยัสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งันี ้ 

1. หลักสูตรแฝงส าหรับครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติในประเทศไทย พบว่า
สามารถแบ่งออกเป็น  5 ด้าน ได้แก่  1) ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีผลส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ ความรูด้า้นวิชาการ ความรูด้า้นองคก์ารและการบริหาร
จดัการ และความรูด้า้นความรูท้างเทคโนโลยี 2) ทศันคติที่เป็นประโยชนต่์อการด าเนิน 3) ทศันคติ
ที่ลดทอนประสิทธิภาพในการท างานของครู 4) บรรทดัฐานทางสงัคมในการก าหนดพฤติกรรมของ
ครู ต่อผูบ้งัคับบัญชา ต่อการปฏิบัติงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและต่อการสื่อสารกับนักเรียน  และ 5) 
ค่านิยมองคก์รที่สง่ผลต่อปฏิบติังานของครูใหม่  

2. รูปแบบของหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ ประเทศ
ไทย พบว่า รูปแบบการอบรมที่เกิดขึน้มีเป้าหมาย 1) เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและพฒันาไปตามล าดบั
ขัน้สูค่วามภาคภูมิในการท างานและความภาคภมูิใจแห่งตน แบ่งเป็น 4 ดา้น 1) ความตอ้งการทาง
กายภาพ ความรูส้ึกมั่นคงปลอดภัย ความตอ้งการการยอมรบัและรูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร 
และความตอ้งการใหค้รูใหม่เป็นศูนยก์ลางในการปฏิบติังาน 2) ท าใหค้รูมีความเขา้ใจวฒันธรรม
ประเทศเจา้บา้น 3) ท าใหค้รูพรอ้มที่จะสอน และ 4) การประเมินแบบไม่เป็นทางการ 

3. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ ใน
สถานศึกษานานาชาติในประเทศไทย พบว่า ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญ 6 ด้านได้แก่ 1) การ
สนบัสนุนครูใหม่ใหเ้ขา้สู่กระบวนการวิชาชีพ ผ่านการเลือกครูพี่เลีย้ง (Mentor) 2) การบริหารและ
การพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ัดเจน 3) การสรา้งบริบททางสังคมใน
โรงเรียน 4) การประเมินการอบรมครูใหม่ 5) การสรา้งบรรยากาศในการท างานและเป็นแบบอย่าง
ของครูใหม่ และ 6) การสรา้งความสมดลุในการท างานและการด าเนินชีวิต 
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นอกจากนี ้ในการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อหลักสูตรแฝงในการ
อบรมครูใหม่รายละเอียด พบว่า 

4.1 บทบาทของผูบ้ริหารที่มีต่อหลกัสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่กบัการคงอยู่ใน
งานของครูใหม่ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .54 แสดงใหเ้ห็นว่าการเพิ่มขึน้ของบทบาทของ
ผูบ้ริหารที่มีต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ยิ่งสงูขึน้ยิ่งสามารถเพิ่มการคงอยู่ในงานของครูได้
เมื่อพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบทบาทของผูบ้ริหารที่มีต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ใน
แต่ละดา้นกับการคงอยู่ในงานของครู พบว่า ค่าสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างบทบาทของ
ผูบ้ริหารที่มีต่อหลกัสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ดา้นที่  2 การบริหารและการพัฒนาหลกัสูตรการ
อบรมครูใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ดัเจน กบัการคงอยู่ในงานของครูมีค่ามากที่สดุ (r=.55) รองลงมา
คือ ดา้นที่ 1 การสนับสนุนครูใหม่ใหเ้ขา้สู่กระบวนการวิชาชีพ ผ่านการเลือกครูพี่เลีย้ง (Mentor) 
กบัการคงอยู่ในงานของครู (r=.49) และดา้นที่นอ้ยที่สดุ คือดา้นที่ 3 การสรา้งบริบททางสงัคมใน
โรงเรียน กบัการคงอยู่ในงานของครู (r=.37) 

4.2 บทบาทของผูบ้ริหารที่มีต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ ดา้นที่ 2 การ
บรหิารและการพฒันาหลกัสตูรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ดัเจน ดา้นที่ 3 การสรา้งบรบิท
ทางสงัคมในโรงเรียน และดา้นที่ 5 ดา้นการสรา้งบรรยากาศในการท างานและเป็นแบบอย่างของ
ครูใหม่ เป็นตวัแปรที่สามารถพยากรณก์ารคงอยู่ในงานของครูใหม่ ไดร้อ้ยละ 34 (R2= .34) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ .32 -.24 และ .27 
ตามล าดบั 

4.3 บทบาทของผูบ้ริหารที่มีต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ เป็นตัวแปรที่
สามารถพยากรณก์ารคงอยู่ในงานของครูใหม่ ไดร้อ้ยละ 29 (R2= .29) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์การถดถอยเท่ากบั .46 

อภปิรายผลการวิจัย  
จากการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัสามารถอภิปรายผลการวิจยัโดยรวมและรายย่อย ดงันี ้

1. การเรียนรูห้ลักสูตรแฝงของครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติเป็นไปตามกรอบ
แนวคิดของการวิจยั โดยมีรายละเอียดของสิ่งที่ครูใหม่ไดเ้รียนรูห้ลกัสตูรแฝง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้น
ความรูใ้นการปฏิบติังานใหม้ีผลส าเร็จไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ ความรูด้า้น
วิชาการ ความรูด้า้นองคก์ารและการบริหารจัดการ และความรูด้า้นความรูท้างเทคโนโลยี 2) ดา้น
ทศันคติที่เป็นประโยชนต่์อการด าเนินงาน 3) ดา้นทศันคติที่ลดทอนประสิทธิภาพในการท างานของ
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ครู 4) ด้านบรรทัดฐานทางสังคมในการก าหนดพฤติกรรมของครู ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อการ
ปฏิบติังาน ต่อเพื่อนร่วมงานและต่อการสื่อสารกบันกัเรียน และ 5) ดา้นค่านิยมองคก์รที่ส่งผลต่อ
ปฏิบัติงานของครูใหม่ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเกเบรียลและคณะ (Gabriella Corado, 
2019) ซึ่งพบว่า โรงเรียนไดน้ าเสนอชุดของค่านิยม ความเชื่อ และความคาดหวงัผ่านการสื่อสาร
ทัง้โดยชดัแจง้และโดยปรยิายไม่เป็นทางการ ต่อผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียในชมุชนโรงเรียน  

หลกัสูตรแฝงมีความส าคญัต่อผลลพัธท์ัง้ทางดา้นบวกและดา้นลบดังจะเห็นไดจ้าก 
ทศันคติที่เกิดขึน้กับครูใหม่ ที่เป็นประโยชนต่์อการด าเนินงานหรือที่เป็นการลดทอนประสิทธิภาพ
ในการท างานของครู ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จิรารตัน ์ปรีชาเสถียร (จิรารตัน ์ปรีชาเสถียร, 
2559) ไดศ้ึกษาปรากฏการณห์ลกัสูตรแฝงในบริบทการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่า หลกัสตูรแฝงที่เกิดขึน้กบัผูเ้รียนมีทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ 

การเรียนรูห้ลกัสูตรแฝงของครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่
ในงานของครูใหม่จะเกิดขึน้ผ่านเครื่องมือและกระบวนการ ด้านโครงสรา้ง ในด้านกฎระเบียบ 
โครงสรา้งโรงเรียน ดา้นบรรยากาศทางสงัคมในดา้นบรรทดัฐาน ความคาดหวงั ความเชื่อที่ก าหนด 
ระบบสังคมของโรงเรียน การควบคุมของฝ่ายบริหาร การควบคุมแบบทางการ การควบคุม
รายบุคคลและการควบคุมในเชิงสญัลกัษณ์ และดา้นปฏิสมัพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ครูและ
เพื่อนครู และระหว่างครูกับผูบ้ริหาร ซึ่งสอดคลอ้งกับ แนวคิดเรื่องการเรียนรูห้ลกัสูตรแฝงในการ
สรา้งความรู ้ค่านิยม บรรทดัฐานทางพฤติกรรม และทัศนคติของครู สอดคลอ้งกับอบาดี (Ebadi, 
2013) ที่น าเสนอองค์ประกอบของหลักสูตรแฝงออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) โครงสรา้ง
โรงเรียน ประกอบไปด้วย ระบบการบริหาร กฎหมาย กฎขอ้บังคับ วิธีการแและระบบหรือการ
บริหาร ลกัษณะทางกายภาพ 2) บรรยากาศทางสงัคมของโรงเรียน ประกอบไปดว้ยบรรทัดฐาน 
ความคาดหวัง ความเชื่อที่ก าหนด ระบบสงัคมของโรงเรียน การควบคุมของฝ่ายบริหาร และ 3) 
ปฏิสมัพันธ์ระหว่างครูและผูเ้รียน และการปรบัตวัดา้นวฒันธรรม รูปแบบปฏิสมัพันธใ์นหอ้งเรียน 
ทัง้ที่เป็นวัจนะภาษา ไดแ้ก่ภาษาพูดและภาษาเขียน และอวัจนะภาษา ไดแ้ก่ ภาษาท่าทาง การ
สื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์และการร่วมในการเผชิญหน้ากับผูท้ี่มีอ  านาจมากกว่า ระหว่างผู้เรียน
ดว้ยกนั และฝ่ายบรหิารของโรงเรียน นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สมบติั สกลุพรรณ์
(2558) ที่กล่าวถึงหลักสูตรแฝงที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม ค่านิยม วัฒนธรรมและบรรยากาศใน
สถานศึกษา รวมถึงตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นเพื่อน บุคลากรที่เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายลว้นแลว้แต่มีอิทธิพล
ต่อการเรียนรูท้ัง้สิน้  
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การเรียนรู้หลักสูตรแฝงที่ ได้รับในช่วงการอบรมครูใหม่ และช่วงแรกของการ
ปฏิบติังานในรูปแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นมิติส่วนบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนในการพฒันา อตั
ลกัษณ์ทางวิชาชีพในฐานะครู ซึ่งเก่ียวขอ้งกับการพัฒนาและการกระท าในการสรา้งบรรทัดฐาน
ส่วนบุคคลต่อผูเ้รียนและเพื่อนร่วมงาน รวมถึงทัศนะและบทบาทของตนต่อการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาด้านทัศนคติต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงความรู้สึกและการรับรู ้ถึง
ประสิทธิภาพแห่งตนและความนบัถือตนเองของครูมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่ง สอดคลอ้งกบัเอกสาร
ข อ ง  European Commission Staff Working Document ใ น ปี  ค . ศ .  2010 ( European 
Commission, 2010, p. 14-20) 

2. รูปแบบของหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ ประเทศ
ไทย ที่เกิดขึน้มีเป้าหมายเพื่อ 1) ความเป็นอยู่ที่ดีและพัฒนาไปตามล าดบัขัน้สู่ความภาคภูมิใจใน
การท างานและความภาคภูมิใจแห่งตน แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1) ความต้องการทางกายภาพ 
ความรูส้ึกมั่นคงปลอดภัย ความตอ้งการการยอมรบัและรูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร และความ
ตอ้งการใหค้รูใหม่เป็นศูนยก์ลางในการปฏิบัติงาน 2) ใหค้รูใหม่มีความเขา้ใจวัฒนธรรมประเทศ
เจา้บา้นของครูใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติ 3) ความพรอ้มในทักษะการสอนของครูใหม่ และ 4) การ
ประเมินแบบไม่เป็นทางการ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

