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ABSTRACT
School climate has a significant impact on school member outcomes including thoughts,
feels and behaviors. A great deal school climate measures have been developed increasingly over
the past several years. However, there still found somewhat inaccurate information derived from
measurement. In Prior studies, the measures were developed without person-centered approach,
despite it is the material factor directly impacted by the climate. Literature review under this study
is performed in order to select the appropriate school climate measurement model and to apply the
concept on user experience research for obtaining data related to user experiences, especially in
aspect of emotions and feelings of teachers and students relevant to positive and negative school
climate. The gathered data were used for improvement of items in the measures as a result that
more accurate information from measurement would be obtained. We found the developed school
climate measures are considered to have sufficient quality and be proper for further studies.
Keywords: School Climate, School Climate Measures, Teachers’ Perspective, User Experience
Research
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บรรยากาศโรงเรียน: การพัฒนาเครื่องมือวัด
ในมุมมองของครู โดยใช้การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้
วัชรศักดิ์ สุดหล้า1
สุวิมล ว่องวาณิช2
กนิษฐ์ ศรีเคลือบ3

บทคัดย่อ
บรรยากาศโรงเรียน มีอิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของทุกสมาชิก
ในโรงเรียน เครือ่ งมือวัดบรรยากาศโรงเรียนจึงได้รบั การพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน แต่ยังคงมีจุดอ่อนในการให้สาระสนเทศที่ถูกต้องจากการวัด กล่าวคือเครื่องมือวัด
ในอดีตพัฒนาขึ้นโดยไม่ได้คÓนึงถึงตัวบุคคลที่เป็นส่วนสÓคัญที่ได้รับผลกระทบจากบรรยากาศ
เท่าที่ควร การวิจัยในครั้งนี้จึงได้ทบทวนเอกสารเพื่อคัดเลือกโมเดลการวัดบรรยากาศโรงเรียน
ที่เหมาะสม และประยุกต์แนวคิดการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลประสบการณ์ผู้ใช้
ในด้านอารมณ์และความรู้สึกเกี่ยวกับบรรยากาศที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์จากครูและ
นักเรียน เพือ่ นÓมาใช้พฒ
ั นาข้อรายการในเครือ่ งมือวัดให้ได้สารสนเทศในการวัดทีถ่ กู ต้องมากขึน้
ผลการวิจัยพบว่าเครื่องมือวัดบรรยากาศโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพเหมาะสมที่จะนÓไปใช้
ศึกษาต่อไปได้
คÓสÓคัญ: บรรยากาศโรงเรียน, เครื่องมือวัดบรรยากาศโรงเรียน, มุมมองของครู, การวิจัย
ประสบการณ์ผู้ใช้
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ความเป็นมาและความสÓคัญ
บรรยากาศโรงเรียน (school climate) เป็นคุณภาพและคุณลักษณะที่สะท้อนมาจาก
รูปแบบของประสบการณ์จากทุกสมาชิกในโรงเรียน ไม่วา่ จะเป็นนักเรียน ครู บุคลากรหรือผูป้ กครอง
เป็นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงบรรทัดฐาน เป้าหมาย ค่านิยม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การจัดการเรียน
การสอน และโครงสร้างด้านสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโรงเรียน (Cohen, McCabe, Michelli, &
Pickeral, 2009; National of School Climate Center, 2007; Thapa, Cohen, Guffey, and
Higgins-D’Alessandro, 2013) บรรยากาศทีเ่ กิดขึน้ ถือเป็นประสบการณ์รว่ ม (shared experiences)
ของแต่ละบุคคลและส่งผลต่อสมาชิกอืน่ ภายในโรงเรียนได้ นักวิชาการจึงได้ให้ความสÓคัญและศึกษา
ผลกระทบของบรรยากาศด้วยมุมมองที่หลากหลายมาร่วม 50 ปี
ผลกระทบของบรรยากาศโรงเรียนทีส่ Óคัญคือ มีอทิ ธิพลโดยตรงต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม
ความคิด ความรู้สึกของทุกสมาชิกในโรงเรียน (Van Houtte, 2005) บรรยากาศโรงเรียนที่ดี
(positive school climate) มีส่วนช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ช่วยลดปัญหา
ด้านความรุนแรง และทÓให้โรงเรียนมีอัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง (Cohen et al.,
2009; Barile, Donohue, Anthony, Baker, Weaver, & Henrich, 2012; Thapa et al., 2013)
นอกจากนี้บรรยากาศที่ดียังทÓให้ครูมีความสุข มั่นใจและมุ่งมั่นตั้งใจในการทÓงานที่สูงขึ้น (Collie,
Shapka, & Perry, 2012) และยังส่งผลให้ผปู้ กครองมัน่ ใจและไว้วางใจทีจ่ ะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน
ในโรงเรียนนั้นๆ อีกด้วย (Grady, Bielick, & Aud, 2010; Hoover-Dempsey, Walker,
JSandler, Whetsel, Green, Wilkins, & Closson, 2005)
ถึงแม้ว่าผลกระทบของบรรยากาศโรงเรียนจะมีความสÓคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายดังที่
กล่าวไปแล้ว แต่นิยามและองค์ประกอบของการวัดของตัวแปรดังกล่าวก็ยังไม่คงที่ ยังคงแปรเปลี่ยน
ไปตามบริบทของการศึษาและมุมมองของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เนือ่ งจากบรรยากาศส่งผลกระทบต่อผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
หลายกลุ่ม จึงมีกลุ่มที่ให้ข้อมูลสภาพบรรยากาศที่แตกต่างกัน ผลการสังเคราะห์ลักษณะของโมเดล
การวัดบรรยากาศโรงเรียนในอดีตทีส่ Óคัญพบว่า การสร้างเครือ่ งมือวัดบรรยากาศในอดีตให้ความสÓคัญ
กับตัวแปรทีใ่ ช้วดั (variable-centered) มากกว่าให้ความสÓคัญกับบุคคล (person-centered) ทีเ่ ป็น
ส่วนสÓคัญและได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากบรรยากาศ (Wang & Degol, 2016) กล่าวคือคÓถามทีใ่ ช้
ในการวัดบรรยากาศก็มกั สร้างโดยอาศัยมุมมองของนักวิจยั อิงตามเครือ่ งมือวัดหรือผลการวิจยั ในอดีต
สร้างข้อคÓถามทีว่ ดั จากมุมมองของผูเ้ กีย่ วข้อง ได้แก่ ครู นักเรียนหรือผูป้ กครองเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึง่
มีข้อคÓถามที่มุ่งวัดเรื่องเดียวกัน แต่ตัวบ่งชี้หรือข้อรายการในเครื่องมือวัดบางประการไม่สะท้อนถึง
ข้อมูลที่มาจากอารมณ์ความรู้สึกของผู้ถูกวัดซึ่งได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการอยู่ในบรรยากาศ
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นอกจากนี้เครื่องมือวัดยังไม่มีส่วนจะให้ข้อมูลในการส่งเสริมบรรยากาศที่เหมาะสมกับสมาชิก
ในโรงเรียนได้ด้วย (Olsen, Preston, Algozzine, Algozzine, & Cusumano, 2018)
ข้อสังเกตข้างต้นจึงนÓมาสูป่ ระเด็นวิจยั ทีว่ า่ การพัฒนาเครือ่ งมือวัดบรรยากาศควรมีองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ที่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีที่เหมาะสม และยังควรประกอบด้วยข้อรายการที่เกิดจาก
พัฒนาให้ใช้วัดได้เหมาะสมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงนÓแนวคิดของ
การวิจัยประสบการณ์ผใู้ ช้ (user experience research) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูล
เกีย่ วกับพฤติกรรม อารมณ์ความรูส้ กึ ของผูใ้ ช้ (Datig, 2015; Hekkert, Mostert, & Stompff, 2003;
Vermeeren, Roto, & Väänänen, 2016) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างข้อรายการในการวัด
บรรยากาศ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2560) โดยผู้ใช้ (user) ดังกล่าวจะหมายถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากบรรยากาศ นั่นคือครูและนักเรียน
การคÓนึงถึงประสบการณ์ผใู้ ช้เช่นนีจ้ ะทÓให้ได้สารสนเทศจากการวัดทีถ่ กู ต้อง และยังสามารถ
นÓผลทีไ่ ด้จากการวัดไปใช้ประกอบการส่งเสริมบรรยากาศในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม ตรงตามอารมณ์
และความรู้สึกของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียนได้ในอนาคต เพราะกลุ่มบุคคลเหล่านี้ถือเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบจากบรรยากาศโรงเรียนอย่างแท้จริง

คÓถามวิจัย
1. ครูและนักเรียนได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับบรรยากาศโรงเรียนอย่างไร เมื่อนÓมาร่วม
สังเคราะห์กับผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจะสามารถนÓมาพัฒนาข้อรายการในเครื่องมือวัด
บรรยากาศโรงเรียนได้อย่างไร
2. เครื่องมือวัดบรรยากาศโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะอย่างไร มีคุณภาพในระดับใด
และมีความเหมาะสมในการใช้งานมากน้อยเพียงใด

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ประสบการณ์เกี่ยวกับบรรยากาศโรงเรียนที่ครูและนักเรียน
ได้รับโดยใช้การศึกษาเอกสารร่วมกับการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้
2. เพือ่ พัฒนาข้อรายการในเครือ่ งมือวัดบรรยากาศโรงเรียนจากผลการวิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้
และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดบรรยากาศโรงเรียนในมุมมองของครู
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นิยามศัพท์เฉพาะการวิจัย
บรรยากาศโรงเรียน หมายถึง คุณภาพและคุณลักษณะของชีวติ ในโรงเรียน ขึน้ อยูก่ บั รูปแบบ
ประสบการณ์ชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นถึงบรรทัดฐาน
เป้าหมาย ค่านิยม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปฏิบตั กิ ารด้านการเรียนการสอน และโครงสร้างของ
องค์กร
ประสบการณ์ผู้ใช้ หมายถึง การรับรู้ อารมณ์ความรู้สึก ทัศนคติ การตอบสนองและ
ปฏิสัมพันธ์ต่อบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน
การวิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้ หมายถึง การศึกษาเพือ่ สร้างความเข้าใจพฤติกรรม ความต้องการ
จÓเป็น แรงจูงใจในการทÓงานในสภาพบรรยากาศโรงเรียนทีไ่ ด้รบั โดยมีกระบวนการศึกษาข้อมูลด้วย
กระบวนการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย
ทีผ่ า่ นมานักวิจยั ศึกษาบรรยากาศโรงเรียนด้วยมุมมองทีห่ ลากหลายทัง้ ในเรือ่ งนิยาม องค์ประกอบ
กลุม่ ผูเ้ กีย่ วข้อง บริบทของโรงเรียน เป็นต้น แต่การศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั จÓกัดขอบเขตการวิจยั ได้ 3 ประเด็น
ดังนี้
ประเด็นแรก จากที่บรรยากาศโรงเรียนมีผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายทั้งในและนอก
โรงเรียน แต่งานวิจัยนี้จะจÓกัดมุมมองประสบการณ์ด้านบรรยากาศโรงเรียนเฉพาะครูและนักเรียน
ที่เป็นผู้กระทบหลักจากบรรยากาศโรงเรียนโดยตรงเท่านั้น ข้อมูลประสบการณ์ผู้ใช้จากทั้งสองกลุ่ม
จะนÓมาใช้พัฒนาข้อรายการในเครื่องมือวัดบรรยากาศตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย อย่างไรก็ตาม
เครือ่ งมือทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในครัง้ นีจ้ Óกัดขอบเขตการวัดบรรยากาศโรงเรียนกับเฉพาะกลุม่ ครู ทีย่ งั ไม่ครอบคลุม
การวัดบรรยากาศจากกลุ่มของนักเรียน
ประเด็นถัดมา การสร้างเครือ่ งมือวัดบรรรยากาศโรงเรียนทีผ่ า่ นมาส่วนใหญ่พฒ
ั นาจากบริบท
โรงเรียนที่มีระดับชั้นต่างกัน ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา (primary school) โรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น (middle school) และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (high school) (เช่น NSCC, 2017;
Leadbeater, Sukhawathanakul, Thompson, & Holfeld, 2015) แต่ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้
จะพัฒนาเครื่องมือวัดบรรยากาศโรงเรียนที่อิงบริบทโรงเรียนมัธยมศึกษาเท่านั้น เนื่องจากการวิจัย
ประสบการณ์ผใู้ ช้จÓเป็นต้องเข้าพื้นที่โรงเรียนเพื่อเก็บรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกที่มี
ต่อบรรยากาศ นักเรียนในระดับชัน้ ดังกล่าวอยูใ่ นวัยทีม่ คี วามพร้อมทางด้านอารมณ์ สังคมและวัยวุฒิ
เหมาะสมที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่จะเป็นประโยชน์ในการนÓไปพัฒนาข้อรายการในการวัดและส่งเสริม
บรรยากาศโรงเรียนได้มากกว่า
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ประเด็นสุดท้าย จากผลการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับโมเดลการวัดบรรยากาศโรงเรียนที่มีอยู่
หลากหลาย ผูว้ จิ ยั เลือกโมเดลการวัดบรรยากาศโรงเรียนตามแนวคิดของ Wang and Degol (2016)
มาศึกษาในครั้งนี้ เพราะโมเดลการวัดดังกล่าวมีที่มาจากการศึกษาเอกสารที่อธิบายด้วยทฤษฎี
ทีเ่ กีย่ วข้องหลายทฤษฎี มีองค์ประกอบและตัวบ่งชีค้ รอบคลุมนิยามของบรรยากาศทัง้ เชิงคุณลักษณะ
และเชิงจิตวิทยา จึงเหมาะสมทีจ่ ะนÓมาใช้พฒ
ั นาเครือ่ งมือวัดบรรยากาศได้ ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั คัดเลือกตัวบ่งชี้
ในโมเดลมาศึกษาเพียง 11 รายการ โดยไม่ได้นÓตัวบ่งชีเ้ รือ่ ง ระเบียบและคÓสัง่ ในการทÓงาน (order
and discipline) และความสัมพันธ์กับชุมชน (partnership) มาศึกษา เนื่องจากบริบทโรงเรียน
ในประเทศไทยได้กÓหนดระเบียบและคÓสั่งทÓงานของครูให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันจากส่วนกลาง
การดÓเนินงานในประเด็นดังกล่าวน่าจะมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันในทุกบริบท ทัง้ นีส้ าเหตุทไ่ี ม่นÓตัวบ่งชี้
ด้านความสัมพันธ์กบั ชุมชนมาศึกษา เพราะบรรยากาศโรงเรียนทีเ่ กิดขึน้ น่าจะเกิดจากปฏิสมั พันธ์ของ
บุคคลและสภาพแวดล้อมทีอ่ ยูภ่ ายในโรงเรียนเป็นหลัก เพือ่ ให้สอดรับกับขอบเขตผูไ้ ด้รบั ผลกระทบหลัก
ดังที่กล่าวไว้แล้วในส่วนต้น