2.1 ความเป็นอยู่ที่ดีและพัฒนาไปตามล าดับขัน้ สู่ความภาคภูมิในการท างาน
และความภาคภูมิใจแห่งตน แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความตอ้งการทางกายภาพ 2) ความรูส้ึก
มั่นคงปลอดภัย 3) ความต้องการการยอมรบัและรูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และ 4) ความ
ตอ้งการใหค้รูใหม่เป็นศูนยก์ลางในการปฏิบติังาน ตรงกบัทฤษฎีล าดับขัน้ความตอ้งการของมาส
โลว ์(Maslow’s hierarchy of human needs) ซึ่งเป็นแรงจูงใจใหบุ้คคลกระท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง โดยการเติมเต็มความตอ้งการขัน้พืน้ฐานไปสู่ขัน้ความตอ้งการที่มีความสลบัซับซอ้นยิ่งขึน้ 
เริ่มจากความตอ้งการทางกายภาพ (physiological) ความมั่นคงปลอดภัย (safety) ความรกัและ
การรูส้ึกถึงการเป็นเจ้าของ (love and belongingness) ความต้องการด้านความเคารพ (self-
esteem) และการบรรลุความสมบูรณ์แห่งชีวิต (self-actualization) (Maslow, 1954) สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของวอรเ์รน ฮันเตอร์ (Warren Hunter, 2016) ที่กล่าวถึงการอบรมครูใหม่ที่ส่งต่อ
ทัศนคติในดา้นบวกผ่านกิจกรรมที่ใหค้รูไดรู้ส้ึกถึงความรกัและความเป็นเจา้ของ ท าใหค้รูรูส้ึกว่า
ได้รับการเอาใจใส่และรูส้ึกว่าตนเองมีคุณค่า รวมไปถึงการตอบสนองต่อความต้องการทาง
กายภาพของครูใหม่ทัง้ทางดา้นความเป็นอยู่ที่ดี (well-being) และ ความรูส้ึกที่ปลอดภัย สมัพนัธ์
กบัทฤษฎีล  าดบัขัน้ความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s hierarchy of human needs)  
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2.2 ความเขา้ใจวัฒนธรรมประเทศเจา้บา้นของครูใหม่เก่ียวกับโรงเรียน ชุมชน 
และประเทศที่สถานศึกษาตัง้อยู่ เขา้ใจบรรยากาศในการท างาน จะท าใหค้รูใหม่เกิดความไวว้างใจ
ในการปฏิบติังานในสถานศึกษา สอดคลอ้งกบัฮารเ์วอร ์(Haver, 2021) ที่แสดงถึงความจ าเป็นที่
จะตอ้งใหเ้กิดบรรยากาศของการไวว้างใจจากครูใหม่ว่าสถานศึกษาใหบ้รรยากาศที่ปลอดภัยใน
การท างาน ครูใหม่สามารถซกัถามขอ้สงสยัหรือแสดงความคิดเห็นของตนไดเ้สมอ และสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ สไตร์ซาเคอร์ (Stirzaker, 2004, p.47) ที่ กล่าวถึงการจัดอบรมครูใหม่ ใน
สถานศึกษานานาชาติว่าเป็นเรื่องของบริบทของโรงเรียนซึ่งเป็นวัฒนธรรมองคก์ารและเก่ียวขอ้ง
กบัชมุชนประเทศเจา้บา้นที่โรงเรียนตัง้อยู่รวมถึงจดักิจกรรมทางสงัคม และสอนภาษาของประเทศ
ที่สถานศึกษานานาชาติตั้งอยู่ เพื่อใหค้รูใหม่ไดเ้รียนรูว้ัฒนธรรมและสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับ
พนักงานของประเทศนั้น ๆ เน้นการด าเนินชีวิตในประเทศที่สถานศึกษาตั้งอยู่ สัมพันธ์กับการ
จัดการอบรมครูใหม่ของ วิกฟอรด์ (Wigford, 2014) ไดก้ล่าวว่าการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษา
นานาชาติจะจดัขึน้เองโดยบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งจะมีโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใหค้รูใหม่ได้
มีความรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกับโรงเรียน ชุมชน และประเทศที่สถานศึกษาตั้งอยู่ นอกจากนี ้
โปรแกรมการอบรมครูใหม่ที่ดีจะตอ้งใหข้อ้มูลที่ส  าคัญของโรงเรียน และความคาดหวังเก่ียวกับ
นกัเรียน กับครูใหม่แต่ตอ้งไม่เป็นการยัดเยียดขอ้มูลที่มากจนเกินไป นอกจากนีจ้ะตอ้งใหเ้วลาครู
ใหม่ไดเ้ตรียมตัวออกแบบการเรียนการสอนทัง้เป็นรายบุคคลและเป็นทีม รวมถึงจัดกิจกรรมทาง
สงัคม ไม่ว่าจะเป็นการพาไปทัศนศึกษาทางวัฒนธรรม การพบปะพูดคุยกับผูป้กครอง ผูบ้ริหาร
โรงเรียน และสอนภาษาของประเทศที่สถานศึกษานานาชาติตั้งอยู่  เพื่อให้ครูใหม่ได้เรียนรู้
วัฒนธรรมและสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานของประเทศนั้น  ๆ (Haver, 2021; Higgins, 
2019) ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สจัเดว (Sachdej, 2561) ที่ไดน้ าเสนอปัจจัยการปรบัตัวของ
ครูใหม่ในสถานศกึษานานาชาติขนาดเล็กในประเทศไทย เก่ียวกบัการรกัษาครูใหม่ในสถานศึกษา
นานาชาติ การศึกษานีพ้ยายามที่จะส ารวจการคงอยู่ของครูใหม่ในโรงเรียนนานซาติในประเทศ
ไทยและปัจจยัดา้นงานและการปรบัตัวทางวฒันธรรมใดที่น าไปสู่ความน่าจะเป็นที่ ครูจะคงอยู่ใน
งาน โดยใช ้Perceived Person Environment Fit Scale (PPEFS) และ Cultural Quotient Scale 
(CQS) พบว่าการปรบัการท างาน ไดแ้ก่ การปรบัตวัดา้นหลกัสตูรและการสอน การแนะแนวและ
การสนบัสนุนการปฏิบติัทางการศึกษา และการรบัรูก้ารสนบัสนุนจากองคก์ร และการปรบัเปลี่ยน
วัฒนธรรม ได้แก่ การตั้งต้นชีวิตประจ าวัน และลักษณะของเมืองเจ้าบ้าน ทั้งนี ้ครูใหม่ได้
ประสบการณเ์ชิงบวกหรือเชิงลบในบริบทของการปรบัตวั การผสมผสานระหว่างประสบการณเ์ชิง
ลบและเชิงบวกในแต่ละประเภทเหล่านี ้สามารถเป็นปัจจัยก าหนดของการท างานที่ประสบ
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ความส าเร็จและการปรบัตัวทางวัฒนธรรมที่น าไปสู่ความพึงพอใจในงานและการรกัษาครูใหม่ใน
สถานศกึษานานาชาติ 

2.3 ความพรอ้มในทักษะการสอนทักษะใหก้ับผูเ้รียนของครูใหม่ (Approaches 
to learning) การวัดผลประเมินผลแบบการจัดการศึกษานานาชาติระบบไอบี และคุณลักษณะ
ผูเ้รียน ผ่านกระบวนการกลุ่ม ตามแนวคิดของ ฮารเ์วอรแ์ละ วิกฟอรด์ (Haver, 2021) (Wigford, 
2014) ทั้งนี ้เนื่องจากการอบรมครูใหม่เป็นการสนับสนุนครูใหม่ให้ปฏิบัติงานได้ทันที เป็นการ
เตรียมการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท างานอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปีโดยเฉพาะในปีแรกของ
การท างาน จะมีผลต่อการคงอยู่ในงานของครู สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและการปฏิบติั (Standards 
and Practices) ขององค์กรไอบี ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่จ  าเป็นต่อการน าไปปฏิบัติที่ เกียวข้องกับ
โปรแกรมไอบีอย่างประสบความส าเร็จ เพื่อการรบัรองมาตรฐานจากองค์การในทุก 5 ปี โดย
มาตรฐานเป็นหลกัการทั่วไปที่เป็นหวัใจส าคญัต่อสถานศึกษานานาชาติไอบี (IB World Schools) 
ในขณะที่การปฎิบัติเป็นการให้ค านิยามในเชิงปฏิบัติการของมาตรฐานซึ่งรวมไปถึงการน า
มาตรฐานไปใชน้ั่นเอง แบ่งออกเป็น 4 กรอบใหญ่ซึ่งอยู่ภายใตป้รชัญาของไอบี (IB philosophy) 
และบรบิทท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของโรงเรียน (school’s unique context) ดงัต่อไปนี ้1) จดุประสงค ์
(Purpose) 2) การเรียนรู ้(Learning) 3) วฒันธรรม (Culture) และ 4) สิ่งแวดลอ้ม (Environment) 
ทัง้นีใ้นกรอบที่ 2 เรื่อง การเรียนรูซ้ึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการเรียนการสอนหลกัสตูรไอบี มี
มาตรฐานดา้นแนวทางในการสอน (Approaches to teaching) มีขอ้ปฏิบติั 5 ขอ้ที่เก่ียวขอ้งกบัครู
ดงัต่อไปนี ้1) ครูใชก้ารสอนแบบสืบสวนสอบสวน การลงมือ และการสะทอ้นในสรา้งความคิดดา้น
ความอยากรูต้ามธรรมชาติของผูเ้รียน 2) ครูเน้นการสอนตามแนวคิดรวบยอดเพื่อสนับสนุนการ
พฒันาทางความคิดของผูเ้รียน 3) ครูใชบ้ริบททางสงัคมทัง้ที่เป็นทอ้งถิ่นและระดบัโลกในการสรา้ง
หลกัสตูรที่มีความสมัพนัธก์บัผูเ้รียน 4) ครูส่งเสรมิปฏิสมัพนัธอ์ย่างมีประสิทธิภาพและการท างาน
ร่วมกับผูอ่ื้นอย่างมีความหมายเพื่อสรา้งชุมชนการเรียนรูแ้บบพลวัตรที่เป็นดา้นบวก  5) ครูขจัด
อุปสรรคในการเรียนรูข้องผูเ้รียนเพื่อใหผู้เ้รียนทุกคนไดพ้ัฒนา แสวงหา และประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายการเรียนรูท้ี่ทา้ทาย รวมถึงมาตรฐานดา้นแนวทางในการประเมินผล (Approaches 
to assessment) มีข้อปฏิบัติ 4 ขอ้ที่เก่ียวขอ้งกับครูดังต่อไปนี  ้1) ผู้เรียนและครูใชก้ารให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน และการประเมินผล 2) โรงเรียนใชว้ิธีในการประเมินผลที่
หลากหลายและเหมาะกับจุดประสงคข์องหลกัสูตรและผลการเรียนรูท้ี่ไดร้ะบุไวแ้ละวัตถุประสงค์ 
3) โรงเรียนบริหารการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ยุติธรรม ครอบคลุมทุกฝ่าย และโปร่งใส  และ 4) 
ผูเ้รียนใชโ้อกาสรว่มในการเรียนรูข้องตนผ่านการประเมินผล 
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นอกจากนี ้มาตรฐานและการปฏิบติั (Standards and Practices) ขององคก์รไอ
บี ในดา้นมาตรฐานดา้นการสนบัสนุนครู (Teacher support) 2 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) เพื่อใหแ้น่ใจว่าครูใช้
แหล่งทรพัยากรของ IB ที่เป็นปัจจุบนัและทบทวนการน าทรพัยากรไปใชอ้ย่างสม ่าเสมอ และ 2) 
เพื่อแน่ใจว่าผูน้  าและครูรว่มมือรว่มใจกนัอย่างเหมาะสมและใชเ้วลาในการพฒันาวิชาชีพเพื่อบอก
การปฏิบัติงานของครู จัดสรรเวลาและทรัพยากรอ่ืนๆ ให้กับครูเพื่อท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการน าหลักสูตรโปรแกรมไอบีไปใช้ ทั้งนี ้หน้าที่ของครูในระบบ ไอบี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ตามโปรแกรมเอ็นวายพี (MYP) ขององค์การ IB ตามมาตรฐานและการ
ปฏิบัติ (Standards and Practices) ด้านการเรียนรู ้(Learning) ในเรื่องของการท าให้แน่ใจว่า
การศึกษามีประสิทธิภาพ ท างานร่วมกันในการออกแบบ วางแผน และสอนหลักสูตรไอบีของ
โรงเรียน โดยครูต้องออกแบบหน่วยการเรียนที่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของโปรแกรมและจะตอ้ง
เป็นไปตามเอกสารของโปรแกรม ในระดบัมธัยมศึกษาปีที่  2 รวมทัง้มาตรฐานดา้นผูเ้รียน ในฐานะ
ที่เป็นผู้เรียนรูต้ลอดชีพ มีองค์ประกอบดังต่อไปนี ้ 1) ผู้สอนจะต้องให้โอกาสกับผู้เรียนในด้าน
หลกัสตูรเพื่อสะทอ้นการเติบโตและแสดงใหเ้ห็นคณุลกัษณะผูเ้รียนไอบี 10 ประการ 2) ผูเ้รียนและ
ครูมีส่วนร่วมในประสบการณ์การเรียนรูท้ี่ถูกออกแบบมาเพื่อใหโ้อกาสกับผู้เรียนในการเรียนรู้
รว่มกนักนั 3) ผูเ้รียนและครูปฏิบติัตามแนวทางคณุธรรม จรยิธรรม และความซื่อสตัยท์างวิชาการ 
และ 4) ผูเ้รียนและครูยอมรบัและตระหนักถึงทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้นเมื่อผลิตผลงานทาง
วิชาการ ครูมีบทสนทนากับผู้เรียนในเรื่องความส าคัญของการผลิตงานของตนและเป็นงาน
ตน้ฉบบั 

2.4 การประเมินแบบไม่เป็นทางการ มีเป้าหมายเพื่อใหค้รูใหม่ไดต้รวจสอบและ
ทบทวนตนเองว่า มีสิ่งใดที่ยงัเป็นขอ้สงสยัในการปฏิบติังาน ตรวจสอบความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ
และทศันคติของครูใหม่ในการปฏิบติังาน เป็นการสะทอ้นตนเอง (reflection) ซึ่งมีลกัษณะที่ไม่เป็น
ทางการอันจะส่งผลใหก้ารถ่ายโอนการเรียนรูข้องครูใหม่ในการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของสเปอรแ์ละคณะ (Sparr et al., 2017) ไดศ้ึกษาความสมัพันธ์ของการ
เรียนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในสถานที่ท างาน ซึ่งศึกษาการแสวงหาขอ้มูลยอ้นกลับ 
(feedback-seeking) และการสะทอ้นตนเอง (relfection) ในฐานะที่เป็นพฤติกรรมการเรียนรูแ้บบ
ไม่เป็นทางการในการเชื่อมโยงกบัการอบรมที่เป็นทางการ และการศึกษาว่าผูเ้รียนถ่ายทอดความรู้
และขยายความรูจ้ากการเรียนรูท้ี่ไม่เป็นทางการไปสู่การเรียนรูท้ี่เป็นทางการในสถานที่ท างาน การ
แสวงหาขอ้มลูยอ้นกลบัและการสะทอ้นตนเองมีผลต่อการเชื่อมโยงในการอบรม และการเชื่อมโยง
มีค่าสูงที่สุดเนื่องมาจากการแสวงหาขอ้มูลยอ้นกลับและการสะทอ้นตนเองสูง แสดงใหเ้ห็นถึง
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ความส าคัญของการการแสวงหาขอ้มูลยอ้นกลับและการสะทอ้นตนเองที่ไม่เป็นทางการอันจะ
น าไปสูป่ฏิบติังานใหม้ีประสิทธิภาพ 

3. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ ใน
สถานศกึษานานาชาติในประเทศไทย พบว่า ผูบ้รหิารมีบทบาทส าคญัอยู่ 6 ดา้น ไดแ้ก่  

3.1 การสนับสนุนครูใหม่ให้เขา้สู่กระบวนการวิชาชีพ ผ่านการเลือกครูพี่เลีย้ง 
(Mentor) เป็นการที่ผูบ้รหิารมีระบบการเลือกครูพี่เลีย้งที่ยืดหยุ่น โดยครูพี่เลีย้งสนบัสนนุครูใหม่ทัง้
ในระดบัอาชีพและระดบัสว่นตวั เพื่อใหค้รูใหม่ปฏิบติังานไดท้นัที เป็นผูป้ระสานสมัพนัธร์ะหว่างครู
ใหม่กับทุกฝ่ายในโรงเรียน และเปิดโอกาสใหค้รูใหม่ไดต้กลงร่วมกับครูพี่เลีย้งในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันของครูในสถานศึกษานานาชาติทัง้ในดา้นความรูใ้นการปฏิบัติงานใหม้ีผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3.2 การบริหารและการพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏให้เห็นได้
ชดัเจน เป็นการที่ผูบ้ริหารมีพฤติกรรมที่แสดงใหค้รูใหม่เห็นว่าการอบรมครูใหม่เป็นสิ่งส าคญั โดย
จัดให้มีต าแหน่งผูป้ระสานงานในการเริ่มตน้การท างานของครูใหม่ ร่วมออกแบบหลักสูตรการ
อบรมครูใหม่กบัผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และการพฒันาตนเองทางดา้นวิชาชีพเป็นส่วนส าคัญของวิชาชีพครู
โดยเฉพาะครูในระบบไอบี  

3.3 การสรา้งบริบททางสังคมในโรงเรียน เป็นการที่ผู ้บริหารมีพฤติกรรมหรือ
ค าพดูที่แสดงใหค้รูใหม่เห็นว่าเป็นบุคคลส าคญัในการพฒันาโรงเรียน เปิดโอกาสใหค้รูใหม่ไดเ้ลือก
พัฒนาตนเองไดเ้ต็มตามศักยภาพ และใหค้รูใหม่ไดร้่วมพัฒนาโรงเรียนร่วมกับทุกคนในโรงเรียน 
เพื่อใหค้ณุค่ากบัครูใหม่ ใหค้รูใหม่ไดม้ีการรบัรูถ้ึงความสามารถของตนเอง  

3.4 การประเมินการอบรมครูใหม่ เป็นการที่ผูบ้ริหารแสดงพฤติกรรมหรือสื่อสาร
ขอ้ความที่เก่ียวกบัการประเมินการอบรมครูใหม่ ผูบ้ริหารทราบสิ่งที่เกิดขึน้ในโรงเรียนและชัน้เรียน
ของครูใหม่ พรอ้มที่จะใหก้ารสนบัสนุนครูใหม่ มีกระบวนการประเมินร่วมกนักบัครูใหม่ และเพื่อน
ครู  

3.5 การสรา้งบรรยากาศในการท างานและเป็นแบบอย่างของครูใหม่  เป็น การที่
ผูบ้ริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทั้งในดา้นการปฏิบัติงานและการปฏิบัติต่อทุกคนในโรงเรียน 
ผูบ้รหิารวางตวัเป็นกนัเอง มีทศันคติดา้นบวก และสรา้งบรรยากาศการท างานที่ดีในโรงเรียน  

3.6 การสรา้งความสมดุลในการท างานและการด าเนินชีวิต หมายถึง การที่
ผูบ้ริหารแสดงพฤติกรรมหรือสื่อสารขอ้ความที่เก่ียวกบัการใหค้วามส าคญักับความเป็นอยู่ที่ดีของ
ครูและความสมดลุในการท างานและการด าเนินชีวิต  
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ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ คารล์า บรคัสนี์โรวา และปีเตอร ์
โนวอทนี (Brucknerova & Novotný, 2017) พบว่าครูใหญ่มีบทบาทต่อหลกัสตูรแฝงของการอบรม
ครูใหม่ 4 ดา้นไดแ้ก่ 1) ผ่านการเลือกครูพี่เลีย้ง 2) การบรหิารและการพฒันาหลกัสตูรการอบรมครู
ใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ัดเจน 3) การสรา้งบริบททางสงัคมในโรงเรียน และ 4) การประเมินการ
อบรมครูใหม่ จากการสมัภาษณเ์ชิงลึกผูใ้หข้อ้มลูหลกั จ านวน 3 กลุ่ม 15 คน ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารระดบั
มัธยมศึกษาสถานศึกษานานาชาติที่ใชร้ะบบการศึกษาไอบี ผูป้ระสานงานในระดับมัธยมศึกษา 
(MYP) และครูใหม่ที่ท างานในระดับมัธยมศึกษา (MYP) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่ง
โครงสร้างชนิดปลายเปิด (Semi-structured In-depth Interview Form) น าข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์มาสงัเคราะหแ์ละจัดกลุ่ม พบว่าเกิดบทบาทผูบ้ริหารต่อหลกัสูตรแฝงในการอบรมครู
ใหม่เพิ่มขึน้มาอีกสองบทบาท ไดแ้ก่ 5) การสรา้งบรรยากาศในการท างานและเป็นแบบอย่างของ
ครูใหม่ และ 6) การสรา้งความสมดลุในการท างานและการด าเนินชีวิต 

ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าผูบ้รหิารมีบทบาทส าคญัผ่านการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทัง้ใน
การปฏิบติัคนต่อครูใหม่ พนกังานในโรงเรียน นกัเรียน และผูป้กครอง ผูบ้รหิารวางตวัเป็นกนัเองกบั
ครูใหม่ เปิดโอกาสใหค้รูใหม่ติดต่อไดโ้ดยตรง ตรงกับแนวคิดของ สไตรซ์าเคอร(์Stirzaker, 2004) 
ที่ไดน้ าเสนอบทบาททางออ้มของผูบ้รหิารในการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ ว่าเป็นการ
ให้ความส าคัญกับกระบวนการอบรมครูใหม่และแสดงความสนใจเอาใจใส่ครูใหม่ การเป็น
แบบอย่างทางพฤติกรรมที่ดีที่ ท าให้บุคลากรในโรงเรียนอยากน าไปปฏิบัติ และการให้ครูใหม่
ติดต่อสว่นตวัได ้ 

นอกจากนี ้การที่ผู ้บริหารมีทัศนคติด้านบวกน าไปสู่การสรา้งบรรยากาศการ
ท างานที่ดีในโรงเรียน ทัง้นีเ้นื่องจากผูบ้ริหารมีส่วนส าคญัต่อการสรา้งบรรยากาศในการท างานที่ดี
ในโรงเรียน ผ่านค าพูดและการกระท าที่แสดงให้ครูใหม่เห็นถึงทัศนคติทางด้านบวก ซึ่งส่งผล
โดยตรงผ่านหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่  รวมทั้งในการสรา้งบรรยากาศในการท างานทั้ง
ทางตรงและผ่านค าพดู หรือการกระท าในลกัษณะที่ไม่เป็นทางการ ตามสิ่งที่เป็นหลกัสตูรแฝง การ
ที่ผูบ้ริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทั้งในดา้นการปฏิบัติงานและการปฏิบัติต่อทุกคนในโรงเรียน 
ผู้บริหารวางตัวเป็นกันเอง มีทัศนคติด้านบวก และสรา้งบรรยากาศการท างานที่ดีในโรงเรียน 
สัมพันธ์กับแนวคิดของไฮยวน และบิลิงสล์ีย์ (Billingsley et al., 2004; Haiyan et al., 2017) ที่
น าเสนอว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาททางออ้มต่อการอบรมครูใหม่ แมไ้ม่ไดเ้ป็นผูด้  าเนินการ
โดยตรง แต่เป็นบทบาทผ่านการเป็นแบบอย่างค่านิยมและผ่านการสรา้งบรรยากาศทางสงัคมร่วม
ซึ่งมีผลต่อกระบวนการและผลของการอบรมครูใหม่  
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4. บทบาทของผูบ้ริหารที่มีต่อหลกัสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่กับการคงอยู่ในงาน
ของครู มีความสมัพันธใ์นระดบัปานกลางในทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี 
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั .54 เมื่อพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบทบาทของผู้บริหาร
ที่มีต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ในแต่ละดา้นกับการคงอยู่ในงานของครูใหม่ พบว่า ค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารที่มีต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่
ดา้นที่ 2 การบริหารและการพัฒนาหลกัสตูรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ดัเจน กบัการคง
อยู่ในงานของครูใหม่มีค่ามากที่สดุ (r=.55) 

ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าการสรา้งหลกัสูตรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็นชัดเจนนั้น
เป็นการท าใหห้ลกัสูตรแฝงที่ไม่ไดก้ าหนดเป็นลายลกัษณอ์ักษรเห็นไดช้ัดเจน ซึ่งครูใหม่จะรบัรูไ้ด้
ทนัที ทัง้ทางตรงและทางออ้มที่ปรากฏในโปรแกรมการอบรมครูใหม่ที่ออกแบบโดยสถานศึกษา ที่
เป็นเช่นนีเ้นื่องจากการจดัอบรมครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติเป็นการจดัอบรมที่มีจุดประสงคท์ี่
ชดัเจน กิจกรรมทุกกิจกรรมออกแบบอย่างตัง้ใจ ซึ่งสง่ผลโดยตรงต่อการรบัรูข้องครูใหม่ที่สง่ผลต่อ
ความรูส้ึกของครูต่อการคงอยู่ในงานของครู สมัพันธ์กับงานวิจัยของ คารล์า บรคัสนี์โรวา และปี
เตอร ์โนวอทนี (Karla Brucknerova and Petr Novotny) ที่กล่าวว่าการท าให้หลักสูตรแฝงของ
การอบรมครูใหม่ปรากฏเห็นไดช้ัดเจนนัน้เป็นการเตรียมตวัครูใหม่ในการพฒันาทางวิชาชีพอย่าง
เป็นระบบซึ่งท าให้ครูใหม่รบัรูไ้ด้ว่าการอบรมที่จัดขึ ้นนีม้ีความหมายและเป็นส่วนหนึ่งของการ
พฒันาทางวิชาชีพของตน (Brucknerova & Novotný, 2017) 

5. บทบาทของผูบ้ริหารที่มีต่อหลกัสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ ดา้นที่ 2 การบริหาร
และการพัฒนาหลกัสูตรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ัดเจน  ดา้นที่ 3 การสรา้งบริบททาง
สงัคมในโรงเรียน และดา้นที่ 5 ดา้นการสรา้งบรรยากาศในการท างานและเป็นแบบอย่างของครู
ใหม่ เป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์กับการคงอยู่ในงานของครู ไดร้อ้ยละ 34 (R2= .34) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ .32 -.24 และ .27 
ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโนน่า เลน โอลิเวอร ์(Winona Lane Oliver, 2008) ที่
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผูบ้ริหารและความพึงพอใจในการท างานของครูและ
แรงจูงใจที่ส่งผลใหค้รูคงอยู่ในงาน โดยผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนดความตอ้งการและเป็นแรงผลกัดัน
ของโรงเรียน จึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนด
ระเบียบและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของโรงเรียนในทางอ้อม สิ่งเหล่านี ้ช่วย
ตอบสนองความตอ้งการภายในของครูส่งผลใหม้ีความพงึพอใจในงานเพิ่มขึน้ ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่ม
อัตราการคงอยู่ในงานของครู พฤติกรรมของผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งกับการสนับสนุนของครู ความ
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สนใจในความเป็นอยู่ที่ดีของครูและความสามารถของผูบ้ริหารในการกระตุน้ครู  ลว้นส่งผลต่อ
ความปรารถนาที่จะอยู่ในงานของครู 

ดา้นการสนับสนุนครูใหม่ใหเ้ขา้สู่กระบวนการวิชาชีพ ผ่านการเลือกครูพี่เลีย้ง 
(Mentor) ไม่สามารถพยากรณ์การคงอยู่ในงานได ้แต่มีความสมัพันธ์ต่อการรบัรูข้องครูที่สมัพันธ์
ต่อการคงอยู่ในงานของครู ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าสถานศึกษานานาชาติทกุโรงเรียนมีระบบครูพี่เลีย้งซึ่ง
นับได้ว่าเป็นเรื่องมาตรฐานในการด าเนินการอบรมครูใหม่ในการสนับสนุนครูใหม่ให้เข้าสู่
กระบวนการเรียนรูใ้นสถานศึกษาใหม่ ซี่งตรงกบังานวิจยัของวิกฟอรด์ (Wigford, 2014) ไดก้ล่าว
ว่าการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติจะจดัขึน้เองโดยบุคลากรในสถานศึกษาจะมีการจัด
ครูพี่เลีย้งใหก้บัครูใหม่เพื่อช่วยเหลือในดา้นหลกัสตูร นโยบาย หรือเรื่องการด าเนินชีวิตในประเทศ
ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ไวเดอร ์(Wider, 2016) ที่กล่าวว่าโปรแกรมครูพี่
เลีย้งไม่สง่ผลต่อการคงอยู่ในงานของครูใหม่ 