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนÓเสนอ
3 ส่วน ได้แก่ มโนทัศน์เกี่ยวกับบรรยากาศโรงเรียน องค์ประกอบและวิธีการวัดบรรยากาศโรงเรียน
และแนวคิดการพัฒนาเครื่องมือวัดบรรยากาศโรงเรียนโดยการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ มีรายละเอียด
แต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้

มโนทัศน์เกี่ยวกับบรรยากาศโรงเรียน
นักวิจัยส่วนหนึ่งเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของการศึกษาบรรยากาศโรงเรียนนั้นมีรากฐานมาจาก
การศึกษาเกีย่ วกับบรรยากาศองค์กร (organizational climate) ทีม่ องว่าโรงเรียนเป็นองค์กรหนึง่ ทีม่ ี
ความซับซ้อน มีการจัดระบบ มีระเบียบเป็นของตนเองและมีอสิ ระในการบริหารจัดการแบบบนสูล่ า่ ง
(top to hierarchy) (Bidwell & Yasumoto, 1999; Price, 2013) ด้วยเหตุนี้จึงเพียงพอที่จะ
ระบุได้วา่ การศึกษาบรรยากาศองค์กรสามารถทÓได้ในบริบทของโรงเรียน (school context) ด้วยเช่นกัน
แต่การศึกษาในระยะแรกก็ยงั มีความไม่ชดั เจน เนือ่ งจากยังมีสว่ นทีย่ งั คลุมเครือซ้อนทับกับการศึกษา
เรือ่ งวัฒนธรรมโรงเรียน (school culture) นักวิจยั บางส่วนใช้สองคÓนีก้ ลับไปมา จึงมีประเด็นโต้แย้ง
เกี่ยวกับคÓศัพท์ทั้งสองคÓข้างต้นขึ้น (Loup, 1994 อ้างถึงใน Aldridge & Fraser, 2016; Schoe
& Teddlie, 2008; Van Houtte, 2005) แต่ก็สามารถสรุปได้ว่า บรรยากาศโรงเรียน (school
climate) และวัฒนธรรมโรงเรียน (school culture) ไม่ใช่สงิ่ เดียวกัน เพราะบรรยากาศเปรียบเสมือน
ทัศนคติ (attitude) เมือ่ ผ่านไปสักระยะหนึง่ จะสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ส่วนวัฒนธรรมเปรียบเสมือนกับ
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บุคลิกภาพ (personality) ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ยากกว่าทัศนคติ (Gruenert, 2008) ต่อมานักวิจัยจึง
ศึกษามโนทัศน์ทั้งสองแยกกันได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
ผลการศึกษานิยามของบรรยากาศโรงเรียน สามารถจÓนิยามได้สองลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่
นิยามเชิงคุณลักษณะ ที่มุ่งเน้นอธิบายสภาวะต่างๆ ในโรงเรียนตามสภาพที่เกิดขึ้น เป็นลักษณะ
ในภาพรวมของโรงเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยและลักษณะภายในตัวบุคคล และนิยามเชิงจิตวิทยา
เพือ่ แสดงว่าบรรยากาศเป็นสิง่ ทีส่ ะท้อนได้จากความรูส้ กึ นึกคิดภายในตัวบุคคลทีร่ สู้ กึ ต่อสภาวะต่างๆ
ภายในโรงเรียน และรวมถึงความคาดหวังทีจ่ ะให้มสี ง่ิ ต่างๆ เกิดขึน้ ในโรงเรียน อย่างไรก็ตามทีพ่ บมาก
ในปัจจุบนั เป็นการนิยามในลักษณะผสมระหว่างนิยามเชิงคุณลักษณะและนิยามเชิงจิตวิทยาทีส่ ามารถ
แสดงให้เห็นถึงความเป็นบรรยากาศได้อย่างครอบคลุม ในการวิจัยครั้งนี้จะเลือกใช้นิยามแบบผสม
ที่ครอบคลุมทั้งสองลักษณะ โดยมีกลุ่มของนักวิจัยและองค์กรที่ให้นิยามในลักษณะนี้ ได้แก่ Cohen,
McCabe, Michelli, & Pickeral (2009); National Center on Safe Supportive Learning
Environments [NCSSLE] (n.d.); NSCC (2007); Thapa et al. (2013) เป็นต้น ซึ่งนิยามของ
บรรยากาศโรงเรียนมีดังนี้
บรรยากาศโรงเรียน หมายถึง คุณภาพและคุณลักษณะของชีวติ ในโรงเรียน ขึน้ อยูก่ บั รูปแบบ
ประสบการณ์ชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นถึงบรรทัดฐาน
เป้าหมาย ค่านิยม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปฏิบตั กิ ารด้านการเรียนการสอน และโครงสร้างของ
องค์กร

องค์ประกอบและวิธีการวัดบรรยากาศโรงเรียน
องค์ประกอบที่ใช้ในการวัดบรรยากาศโรงเรียนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันสามารถจÓแนกได้
สองลักษณะ ลักษณะแรกเป็นองค์ประกอบทีใ่ ช้ในการวัดบรรยากาศโรงเรียนโดยตรง (เช่น NCSSLE,
n.d.; NSCC, 2007) ลักษณะที่สองเป็นองค์ประกอบที่เกิดจากการสังเคราะห์จากงานวิจัยโดยที่ไม่มี
เครือ่ งมือวัดโดยตรง (เช่น Cohen et al., 2009, Thapa et al., 2013) ลักษณะหลังได้รบั ความนิยม
ในการนÓไปใช้ในงานวิจัยระยะต่อมามากกว่าลักษณะแรก เนื่องจากนิยามและองค์ประกอบที่ระบุ
ค่อนข้างมีความชัดเจนและมีความเหมาะสมสÓหรับที่จะใช้วัดตามนิยามได้ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม
เครือ่ งมือวัดในแบบแรกก็เป็นเครือ่ งมือวัดทีค่ อ่ นข้างแพร่หลายในการนÓไปใช้วเิ คราะห์และและจัดทÓ
โปรไฟล์สภาพบรรยากาศโรงเรียน สามารถนÓเสนอองค์ประกอบทั้งสองรูปแบบได้ดังภาพ 1
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ภาพ 1 กลุ่มองค์ประกอบของเครื่องมือวัดบรรยากาศโรงเรียน
วิธกี ารศึกษาเกีย่ วกับบรรยากาศในอดีต มักใช้วธิ ตี า่ งกันและหลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์
และสนทนากลุ่ม (interview and focused group) การประเมินด้วยการสังเกต (observational
rating) การจัดทÓรายงาน (report) เป็นต้น แต่วิธีดังกล่าวก็ไม่ได้รับความนิยมมากนัก วิธีที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดคือ วิธีการสÓรวจ (survey) โดยมีเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม (questionnaire)
ทีม่ ลี กั ษณะเป็นมาตรประเมินค่า (rating scale) เนือ่ งจากสามารถทÓได้งา่ ย สะดวกรวดเร็ว เก็บข้อมูล
ได้อย่างกว้างขวางและเหมาะกับเป้าหมายขนาดใหญ่
เนือ่ งจากบรรยากาศโรงเรียนสามารถวัดได้หลายรูปแบบ และเปลีย่ นไปตามมุมมองผูเ้ กีย่ วข้อง
และบริบททีใ่ ช้ในการศึกษา ความหลากหลายข้างต้นทÓให้การศึกษาในครัง้ นีต้ อ้ งคัดเลือกองค์ประกอบ
ทีเ่ หมาะสมเพือ่ วัดบรรยากาศโรงเรียนได้ครอบคลุมและมีความเหมาะสม ทัง้ นีง้ านวิจยั บางส่วนระบุวา่
การพัฒนาเครื่องมือวัดบรรยากาศในอดีตมักระบุองค์ประกอบและสร้างตัวบ่งชี้บรรยากาศโรงเรียน
ทีไ่ ม่คอ่ ยอิงทฤษฎีรากฐานของการศึกษาบรรยากาศโรงเรียน (Ramelow, Currie, & Felder-Puig,
2015) ด้วยเหตุนจ้ี งึ จะต้องคัดเลือกองค์ประกอบทีเ่ หมาะสมและสามารถอธิบายได้ดว้ ยทฤษฎีบรรยากาศ
องค์กรด้วย จึงเป็นที่มาของการคัดสรรองค์ประกอบในการวัดบรรยากาศโรงเรียนดังต่อไปนี้
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ผลการคัดสรรองค์ประกอบในการวัดบรรยากาศโรงเรียน
Wang and Degol (2016) ได้สังเคราะห์องค์ประกอบของบรรยากาศโรงเรียนจากความ
หลากหลายในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นบรรยากาศที่ปลายทางเกิดขึ้นกับนักเรียน (student outcomes)
เป็นหลัก การศึกษาข้างต้นทÓให้ได้มติ หิ รือองค์ประกอบทีส่ ามารถอธิบายได้ดว้ ยทฤษฎีตา่ งๆ ว่าบรรยากาศ
โรงเรียนมีสว่ นทÓให้เกิดผลลัพธ์ตอ่ นักเรียนได้อย่างไร ผลการสังเคราะห์ขา้ งต้นมีความเหมาะสม ผูว้ จิ ยั
จึงเลือกและปรับแนวคิดบางส่วนให้เหมาะกับสภาพบริบทของประเทศไทยมากขึน้ รายละเอียดแต่ละ
องค์ประกอบมีดังนี้
บรรยากาศโรงเรียนที่ปรับจากแนวคิดของ Wang and Degol (2016) สามารถวัดได้จาก
องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ (1) ความปลอดภัย (safety) เป็นการศึกษาความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับ
ความมั่นคงปลอดภัยในโรงเรียนทางด้านกายภาพและทางด้านจิตใจ (2) วิชาการ (academic)
เป็นการศึกษาเกีย่ วกับภาวะผูน้ Óองค์กรทีส่ ะท้อนให้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน การเรียนการสอน
และการพัฒนาวิชาชีพของครู (3) ประชาคมโรงเรียน (community) เป็นการศึกษาคุณภาพความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในโรงเรียนในลักษณะของการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือระหว่างกันอันเป็นประโยชน์
เมื่อเข้าอยู่ร่วมกันในโรงเรียน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทÓให้รู้สึก
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน และ (4) สภาพแวดล้อมของสถาบัน (institutional environment)
เป็นการศึกษาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทÓงานในโรงเรียน โครงสร้างองค์กร การจัดระบบการเรียนรู้
และการมีทรัพยากรที่เพียงพอที่จÓเป็นต่อการทÓงานในโรงเรียน
ผลการคัดสรรองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ข้างต้นทÓให้ได้โมเดลการวัดบรรยากาศโรงเรียน
ทีส่ ามารถอธิบายได้ดว้ ยบรรยากาศองค์กรทุกองค์ประกอบ โดยทฤษฎีระบุวา่ บรรยากาศในทีท่ Óงาน
ควรจะอธิบายได้ดว้ ยกลไกด้านสภาพแวดล้อมทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงขนาดและลักษณะองค์กร โครงสร้าง
และมุง่ เน้นกลยุทธ์ในการสร้างความมัน่ คงปลอดภัยให้กบั สมาชิก (Gilmer, 1961, 1966; Forehand
and Gilmer, 1964 อ้างถึงใน Ehrhart, Schneider, & Macey, 2014) ประเด็นข้างต้นจึงสอดคล้อง
กับองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของสถาบันและความปลอดภัย นอกจากนี้ บรรยากาศยังต้อง
สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปฏิสมั พันธ์ทมี่ ตี อ่ กัน อันจะส่งผลทÓให้เกิดสมรรถนะ
ในการทÓงาน (McGrego, 1960 อ้างถึงใน Ehrhart, Schneider, & Macey, 2014) ประเด็นนี้
จึงสอดคล้องกับองค์ประกอบด้านประชาคมโรงเรียน
สุดท้ายในอดีตทฤษฎีบรรยากาศองค์กรให้ความสÓคัญกับภาวะผูน้ Óในทีท่ Óงาน ซึง่ เป็นเรือ่ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน การเปิดโอกาสและสนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้า
ของพนักงาน และรวมถึงลักษณะของการทÓงานร่วมกันในองค์กรอีกด้วย (Argyris, 1957, 1958;
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Fleishman, 1953; Likert, 1961; Litwin, Lippitt, & White, 1939 อ้างถึงใน Ehrhart, Schneider,
& Macey, 2014; Halpin & Cropt, 1963 อ้างถึงใน Thomas, 1976; Hoy & Hunnum, 1997)
ถึงแม้วา่ การวิจยั ระยะหลังได้นÓประเด็นนีไ้ ปเป็นส่วนหนึง่ ขององค์ประกอบด้านวิชาการเพือ่ ให้สอดรับ
กับบริบทของโรงเรียนมากขึน้ แต่รายละเอียดขององค์ประกอบก็ยงั คงสอดคล้องกับทฤษฎีบรรยากาศ
องค์กรเช่นเดิม
อย่างไรก็ตามแม้วา่ Wang and Degol (2016) ได้นÓเสนอโมเดลการวัดบรรยากาศโรงเรียน
แต่การศึกษาดังกล่าวใช้เพียงการสังเคราะห์องค์ประกอบจากงานวิจัยในอดีตที่ยังไม่มีเครื่องมือวัด
บรรยากาศโรงเรียนทีใ่ ช้วดั ตามโมเดลทีไ่ ด้นÓเสนอ เพือ่ ลดข้อจÓกัดของการวิจยั ในอดีตหลายประการ
ดังที่กล่าวไปแล้วในส่วนต้นของบทความ การวิจัยครั้งนี้จึงนÓแนวคิดของการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้
มาประยุกต์ในการศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดบรรยากาศโรงเรียนในครั้งนี้ ดังรายละเอียดหัวข้อ
ต่อไปนี้

แนวคิดการพัฒนาเครือ่ งมือวัดบรรยากาศโรงเรียนโดยการวิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้
นิยามและลักษณะเฉพาะของการวิจัย
การวิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้ถอื เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการการออกแบบอิงประสบการณ์ผใู้ ช้
(user experience design process) ที่มีเป้าหมายเพื่อนิยามปัญหาของการออกแบบ (defining
problems) ด้วยการวิจัยเพื่อให้ข้อมูลสÓหรับนÓไปใช้ในการออกแบบต่อไปในอนาคต (Kuniavsky,
2003) สอดคล้องกับ Vermeeren, Roto, and Väänänen (2016) ได้สÓรวจโดยการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้พบว่า การวิจยั ประเภทนีด้ Óเนินเพือ่ ศึกษาและทÓความเข้าใจ
เกีย่ วกับประสบการณ์ดา้ นพฤติกรรม อารมณ์ ความรูส้ กึ ของผูใ้ ช้ ทีม่ มี มุ มองต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์
และบริการเพือ่ ให้ได้แนวทาง (approach) และเครือ่ งมือสÓคัญ (tool) ในการนÓไปใช้สร้างหรือปรับปรุง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนได้การออกแบบแนวใหม่ (new design) เพือ่ ให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ผู้ใช้มากขึ้น ดังนั้น เป้าหมายหลักของการวิจัยประเภทนี้โดยสรุปจึงเป็นการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูล
สÓหรับนักออกแบบ (designer) เป็นสÓคัญ
การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ (user experience research: UX research) จึงหมายถึง
การศึกษาเพือ่ กÓหนดขอบเขตความเข้าใจพฤติกรรม ความต้องการจÓเป็น แรงจูงใจในการใช้ผลิตภัณฑ์
ของผูใ้ ช้ และผลกระทบของการออกแบบทีม่ ตี อ่ ผูใ้ ช้ ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกระบวนการของ
การวิจัย (Kuniavsky, 2003; สุวิมล ว่องวาณิช, 2560)
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เมื่อนÓมาศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ผูใ้ ช้ (user) จะหมายถึงผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากบรรยากาศ
ได้แก่ ครูและนักเรียน และผลิตภัณฑ์ ในที่นี้จะหมายถึงบรรยากาศที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่ผู้ใช้เข้าไปมี
ปฏิสัมพันธ์นั่นเอง การดÓเนินการในลักษณะนี้จะทÓให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ด้าน
บรรยากาศผู้ใช้เพื่อนÓไปพัฒนาเครื่องมือวัดบรรยากาศโรงเรียนให้เหมาะสมมากขึ้น

องค์ประกอบของประสบการณ์ผู้ใช้
ส่วนนี้จะนÓเสนอองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประสบการณ์ผู้ใช้ ที่จะเป็นประโยชน์ไปสู่
แนวทางการออกแบบการวิจัยเพื่อให้สามารถเข้าใจหรือเข้าถึงประสบการณ์ในบรรยากาศโรงเรียน
ของผู้ใช้ สÓหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้การระบุองค์ประกอบประสบการณ์ผู้ใช้ท่ีคัดสรรเฉพาะ
จากแนวคิดของ Law, van Schaik, and Roto (2014); Partala and Saari (2015); Stern (2014)
สรุปองค์ประกอบของการศึกษาประสบการณ์ผใู้ ช้ทน่ี Óมาประยุกต์เกีย่ วกับบรรยากาศโรงเรียนได้ดงั ต่อไปนี้
(1) บทบาท (role) เป็นการทÓความเข้าใจลักษณะส่วนบุคคลของผูใ้ ช้ในเรือ่ งบทบาท (role)
ความรับผิดชอบ (responsibility) ทักษะส่วนบุคคลและภูมหิ ลังของผูใ้ ช้วา่ มีระดับความเกีย่ วข้องกับ
บรรยากาศโรงเรียนในลักษณะใด อย่างไร
(2) อารมณ์ (emotion) เป็นการทÓความเข้าใจประสบการณ์ผใู้ ช้ดา้ นอารมณ์ โดยมีพน้ื ฐาน
ความเชือ่ ว่าผูใ้ ช้ทม่ี อี ารมณ์ในเชิงบวกมักจะสัมพันธ์กบั ประสบการณ์ในโรงเรียนทีด่ ี ดังนัน้ อารมณ์ผใู้ ช้
จะนÓมาผสานกับประสบการณ์ทจ่ี ะช่วยให้ผเู้ กีย่ วข้องดÓเนินการส่งเสริมบรรยากาศโรงเรียนให้สอดรับ
กับอารมณ์ผู้ใช้
(3) การรับรู้ (perception) เป็นการทÓความเข้าใจว่าผู้ใช้มีการรับรู้บรรยากาศอย่างไร
ภายหลังจากการได้เข้ามาเรียนหรือเข้ามาทÓงานในโรงเรียน การรับรู้จะทÓให้ผู้ใช้มีประสบการณ์
ในบรรยากาศที่แตกต่างกันด้วย
(4) ทัศนคติ (attitude) เป็นการทÓความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดภายในบุคคล เมื่อผู้ใช้มี
ทัศนคติทด่ี ตี อ่ โรงเรียนจะทÓให้มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของผูใ้ ช้ ส่งผลทÓให้กลุม่ คนเหล่านีแ้ สดงพฤติกรรม
ต่างๆ ในโรงเรียนออกมาในที่สุด
(5) พฤติกรรม (behavior) เป็นการทÓความเข้าใจผลทีเ่ กิดจากอารมณ์ การรับรูแ้ ละทัศนคติ
ผู้ใช้ ที่ตอบสนองต่อการอยู่ในบรรยากาศโรงเรียน หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นว่า
มีปฏิกิริยาอย่างไรต่อลักษณะบรรยากาศที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

แนวคิดพื้นฐานของการวิจัย
เนื่องจากจุดเน้นสÓคัญของการวิจัยนี้มีขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงผู้ใช้เป็นสÓคัญ
วิธกี ารศึกษาเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลประสบการณ์ดงั กล่าวจึงไม่ได้มกี ระบวนการทีเ่ ป็นข้อสรุปชัดเจน แต่สามารถ
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สรุปได้วา่ การวิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้จะแทรกอยูใ่ นกระบวนการออกแบบในศาสตร์การออกแบบ (design
process) หรือการวิจยั ทีเ่ น้นการออกแบบ เช่น การวิจยั อิงการออกแบบ (design-based research)
(สุวิมล ว่องวาณิช, 2560) ที่จัดอยู่ในระยะของการคิดค้น (discover) ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในการ
ทÓความเข้าใจผู้ใช้ จากนั้นจึงนÓข้อมูลไปใช้ในการออกแบบต่อไป แต่การศึกษาในครั้งนี้จึงประยุกต์
เฉพาะส่วนของการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ดังกล่าวมาศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลสÓคัญมาใช้ในการพัฒนา
ข้อรายการในเครือ่ งมือวัดบรรยากาศ ทีไ่ ม่ใช่ลกั ษณะของการวิจยั เพือ่ นÓมาออกแบบบรรยากาศโรงเรียน
สามารถสรุปกระบวนการออกแบบตามแนวคิดของ Stern (2014) และ Silva (2016) โดยสังเขป
ได้ดังภาพ 2 จากภาพแสดงให้เห็นว่า

ภาพ 2 กระบวนการออกแบบอิงประสบการณ์ผู้ใช้ (user experience design process)
ที่มา: Stern (2014) และ Silva (2016)