ในดา้นการประเมินการอบรมครูใหม่ ไม่สามารถพยากรณก์ารคงอยู่ในงานได ้แต่
มีความสัมพันธ์ต่อการรบัรูข้องครูที่สัมพันธ์ต่อการคงอยู่ในงานของครู ใหม่ ทั้งนีเ้ป็นเพราะว่า
ประเมินการอบรมครูใหม่เป็นลกัษณะไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของการด าเนินการของ
สถานศกึษานานาชาติระบบไอบี การรูจ้กัสะทอ้นตนเองตรงกบัคณุลกัษณะผูเ้รียนไอบี 10 ประการ
ที่ทางองค์กรไอบี ได้ก าหนดคุณลักษณะส าหรับทุกคนในองค์กร ข้อการรูจ้ักสะท้อนตนเอง 
(Reflective) โดยมีค าอธิบายค าศัพทว์่าเราไตร่ตรองความคิดและประสบการณ์ของเราอย่าง ถ่ี
ถว้น เราฝึกฝนจนเขา้ใจจุดเด่นและจดุดอ้ยของเรา เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนรูแ้ละพฒันา
ตนเอง (International Baccalaureate Organization, 2022b) นอกจากนี ้ในเอกสารมาตรฐาน
และการปฏิบัติของสถานศึกษาที่ใชร้ะบบการศึกษาแบบไอบี  ในเรื่องสรา้งชุมชมแห่งการเรียนรู้
จะตอ้งน ากระบวนการสืบสวนสอบสวน การลงมือปฏิบติั และการสะทอ้นตนเองเพื่อท าใหม้ีความ
เขา้ใจอย่างลกึซีง้และการเป็นผูเ้รียนรูต้ลอดชีวิต เนื่องจากการเรียนรูเ้ป็นศนูยก์ลางของการท างาน
ในสถานศึกษานานาชาติระบบไอบี  (International Baccalaureate Organization, 2020b) 
สอดคลอ้งกบั คณุลกัษณะของผูบ้ริหารที่มีประสิทธิภาพของการจดัการศกึษาระบบไอบี ที่จะตอ้งมี
ความคิดไตร่ตรองและมีกลยุทธ์ สามารถน าผู้คนที่มีค่านิยม ความเชื่อ และความคาดหวังที่
หลากหลาย เพื่อสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรู ้สรา้งแรงจูงใจผ่านการศึกษา และแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการคิดคน้ พัฒนา สื่อสาร ส่งเสริม และประเมินผลแนวความคิดและแนวปฏิบติั
ใหม่ ๆ เพื่อตอบรบัในทางที่สรา้งสรรคแ์ละเป็นบวก (International Baccalaureate Organization, 
2022a) 
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ในด้านการสรา้งความสมดุลในการท างานและการด าเนินชีวิต ไม่สามารถ
พยากรณ์การคงอยู่ในงานได ้แต่มีความสมัพันธ์ต่อการรบัรูข้องครูที่สมัพันธ์ต่อการคงอยู่ในงาน
ของครูใหม่  ทั้งนี ้เป็นเพราะว่า การสร้างสมดุลในการท างานและการด าเนินชีวิตนี ้ ตรงกับ
คุณลักษณะผู้เรียนไอบี 10 ประการที่ทางองค์กรไอบี ได้ก าหนดคุณลักษณะส าหรบัทุกคนใน
องคก์ร ทัง้นีค้วามสมดุลทัง้ร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา (Balanced) ทางองคก์รไดใ้ห้
ค าอธิบายค าศัพท์ว่าหมายถึง เราเข้าใจถึงความส าคัญในการด ารงชีวิตที่มีความสมดุล ทั้ง
ทางดา้นสติปัญญา รา่งกาย และจิตใจ เพื่อใหเ้ราและผูอ่ื้นมีคณุภาพชีวิตที่ดี  เราตระหนกัถึงการที่
เราตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นและโลกที่เราอาศยัอยู่ (International Baccalaureate Organization, 2022b) 

6. บทบาทของผูบ้ริหารที่มีต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ เป็นตัวแปรที่สามารถ
พยากรณ์การคงอยู่ในงานของครูใหม่ ไดร้อ้ยละ 29 (R2= .29) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์การถดถอยเท่ากบั .46 ทัง้นีม้ีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รอนเฟลดท์
และแมคควีน (Ronfeldt & McQueen, 2017) พบว่าการไดร้บัการสนบัสนุนดา้นการอบรมครูใหม่
ในปีแรกท านายผลว่ามีจ านวนครูยา้ยที่ท างานและท าใหก้ารลาออกลดนอ้ยลง และเสนอว่าการใช้
การอบรมครูใหม่ลดการลาออกของครูเป็นนโยบายที่ท าให้เกิดการคงอยู่ในงาน นอกจากนีย้ัง
พบว่าการใช้กลวิธีในการอบรมครูใหม่ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อครูและโรงเรียนที่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ เซยฟารธ์ (Seyfarth, 1991, p 173) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการอบรมครูใหม่ โดยแนะน าว่าผู้บริหารควรปฏิบัติเพื่อช่วยครูใหม่ให้ประสบ
ความส าเร็จในปีแรกที่ท างานในสถานศึกษา  และงานวิจัยของสตีเฟ่น วี แมนคูโซ และคณะ 
(Mancuso et al., 2010) ที่กล่าวว่าความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการลาออกของครูในสถานศึกษา
นานาชาติ สมัพันธก์ับบทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารโรงเรียน ประกอบไปดว้ยการรบัรูข้องครู
ในเรื่องการไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้รหิารระดบัผูอ้  านวยการโรงเรียนซึ่งมีลกัษณะการบรหิารแบบ
ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง และการกระจายภาวะผูน้  า  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

1. จากผลการวิจัยพบว่าบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อหลักสูตรแฝงในการ
อบรมครูใหม่ในสถานศกึษานานาชาติในประเทศไทย พบว่า ผูบ้รหิารมีบทบาทส าคญั 6 ดา้นไดแ้ก่ 
1) การสนับสนุนครูใหม่ให้เข้าสู่กระบวนการวิชาชีพ ผ่านการเลือกครูพี่เลีย้ง (Mentor) 2) การ
บริหารและการพฒันาหลกัสูตรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 3) การสรา้งบริบททาง
สงัคมในโรงเรียน 4) การประเมินการอบรมครูใหม่ 5) การสรา้งบรรยากาศในการท างานและเป็น
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แบบอย่างของครูใหม่ และ 6) การสรา้งความสมดุลในการท างานและการด าเนินชีวิต ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนควรน าขอ้มูลนีไ้ปก าหนดนโยบายในการปรบัมาตรฐานการอบรม
ครูใหม่  

2. จากผลการวิจยัพบว่าบทบาทของผูบ้ริหารที่มีต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่
กบัการคงอยู่ในงานของครูใหม่ มีความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางในทางบวก แสดงใหเ้ห็นว่าการ
เพิ่มขึน้ของบทบาทของผูบ้ริหารที่มีต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ยิ่งสูงขึน้ยิ่งสามารถเพิ่ม
การคงอยู่ในงานของครูได้ โดยเฉพาะดา้นการบริหารและการพัฒนาหลกัสูตรการอบรมครูใหม่ที่
ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ัดเจน ดา้นการสนับสนุนครูใหม่ใหเ้ขา้สู่กระบวนการวิชาชีพ ผ่านการเลือกครูพี่
เลีย้ง (Mentor) สถานศึกษานานาชาติสามารถน าผลการวิจยัไปก าหนดเป็นนโยบายในการบริหาร
จดัการดา้นการจดัอบรมครูใหม่ในสถานศกึษานานาชาติ 

3.จากผลการวิจยัพบว่าบทบาทของผูบ้ริหารที่มีต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ 
ดา้นการบริหารและการพฒันาหลกัสูตรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ดัเจน ดา้นการสรา้ง
บริบททางสงัคมในโรงเรียน และดา้นการสรา้งบรรยากาศในการท างานและเป็นแบบอย่างของครู
ใหม่ เป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การคงอยู่ในงานของครูใหม่ และบทบาทของผูบ้ริหารที่มีต่อ
หลกัสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ เป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การคงอยู่ในงานของครูใหม่ได ้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและสถานศึกษานานาชาติควรน าขอ้มูลนีไ้ปก าหนด
นโยบายเพื่ อน าไปใช้ในการบริหารและวางแผนการด า เนินงานด้านการอบรมครูใหม่ใน
สถานศกึษาเอกชน 

4. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานสามารถน าแนวคิดเรื่องการพฒันา
บทบาทของผู้บริหารต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ไปปรับใช้ในการบริหารและการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มี  หลักสูตรภาษาอังกฤษนานาชาติ  International 
Program (IP) และการเรียนการสอนแบบสองภาษา (Bilingual) เพื่อใหค้รูชาวต่างชาติที่ท างานใน
สถานศกึษาท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

5. จากผลการวิจยัพบว่าหลกัสตูรแฝงที่เกิดจากบทบาทของผูบ้ริหารและการบริหาร
จดัการโปรแกรมการอบรมครูใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้น การบริหารและการพัฒนาหลกัสูตร
การอบรมครูใหม่ที่ปรากฏให้เห็นไดช้ัดเจน  การสรา้งบริบททางสังคมในโรงเรียน  และการสรา้ง
บรรยากาศในการท างานและเป็นแบบอย่างของครูใหม่ ที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของครูใหม่
ดังนัน้สถานศึกษาทัง้ภาครฐัและเอกชนควรใหค้วามส าคัญกับโปรแกรมการอบรมครูใหม่ โดยมี
การพฒันาผูบ้รหิารใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ 
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6. สถานศึกษานานาชาติสามารถน าแนวคิดเก่ียวกบับทบาทผูบ้รหิารที่มีต่อหลกัสตูร
แฝงในวางแผนการออกแบบเนือ้หาที่ใชใ้นการอบรมครูใหม่ส  าหรบัการพฒันาผูบ้รหิารสถานศึกษา
สถานศึกษานานาชาติ ซึ่งเป็นองคก์ารที่มีความเป็นพหุวฒันธรรม เนื่องจากครูในโรงเรียนมาจาก
หลากหลายเชือ้ชาติ มีพืน้ฐานวัฒนธรรม ค่านิยม และทัศนคติตลอดจนพฤติกรรมการท างานที่
แตกต่างกัน เพื่อใหค้รูใหม่เกิดการเรียนรู ้เกิดกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมที่ท าใหส้ามารถเขา้สู่
การท างานในโรงเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1.ควรมีการศึกษาเชิงปัจจัยที่ อาจที่มี อิทธิพลต่อการเรียนรู้หลักสูตรแฝงใน

สถานศกึษานานาชาติ  
2. ควรน าผลการศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารที่มีต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่

มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงาน ไปท าการศกึษาโดยวิธีวิจยัเชิงทดลองอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
3. ควรมีการศึกษาอิทธิพลของผูบ้ริหารในการบริหารจัดการเรียนรูห้ลักสูตรแฝงใน

การอบรมครูใหม่กบัสถานศกึษานานาชาติที่ใชห้ลกัสตูรอ่ืนนอกเหนือจากหลกัสตูรนานาชาติระบบ
ไอบี เพื่อใหป้ระชากรและกลุม่ตวัอย่างที่หลากหลาย และมีจ านวนมาก 

4. ควรมีการศึกษาหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ในดา้นการพฒันาตนเองใหรู้เ้ท่า
ทนัและสามารถปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลง (VUCA World) 