หลักการวิจัยที่สÓคัญ
ขั้นตอนของการวิจัยลักษณะนี้ยังคงเหมือนหรือคล้ายกับการวิจัยโดยทั่วไป แต่หลักการวิจัย
รูปแบบนี้มีส่วนแตกต่างไปจากการวิจัยปกติอยู่สองส่วนหลักที่สÓคัญ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการนÓเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล/การสื่อสารผลการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้มวี ธิ กี ารทีห่ ลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์
การสังเกต การสนทนากลุ่ม การบันทึก เป็นต้น รายละเอียดของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถ
สรุปจากแนวคิดของ Datig (2015) และ Stern (2014) ได้พอสังเขปดังนี้
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(1) การสัมภาษณ์และสังเกต การวิจัยในลักษณะนี้ส่วนใหญ่มักจะเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการเข้าสนาม (fieldwork) ด้วยการสัมภาษณ์และการสังเกต การสัมภาษณ์จะมาจากมุมมอง
ของคนหลายๆ กลุ่ม และการสัมภาษณ์มักจะใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structed)
ทีม่ คี Óถามในลักษณะยืดหยุน่ ได้ แนวคÓถามจะมุง่ เน้นถามผูใ้ ช้วา่ พวกเขามีการปฏิบตั หิ รือรับรูบ้ รรยากาศ
อย่างไร มีอารมณ์และเหตุผลอะไรที่ส่งผลทÓให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้น มักทÓไปพร้อมกับการสังเกต
โดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้ใช้
ที่ดÓเนินอยู่
(2) การบันทึกข้อมูล การบันทึกใช้เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลในระยะยาว เช่น การเขียนบันทึก
ประจÓวัน (journal or diary) โดยอาจเขียนในลักษณะข้อความ รูปภาพหรือสิ่งอื่นๆ ที่นักวิจัย
เห็นควรว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้
(3) การสนทนากลุ่ม การเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีนี้มาจากการให้ผลป้อนกลับ (feedback)
หลังจากทีผ่ ใู้ ช้ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ซึง่ อาจใช้กระบวนการการสนทนากลุม่ (focus group) ในการสะท้อน
ข้อดีขอ้ เสียของผลิตภัณฑ์ การสนทนากลุม่ จะมีประโยชน์ในการสÓรวจความปรารถนาของผูใ้ ช้ แรงจูงใจ
คุณค่าที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการใช้ แต่มักจะไม่ได้ข้อค้นพบในเรื่องปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน
การวิเคราะห์ข้อมูลและการสื่อสารผลการวิจัย
จากการสรุปการศึกษาของ Datig (2015) พบว่าการวิจัยลักษณะนี้มักจะใช้วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการค้นหารูปแบบ (pattern) ระหว่างพฤติกรรม ความคิดเห็นและความรู้สึก
ในขณะทีก่ ารนÓเสนอหรือสือ่ สารข้อมูลจากการวิจยั ลักษณะนีม้ กั จะใช้ภาพข้อมูลกราฟฟิก (infographics)
ในการสือ่ สารผลการวิจยั หรืออาจใช้แผนทีป่ ระสบการณ์ (experience mapping) การสือ่ สารในลักษณะ
แผนที่จะทÓให้เห็นเส้นทางในการทÓความเข้าใจพฤติกรรมและความรู้สึกของผู้ใช้ อย่างไรก็ดีแนวคิด
ของการนÓเสนอดังกล่าวยังอยู่ในภาคอุตสาหกรรมและการบริการเป็นส่วนใหญ่
กล่าวโดยสรุป การวิจัยในครั้งนี้ใช้การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกด้าน
ประสบการณ์ทอ่ี ยูใ่ นบรรยากาศโรงเรียนของครูและนักเรียน และนÓผลทีไ่ ด้ไปใช้ในการพัฒนาข้อรายการ
ในการวัดบรรยากาศโรงเรียนทีอ่ งิ จากโมเดลการวัดจากผลการศึกษาเอกสาร ข้อมูลประสบาการณ์ผใู้ ช้
จะทÓให้ลดจุดอ่อนของเครื่องมือวัดในอดีตบางประการที่นักวิจัยได้เสนอแนะไว้แล้วได้

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากผลการสังเคราะห์เพื่อคัดสรรองค์ประกอบด้วยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยในอดีต
ร่วมกับการกÓหนดโมเดลการวัดบรรยากาศโรงเรียนตามแนวคิดของ Wang and Degol (2016)
สามารถกÓหนดโมเดลการวัดบรรยากาศโรงเรียนและตัวบ่งชี้ทั้งหมดในโมเดลได้ดังภาพ 3 ซึ่งถือเป็น
กรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้
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ภาพ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดÓเนินการวิจัย
การดÓเนินการวิจยั ครัง้ นีแ้ บ่งเป็นสองกิจกรรม กิจกรรมแรกเป็นการศึกษาข้อมูลประสบการณ์
ผู้ใช้เกี่ยวกับบรรยากาศโรงเรียนจากผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ เพื่อนÓมาวิเคราะห์
สังเคราะห์ประเด็นทีจ่ ะใช้พฒ
ั นาเครือ่ งมือวัดบรรยากาศโรงเรียนตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ (indicator)
ทีร่ ะบุไว้แล้วในผลการศึกษาเอกสาร สÓหรับกิจกรรมทีส่ องเป็นการนÓผลการวิจยั ในกิจกรรมแรก ไปใช้
ในการพัฒนาข้อรายการ (item) จากนัน้ จึงดÓเนินการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือวัดบรรยากาศโรงเรียน
ที่พัฒนาขึ้น ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การศึกษาประสบการณ์ผู้ใช้เกี่ยวกับบรรยากาศโรงเรียน
แนวทางการคัดเลือกผู้ใช้
การวิจัยในส่วนนี้ใช้การเลือกผู้ใช้ (user) หรือผู้ให้ข้อมูลสÓคัญอย่างเจาะจง (purposive
sampling) โดยคัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจÓนวน 8 แห่ง
ให้ครอบคลุมบริบทโรงเรียนทีม่ บี รรยากาศพึงประสงค์และบรรยากาศทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ตามการรับรูข้ อง
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ผู้เกี่ยวข้อง มีเกณฑ์ในการคัดเลือก 3 ประเด็น ดังนี้ (1) อิงจากผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ภายนอก รอบที่ 3 (ปี 2554–2558) โดยสÓนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) (2) อิงข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในลักษณะต่างๆ เช่น โรงเรียนพระราชทาน โรงเรียน
ในฝัน หรือผลงานของนักเรียนจากการแข่งขันรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นวิชาการ และ
(3) อิงประสบการณ์เกีย่ วกับบรรยากาศตามการรับรูข้ องผูเ้ กีย่ วข้องในโรงเรียนนัน้ ๆ (perception of
user) ผลการคัดเลือกทÓให้ได้ผใู้ ช้ในกิจกรรมนีท้ ง้ั สิน้ 16 คน แบ่งเป็นครูทม่ี ปี ระสบการณ์ในการทÓงาน
มากกว่า 10 ปี และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างละ 8 คน กลุ่มผู้ใช้ดังกล่าวเป็น
กลุ่มที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ในบรรยากาศที่เพียงพอสÓหรับการศึกษาครั้งนี้
เครื่องมือวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในส่วนนี้มี 2 ประเภท ได้แก่
(1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างทีม่ รี ายละเอียดของข้อคÓถามแตกต่างกันไปในแต่ละกลุม่
ผู้ใช้
(2) แบบบันทึก โดยประเด็นในการสัมภาษณ์และสังเกตเกีย่ วกับสภาพของโรงเรียน จากนัน้
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาถึงความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัย คÓถามทั้งหมดในแบบสัมภาษณ์
ผู้วิจัยใช้วิธีสร้างให้ครอบคลุมองค์ประกอบของการศึกษาประสบการณ์ผู้ใช้ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่
ประเภทของผู้ใช้ อารมณ์ การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม และอิงจากองค์ประกอบของบรรยากาศ
โรงเรียนทั้ง 4 องค์ประกอบด้วย
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์ (interview) การสังเกต (observation)
ร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านพฤติกรรม อารมณ์ความรู้สึกจากประสบการณ์ของผู้ใช้ที่สÓคัญ ทั้งนี้ได้
ดÓเนินการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลและเข้าพืน้ ทีใ่ นการสังเกตสภาพบรรยากาศโรงเรียนด้วยตนเอง จากนัน้
ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลประสบการณ์ผใู้ ช้ในแต่ละบริบท จากนัน้ สังเคราะห์
ให้ได้ประเด็น (theme) สÓคัญในการนÓไปกÓหนดนิยามเชิงปฏิบัติการแต่ละขององค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้ เพื่อใช้พัฒนาข้อรายการต่อไป

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือวัดบรรยากาศโรงเรียน
ประชากรและตัวอย่างวิจัย
ประชากรและตัวอย่างวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กÓหนดขนาดตัวอย่างขัน้ ต่Óบนเว็บไซต์ของ Deniel Soper รายละเอียด
ของการกÓหนดจะอิงจากโมเดลการวัดตัวแปรบรรยากาศโรงเรียนเป็นหลัก ดังนี้ กÓหนดอิทธิพลที่
คาดหวัง (anticipated effect size) ที่ระดับ 0.4 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็น
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องค์ประกอบทีม่ กี ารสังเคราะห์เอกสารและรองรับด้วยทฤษฎีทมี่ าอธิบายอย่างหนักแน่น และกÓหนด
ระดับนัยสÓคัญทางสถิติ .05 ได้ตัวอย่างขั้นต่ÓสÓหรับการศึกษาทั้งสิ้น 107 คน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจÓนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกได้ตัวอย่าง 133 คน และ
ครั้งที่สองจÓนวน 220 คน
การสร้างเครื่องมือวัดบรรยากาศโรงเรียน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
(1) นÓผลการศึกษาประสบการณ์ผใู้ ช้ในกิจกรรมที่ 1 มาสังเคราะห์รว่ มกับองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้ที่จากการศึกษาเอกสาร โดยนÓประเด็นสÓคัญจากข้อมูลประสบการณ์ผู้ใช้มากÓหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการของตัวแปรและตัวบ่งชี้
(2) ดÓเนินการสร้างข้อรายการ (item) สÓหรับแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อให้ครอบคลุมตามนิยาม
ที่กÓหนด
(3) ดÓเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง และนÓไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง
แก้ไขในเบื้องต้น ในเรื่องของภาษา ความเหมาะสมของข้อคÓถามกับนิยามตัวบ่งชี้ที่กÓหนด
(4) ดÓเนินการการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือวัด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้วัดบรรยากาศโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นได้
ดÓเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือใน 3 ประเด็น ได้แก่
(1) ความตรงเชิงเนือ้ หา (content validity) โดยใช้การตรวจสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ กีย่ วข้อง
โดยแบ่งเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบริหารการศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์เกีย่ วกับการศึกษาด้านบรรยากาศ
โรงเรียน จÓนวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยการศึกษา จÓนวน 4 คน
(2) ความเทีย่ งแบบสอดคล้องภายใน (internal consistency) ตรวจสอบโดยใช้สมั ประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
(3) ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) เพือ่ ตรวจสอบว่าโมเดลการวัดตัวแปรจาก
ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเหมาะสมสÓหรับการวัดตาม
กรอบทางทฤษฎีหรือไม่

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดÓเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแบ่งการเก็บข้อมูลเป็นสามระยะ ระยะแรก
เก็บข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อนÓมาวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นปรับแก้เครื่องมือวิจัย
ระยะทีส่ องเก็บข้อมูลกับครูเพือ่ นÓข้อมูลมาวิเคราะห์คณ
ุ ภาพด้านความเทีย่ งและความตรงเชิงโครงสร้าง
เนื่องจากการตรวจสอบคุณภาพในครั้งแรกโมเดลการวัดยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และมี
ข้อคÓถามทางลบที่ทÓให้โอกาสที่ผู้ตอบจะตีความผิดได้ง่าย จึงปรับภาษาและตรวจสอบคุณภาพ
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◆

ในรอบที่สองเพื่อนÓข้อมูลมาวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง และวิเคราะห์คุณภาพด้านความเที่ยง
อีกครั้ง