5. ควรมีการศกึษาบทบาทของผูบ้รหิารระดบักลางในสถานศึกษาต่อหลกัสตูรแฝงใน
การอบรมครูใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงาน 
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ที่ได้รบัการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจัยในที่ท าในมนุษย ์
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ไฟลข์อ้มูลผูว้ิจัยจะบนัทึกไวใ้นคอมพิวเตอรส์่วนตัวที่มีรหัสป้องกันบุคคลอ่ืนไม่ใหส้ามารถเปิดได้ 
เก็บเอกสาร แผ่น CD ไฟล์ในตู้ลิน้ชักที่มีกุญแจล็อก และผู้วิจัยเท่านั้นที่มีกุญแจเปิด-ปิด เก็บ 
เอกสาร แผ่น CD ไฟลไ์วเ้ป็นเวลา 3 ปีหลงัสิน้สดุการวิจัย และจะท าลายขอ้มูลดว้ยวิธีการลบไฟล ์
ออกจากเครื่องในลกัษณะที่ไม่สามารถกูข้อ้มูลกลบัมาได ้โดยผูว้ิจัยเป็นผูร้บัผิดชอบในการรกัษา  
ความลบัผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั และไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้รว่มการวิจยัแลว้ หากมีขอ้มลูใหม่ ที่
เก่ียวขอ้งกบัโครงการวิจยั ผูว้ิจยัจะแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมการวิจยัทราบโดยเร็วและไม่ปิดบงั ความเสี่ยง  
ที่อาจจะเกิดขึน้เมื่อผูเ้ขา้ร่วมการวิจัย ท่านอาจรูส้ึกอึดอัด หรืออาจรูส้ึกไม่สบายใจอยู่บา้งกับบาง
ค าถาม ท่านมีสิทธิ์ท่ีจะไม่ตอบค าถามเหล่านั้น รวมถึงท่านมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการนี ้
เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมวิจัยหรือถอนตัวออกจาก  
โครงการวิจัยนี ้จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านแต่อย่างใด หากท่านมีอาการไม่พึงประสงค ์หรือ  
ประสงคท์ี่จะพกั เพื่อพักผ่อนอิริยาบถ สามารถพักไดโ้ดยแจง้ต่อผูว้ิจยัโครงการวิจยัไดต้ลอดเวลา  
หากท่านมีอาการเมื่อยล้า เกิดความกดดัน ผู้วิจัยจะให้เวลาในการพักผ่อนเพื่อผ่อนคลาย  
ความเครียดและหากอาสาสมัครประสงคท์ี่จะไม่ใหข้อ้มูล ก็จะใหอ้าสาสมัครถอนตัวออกจากการ  
วิจัย และจะไม่น าขอ้มูลนัน้มาท าการศึกษา ขอ้มูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรกัษาไว ้ไม่เปิดเผย 
ต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล แต่จะรายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวม ผู้ที่มีสิทธิ์เขา้ถึงขอ้มูล 
ของท่านจะมีเฉพาะผู้ที่ เก่ียวข้องกับการวิจัยนี ้และคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณา 
โครงการวิจยัที่ท าในมนษุย ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ เท่านัน้ 
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เอกสารชีแ้จงผู้เข้าร่วมการวิจัย 
(Participant Information Sheet) 

 
ในเอกสารนี้อาจมีข้อความที่ท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้า

โครงการวิจัยหรือผู้แทนให้ช่วยอธิบายจนกว่าจะเข้าใจดี ท่านอาจจะขอเอกสารนี้กลับไป
อ่านที่บ้านเพ่ือปรึกษา หารือกับญาติพ่ีน้อง เพ่ือนสนิท แพทยป์ระจ าตัวของท่าน หรือ
แพทยท่์านอื่น เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย 
ชื่อโครงการวิจัย บทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการคง
อยู่ในงานของครูในสถานศกึษานานาชาติ ประเทศไทย  
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย....นางมนิศรา ศภุกิจ โคลเยส............................................................. 
สถานที่วิจัย สถานศึกษานานาชาติสงักดัส านกังานคณะกรรมการการส่งแสริมการศึกษาเอกชน 
จ านวน 7 โรงเรียน ไดแ้ก่ สถานศึกษานานาชาตินิสต ์สถานศึกษานานาชาติเคไอเอส สถานศึกษา
นานาชาติคอนคอรเ์ดียน สถานศึกษานานาชาติแพนเอเชีย สถานศึกษานานาชาติอเมรกินัแปซิฟิก 
สถานศกึษานานาชาติเปรมติณสลูานนท ์และ สถานศกึษานานาชาติยดูบับลิวซี ประเทศไทย 
สถานทีท่ างานและหมายเลขโทรศัพทข์องหัวหน้าโครงการวิจัยที่ต่อได้ทั้งในและนอกเวลา
ราชการ  
 สถานศึกษานานาชาติเคไอเอส 999/123-124 ถ. ประชาอทุิศ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ย
ขวาง จ. กรุงเทพฯ 10310  
 โทรศพัท ์02-274-3444 ต่อ 4129 โทรศพัทม์ือถือ 081-8500933 
 E-mail address: manitsarasupakit.kolius@g.swu.ac.th 
 เบอรโ์ทรศพัท ์0818500933 
ผู้สนับสนุนทุนวิจัย…………................................................................................................. 
ระยะเวลาในการวิจัย…สิงหาคม 2564 -สิงหาคม 2565........................................................... 
โครงการวิจัยนีท้ าขึน้เพ่ือ 
 1. เพื่อศกึษาหลกัสตูรแฝงส าหรบัครูใหม่ในสถานศกึษานานาชาติในประเทศไทย 
 2. เพื่อศึกษารูปแบบของหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติใน
ประเทศไทย 
 3. เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ใน
สถานศกึษานานาชาติในประเทศไทย 
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 4. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่มี
อิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของครูในสถานศกึษานานาชาติในประเทศไทย 
 
ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับจากการวิจัย.  
 1. หน่วยงานที่ท าหนา้ที่พฒันาผูบ้ริหาร ควรน าเรื่องบทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสูตรแฝง
ไปพิจารณาและใหค้วามส าคญักบัหลกัสตูรแฝง 
 2. สถานศึกษานานาชาติสามารถน าข้อมูลนี ้ไปใช้ในการบริหารและวางแผนการ
ด าเนินงานดา้นการจดัอบรมครูใหม่ในสถานศึกษานานาชาติ 
 3. สถานศึกษานานาชาติสามารถน าขอ้มลูนีไ้ปก าหนดเป็นนโยบายในการบริหารจดัการ
ดา้นการจดัอบรมครูใหม่ในสถานศกึษานานาชาติ 
 4. ส  านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนสามารถน าขอ้มูลนีไ้ปก าหนดนโยบายเพื่อ
น าไปใชใ้นการบรหิารและวางแผนการด าเนินงานดา้นการอบรมครูใหม่ในโรงเรียนเอกชน 
ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยนีเ้พราะ 

การวิจยัเรื่อง บทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการ
คงอยู่ในงานของครูในสถานศึกษานานาชาติ ประเทศไทย นีจ้  าเป็นตอ้งขอขอ้มูลจากอาสาสมัคร
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัจากกลุ่มตวัอย่างคือ ผูบ้ริหารระดับมธัยมศึกษาสถานศึกษานานาชาติที่ใช้
ระบบการศึกษาไอบี ผู้ประสานงานในระดับมัธยมศึกษา (MYP) และครูใหม่  สถานศึกษา
นานาชาติสังกัดส านักงานคณะกรรมการการส่งสริมการศึกษาเอกชน เพื่อน ามาซึ่งบทบาทของ
ผูบ้ริหารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของครูในสถานศึกษา
นานาชาติ ประเทศไทยใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
จะมีผู้เข้าร่วมการวิจัยนีทั้ง้สิน้ประมาณ  

ผูบ้รหิารสถานศึกษานานาชาติจ านวน 7 คน ผูป้ระสานงานในระดบัมธัยมศึกษา (MYP) 
จ านวน 7 คน และครูใหม่จากสถานศึกษานานาชาติที่ใชโ้ปรแกรมไอบี MYP จ านวน 198 คน จาก
สถานศึกษานานาชาติระบบไอบี  จ านวน 7 โรงเรียน ได้แก่  สถานศึกษานานาชาตินิสต ์
สถานศึกษานานาชาติเคไอเอส สถานศึกษานานาชาติคอนคอรเ์ดียน สถานศึกษานานาชาติแพน
เอเชีย สถานศึกษานานาชาติอเมริกันแปซิฟิก สถานศึกษานานาชาติเปรมติณสูลานนท์ และ 
สถานศกึษานานาชาติยดูบับลิวซี ประเทศไทย 
หากท่านตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยแล้ว จะมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนีค้ือ 
 - การสอบถามขอ้มูลประวัติส่วนตัว พรอ้มการแสดงความจ านงว่ายินดีใหเ้ปิดเผยขอ้มูล
หรือไม่ 
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 - การใหข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์ในประเด็นท่ีผูวิ้จัยก าหนด ทั้งนี ้ผูใ้หข้อ้มูลมีสิทธิ์ท่ีจะ
ปฏิเสธการใหข้อ้มลูในประเด็นท่ีเห็นว่า ไม่ปลอดภยัหรืออดึอดัใจในการตอบ 
 - การสมัภาษณ ์มีลกัษณะเป็นการสมัภาษณเ์ชิงลกึแบบโครงสรา้งชนิดปลายเปิด ใชเ้วลา
ประมาณ 50 นาที 
 - ท าแบบสอบถาม แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ ขอ้มลูสว่นบคุคลทั่วไป 
และส่วนที่ 2 ขอ้ค าถามเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ และส่วน
ที่ 3 คือ การคงอยู่ในงานของครูในสถานศกึษานานาชาติ ประเทศไทย  
ความไม่สบายกาย หรือไม่สบายใจทีอ่าจจะเกิดขึน้เมื่อเข้าร่วมการวิจัย 
 1. อาจท าใหเ้กิดความกดดนั ความเครียด และความเมื่อยลา้จากการท าแบบสอบถามได ้
หากท่านประสงค์ที่ จะพัก เพื่ อพักผ่อนอิริยาบถ ท่านสามารถพักได้ โดยแจ้งต่อหัวหน้า
โครงการวิจยั 
 2. ในการสมัภาษณแ์บบเจาะลึก ซึ่งตอ้งใหข้อ้มูลหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาท
ของผูบ้ริหาร อนัอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการท างาน หรือการปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ที่ของ
ผูใ้หข้อ้มลูได ้ในกรณีนี ้ผูว้ิจยัมีแนวทางในการลดทอนสภาพการณด์งักลา่ว ดงันี ้
  - แจง้ใหผู้ใ้หข้อ้มูลทราบว่า ขอ้ความแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ของผูใ้หข้อ้มลูจะ
ถกูน าเสนอ โดยไม่เปิดเผยชื่อ หรือต าแหน่งของผูใ้หข้อ้มลูในเอกสารรายงานวิจยั 
  - แจง้ใหผู้ใ้หข้อ้มลูทราบถึงสิทธิพืน้ฐานของผูใ้หข้อ้มูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิที่
จะไม่ใหข้อ้มลูที่อาจเป็นผลรา้ยต่อตวัผูใ้หข้อ้มลูภายหลงั 
  - ผูว้ิจยัร่วมกันประเมินสถานการณ์ หากผูใ้หข้อ้มูลเริ่มแสดงออกถึงความอึดอัด 
ในการร่วมให้ข้อมูล ผู้วิจัยจะรีบด าเนินการแจ้งผู้ให้ขอ้มูล และสอบถามผู้ให้ข้อมูลเพื่อยืนยัน
เจตจ านงของผูใ้ห้ขอ้มูล หากผูใ้หข้้อมูลสะดวกที่จะให้ขอ้มูลในลักษณะอ่ืน เช่น การตอบแบบ
สมัภาษณท์างอีเมล หรือตอ้งการยติุการใหข้อ้มลู ผูว้ิจยัจะด าเนินการตามนัน้ 
ความเส่ียงทีอ่าจจะเกิดขึน้เมื่อเข้าร่วมการวิจัย  
 - การสมัภาษณ ์ใชเ้วลาประมาณ 50 นาที 
 - การตอบแบบสอบถามใชเ้วลาประมาณ 30 นาที 
หากท่านไม่เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี ้จะไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่การปฏิบัติงานใดๆ ของ
ท่าน หรือส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของท่าน (ในกรณีที่
ท่านก าลังศึกษาอยู่) แต่อย่างใด  
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หากมีข้อข้องใจที่จะสอบถามเกี่ยวข้องกับการวิจัย หรือหากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่
พึงประสงค์จากการวิจัย ท่านสามารถติดต่อ ......นางมนิศรา ศุภกิจ โคลเยส หมายเลข
โทรศพัทม์ือถือ 081-8500-933 

ท่านจะได้รบัการช่วยเหลือหรือดูแลรกัษาอันเนื่องมาจากการวิจัยตามมาตรฐานทาง
การแพทย์ โดยผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาคือ...... ....นางมนิศรา ศุภกิจ โคลเยส
........................................... 
  ประโยชนท์ี่คิดว่าจะไดร้บัจากการวิจยั 
  1. อาสาสมคัรอาจไม่ไดร้บัประโยชนโ์ดยตรง แต่ผลการวิจยัที่ไดจ้ะเป็นประโยชน์
ต่อสว่นรวมในอนาคต 
  2. ผูว้ิจยั ปฏิบติังานที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานในสถานศกึษานานาชาติ ดงันัน้ 
ผลการวิจัยที่ ได้จะเป็นข้อมูลส าคัญในการต่อยอดสู่การจัดอบรมครูใหม่โดยตระหนักถึง
ความส าคญัของบทบาทของผูบ้ริหารที่มีต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่อนัจะสง่ผลต่อการคง
อยู่ในงานของครูเพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนต่อไป 
 ค่าตอบแทนหรือของที่ระลกึที่ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัจะไดร้บั ไดแ้ก่ ของที่ระลกึ 
 ค่าใช้จ่ายทีผู่้เข้าร่วมการวิจัยจะต้องรับผิดชอบเอง............ไม่มี............................... 
  หากมีข้อมูลเพ่ิมเติมทั้งด้านประโยชน์และโทษที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ ผู้วิจัย
จะแจ้งให้ทราบโดยรวดเร็วและไม่ปิดบัง 
  ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย จะถูกเก็บรักษาไว้โดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
เป็นรายบุคคล แต่จะรายงาน ผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวมโดยไม่สามารถระบุข้อมูล
รายบุคคลได้ ข้อมูลของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคล อาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ามา
ตรวจสอบได้ เช่น ผู้ให้ทุนวิจัย สถาบัน หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ รวมถึง
คณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคนมีหน้าทีต่รวจสอบได้  
 ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้ จะไม่มี
ผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด  
 ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมการวิจัย หรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้ จะไม่มี
ผลกระทบต่อหน้าที่การปฏิบัติงานใด ๆ ของท่าน หรือส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
การประเมินผลการเรียนของท่าน (ในกรณีที่ท่านก าลังศึกษาอยู่) ท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่เข้า
ร่วมการวิจัยก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล  
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 หากท่านได้รับการปฏิบัติที่ไม่ตรงตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงนี้ ท่านสามารถ
แจ้งให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนทราบได้ที่ ส านักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์สถาบันยุทธศาสตรท์างปัญญาและวิจัย อาคารศาสตราจารย ์
ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 20 โทร (02) 649-5000 ต่อ 11019 โทรสาร: (02) 259-1822  
 
 ลงชื่อ................................................... ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย  
 (......................................................)  
 วันที.่..............................................  
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(Participant Information Sheet) 
 
 There may be statements in this document that you may not understand. Please 
ask the research project leader or representative to help explain until you understand. 
You may request this document to be read at home for a consultation. Discuss with 
relatives, close friends, your personal doctor, or another doctor, to assist in the decision 
to participate in the research 
Research project title: THE ADMINISTRATOR'S ROLE IN THE HIDDEN CURRICULUM 
OF INDUCTION AND ITS INFLUENCE ON THE RETENTION OF NEWLY-HIRED 
TEACHERS IN INTERNATIONAL SCHOOLS IN THAILAND 
Research sites: 7 international schools under the Office of the Promotion of Private 
Education Commission, namely, NIST International School, KIS International School, 
Concordian International School, Pan Asia Pacific International School, American Pacific 
International School, Prem Tinsulanonda International School, and UWC International 
School Thailand 
Workplace and telephone number of research project leaders who can be connected 
both during and outside office hours. 
 KIS International School 999/123-124 Pracha Uthit Road, Samsen Nok 
Subdistrict, Huai Khwang District, Bangkok 10310 
 Telephone 02-274-3444 ext. 4129 mobile phone 081-8500933 
 E-mail address: manitsarasupakit.kolius@g.swu.ac.th 
 Phone number 0818500933 
Research period: August 2021 -August 2022 
 
This research project aims to study: 
 1. To study the hidden curriculum for newly-hired teachers in international 
schools in Thailand. 
 2. To study the format of the hidden curriculum of induction in international 
schools in Thailand. 



  173 

 3. To study the role of school administrators in the hidden curriculum of induction 
in international schools in Thailand. 
 4. To study the role of school administrators in the hidden curriculum of induction 
and how it’s influencing teacher retention in international schools in Thailand. 
The expected benefits of research. 
 1. The agency responsible for the development of executive administrators 
should take into account and give importance to the hidden curriculum. 
 2. International educational institutions can use this information to manage and 
plan the implementation of training new teachers in international schools. 
 3. International schools can use this information to formulate a policy in the 
management of training new teachers in international schools. 
 4. The Office of the Private Education Commission can use this information to 
formulate policies for administration and planning operations for new teacher training in 
private schools. 
 You were invited to participate in this research because of the research subject: 
The role of administrators in the hidden curriculum in training new teachers influencing 
teacher persistence in international schools in Thailand requires information from 
volunteers who participated in the research project. IB MYP Secondary school 
administrators, Middle Year Program Coordinators (MYP Coordinators), and newly-hired 
teachers at international schools under the Office of the Private Education Commission 
are the key informants on the role of administrators in the hidden curriculum of induction 
that affect the teacher’s retention in international schools, Thailand. 
There will be a total of approximately 
 7 international school administrators, 7 secondary education coordinators (MYP), 
and 198 new teachers from IB MYP international programs from 7 IB international 
schools, namely NIST International School, KIS International School, Concordian 
International School, Pan Asia Pacific International School, American Pacific 
International School, Prem Tinsulanonda International School and UWC International 
School Thailand. 
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If you have decided to participate in the research, there will be research steps as 
follows: 
 1. In-depth Interview 
  - It is an open-ended structured in-depth interview that takes about 50 
minutes to complete, made for the purpose of asking for opinions and suggestions of 
school administrators, MYP Curriculum Coordinators, and new teachers to study the 
passive curriculum in new teacher training, and the role of administrators in the latent 
curriculum in training new teachers. 
  - Used to collect information from school administrators, MYP Curriculum 
Coordinators, and new teachers on the Hidden Curriculum in new teacher training, and 
the role of administrators in the latent curriculum in training new teachers. 
The interview is divided into 2 parts. 
Part 1 addresses the hidden course format of new teacher training and the role of 
administrators in the hidden curriculum in training new teachers, and there are 3 main 
points as follows: 
 1. Hidden curriculum occurs in school under the perspective of newly-hired 
teachers, 1 question 
 2. The format of the hidden curriculum in the induction, 1 question 
 3. The role of administrators in the hidden curriculum of induction for newly-hired 
teachers, 1 question 
Part 2 Suggestions and additional comments, including: 
 - Providing information from interviews on issues determined by the researcher. 
Possibly uncomfortable or awkward to answer. 
 - Asking for personal background information, disclosure of which is determined 
by the participant 
 - The information you answer will be kept confidential and has no effect on you 
or to your performance in any way 
2. Questionnaire 
 - The questionnaire is divided into 3 parts:  
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 Part 1 is general personal data, Part 2 asks about the role of administrators in the 
latent curriculum in training new teachers, and Part 3 relates to teacher retention in 
international schools in Thailand. 
 Part 1 General information from the respondents, in the form of a checklist 
asking about gender, age, educational qualifications, and work experience. 
 Part 2 The role of administrators in the hidden curriculum in training new 
teachers. The nature of the questionnaire is a 5-level rating scale, which is the most 
realistic, high, moderate, low, and least. 
 Part 3 The persistence of teachers in international education institutions, 
Thailand, the questionnaire is a 5-level rating scale, which is the most realistic, high, 
moderate, low, and least. 
Physical discomfort or discomfort that may arise when participating in the research. 
 1. May cause stress and fatigue from completing the survey. If you wish take a 
rest, you can inform the research project leader 
 2. In an in-depth interview in which the interviewee must provide information or 
express opinions about the role of the management, which may affect the work or 
working in the position of the informant. In this case, the researcher has guidelines to 
reduce such situations as follows: 
  - Inform informants that Contributors' opinions will be presented without 
disclosure of the name or position of the informant in the research paper. 
  - Inform the informant about the basic rights of the informant. In 
particular, the right not to provide information that may subsequently be detrimental to 
the informant. 
The researchers jointly assess the situation. If the informant begins to express frustration 
in contributing, the researcher will promptly notify the informant. and ask the informant to 
confirm the intention of the informant. If the informant is able to provide information in 
other ways, such as answering an email interview, or they want to stop providing 
information, the researcher will proceed accordingly. 
Potential risks when participating in research 
 - The interview takes approximately 50 minutes. 
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 - Answering the questionnaire takes approximately 30 minutes. 
If you do not participate in this research project, it will not affect any of your job duties, 
or your teaching and learning, or assessment of your studies (in case you are studying) 
in any way. 
 If you have questions to ask about research, or if undesirable side effects occur 
from research, you can contact Ms. Manitsara Supakit Kolius mobile phone: 081-8500-
933 
 You will receive assistance or care based on standard medical research. by the 
person responsible for the cost of treatment Ms. Manitsara Supakit Kolius 
The benefits that are expected to be derived from research 
 1. Volunteers may not benefit directly. But the results of the research will be 
beneficial to the public in the future. 
 2. The researchers work is related to operations in international schools. 
Therefore, the results of the research will be important information in the development of 
new teacher training by realizing the importance of the role of administrators in the latent 
curriculum, in the training of new teachers, which will affect the persistence of teachers 
in order to be an important force in the further development of students. 
Compensation or souvenirs that research participants will receive include: souvenirs. 
If more information is available, on both the benefits and harms associated with this 
research, the researcher will inform you. 
 Personal data of research participants will be kept private, but will report the 
findings as collective information without individual identification. There may be a certain 
group of people who can come in for an audit, such as a research funder, an institute or 
a government organization that is responsible for the audit, including the Board of 
Human Research Ethics. 
 Research participants have the right to withdraw from the research program at 
any time, without prior notice, and not participating in the research or withdrawing from 
this research project will not affect you in any way. It will not affect any of your job duties 
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or affect your teaching and learning (if you are currently studying). You have the right to 
opt-out of the research without giving a reason. 
 If you have been treated that is not as described in this statement, you can 
inform the Chair of the Human Research Ethics Committee at the Office of the Human 
Research Ethics Committee Institute of Intellectual Strategy and Research Professor Dr. 
Saroj Buasri Building, 20th Floor, Tel. (02) 649-5000 ext. 11019 Fax: (02) 259-1822. 
 sign.................................................research project participants 
 (.....................................................) 
 date............................................... 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะหผ์ู้ให้ข้อมูลหลัก 

หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก ง 
รายนามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้บริหารระดับมัธยมศึกษาสถานศึกษานานาชาติทีใ่ช้ระบบ

การศึกษาไอบ ี
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 
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รายนามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้บริหารระดับมัธยมศึกษาสถานศึกษานานาชาติที่
ใช้ระบบการศึกษาไอบี  

1. Mr. Angelo Coskinas, Head of Secondary, NIST International School 
2. Mr. Michael Hirsh, Secondary School Principal, KIS International School 
3. Director of Academics and Secondary School Principal, Concordian 

International School 
4. Mr. Douglas Robert, Secondary School Coordinator, Pan Asia International 

School 
5. Mr. Luis Ramirez, Main Campus Principal, American Pacific International School 
6. Mr. Jeff Marquis, Senior School Principal, Prem Tinsulanonda International 

School 
7. Mr. Jonathan Field, Secondary School Principal, UWC Thailand International 

School 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. อาจารย ์เรือเอก ดร. อภิธีร ์ทรงบณัฑิต  
ต าแหน่ง ประธานหลกัสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑิต การศึกษามหาบณัฑิต ภาควิชา

บรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2.อาจารย ์ดร. สมบรูณ ์บรูศิรริกัษ์ 
ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าภาควิชาบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิวิโรฒ 

3.ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ลดัดา หวงัภาษิต 
ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิวิโรฒ 

4.ดร. รตันา แสงบวัเผื่อน 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 

5.ดร.ศรนิธร วิทยะสิรนินัท ์ 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการสถานศกึษานานาชาติเซนตแ์อนดรูวส์ กรุงเทพฯ  
และผูท้รงคณุวฒุิดา้นการศกึษาพิเศษ ในคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบแสดงความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อแบบสอบถามงานวิจัย 
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ร่างแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย (IOC) 

เร่ือง “บทบาทของผู้บริหารต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ทีม่ีอิทธิพลต่อการคงอยู่
ในงานของครูในสถานศึกษานานาชาติ ประเทศไทย” 

.............................................................................................................................................. 
 

ค าชีแ้จง 
1. แบบสอบถามฉบบันี ้อยู่ในขัน้ตอนการศกึษาศึกษาบทบาทของผูบ้รหิารต่อหลกัสตูร

แฝงในการอบรมครูใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของครูในสถานศกึษานานาชาติ 
2. แบบสอบถามฉบบันีมุ้่งตรวจสอบ เพื่อหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยการ

วิเคราะหด์ชัดีความสอดคลอ้ง (Index of item objective congruence: IOC) ของแบบสอบถาม
และขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อน าไปปรบัปรุงใหส้มบรูณย์ิ่งขีน้ 

3. แบบสอบถามฉบบันีป้ระกอบดว้ยขอ้ค าถามทัง้หมด 3 ตอน ประกอบดว้ย 
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 บทบาทของผูบ้ริหารต่อหลกัสตูรแฝงในการอบรมครูใหม่ 
ตอนที่ 3 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัการคงอยู่ในงาน  

4. ผูว้ิจยัขอความกรุณาท่านผูเ้ชี่ยวชาญในการพิจารณาร่างแบบสอบถามว่ามีความ
สอดคลอ้งกบัตวัแปรของการวิจยัเรื่องนีห้รือไม่ โดยการท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดบัความ
คิดเห็นของท่านว่าขอ้ความมีความสอดคลอ้ง หรือถกูตอ้งเพียงใด 

5. ผูว้ิจยัขอความกรุณาท่านผูเ้ชี่ยวชาญ ใหข้อ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมใน
ประเด็นที่ยงัไม่สมบรูณ ์โดยการเขียนขอ้เสนอแนะไวท้า้ยขอ้ความนัน้ ๆ  

ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี ้
         

     
    (นางมนิศรา ศภุกิจ โคลเยส) 

   นิสิตระดบัปรญิญาดษุฎีบณัฑิต  
   ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอดุมศกึษา  
   คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
   โทรศพัท ์081-850-0933 

  



  194 

ตอนที ่1 : สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
Part 1: General Information  
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความทีต่รงกับสถานภาพของ
ท่าน 
1. เพศ Sex 

 ชาย Male   หญิง Female 
2. อาย ุAge 

 20-30 ปี 20-30 years  31-40 ปี 31-40 years 
 41-50 ปี 41-50 years   51 ปีขึน้ไป 51 years and above 