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาด้วยการวิเคราะห์ด้วยดัชนี IOC โดยต้องมีค่ามากกว่า
.50 ขึ้นไป ถือว่าข้อคÓถามวัดได้ตามนิยามเชิงปฏิบัติการที่กÓหนด (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2558)
การวิเคราะห์ความเที่ยงใช้การวิเคราะห์ความเที่ยงแบบสอดคล้องภายใน (internal consistency)
โดยใช้สมั ประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) และการวิเคราะห์ความตรง
เชิงโครงสร้างใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลÓดับที่สอง (second-order confirmatory
factor analysis)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยจะนÓเสนอเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลประสบการณ์เกี่ยวกับบรรยากาศโรงเรียน
ของผู้ใช้ และผลการพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดบรรยากาศโรงเรียน แต่ละส่วน
มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลประสบการณ์เกี่ยวกับบรรยากาศโรงเรียนของผู้ใช้
ผูใ้ ช้ทถี่ อื ว่าเป็นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบหลักจากบรรยากาศโรงเรียนในการวิจยั ครัง้ นีม้ สี องกลุม่ ได้แก่
ครูและนักเรียน จากการเข้าพืน้ ทีเ่ พือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลประสบการณ์ผใู้ ช้ใน 5 ประเด็น ได้แก่ ประเภท
ของผูใ้ ช้ อารมณ์ การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม สามารถนÓเสนอข้อมูลประสบการณ์ผใู้ ช้ทจี่ Óแนก
ตามองค์ประกอบของบรรยากาศโรงเรียนและบริบทที่เกี่ยวข้องดังรายละเอียดในตาราง 1

ผลการพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดบรรยากาศโรงเรียน
ในส่วนนี้เป็นผลจากการนÓประเด็นที่ได้จากข้อมูลประสบการณ์ผู้ใช้ที่สังเคราะห์ร่วมกับ
องค์ประกอบของการวัดบรรยากาศโรงเรียนจากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั และเครือ่ งมือวัดบรรยากาศ
โรงเรี ย นในอดี ต ทÓให้ ส ามารถพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด บรรยากาศในลั ก ษณะของแบบสอบถาม
มาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ มีทั้งหมด 34 ข้อ มีส่วนประกอบของเครื่องมือทั้งหมด
2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ และตอนที่ 2 โรงเรียนของท่านในขณะนี้เป็นอย่างไร?
สามารถกÓหนดนิยามเชิงปฏิบัติการองค์ประกอบการวัดและตัวอย่างข้อรายการที่พัฒนาขึ้นได้ ดังนี้
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ตาราง 1 ประสบการณ์เกี่ยวกับบรรยากาศโรงเรียนของผู้ใช้
กลุ่มผู้ใช้
ครู

นักเรียน

ประเด็นที่นÓมาใช้ในการ
สร้างข้อคÓถาม

1. บรรยากาศโรงเรียนด้านความปลอดภัย
โรงเรียนรัฐบาล
เนือ่ งจากโรงเรียนเป็นระบบราชการ ครูจงึ มอง
เรือ่ งความมัน่ คงในการทÓงานทีจ่ ะทÓให้ตนเอง
ไม่ถกู ย้าย ขัดแย้งหรือมีปญ
ั หากับเพือ่ นร่วมงาน
หรือโดนสั่งให้ลาออก และยังมองว่าโรงเรียน
ควรจะเป็นสถานทีท่ มี่ คี วามมัน่ คงปลอดภัยต่อ
การทÓงาน เช่น ปลอดภัยจากสถานที่ ปลอดภัย
จากการเข้ามาโรงเรียนของบุคคลแปลกหน้า
ได้รับความช่วยเหลือในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยจากองค์กรภายนอก ปัญหาที่สÓคัญ
ที่ครูมองคือโรงเรียนยังมีปัญหาเรื่องลักขโมย
ทรัพย์สินภายในโรงเรียน

นักเรียนมองว่าในโรงเรียนควรตระหนักถึงการ
รักษาความปลอดภัยทีจ่ ะเกิดจากสัตว์อนั ตราย
ทีเ่ ข้ามาอาศัยในโรงเรียน และยังกังวลต่อความ
ปลอดภัยทางด้านทรัพย์สนิ เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมา
มีเหตุการณ์ลักขโมยหรือทรัพย์สินสูญหายอยู่
บ่อยครั้ง นอกจากนี้โรงเรียนที่ขาดแคลนมัก
ประสบปัญหาเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการเรียน
การทÓงานของครูชÓรุด อาจทÓให้เกิดอันตราย
ระหว่างการใช้งานได้ และยังไม่มีระบบดูแล
รักษาความปลอดภัยในโรงเรียนที่ดีพอ เช่น
ไม่มี รปภ.

• การอยู่ร่วมกันโดยไม่เกิด
ความขัดแย้งหรือปะทะกับ
สมาชิกอื่นๆ
• ความมั่นคงปลอดภัยของ
อาคาร สถานที่ และวัสดุ
อุปกรณ์
• ความปลอดภัยทาง
ทรัพย์สิน
• ระบบรักษาความปลอดภัย
เช่น รัว้ โรงเรียน รปภ. การ
จัดเวรยาม กล้องวงจรปิด
• ความปลอดภั ย จากสั ต ว์
อันตราย

โรงเรียนเอกชนและสาธิต
ครูมองว่าโรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัย
ที่รัดกุม เช่น มีการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้
สามารถใช้ได้ดีอยู่เสมอ มีระบบที่จะช่วยคัด
กรองบุคคลเข้าโรงเรียน ด้านอาคารสถานที่
ไม่มีมุมอับในโรงเรียน ในอดีตเคยมีเหตุการณ์
ลักทรัพย์จึงมีการจัดเวรยามและเพิ่มมาตรการ
รักษาความปลอดภัยในโรงเรียนให้รัดกุมมาก
ยิง่ ขึน้ นอกจากนีค้ รูยงั มีความมัน่ ใจทีจ่ ะทÓงาน
ในโรงเรียนได้จนถึงเวลาดึก เพราะมีการตรวจ
เวรยาม มีแสงสว่างส่องเพียงพอในการเดิน
หรื อใช้ ส ถานที่ ใ นโรงเรี ย น ในเรื่ อ งความ
ปลอดภัยทางจิดใจครูกงั วลเรือ่ งความเข้าใจผิด
ในการทÓงาน ที่อาจทÓให้ไม่สบายเมื่อเข้า
มาทÓงาน ปัญหาอาจเกิดจากการสื่อสารไม่
ตรงกัน และไม่ชัดเจน

นักเรียนมองเรื่องความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน
เพราะที่ ผ่ า นมายั ง เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ลั ก ทรั พ ย์
ภายในโรงเรียน ระบบการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในโรงเรียนค่อนข้างดี เนื่องจากมี
เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย มีระบบป้องกัน
บุคคลเข้าโรงเรียนอย่างรัดกุม ทÓให้ไม่ต้อง
กังวัลว่าจะได้รับอันตรายจากคนแปลกหน้าที่
เข้ามาในโรงเรียน ในเรื่องความปลอดภัยทาง
จิตใจนักเรียนไม่ชอบทีค่ รูบางคนใช้การคุกคาม
นักเรียนทางคÓพูด
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• ความมั่นคงปลอดภัยของ
อาคาร สถานที่ และวัสดุ
อุปกรณ์
• ระบบรักษาความปลอดภัย
เช่น รั้วโรงเรียน รปภ.
การคัดกรองบุคคล
ภายนอก
• การสร้างความเข้าใจผิด
ในการทÓงานร่วมกัน
• ความปลอดภัยทาง
ทรัพย์สิน
• การปะทะทางอารมณ์
ด้านคÓพูด
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ตาราง 1 ประสบการณ์เกี่ยวกับบรรยากาศโรงเรียนของผู้ใช้ (ต่อ)
ครู
2. บรรยากาศโรงเรียนด้านวิชาการ

กลุ่มผู้ใช้

นักเรียน

โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงจะมีความเข้มข้น นักเรียนในโรงเรียนทีม่ ชี อื่ เสียงและไม่มชี อื่ เสียง
ในด้านวิชาการสูงมาก ทÓให้จดั การเรียนการสอน มองตรงกันว่า รู้สึกชอบที่โรงเรียนมีกิจกรรม
เป็นไปตามเป้าหมายได้เต็มที่ ครูมอี สิ ระในการ ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียน
จัดการเรียนการสอน แต่โรงเรียนทีม่ ชี อ่ื เสียงน้อย ต่างก็มคี วามคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอน
คาดหวังเพียงเพือ่ ทีพ่ ฒ
ั นาผูเ้ รียนให้เป็นไปตาม ของครูสูง โดยมองว่าครูที่ทุ่มเทสอน จูงใจ
เป้าหมายตามมาตรฐาน ทั้งนี้ครูมองว่าทุกคน นักเรียนและพัฒนานักเรียนอย่างเต็มทีจ่ ะช่วย
ในโรงเรียนควรรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองที่ ทÓให้นกั เรียนเรียนอย่างมีความสุข ในเรือ่ งของ
ชัดเจน สามารถให้ความร่วมมือกันในการทÓงาน บริหารโรงเรียน นักเรียนมองว่าควรจะเข้าถึง
ได้จนสÓเร็จ จะทÓให้ลดการเกิดปัญหาในการ ผู้บริหารได้ สามารถเข้าไปปรึกษาหรือแสดง
ทÓงานได้ นอกจากนี้ผบู้ ริหารการที่เปิดโอกาส ความคิดเห็นต่อโรงเรียนได้ นอกจากนีน้ กั เรียน
ให้ครูได้พฒ
ั นาตนเองในวิชาชีพเป็นสิง่ ทีด่ มี าก ยังรู้สึกชอบที่ครูเล่าประสบการณ์ในชั้นเรียน
เช่น การเข้ารับการอบรม หรือการศึกษาต่อ จากที่ครูได้ไปเข้าร่วมหรือไปอบรมในโอกาส
ทีท่ Óได้โดยไม่ตอ้ งกังวลต่อภาระหน้าที่ ผูบ้ ริหาร ต่างๆ
ควรจะมีการกÓกับติดตามใส่ใจในการทÓงาน
ของครูดว้ ยความเอือ้ อาทรไม่กดดัน กระจายงาน
ด้วยความเป็นธรรมไม่ผกู ภาระงานให้ครูฝา่ ยใด
ฝ่ายหนึ่ง
โรงเรียนเอกชนและสาธิต
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูไปทÓงานในบทบาท นักเรียนสามารถเข้าถึงผู้บริหารได้ง่าย เพราะ
หน้าทีท่ แี่ ตกต่างกัน ทÓให้ทกุ คนรูสกึ คุน้ ชินกับ ผู้บริหารเป็นกันเองกับนักเรียน ทั้งนี้ผู้บริหาร
การเป็นหัวหน้างาน ผูบ้ ริหารมีการมอบหมาย ยังใส่ใจดูแลความรู้สึกและความต้องการของ
บทบาทหน้าทีต่ ามความถนัดของครู ครูยงั มีสทิ ธิ์ นั ก เรี ย น และมองว่ า ถ้ า มี ค รู ใ หม่ เ ข้ า มาใน
ในการตัดสินใจได้วา่ จะรับบทบาทหน้าทีด่ งั กล่าว โรงเรียนควรมีการสอนงานให้ด้วยจะทÓให้ครู
หรือไม่ อยู่ในขอบเขตที่สามารถทÓได้หรือไม่ ปรับตัวได้เร็วขึ้น นอกจากนี้นักเรียนยังมองว่า
โดยเชื่ อ ว่ า ถ้ า ผู้ บ ริ ห ารวางระบบงานชั ด เจน โรงเรียนควรสร้างความเชือ่ มัน่ ด้านวิชาการให้กบั
จะทÓให้ครูเข้าใจในบทบาทหน้าที่และไม่เกิด นักเรียน เพราะนักเรียนอยากทีจ่ ะเรียนรูก้ บั ครู
ความขัดแย้งในการทÓงาน นอกจากนีค้ รูยงั รูส้ กึ ที่เก่ง มีความรู้ความสามารถ
ว่าการได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง เช่น
การอบรม การศึกษาต่อเป็นเรือ่ งทีด่ ี เพราะจะ
ช่วยนÓความรู้มาพัฒนานักเรียนได้ ทั้งนี้ใน
โรงเรียนยังมีครูที่มีประสบการณ์มากกว่าคอย
เป็นพี่เลี้ยงชี้แนะแนวทางในการทÓงานให้กับ
ครูที่มีอายุน้อยกว่า อีกทั้งโรงเรียนยังมีการให้
ขวัญและกÓลังใจครูโดยการให้เงินโบนัสที่จะ
ช่วยจูงใจในการทÓงานต่อไป
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ประเด็นที่นÓมาใช้ในการ
สร้างข้อคÓถาม
• ความมีอิสระในการจัด
การเรียนการสอนตาม
เป้าหมาย
• การรู้บทบาทหน้าที่และ
มีขอบเขตการทÓงานที่
ชัดเจน
• มีบุคคลที่นÓให้ภาระงาน
ประสบความสÓเร็จ
• การเปิดโอกาสให้เข้ารับ
การพัฒนาด้านวิชาชีพ
เช่น อบรม ศึกษาต่อ
• การกÓกับติดตาม ใส่ใจ
การทÓงาน ไม่กดดัน
สมาชิก
• การพัฒนานักเรียนของครู
• การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการสอน
ให้กับครูและนักเรียน
• การพัฒนาศักยภาพ
ในตนเองในด้านวิชาชีพ
เช่น การทÓงานอื่นๆ ที่
นอกเหนือจากงานสอน
• การรู้บทบาทหน้าที่และ
มีขอบเขตการทÓงานที่
ชัดเจน
• การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการสอน
ระหว่างเพื่อนครู
• การพัฒนาผู้เรียนของครู
• การสร้างขวัญและกÓลังใจ
ในการทÓงาน