3. วฒุิการศึกษา Degree 
 ปรญิญาตรี Bachelor’s degree  ปรญิญาโท Master’s 
degree 
 ปรญิญาเอก Doctorate’s degree  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) Others 
(please specify) 

4. ประสบการณก์ารท างานในต าแหน่งปัจจบุนั Experience in working on this role 
 นอ้ยกว่า 5 ปี Less than 5 years 
 5-10 ปี 5-10 years 
 11-15 ปี 11-15 years  
 16-20 ปี 16-20 years 
 มากกว่า 20 ปี More than 20 years 
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ตอนที ่2 บทบาทของผู้บริหารต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่  

Part 2 The administrator’s role in the hidden curriculum of induction 

 บทบาทของผู้บริหารต่อหลักสูตรแฝงในการอบรมครูใหม่ หมายถึง  การที่ผู ้บริหาร

ด าเนินการในการบริหาร ผ่านการสื่อสาร การแสดงพฤติกรรม การปฏิบติัและการมีปฏิสมัพันธก์บั

ครูใหม่ในการบริหารจดัการการอบรมครูใหม่ ซี่งไม่ไดก้ าหนดเป็นลายลกัษณอ์กัษรในหลกัสตูรการ

อบรม แต่ท าใหค้รูใหม่เกิดความรู ้ทกัษะ การรบัรูค้ณุค่า และทศันะทัง้ทางบวกและลบ  

ข้อ
ที ่

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 

ความคดิเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอ
แนะ

เพิ่มเติม เหน็ดว้ย 
ไม ่

แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

1. การสนบัสนนุครูใหมใ่หเ้ขา้สู่กระบวนการวิชาชีพ ผ่านการเลือกครูพี่เลีย้ง (Mentor) 
Supporting newly-hired teachers to enter the professional process through the selection of mentors.  
การสนบัสนนุครูใหมใ่หเ้ขา้สู่กระบวนการวิชาชีพ ผ่านการเลือกครูพี่เลีย้ง (Mentor) หมายถงึ การที่ผูบ้รหิารมีระบบ
การเลือกครูพี่เลีย้งที่ยืดหยุ่น โดยครูพี่เลีย้งสนบัสนนุครูใหม่ทัง้ในระดบัอาชีพและระดบัส่วนตัว เพื่อใหค้รูใหม่
ปฏิบตัิงานไดท้นัที เป็นผูป้ระสานสมัพนัธร์ะหว่างครูใหม่กบัทกุฝ่ายในโรงเรยีน และเปิดโอกาสใหค้รูใหม่ไดต้กลง
รว่มกบัครูพี่เลีย้งในการปฏิบตัิงานรว่มกนั 
1 ผูบ้รหิารสถานศกึษาเลือกครูพี่เลีย้งอยา่งเป็นระบบ ส่งผลให้

ครูใหม่ไดร้บัการสนบัสนนุระดบัอาชีพและระดบัส่วนตวั 
เพื่อใหท้่านท างานไดท้นัที 
The Administrator has a system to choose your 
mentor(s) which support you both in professional and 
personal levels enabling you to start working right 
away.  

    

2 ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นผูป้ระสานสมัพนัธร์ะหวา่งครูใหมก่บั 
ครูพี่เลีย้ง ผูบ้รหิารระดบักลาง และครูในโรงเรียน 
The Administrator is a bridge between you, mentor, 
middle management and teachers. 

    

3 ผูบ้รหิารสถานศกึษาวางแนวทางการเลือกครูพี่เลีย้งแบบ
ยืดหยุ่น 
The Administrator has a flexible mentoring selection 
approach.  
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ข้อ
ที ่

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 

ความคดิเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอ
แนะ

เพิ่มเติม เหน็ดว้ย 
ไม ่

แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

4 ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหท้่านไดต้กลงรว่มกนักบัครูพี่เลีย้งในการ
ท างาน 
The Administrator provides you with opportunities to 
design how to work with your mentor (s). 

    

2. ดา้นการบรหิารและการพฒันาหลกัสตูรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 
The administration and development of induction is clear and explicit. 
การบรหิารและการพฒันาหลกัสตูรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ดัเจน หมายถึง การท่ีผูบ้รหิารมีพฤตกิรรมที่
แสดงใหค้รูใหมเ่ห็นวา่การอบรมครูใหมเ่ป็นส่ิงส าคญั โดยจดัใหม้ตี  าแหน่งผูป้ระสานงานในการเริม่ตน้การท างาน
ของครูใหม่ รว่มออกแบบหลกัสตูรการอบรมครูใหม่กบัผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และการพฒันาตนเองทางดา้นวิชาชีพเป็นส่วน
ส าคญัของวิชาชีพครูโดยเฉพาะครูในระบบไอบี 

5 ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัใหม้ีผูป้ระสานงานในการเริ่มตน้การ
ท างานของทา่นในโรงเรยีนไดอ้ยา่งประสบความส าเรจ็ 
(Transition Coordinator)  
The administrator provides a Transition Coordinator who 
can get you started on school successfully. 

    

6 ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงพฤติกรรมที่ท  าให้เห็นถึงการให้
ความส าคัญกับการอบรมครูใหม่โดยร่วมออกแบบการอบรม
ครูใหม่กบัผูป้ระสานงานโปรแกรมเอ็มวายพี 
The administrator demonstrates behavior that shows the 
importance of training new teachers by co-designing 
teacher’s induction with the MYP Coordinator. 

    

7 ผูบ้รหิารสถานศกึษาส่ือสารถึงขอ้มลูในการท า PD ที่เก่ียวขอ้ง
กบั IB การสรา้งชมุชนแห่งการเรยีนรู ้และความรูใ้นการจดัการ
เรียนการสอนออนไลน ์
The administrator communicates information on IB-
related PD, building a learning community, and online 
pedagogy.  
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ข้อ
ที ่

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 

ความคดิเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอ
แนะ

เพิ่มเติม เหน็ดว้ย 
ไม ่

แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

3. ดา้นการสรา้งบรบิททางสงัคมในโรงเรียน Creating the school contexts 
การสรา้งบรบิททางสงัคมในโรงเรยีน หมายถึง การท่ีผูบ้รหิารมีพฤติกรรมหรือค าพดูที่แสดงใหค้รูใหม่เห็นวา่เป็น
บคุคลส าคญัในการพฒันาโรงเรียน เปิดโอกาสใหค้รูใหม่ไดเ้ลือกพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ และใหค้รูใหม่
ไดร้ว่มพฒันาโรงเรียนรว่มกบัทกุคนในโรงเรียน เพื่อใหค้ณุค่ากบัครูใหม่ ใหค้รูใหม่ไดม้กีารรบัรูถ้งึความสามารถของ
ตนเอง 

8 ผูบ้รหิารสถานศกึษารบัฟังความคิดเห็นของท่าน ท าใหท้่าน
รูส้กึว่าเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาโรงเรียนใหด้ีขึน้ 
The administrator listens to your opinion and makes you 
feel that you are an important part in the school’s 
development. 

    

9 ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหท้่านไดม้ีโอกาสเลือกเป้าหมายในการ
พฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ  
The administrator gives you the opportunity to choose 
your goal(s) for PD. 

    

10 ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหค้วามส าคญักบัการเรียนรูร้ว่มกนัของ
ทกุคนในโรงเรียน 
The administrator values the shared learning of 
everyone in the school. 

    

11 ผูบ้รหิารสถานศกึษาแสดงพฤติกรรมที่ท  าใหท้า่นไดม้ีการรบัรู ้
ถึงความสามารถของตนเอง (self-efficacy) 
The administrator shows behaviors that allow you to 
have an awareness of your own abilities (self-efficacy).  
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ข้อ
ที ่

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 

ความคดิเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอ
แนะ

เพิ่มเติม เหน็ดว้ย 
ไม ่

แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

4 ดา้นการประเมินการอบรมครูใหม่ Evaluating the induction 
การประเมินการอบรมครูใหม่ หมายถงึ การที่ผูบ้รหิารแสดงพฤตกิรรมหรือส่ือสารขอ้ความที่เก่ียวกบัการประเมิน
การอบรมครูใหม่ ผูบ้รหิารทราบส่ิงที่เกิดขึน้ในโรงเรยีนและชัน้เรยีนของครูใหม่ พรอ้มที่จะใหก้ารสนบัสนนุครูใหม่ มี
กระบวนการประเมินรว่มกนักบัครูใหม่และเพื่อนครู 
12 ผูบ้รหิารสถานศกึษาเยี่ยมหอ้งเรยีนแบบไม่เป็นทางการ ท าให้

ท่านรูส้กึว่าไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้รหิาร การเยี่ยมชมมี
ลกัษณะเป็นการแบ่งปันประสบการณไ์ม่ใชก่ารตดัสิน 
The administrator has informal class visits that make 
you feel supported by management. Visits are about 
sharing experiences, not judgments. 

    

13 ผูบ้รหิารสถานศกึษาใชก้ระบวนการประเมินการอบรมรว่มกนั
กบัท่านและเพื่อนครู 
The administrator co-evaluates the induction with you 
and fellow teachers. 

    

5 ดา้นการสรา้งบรรยากาศในการท างานและเป็นแบบอยา่งของครูใหม่ 
Creating a working atmosphere and being a role model to the newly-hired teachers. 
การสรา้งบรรยากาศในการท างานและเป็นแบบอย่างของครูใหม่ หมายถึง การท่ีผูบ้รหิารปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างทัง้
ในดา้นการปฏิบตัิงานและการปฏิบตัิต่อทกุคนในโรงเรียน ผูบ้รหิารวางตวัเป็นกนัเอง มีทศันคตดิา้นบวก และสรา้ง
บรรยากาศการท างานท่ีดใีนโรงเรียน 
14 ผูบ้รหิารสถานศกึษาแสดงตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิงาน 

และการปฏิบตัิต่อครู พนกังาน และนกัเรียน 
The administrator is a role model for work ethics and 
treating others. 

    

15 ผูบ้รหิารสถานศกึษาวางตวัเป็นกนัเองและพรอ้มช่วยเหลือ
ท่าน 
The administrator is approachable and ready to support 
you. 
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ข้อ
ที ่

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 

ความคดิเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอ
แนะ

เพิ่มเติม เหน็ดว้ย 
ไม ่

แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

16 ผูบ้รหิารใชบ้ทสนทนาที่แสดงถึงทศันคติดา้นบวกต่อทกุคนใน
องคก์ร และการปฏิบตัิงาน 
The administrator conveys a positive message towards 
working with everyone in the organization and his/her 
work.  

    

17 ผูบ้รหิารสรา้งบรรยากาศที่ดีในการท างาน ท าใหท้่านรูส้กึเป็น
ส่วนหนึ่งของโรงเรียน 
The administrator creates a good working environment 
that makes you feel that you are part of this school 
community.  

    

6 ดา้นการสรา้งความสมดลุในการท างานและการด าเนินชวีิต Balancing work life and personal life. 
การสรา้งความสมดลุในการท างานและการด าเนินชีวติ หมายถึง การท่ีผูบ้รหิารแสดงพฤติกรรมหรือส่ือสารขอ้ความ
ที่เก่ียวกบัการใหค้วามส าคญักบัความเป็นอยู่ที่ดีของครูและความสมดลุในการท างานและการด าเนินชีวิต 
18 ผูบ้รหิารสถานศกึษาแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของความ

เป็นอยู่ที่ดีของครู 
The administrator demonstrates that your well-being is 
important.  

    

19 ผูบ้รหิารสถานศกึษาแสดงใหเ้ห็นถึงความสมดลุในการท างาน
และการด าเนินชวีิต 
The administrator demonstrates the importance of a 
balanced work life and personal life. 
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ตอนที ่3 ข้อค าถามเกี่ยวกับการคงอยู่ในงาน  

Part 3 Teacher’s retention 

การคงอยู่ในงานของครูใหม่ หมายถึง ความพึงพอใจและรูส้กึเต็มใจในการปฏิบตัิงานของครูใหม่ใน

สถานศกึษานานาชาติ อนัเป็นเหตใุหม้คีวามตอ้งการท่ีจะท างานในหน่วยงานเดมิ โดยไม่คดิลาออกจากงานและ

วางแผนท่ีจะท างานในองคก์ารนัน้อย่างต่อเนื่อง โดยวดัไดจ้ากความคดิและความรูส้กึของครูใหมใ่นสถานศกึษา

นานาชาติ ในดา้นการวางแผนท่ีจะคงอยู่ในงาน มคีวามตัง้ใจและความตอ้งการทีจ่ะท างานนีต้่อไปในอนาคต

และในระยะยาว มคีวามคาดหวงัวา่จะท างานนีใ้นท่ีท างานเดิมนีต้่อไป มีการไม่คดิจะเปล่ียนงานถึงแมจ้ะไดร้บั

ผลตอบแทนและขอ้เสนอจากหนว่ยงานอื่นที่ดีกว่า ไมม่ีความรูส้กึว่าการท างานในสถานศกึษานีเ้ป็นการผกูมดั

ตวัเอง มคีวามสบายใจในการท างานในสถานศกึษานี ้มีความรูส้กึภาคภมูิใจที่จะบอกกบัผูอ้ื่นว่าท างานใน

สถานศกึษานี ้ไม่มกีารวางแผนที่จะลาออกจากสถานศกึษา และมีความรูส้กึว่าการท างานในสถานศกึษาแห่งนี ้

เป็นทางเลือกที่ดีถงึแมว้า่มีทางเลือกอื่น 

ข้อ การคงอยู่ในงานของครูในสถานศึกษานานาชาต ิ

ความคดิเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอ
แนะ

เพิ่มเติม 
เหน็
ด้วย 

ไม ่
แน่ใจ 

ไม่เหน็
ด้วย 

1 ท่านมีความตัง้ใจที่จะท างานนีต้อ่ไปในอนาคต 
You have intent to work at this school in the next 
contract. 

    

2 ท่านตอ้งการจะท างานในสถานศกึษานีต้่อไปใหน้านที่สดุเท่าที่
จะท าได ้
You want to work at this school as long as you can. 

    

3 ท่านมีความคาดหวงัวา่จะท างานนีใ้นท่ีท างานเดิมนีต้่อไป 
You expect to continue working at this school. 

    

4 ท่านก็ไม่คิดจะเปล่ียนงาน ถึงแมจ้ะไดร้บัผลตอบแทนและ
ขอ้เสนอที่ดีกวา่  
You will not change jobs even though there are better 
packages in other workplaces. 

    

5 ท่านไม่ไดม้ีความรูส้กึวา่การท างานในสถานศกึษานีเ้ป็นการ
ผกูมดัตวัเอง 
You don’t feel that working at this school is a 
commitment. 
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ข้อ การคงอยู่ในงานของครูในสถานศึกษานานาชาต ิ

ความคดิเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอ
แนะ

เพิ่มเติม 
เหน็
ด้วย 

ไม ่
แน่ใจ 

ไม่เหน็
ด้วย 

6 ท่านมีความสบายใจในการท างานในสถานศกึษานี ้
You feel happy to work at this school. 

    

7 ท่านมีความรูส้กึภาคภมูใิจที่จะบอกกบัผูอ้ื่นว่าท างานใน
สถานศกึษานี ้
You are proud to inform everyone that you work at this 
school. 

    

8 ท่านเริ่มมคีวามคิดที่จะลาออกจากสถานศกึษาแหง่นี ้
You have planned to resign from this school.  

    

9 ท่านก าลงัอยู่ในระหว่างการด าเนนิเรื่องเพื่อลาออกหรือยา้ย
สถานท่ีท างาน 
You are in the process of resigning or moving to a new 
school. 

    

10 ท่านจ าเป็นตอ้งท างานในสถานศกึษานีต้่อไปเนื่องจากไม่มี
ทางเลือก 
You work here as there is no other choice. 

    

 

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ  

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 ลงชื่อ............................................. 

 (.....................................................)  

 ผูเ้ชี่ยวชาญ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสรุปการหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญ 

 



 

ด้าน ข้อค าถาม 
ระดับคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ  

5 คน IOC แปลความ 
1 2 3 4 5 

1 บทบาทผูบ้รหิาร 
 1.1 การสนบัสนนุครูใหม่ใหเ้ขา้สูก่ระบวนการวิชาชีพ ผ่านการเลือกครูพี่เลีย้ง (Mentor) 

Supporting newly-hired teachers to enter the professional process through the selection of 
mentors. 

1) ผูบ้รหิารสถานศกึษาเลือกครูพี่เลีย้งอยา่ง
เป็นระบบ ส่งผลใหค้รูใหม่ไดร้บัการ
สนบัสนนุระดบัอาชีพและระดบัส่วนตวั 
เพื่อใหท้่านท างานไดท้นัที 
The Administrator has a system to 
choose your mentor(s) which support 
you both in professional and personal 
levels enabling you to start working 
right away. 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 เหมาะสม 

2) ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นผูป้ระสานสมัพนัธ์
ระหว่างครูใหม่กบั ครูพี่เลีย้ง ผูบ้รหิาร
ระดบักลาง และครูในโรงเรยีน 
The Administrator is a bridge between 
you, mentor, middle management and 
teachers. 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 เหมาะสม 

3) ผูบ้รหิารสถานศกึษาวางแนวทางการเลือก
ครูพี่เลีย้งแบบยืดหยุ่น 
The Administrator has a flexible 
mentoring selection approach. 

+1 0 +1 0 +1 0.60 เหมาะสม 

4) ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหท้่านไดต้กลงรว่มกนั
กบัครูพี่เลีย้งในการท างาน 
The Administrator provides you with 
opportunities to design how to work 
with your mentor (s). 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 เหมาะสม 
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ด้าน ข้อค าถาม 
ระดับคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ  

5 คน IOC แปลความ 
1 2 3 4 5 

1 บทบาทผูบ้รหิาร 
 1.2 ดา้นการบรหิารและการพฒันาหลกัสตูรการอบรมครูใหม่ที่ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 

The administration and development of induction is clear and explicit. 
5) ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัใหม้ีผูป้ระสานงาน

ในการเริ่มตน้การท างานของทา่นใน
โรงเรียนไดอ้ยา่งประสบความส าเรจ็ 
(Transition Coordinator) 
The administrator provides a 
Transition Coordinator who can get 
you started on school successfully. 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 เหมาะสม 

6) ผูบ้รหิารสถานศกึษาแสดงพฤติกรรมที่ท  า
ใหเ้ห็นถงึการใหค้วามส าคญักบัการอบรม
ครูใหม่โดยรว่มออกแบบการอบรมครูใหม่
กบัผูป้ระสานงานโปรแกรมเอ็มวายพี 
The administrator demonstrates 
behavior that shows the importance of 
training new teachers by co-designing 
teacher’s induction with the MYP 
Coordinator. 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

7) ผูบ้รหิารสถานศกึษาส่ือสารถึงขอ้มลูในการ
ท า PD ที่เกียวขอ้งกบั IB การสรา้งชมุชน
แห่งการเรียนรู ้และความรูใ้นการจดัการ
เรียนการสอนออนไลน ์
The administrator communicates 
information on IB-related PD, building 
a learning community, and online 
pedagogy. 

+1 0 0 +1 +1 0.60 เหมาะสม 
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ด้าน ข้อค าถาม 
ระดับคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ  

5 คน IOC แปลความ 
1 2 3 4 5 

1 บทบาทผูบ้รหิาร 
 1.3 ดา้นการสรา้งบรบิททางสงัคมในโรงเรยีน Creating the school contexts 

8) ผูบ้รหิารสถานศกึษารบัฟังความคิดเห็น
ของท่าน ท าใหท้่านรูส้กึว่าเป็นส่วนส าคญั
ในการพฒันาโรงเรียนใหด้ีขึน้ 
The administrator listens to your 
opinion and makes you feel that you 
are an important part in the school’s 
development. 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 เหมาะสม 

9) ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหท้่านไดม้ีโอกาส
เลือกเป้าหมายในการพฒันาตนเองไดเ้ตม็
ตามศกัยภาพ 
The administrator gives you the 
opportunity to choose your goal(s) for 
PD. 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 เหมาะสม 

10) ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหค้วามส าคญักบัการ
เรียนรูร้ว่มกนัของทกุคนในโรงเรียน 
The administrator values the shared 
learning of everyone in the school. 

0 +1 0 +1 +1 0.60 เหมาะสม 

11) ผูบ้รหิารสถานศกึษาแสดงพฤติกรรมที่ท  า
ใหท้่านไดม้กีารรบัรูถ้งึความสามารถของ
ตนเอง (self-efficacy) 
The administrator shows behaviors 
that allow you to have an awareness of 
your own abilities (self-efficacy). 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 เหมาะสม 
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ด้าน ข้อค าถาม 
ระดับคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ  

5 คน IOC แปลความ 
1 2 3 4 5 

1 บทบาทผูบ้รหิาร 
 1.4 ดา้นการประเมินการอบรมครูใหม่ Evaluating the induction 

12) ผูบ้รหิารสถานศกึษาเยี่ยมหอ้งเรยีนแบบไม่
เป็นทางการ ท าใหท้่านรูส้กึว่าไดร้บัการ
สนบัสนนุจากผูบ้รหิาร การเยี่ยมชมมี
ลกัษณะเป็นการแบ่งปันประสบการณไ์ม่ใช่
การตดัสิน 
The administrator has informal class 
visits that make you feel supported by 
management. Visits are about sharing 
experiences, not judgments. 

+1 0 1 0 +1 0.60 เหมาะสม 

13) ผูบ้รหิารสถานศกึษาใชก้ระบวนการ
ประเมินการอบรมรว่มกนักบัท่านและ
เพื่อนครู 
The administrator co-evaluates the 
induction with you and fellow teachers. 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 เหมาะสม 

 1.5 ดา้นการสรา้งบรรยากาศในการท างานและเป็นแบบอย่างของครูใหม่ 
Creating a working atmosphere and being a role model to the newly-hired teachers. 

14) ผูบ้รหิารสถานศกึษาแสดงตนเป็น
แบบอย่างในการปฏิบตัิงาน และการ
ปฏิบตัิต่อครู พนกังาน และนกัเรยีน 
The administrator is a role model for 
work ethics and treating others. 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

15) ผูบ้รหิารสถานศกึษาวางตวัเป็นกนัเองและ
พรอ้มช่วยเหลือท่าน 
The administrator is approachable and 
ready to support you. 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
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ด้าน ข้อค าถาม 
ระดับคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ  

5 คน IOC แปลความ 
1 2 3 4 5 

1. บทบาทผูบ้รหิาร 
 1.5 ดา้นการสรา้งบรรยากาศในการท างานและเป็นแบบอย่างของครูใหม่ 

Creating a working atmosphere and being a role model to the newly-hired teachers. 
16) ผูบ้รหิารใชบ้ทสนทนาที่แสดงถึงทศันคติ

ดา้นบวกต่อทกุคนในองคก์ร และการ
ปฏิบตัิงาน 
The administrator conveys a positive 
message towards working with 
everyone in the organization and 
his/her work. 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

17) ผูบ้รหิารสรา้งบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
ท าใหท้่านรูส้กึเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 
The administrator creates a good 
working environment that makes you 
feel that you are part of this school 
community. 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

 1.6 ดา้นการสรา้งความสมดลุในการท างานและการด าเนินชีวิต 
Balancing work life and personal life. 

18) ผูบ้รหิารสถานศกึษาแสดงใหเ้ห็นถึง
ความส าคญัของความเป็นอยู่ที่ดขีองครู 
The administrator demonstrates that 
your well-being is important. 

+1 0 +1 0 +1 0.60 เหมาะสม 

19) ผูบ้รหิารสถานศกึษาแสดงใหเ้ห็นถึงความ
สมดลุในการท างานและการด าเนินชีวิต 
The administrator demonstrates the 
importance of a balanced work life 
and personal life. 

+1 0 +1 0 +1 0.60 เหมาะสม 
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ด้าน ข้อค าถาม 
ระดับคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ  

5 คน IOC แปลความ 
1 2 3 4 5 

2. การคงอยู่ในงาน 
1) ท่านมีความตัง้ใจที่จะท างานนีต้อ่ไปใน

อนาคต 
You have intent to work at this school in 
the next contract. 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

2) ท่านตอ้งการจะท างานในสถานศกึษานี ้
ต่อไปใหน้านที่สดุเทา่ที่จะท าได ้
You want to work at this school as long 
as you can. 

+1 -1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

3) ท่านมีความคาดหวงัวา่จะท างานนีใ้นท่ี
ท างานเดมินีต้่อไป 
You expect to continue working at this 
school. 

+1 0 +1 0 +1 0.60 เหมาะสม 

4) ท่านไม่คิดจะเปล่ียนงาน ถงึแมจ้ะไดร้บั
ผลตอบแทนและขอ้เสนอที่ดีกวา่ 
You will not change jobs even though 
there are better packages in other 
workplaces. 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 เหมาะสม 

5) ท่านไม่ไดม้ีความรูส้กึวา่การท างานใน
สถานศกึษานีเ้ป็นการผกูมดัตวัเอง 
You don’t feel that working at this 
school is a commitment. 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

6) ท่านมีความสบายใจในการท างานใน
สถานศกึษานี ้
You feel happy to work at this school. 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 เหมาะสม 

7) ท่านมีความรูส้กึภาคภมูใิจที่จะบอกกบัผูอ้ื่น
ว่าท างานในสถานศกึษานี ้
You are proud to inform everyone that 
you work at this school. 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
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ด้าน ข้อค าถาม 
ระดับคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ  

5 คน IOC แปลความ 
1 2 3 4 5 

2. การคงอยู่ในงาน 
8) ท่านเริ่มมคีวามคิดที่จะลาออกจาก

สถานศกึษาแหง่นี ้
You have planned to resign from this 
school. 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

9) ท่านก าลงัอยู่ในระหว่างการด าเนนิเรื่องเพื่อ
ลาออกหรือยา้ยสถานท่ีท างาน 
You are in the process of resigning or 
moving to a new school. 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

10) ท่านจ าเป็นตอ้งท างานในสถานศกึษานี ้
ต่อไปเนื่องจากไมม่ีทางเลือกYou work 
here as there is no other choice. 

+1 -1 +1 +1 +1 0.60 เหมาะสม 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
แบบสอบถามภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล มนิศรา ศภุกิจ โคลเยส 
วัน เดือน ปี เกิด 14 ธันวาคม 2517 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพฯ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2540  

ศกึษาศาสตรบ์ณัฑิต สาขาประถมศกึษา (เกียรตินิยมอนัดบั 1)  
จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
พ.ศ. 2545  
การศึกษามหาบณัฑิต สาขาการประถมศกึษา  
จากมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2565  
การศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาบรหิารการศกึษา  
จากมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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