◆

บรรยากาศโรงเรียน: การพัฒนาเครื่องมือวัดในมุมมองของครู โดยใช้การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้

◆

ตาราง 1 ประสบการณ์เกี่ยวกับบรรยากาศโรงเรียนของผู้ใช้ (ต่อ)
กลุ่มผู้ใช้
ครู

นักเรียน

ประเด็นที่นÓมาใช้ในการ
สร้างข้อคÓถาม

3. บรรยากาศด้านประชาคมโรงเรียน
โรงเรียนรัฐบาล
ครูในบริบทนี้มองเรื่องความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่างครูและนักเรียนเป็นหลัก เพราะการที่
นักเรียนมุ่งมั่นตั้งใจเรียน รักและเคารพต่อครู
จะทÓให้ครูมีความสุขในการทÓงานที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนีน้ กั เรียนทีจ่ บไปแล้วยังสามารถกลับ
มาพบครูทโี่ รงเรียนหรือให้ความช่วยเหลือครูได้
ในอนาคต มองว่ า ครู รุ่ น พี่ ใ นโรงเรี ย นต้ อ ง
ช่วยเหลือดูแลครูรุ่นน้อง มีการให้เกียรติและ
ยอมรับกันและกันระหว่างครู สิง่ ทีจ่ ะทÓให้ทกุ คน
รู้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโรงเรี ย นคื อ การสร้ า ง
กิจกรรมกระชับสัมพันธ์ พาครูมาทÓกิจกรรม
ร่วมกัน นอกจากจะได้ความสนิทสนมแล้วยัง
ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างกันในการทÓงานได้
นอกจากนี้ครูมองว่าผู้บริหารควรสามารถให้
คÓปรึกษาให้ครูเข้าถึงและไม่วางตัวห่างเหิน
จากครู

นักเรียนมองว่าครูไม่ควรวางตัวเหินห่างจาก
นักเรียน ควรทีจ่ ะเปิดโอกาสให้นกั เรียนสามารถ
ปรึกษา พุดคุยเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนได้ นอกจากนี้ตัวนักเรียนยังมองว่า
ถ้านักเรียนทั้งหลายมีพฤติกรรมที่ดี ใช้ความ
เห็นอกเห็นใจกันอยูภ่ ายในโรงเรียน ก็จะทÓให้
ทุกฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ นักเรียน
บางส่วนยังมองว่าความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ครูจะช่วย
ทÓให้เกิดความรัก ความผูกพันที่มีต่อโรงเรียน
สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ในอนาคตเมื่อ
จบการศึกษาไปแล้ว

• ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูและนักเรียน ในเรื่อง
ของพฤติกรรมนักเรียน
ที่ปฏิบัติต่อครู
• กาปฏิบัติตนของครูต่อ
นักเรียนอย่างทัดเทียมกัน
• ความสนิทแนบแน่นรู้สึก
เป็นสมาชิกในโรงเรียน
เดียวกันระหว่างสมาชิก
• การปรึกษาและสามารถ
พูดคุยกับผู้บริหาร
• การให้เกียรติและการ
ยอมรับระหว่างกัน
• การพูดคุยปรึกษาปัญหา
ระหว่างเพื่อนครู

โรงเรียนเอกชนและสาธิต
ครูมองเรือ่ งความสนิทสนมกับนักเรียน เพราะ
ถ้ า นั ก เรี ย นรู้ สึ กไว้ ใ จครู จ ะทÓให้ ก ล้ า เข้ า มา
ปรึกษาปัญหาต่างๆ ในการเรียน หรือการอยู่
ร่วมกันในโรงเรียนได้ ทÓให้ครูสามารถช่วย
นักเรียนแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น ครูยังมองว่าการมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างกัน ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ
ศาสนาจะช่วยทÓให้ครูสามารถร่วมกันทÓงาน
ได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้โรงเรียนควรมีการ
กระชับสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในโรงเรียนด้วย
นอกจากนี้ ค รู ยั ง มองว่ า ตนเองควรมี โ อกาส
ในการพูดหรือตัดสินใจในทีป่ ระชุม เสียงของครู
และนักเรียนสÓคัญมาก

นักเรียนมองว่าการวางตัวของครูสÓคัญ ครูควร
ใส่ใจต่อเด็ก รับฟังปัญหาและความต้องการ
ของเด็ก เปิดใจยอมรับซึง่ กันและกัน จะช่วยทÓให้
เกิดความสัมพันธ์ ความไว้วางใจที่มีต่อกันได้
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• ความสัมพันธ์ระหว่างครู
และนักเรียน
• การยอมรับความแตกต่าง
ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยก
ภูมิหลังของสมาชิก เช่น
เชื้อชาติ ศาสนา
• มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อพัฒนา
โรงเรียน

◆

วัชรศักดิ์ สุดหล้า สุวิมล ว่องวาณิช และ กนิษฐ์ ศรีเคลือบ

◆

ตาราง 1 ประสบการณ์เกี่ยวกับบรรยากาศโรงเรียนของผู้ใช้ (ต่อ)
กลุ่มผู้ใช้
ครู

นักเรียน

ประเด็นที่นÓมาใช้ในการ
สร้างข้อคÓถาม

4. บรรยากาศโรงเรียนด้านสภาพแวดล้อมของสถาบัน
โรงเรียนรัฐบาล
ครูมองว่าโรงเรียนควรจะเป็นสถานทีม่ สี ง่ิ อÓนวย
ความสะดวก มีการจัดระบบหรือทรัพยากรที่
เพียงพอต่อการทÓงาน ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ทีผ่ า่ นมา
คือระบบการบริหารจัดการหรือการเบิกจ่าย
ทรัพยากรยังมีความล่าช้า โรงเรียนทีไ่ ม่มชี อ่ื เสียง
มักจะขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
และมองว่าสภาพแวดล้อมในโรงเรียนควรร่มรืน่
สะอาด ช่วยผ่อนคลายในระหว่างการทÓงาน
สิ่งสÓคัญในการทÓงานยุคนี้คือครูมองว่าควร
ได้รบั การสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีในการสอน
หรือการทÓงาน

นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นที่ มี ค วามพร้ อ มมองว่ า
โรงเรียนควรมีสิ่งอÓนวยความสะดวกครบทั้ง
ในด้านการเรียน การสอนของครู ทีผ่ า่ นมามีครู
บ่นเรือ่ งวัสดุอปุ กรณ์ทใี่ ช้ในการสอน ว่ามีความ
ล่าช้าในการเบิกจ่ายด้วยอาจเป็นการทÓงานทีม่ ี
หลายขัน้ ตอน นักเรียนในโรงเรียนทีข่ าดแคลน
วัสดุอปุ กรณ์มองว่า โรงเรียนควรมีงบประมาณ
ในการจัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์ในการเรียนทีเ่ พียงพอ
เช่น อุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ มีการ
ส่งเสริมให้ได้ทดลองจริงจะทÓให้เข้าใจเนื้อหา
ในบทเรียนได้มากขึ้น ทั้งนี้นักเรียนยังมองว่า
พื้นที่โรงเรียนที่มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น
ช่ วยทÓให้เกิ ดความสบายตาและมีค วามสุข
ในการเข้ามาเรียน

• การมีสิ่งอÓนวยความ
สะดวก วัสดุอุปกรณ์
และเพียงพอต่อการเรียน
และทÓงาน
• การบริหารจัดการ
ทรัพยากรในโรงเรียน
• ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด
ความร่มรื่นของสถานที่
• การใช้เทคโนโลยีในการ
สอนหรือการทÓงาน

โรงเรียนเอกชนและสาธิต
โรงเรียนค่อนข้างสนับสนุนเทคโนโลยีในการ
อÓนวยความสะดวกให้กับครู เช่น เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน การจัดระบบการ
เรียนรู้ มีสอื่ วัสดุอปุ กรณ์ทจี่ Óเป็นต่อการทÓงาน
พร้อม เมือ่ ขาดแคลนก็จดั ซือ้ มาให้ครบและจัด
ให้เพียงพอตลอดเวลา โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่
ในการอÓนวยความสะดวกในทÓงาน เช่น งาน
ผลิตเอกสาร งานบริการวิชาการ งานพัสดุ งาน
บุคคล เป็นต้น นอกจากนีค้ รูบางส่วนมองเรือ่ ง
การมีสวัสดิการคุม้ ครองความปลอดภัยให้กบั ครู
เงินบÓรุงขวัญและกÓลังใจ การจัดยานพาหนะ
สÓหรับครูเมื่อต้องการเดินทาง

นักเรียนมองเรือ่ งสิง่ อÓนวยความสะดวกจÓเป็น
เช่น ความเพียงพอของห้องน้Ó การมีสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ในโรงเรียนมีครบ แต่ครูยังขาดความ
เข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยี
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• การสนับสนุนเทคโนโลยี
ในการสอนหรือการ
ทÓงาน และความเข้าใจ
ในการใช้งาน
• ความเพียงพอและ
ความพร้อมของสิ่ง
อÓนวยความสะดวก
• สวัสดิการ การบÓรุงขวัญ
และกÓลังใจ

◆

บรรยากาศโรงเรียน: การพัฒนาเครื่องมือวัดในมุมมองของครู โดยใช้การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้

◆

นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวอย่างข้อรายการในการวัด
(1) ความปลอดภัย (safety) หมายถึง ความปลอดภัยทางกายภาพ โครงสร้างของอาคาร
ห้องพัก ห้องเรียน มีความมั่นคงแข็งแรง มีการดูแลรักษาความปลอดภัย ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
และความปลอดภัยทางอารมณ์ สมาชิกในโรงเรียนอยูร่ ว่ มกันโดยไม่มคี วามขัดแย้งหรือการปะทะทาง
อารมณ์ สามารถวัดได้จากข้อรายการทั้งหมด 6 ข้อ
ตัวอย่างข้อรายการ ฉันไม่มีปัญหาในการทÓงานร่วมกับเพื่อนในโรงเรียน สามารถ
พูดคุย หารือแบบตรงไปตรงมา หรือโต้แย้งกันได้ด้วยเหตุผล ไม่เก็บไปพูดลับหลัง
(2) วิชาการ (academic) หมายถึง ภาวะผูน้ Óของผูบ้ ริหาร หัวหน้างาน รวมทัง้ การบริหาร
งานที่สะท้อนวิสัยทัศน์เชิงวิชาการของโรงเรียน การสนับสนุนการดÓเนินงานให้บุคลากรในโรงเรียน
มีความมัน่ ใจต่อการทÓงานร่วมกันตามบทบาทหน้าทีเ่ พือ่ บรรลุเป้าหมายทีก่ Óหนด การเรียนการสอน
การให้ครูมสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจและมีอสิ ระในการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมิน
ทีน่ Óไปสูก่ ารสร้างแรงจูงใจในการเรียนแก่ผเู้ รียน และการพัฒนาวิชาชีพ การส่งเสริมและการให้โอกาส
ครูได้รบั พัฒนาเพือ่ ให้มคี วามก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาผูเ้ รียน
สามารถวัดได้จากข้อรายการทั้งหมด 10 ข้อ
ตัวอย่างข้อรายการ ฉันมีโอกาสได้ทÓงานอืน่ ๆ นอกเหนือจากการสอน (เช่น โครงการ
วิชาการ ค่ายวิชาการ) เพื่อพัฒนาทักษะในวิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น
(3) ประชาคมโรงเรียน (community) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในโรงเรียน
ครู นักเรียน ผูบ้ ริหาร มีความไว้วางใจ ความเคารพ การเอาใจใส่ซง่ึ กันและกัน นÓไปสูก่ ารปฏิบตั งิ าน
ของทุกฝ่ายที่ส่งผลทางบวกแก่ผู้เรียน ความสนิทแนบแน่นของสมาชิกในโรงเรียน ความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของโรงเรียน เป็นที่ยอมรับในฐานะสมาชิกหนึ่งที่มีส่วนในการพัฒนาโรงเรียน การเคารพ
ในความแตกต่างระหว่างบุคคล การปฏิบตั ติ อ่ กันอย่างเท่าเทียมกัน และไม่มกี ารแบ่งแยกทางวัฒนธรรม
หรือภูมิหลังของสมาชิก สามารถวัดได้จากข้อรายการทั้งหมด 9 ข้อ
ตัวอย่างข้อรายการ ฉันและเพื่อนร่วมงานอยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกวัฒนธรรมหรือ
ภูมิหลังของสมาชิก (เช่น สถาบันที่จบการศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ ตÓแหน่งหน้าที่ ฐานะการงาน)
(4) สภาพแวดล้อมของสถาบัน (institutional environment) หมายถึง ความพร้อม
ด้านกายภาพ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลรักษาความสะอาดในโรงเรียน การจัดระบบจัดการ
เรียนรู้ ขนาดชัน้ เรียน เวลาเรียน การจัดชัน้ เรียน ทีส่ ง่ เสริมการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสม และ ความเพียงพอ
และความพร้อมของสิง่ อÓนวยความสะดวกในโรงเรียนทีจ่ Óเป็นและเพียงพอต่อการทÓงานในโรงเรียน
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เช่น สื่อ เทคโนโลยี ระบบการจัดการเรียนการสอน สวัสดิการ สามารถวัดได้จากข้อรายการทั้งหมด
9 ข้อ
ตัวอย่างข้อรายการ ฉันสามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ แหล่งสืบค้นในโรงเรียนเพื่อการสอน
หรือการทÓงานได้อย่างเต็มที่ (เช่น การมีสื่อคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อเทคโนโลยี
ในการทÓงาน)

คุณภาพของเครื่องมือวัดบรรยากาศโรงเรียน
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในรอบที่ 1 โดยใช้การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
ด้วยการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อคÓถามกับนิยามจากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ หมด 7 คน พบว่า ข้อคÓถาม
ทุกข้อมีคา่ IOC อยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 ผูว้ จิ ยั จึงปรับแก้ภาษาตามคÓแนะนÓของผูเ้ ชีย่ วชาญให้เหมาะสม
จากนั้นจึงนÓไปเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทดลองใช้กับตัวอย่างจÓนวน 133 คน
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่าโมเดลยังไม่สอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีข้อรายการบางข้อในองค์ประกอบด้านความปลอดภัยมีค่าน้Óหนัก
องค์ประกอบต่Óและมีความแปรปรวนส่วนทีเ่ หลือสูง (error variance) ซึง่ สอดคล้องกับค่าความเทีย่ ง
ทีด่ า้ นความปลอดภัยมีคา่ ความเทีย่ งต่Óกว่าองค์ประกอบอืน่ ผลการวิเคราะห์ความเทีย่ งรายองค์ประกอบ
มีดงั นี้ ความปลอดภัย α = .669 วิชาการ α = .904 ประชาคมโรงเรียน α = .889 และสภาพแวดล้อม
ของสถาบัน α = .877 ส่วนค่าความเที่ยงทั้งฉบับ α = .949 ผู้วิจัยพิจารณาแล้วว่าสาเหตุที่โมเดล
การวัดไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นเพราะ ข้อคÓถามบางองค์ประกอบมีลกั ษณะเป็นข้อคÓถาม
ทางลบ ทÓให้ผตู้ อบตีความผิดในบางส่วน จึงปรับข้อคÓถามใหม่ให้เป็นทางบวกและวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
อีกครั้ง
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในรอบที่สอง ดÓเนินการเก็บข้อมูลกับตัวอย่างจÓนวน
220 คน พบว่า ค่าความเที่ยงขององค์ประกอบต่างๆ เป็นดังนี้ ความปลอดภัย α = .679 วิชาการ
α = .905 ประชาคมโรงเรียน α = .867 และสภาพแวดล้อมของสถาบัน α = .899 ส่วนค่าความเทีย
่ง
ทั้งฉบับ α = .943 ซึ่งความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างในรอบทีส่ องพบว่า โมเดลการวัดบรรยากาศโรงเรียน
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รายละเอียดของค่าน้Óหนักองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบ
ทีม่ นี Ó้ หนักองค์ประกอบสูงสุดคือองค์ประกอบด้านวิชาการ (b = .981) ส่วนองค์ประกอบทีม่ นี Ó้ หนัก
องค์ประกอบต่Óทีส่ ดุ คือองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของสถาบัน (b = .720) ตัวบ่งชีท้ ม่ี นี Ó้ หนัก
องค์ประกอบสูงสุดคือความสนิทแนบแน่นเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน (b = .910) ตัวบ่งชี้ที่มีน้Óหนัก
องค์ประกอบต่Óที่สุดคือความปลอดภัยทางกายภาพ (b = .676)
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ผลการวิเคราะห์ชใี้ ห้เห็นว่าเครือ่ งมือวัดบรรยากาศทีไ่ ด้จงึ เหมาะสมทีจ่ ะนÓไปใช้ในการศึกษา
ได้ต่อไป รายละเอียดของน้Óหนักองค์ประกอบและค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์เพิ่มเติม แสดงได้
ดังภาพ 4

χ2(35,

N = 220) = 46.519, p = .092, CFI = .990, TLI = .984, RMSEA = .039, SRMR = .053
ภาพ 4 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดบรรยากาศโรงเรียน

อภิปรายผลการวิจัย
ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะนÓเสนอการอภิปรายทั้งหมด 2 ส่วน เพื่อตอบคÓถามวิจัยแต่ละประเด็น
ดังนี้

ข้อมูลประสบการณ์เกี่ยวกับบรรยากาศโรงเรียนของผู้ใช้
ผลการเข้าพื้นที่โดยการสัมภาษณ์ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากบรรยากาศโรงเรียนในบริบท
ที่แตกต่างกัน ทÓให้ได้ข้อมูลประสบการณ์ผู้ใช้ ที่สามารถจÓแนกบรรยากาศโรงเรียนได้ 4 ด้าน
ตามองค์ประกอบของบรรยากาศโรงเรียน ทั้งนี้ผลการศึกษายังสามารถจÓแนกบรรยากาศตามบริบท
ของโรงเรียนในประเทศไทยได้ 2 ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่ โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนและสาธิต
ในส่วนนีช้ ใ้ี ห้เห็นว่าบรรยากาศโรงเรียนเอกชนและสาธิตทีผ่ วู้ จิ ยั เข้าไปศึกษามีแนวโน้มทีจ่ ะมีบรรยากาศ
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ที่พึงประสงค์ ส่วนโรงเรียนรัฐบาลจะมีบรรยากาศทั้งสองรูปแบบคือทั้งพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์
ผลดังกล่าวอาจมีปจั จัยมาจากบริบท ขนาดของโรงเรียน ความพร้อมหรือความมีชอ่ื เสียงของโรงเรียนด้วย
โรงเรียนรัฐบาลที่มีความพร้อมสูงจะมีแนวโน้มที่บรรยากาศพึงประสงค์ ในขณะที่โรงเรียนที่ไม่ค่อยมี
ความพร้อมมีแนวโน้มที่จะเกิดบรรยากาศที่ไม่พึงประสงค์มากกว่า ผลในส่วนนี้มีส่วนที่สอดคล้องกับ
ผลการวัดบรรยากาศในอดีตที่ว่า การรับรู้บรรยากาศโรงเรียนในบางองค์ประกอบจะแตกต่างกันตาม
ภูมิหลังหรือบริบทหรือประเภทของโรงเรียน (Meristo & Eisenschmidt, 2014; You, O’Malley,
& Furlong, 2014) อย่างไรก็ตาม เพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์ผู้ใช้ดังกล่าวควรต้องศึกษาซ้Óจากการ
วัดบรรยากาศด้วยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้คÓตอบอย่างชัดเจนต่อไป
ถึงแม้จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้หลายกลุ่ม แต่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ชี้ให้เห็นว่าครู
และนักเรียนในโรงเรียนเดียวหรือต่างกัน บริบทใกล้เคียงกันหรือต่างกัน ต่างก็รบั รูบ้ รรยากาศทีพ่ งึ ประสงค์
และไม่พงึ ประสงค์ในประเด็นทีค่ ล้ายคลึงกัน จึงสามารถสกัดประเด็นทีม่ รี ว่ มกันของบรรยากาศทีม่ าจาก
บริบททีเ่ หมือนหรือต่างกัน เพือ่ นÓมาใช้ในการพัฒนาข้อรายการทีว่ ดั ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
ครอบคลุมทุกบริบทของโรงเรียนและมุมมองของผู้ใช้ได้มากขึ้น

ผลการพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดบรรยากาศโรงเรียน
เครื่องมือวัดบรรยากาศโรงเรียน
เครือ่ งมือวัดบรรยากาศทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีลกั ษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ
จÓนวน 34 ข้อ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของข้อรายการจากผูท้ รงคุณวุฒทิ เ่ี ชีย่ วชาญในด้านมโนทัศน์
ของบรรยากาศโรงเรียน และผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญทางด้านการวิจยั การวัดและประเมินผล
ทÓให้ได้ข้อรายการในเครื่องมือที่มีความสอดคล้องตามนิยาม ทั้งนี้นิยามตัวบ่งชี้ต่างๆ ยังมีความ
เหมาะสม เพราะมาจากผลการสังเคราะห์เอกสารและการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ร่วมกัน ดังนั้น
การพัฒนาข้อรายการในเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้จึงคÓนึงถึงบุคคลหรือในที่นี้คือผู้ใช้ มากกว่า
การสร้างเครือ่ งมือด้วยการทบทวนเอกสารอย่างเดียว สามารถลดจุดอ่อนของผลการวิจยั ในอดีตทีว่ า่
ข้อรายการในเครื่องมือวัดที่ผ่านมาสร้างโดยคÓนึงตัวแปร (variable-centered) เป็นหลักโดยไม่ได้
คÓนึงถึงบุคคล (person-centered) (Wang & Degol, 2016)
จากที่กล่าวมาแล้วว่าการวิจัยประสบการณผู้ใช้เป็นการศึกษาองค์ประกอบในตัวบุคคล
5 ประการ ได้แก่ ประเภทของผู้ใช้ อารมณ์ การรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม ที่รู้สึกหรือแสดงออก
ต่อบรรรยากาศโรงเรียน ผลการวิจัยในส่วนนี้จึงเป็นส่วนเติมเต็มที่ทÓให้ผลการพัฒนาข้อรายการ
ในแบบสอบถามมีความเหมาะสมที่จะนÓไปใช้วัดได้มากขึ้น เพราะข้อรายการในเครื่องมือวัดมาจาก
การศึกษาด้านอารมณ์ ความรูส้ กึ การรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใ้ ช้เป็นสÓคัญ ทÓให้ขอ้ รายการ
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ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่ทÓให้ผตู้ อบไม่รสู้ กึ ว่าข้อคÓถามเป็นข้อคÓถามทีไ่ กลตัว ตีความยาก หรือลดความเสีย่ ง
ที่ผู้ตอบจะไม่เข้าใจข้อคÓถามนั้นๆ ซึ่งเครื่องมือวัดบรรยากาศโรงเรียนในอดีตเป็นข้อคÓถามกว้างๆ
(เช่น ฉันรู้สึกปลอดภัยขณะอยู่ในโรงเรียน–I feel safe at my school) บางข้อคÓถามผู้ตอบอาจ
สับสนหรือไม่สามารถตอบได้ (เช่น ต้องการวัดความปลอดภัยของนักเรียนแต่กลุม่ ให้ครูเป็นคนตอบ
โดยถามว่า นักเรียนรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในโรงเรียน – student feel that they safe in at school)
ก็ไม่สามารถที่จะให้สารสนเทศที่ถูกต้องจากการวัดได้ เนื่องจากคนตอบอาจตีความแตกต่างกัน
(Wang & Degol, 2016) นอกจากนี้ข้อรายการในเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นสามารถนÓไปพัฒนาเป็น
ข้อรายการที่ใช้ส่งเสริมบรรยากาศโรงเรียนได้ต่อไปด้วย
คุณภาพเครื่องมือวัดบรรยากาศโรงเรียน
เครือ่ งมือวัดบรรยากาศโรงเรียนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความตรงเชิงโครงสร้าง สามารถวัดได้ตามกรอบ
แนวคิดที่พัฒนาขึ้น กล่าวคือโมเดลการวัดที่พัฒนามาจากกรอบเชิงทฤษฎีมีความสอดคล้องกับ
โครงสร้างของข้อมูลในบริบทจริง อีกทั้งค่าน้Óหนักองค์ประกอบและตัวบ่งชี้มีค่าสูงทุกองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ จึงชีใ้ ห้เห็นว่าตัวบ่งชีต้ า่ งๆ ทีร่ วมมาจากข้อรายการต่างๆ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความสัมพันธ์กบั
องค์ประกอบสูง จึงเป็นตัวแทนที่สามารถวัดสะท้อนให้เห็นลักษณะของบรรยากาศแต่ละด้านได้จริง
เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นสามารถที่จะนÓไปวัดบรรยากาศโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมือ่ พิจารณารายละเอียดของผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าน้Óหนักองค์ประกอบของบรรยากาศ
ด้านวิชาการสูงกว่าองค์ประกอบอื่นๆ สะท้อนให้เห็นว่าบรรยากาศโรงเรียนส่วนใหญ่สะท้อนมาจาก
ความเป็นวิชาการ ได้แก่ ภาวะผู้นÓ การเรียนการสอน และการพัฒนาวิชาชีพของครู ค่อนข้างสูง
เมื่อเทียบกับองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป้าหมายหลักของโรงเรียนคือการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ ต้องให้ความสÓคัญกับด้านวิชาการมาเป็นอันดับแรก ในขณะเดียวกันตัวชี้วัดเรื่อง
ภาวะผูน้ Óในองค์ประกอบยังมีคา่ น้Óหนักองค์ประกอบสูงทีส่ ดุ เช่นกัน ผลดังกล่าวสอดคล้องกับการวิจยั
ในอดีตที่ว่า ทฤษฎีบรรยากาศองค์กรให้ความสÓคัญกับบรรยากาศที่สะท้อนความเป็นผู้นÓในองค์กร
ที่เป็นลักษณะความสัมพันธ์ของผู้นÓ (leader) และผู้ตาม (employees) ในการขับเคลื่อนให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Argyris, 1957, 1958; Fleishman, 1953; Likert, 1961; Litwin, Lippitt,
& White, 1939 อ้างถึงใน Ehrhart, Schneider, & Macey, 2014)
นอกจากนี้ประเด็นข้างต้นยังสอดคล้องกับการศึกษาบรรยากาศโรงเรียนในยุคเริ่มต้นที่ให้
ความสÓคัญกับองค์ประกอบด้านพฤติกรรมผู้บริหาร (principal’s behavior) ที่มีตัวชี้วัดเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครูในโรงเรียน (Halpin & Cropt,
1963 อ้างถึงใน Thomas, 1976; Hoy & Hunnum, 1997) นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว
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ก็ยงั สอดคล้องกับผลการวิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้ ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สงั เกตครูและนักเรียนในระหว่างการสัมภาษณ์
โดยพบว่าครูและนักเรียนมักจะพูดถึงการทÓงานร่วมกับผู้บริหาร การทÓงานร่วมกับครูในโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอน และการได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง ด้วยอารมณ์ที่มีความเข้มสูงกว่า
ปกติ
ผลการวิเคราะห์บรรยากาศด้านประชาคมโรงเรียน พบว่าตัวบ่งชีท้ ม่ี รี อ้ ยละการแปรผันร่วมกับ
องค์ประกอบสูงสุดและมีค่าน้Óหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ ความสนิทแนบแน่นเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียน ซึง่ ผลการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ชใี้ ห้เห็นว่าครูและนักเรียนรับรู้ตรงกันว่า การที่ทุกคนปฏิบัติ
ต่อกันด้วยความรู้สึกเป็นอันหนึ่งเดียวกัน ยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกันจะสะท้อนให้เห็นว่า
โรงเรียนมีบรรยากาศดี ความสนิทสนมกันยังทÓให้สามารถเปิดใจ สามารถพูดคุยปรึกษาปัญหา
ระหว่างกัน เกิดความสามัคคีในการทÓงานและลดความขัดแย้งในการทÓงานได้ ผลการวิจัยในอดีต
ระบุวา่ คุณภาพและความสัมพันธ์ทเ่ี กิดขึน้ ในทางบวกยังสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศทีส่ ะท้อนความสุข
ภายในองค์กรที่เด่นชัดด้วย (Ehrhart, Schneider, and Macey, 2014)
ต่อมาผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของสถาบันมีคา่ น้Óหนัก
องค์ประกอบต่Óทีส่ ดุ ในบรรดาองค์ประกอบทัง้ 4 ของบรรยากาศโรงเรียน นัน่ เป็นเพราะว่าบรรยากาศ
โรงเรียนอาจไม่ได้สะท้อนมาจากการรับรู้ด้านสภาพแวดล้อมของสถาบันมากนัก กล่าวคือเรื่องของ
สภาพแวดล้อมที่ครูทÓงานอยู่อาจไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศโรงเรียนได้เด่นชัดเมื่อเทียบกับ
ด้านอื่นๆ ข้อสังเกตนี้ยังสอดคล้องกับการวัดบรรยากาศโรงเรียนในอดีตที่พบว่า การวัดบรรยากาศ
มักละเลยองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนไป (Ramelow, Currie, &
Felder-Puig, 2015) นัน่ จึงเป็นเหตุผลทีใ่ นอดีตนักวิจยั ไม่นÓองค์ประกอบนีม้ าใช้ในการวัดบรรยากาศ
มากเท่าที่ควร
อย่างไรก็ตามเป็นทีน่ า่ สังเกตว่า องค์ประกอบบรรยากาศโรงเรียนด้านความปลอดภัยมีตวั บ่งชี้
ทั้งสองมีค่าน้Óหนักองค์ประกอบต่Óเมื่อเทียบกับตัวบ่งชี้อื่นๆ และมีค่าร้อยละของแปรผันร่วมกับ
องค์ประกอบต่Óกว่าร้อยะ 50 ผูว้ จิ ยั จึงตัง้ ข้อสังเกตในเบือ้ งต้นว่า ข้อรายการทีใ่ ช้วดั ในตัวชีว้ ดั ดังกล่าว
มีลกั ษณะเป็นข้อคÓถามเชิงปฏิเสธทีแ่ ปลงมาจากข้อคÓถามทางลบ อาจมีความเสีย่ งทีผ่ ตู้ อบจะมีโอกาส
ตีความผิด ทÓให้ได้ผลการตอบไม่ตรงกับความเป็นจริงได้ ผลในส่วนนี้ยังสอดคล้องกับค่าความเที่ยง
ขององค์ประกอบที่ต่Óกว่าองค์ประกอบด้านอื่นๆ ด้วย เมื่อนÓไปใช้ควรพึงระวังในส่วนนี้ด้วย

197

◆

บรรยากาศโรงเรียน: การพัฒนาเครื่องมือวัดในมุมมองของครู โดยใช้การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้

◆

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ผลการวิจยั ในครัง้ นีม้ ขี อ้ เสนอแนะ 2 ประเด็น ได้แก่ ข้อเสนอแนะในการนÓผลการวิจยั ไปใช้
และข้อเสนอแนะในการทÓวิจัยครั้งต่อไป มีดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะในการนÓผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการพัฒนาโมเดลการวัดและเครื่องมือวัดบรรยากาศโรงเรียนในครั้งนี้พัฒนาขึ้นจาก
การวิจัยเอกสารและประสบการณ์ผู้ใช้ร่วมกันทÓให้ลดจุดอ่อนของเครื่องมือวัดในอดีต เครื่องมือวัด
บรรยากาศโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ใช้วิธีการพัฒนาข้อรายการที่สะท้อนมาจากอารมณ์ความรู้สึก
ของบุคคลทีอ่ ยูใ่ นบรรยากาศ ฉะนัน้ สารสนเทศทีไ่ ด้จากการวัดทีไ่ ด้จงึ เหมาะสมมากขึน้ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
สามารถนÓเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้วัดบรรยากาศในโรงเรียนต่อไปได้ แต่มีข้อพึงระวังเนื่องจาก
ในเครือ่ งมือ เนือ่ งจากมีขอ้ คÓถามเชิงปฏิเสธอยูบ่ างส่วน ขณะทีใ่ ช้ควรมีการชีแ้ จงรายละเอียดข้อคÓถาม
ให้กับผู้ใช้ เพื่อลดการตีความผิดและช่วยทÓให้ผลการวัดที่ได้มีความตรงมากขึ้น
2. เครือ่ งมือวัดบรรยากาศในการศึกษาครัง้ นีท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ โดยอิงบริบทครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
เป็นหลัก แต่องค์ประกอบและข้อคÓถามในการวัดน่าพออนุโลมนÓไปใช้วดั กับครูในระดับชัน้ อืน่ ๆ ได้
เช่นกัน เนื่องจากข้อคÓถามที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะทั่วไปไม่ได้เจาะจงบริบทด้านระดับชั้นของโรงเรียน
แต่ก่อนนÓไปใช้ควรมีการทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงอีกครั้ง และควรพิจารณา
เป้าหมายของการนÓเครื่องมือไปใช้ให้เหมาะสมด้วยว่าจะไปใช้ในลักษณะใด

ข้อเสนอแนะในการทÓวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยในครั้งนี้พัฒนาเครื่องมือวัดที่สะท้อนบรรยากาศโรงเรียนโดยมีผู้ตอบเป็นกลุ่มครู
สารสนเทศทีไ่ ด้จากการวัดจึงมาจากมุมมองของครูเป็นหลัก การวิจยั ครัง้ ต่อไปอาจพัฒนาข้อรายการ
ทีใ่ ช้วดั บรรยากาศมุมมองของนักเรียน เพือ่ นÓผลการวัดจากทัง้ สองกลุม่ มาตรวจสอบความสอดคล้อง
ของการรับรู้บรรยากาศในโรเรียนร่วมกันได้ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สะท้อนความเป็นบรรยากาศ
โรงเรียนได้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ เพราะนักเรียนและครูตา่ งก็เป็นส่วนสÓคัญทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากบรรยากาศ
เช่นเดียวกัน การพัฒนาเครือ่ งมือในอนาคตอาจต้องมีการปรับนิยามและคัดเลือกตัวบ่งชีท้ เี่ หมาะสม
กับกลุ่มนักเรียนมากขึ้น
2. การวิจัยในครั้งนี้พัฒนานิยามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้จากประเด็นที่มีอยู่ร่วมกันของ
โรงเรียนที่มีบริบทต่างกัน การดÓเนินการในครั้งต่อไปควรศึกษาให้ได้คÓตอบอย่างชัดเจนว่า โมเดล
การวัดบรรยากาศโรงเรียนแปรเปลีย่ นไปตามกลุม่ สังกัดหรือบริบทอืน่ ๆ ของโรงเรียนหรือไม่ เพือ่ พัฒนา
เครื่องมือวัดบรรยากาศที่ปรับเหมาะกับบริบทโรงเรียนต่างๆ มากขึ้น และได้สารสนเทศจากการวัด
ถูกต้องมากขึ้น
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