
ถอดบทเรียนจากหนังสือ “ครใูหญ่คือแรงจงูใจของคร”ู 
                     อมัพร  พรีพลานนัท์ 
                                 ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ 
 
ศาสตราจารยอ์าร ี สณัหฉว ี ไดแ้ปลและเรยีบเรยีงหนงัสอืชื่อ “ครใูหญ่คอืแรงจงูใจของคร”ู เป็น

เอกสารอนัทรงคุณค่าทีเ่ผยแพรโ่ดยกรมวชิาการตัง้แต่ปี ๒๕๔๕ มเีนื้อหาประมาณ ๑๘๒ หน้า กล่าวถงึ 
การแสดงบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษา ทีไ่ดจ้ากงานวจิยั ซึง่เอกสารส่วนใหญ่เมื่อกล่าวถงึผูบ้รหิารมกั
ใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะของผูบ้รหิาร แต่ไมไ่ดศ้กึษาถงึวธิกีารปฏบิตังิานของผูบ้รหิารทีม่ ี
ประสทิธภิาพ หนงัสอืเล่มนี้น าเสนอเกีย่วกบัวธิกีารปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษาต่อครูไดอ้ยา่ง
น่าสนใจทัง้วธิกีารใชค้ าชมเชย  การตัง้ความคาดหวงั การสรา้งส านึกในพนัธกจิของวชิาชพีคร ู การให้
เสรภีาพในวชิาชพี การน าโดยอยูเ่บือ้งหลงั การแทรกแซงอยา่งเหมาะสม/การใชอ้ านาจในทางสรา้งสรรค ์
และอทิธพิลของการเป็นแบบอยา่ง  
 เมือ่นกัวชิาการและนกัปฏบิตัใินสาขาวชิาบรหิารการศกึษา ยอมรบัตรงกนัว่า ผูบ้รหิารเป็นผูท้ีม่ ี
บทบาทส าคญัมากทีสุ่ดในสถานศกึษา จงึมงีานวจิยัมากมายทีศ่กึษาเกี่ยวกบัผูบ้รหิาร งานวจิยัทีท่่าน
ศาสตราจารยอ์าร ีสณัหฉว ีไดแ้ปลและเรยีบเรยีง  มรีปูแบบการวจิยัทีน่่าสนใจดงันี้ 
 โจเซฟ เบลส และ เปกกี ้ซ ีเคอรบ์ ี(Joseph  Blase  & Peggy C. Kirby อา้งถงึในศาสตราจารย์
อาร ี  สณัหฉว ี แปล , ๒๕๔๕ : ค าน า, ๘, ๑๗๔ - ๑๗๙) ไดศ้กึษาคุณลกัษณะเฉพาะของผูบ้รหิารทีม่ ี
ประสทิธภิาพและยทุธวธิใีนการบรหิารงานทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลการท างานของคร ู จากการวจิยัเชงิ
คุณภาพดว้ยแบบสอบถามปลายเปิดทีส่ ารวจทศันะของครู มแีบบสอบถามทีต่อบไดค้รบสมบรูณ์ จ านวน 
๑,๒๐๐ คน โดยใชว้ธินี าแบบสอบถามใหศ้าสตราจารยผ์ูส้อนวชิาการศกึษา ๑๔ คน น าไปใหค้รู
ประจ าการทีเ่รยีนมหาวทิยาลยัในมลรฐัตะวนัออกเฉียงใต ้ ตะวนัออกเฉียงเหนือ และตะวนัตกเฉียงเหนือ 
ระหว่างปี ๒๕๓๒ - ๒๕๓๓ เป็นผูต้อบโดยไมต่อ้งเขยีนชื่อในแบบสอบถาม ใชเ้วลาประมาณ ๔๐ นาท ี
ในการตอบ ขอ้มลูในแบบสอบถามประกอบดว้ย ขอ้มลูทัว่ไป (เปรยีบเทยีบความสอดคลอ้งของขอ้มลูกบั
การกระจายของประชากรครโูดยรวมในระดบัประเทศในเรือ่งเพศ  อาย ุ  การศกึษา  สถานะภาพสมรส  
การกระจายของประชากรครใูนเขตเมอืงและชานเมอืง และตามระดบัการจดัการศกึษา) และถามใน
ขอบเขต “ขอใหบ้รรยายยทุธวธิทีีผู่บ้รหิารของท่านใชท้ีม่ผีลท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในตวัครู” โดยมขีอ้
ค าถาม  

๑. จงบรรยายและใหร้ายละเอยีดตวัอยา่งยทุธวธิ ี หรอืเทคนิควธิกีาร (โดยจะเปิดเผยหรอืไม่
เปิดเผย  อยา่งเป็นทางการหรอืไมเ่ป็นทางการ  ทางสรา้งสรรคห์รอืทางไมส่รา้งสรรค)์ ที่
ผูบ้รหิารของท่านใชบ้่อยๆ ในการท าใหท้่านคดิหรอืกระท าในชัน้เรยีน 

๒. จงบรรยายและยกตวัอยา่งผลของยทุธวธิทีี่ผูบ้รหิารใชน้ัน้ ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใน
ทศันคตแิละพฤตกิรรมของท่านหรอืไม่ 

๓. จงบรรยายและยกตวัอยา่งจุดประสงคแ์ละเป้าหมายของผูบ้รหิาร (ตามความคดิของท่าน)  
ใน การใชย้ทุธวธิขีา้งตน้ 



 ๒ 

๔. ยทุธวธิทีีผู่บ้รหิารใชเ้พื่อใหท้่านคดิและท าอย่างผูบ้รหิารตอ้งการนัน้ไดผ้ลเพยีงไร โปรด
ประเมนิโดยใหค้ะแนน ๑ - ๗ และกรณุาอธบิายว่าท าไมจงึประเมนิใหค้ะแนนเท่านัน้ 

๕. ท่านมคีวามรูส้กึอย่างไรทีผู่บ้รหิารของท่านใชย้ทุธวธินีัน้ 
น าขอ้มลูเชงิบรรยายตามทศันะของครมูาวเิคราะหแ์ละแปลผลความหมายของขอ้มลูดว้ย 

ทฤษฎปีฏสิมัพนัธเ์ชงิสญัลกัษณ์ (Symbolic  Interaction Theory) วธิกีารนี้จะเน้นการตคีวามและแปล
ความหมายการกระท าของบุคคลในสภาพสงัคมทีม่ปีฏสิมัพนัธ์ (เน้นทีท่ศันคต ิ  มมุมอง  ความคดิเหน็
ของแต่ละบุคคล) โดยถอืวา่เอกตัตบุคคลจะไดร้บัอทิธพิล (ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของบุคคล) จาก
ปจัจยัภายนอก เช่น นโยบาย สภาพแวดลอ้ม แต่ขณะเดยีวกนับุคคลกส็ามารถเป็นตวัของตวัเองไดแ้ละ
สามารถแสดงหรอืกระท าดว้ยตนเอง  การวเิคราะหจ์ะน าขอ้มลูทีส่มัพนัธก์บัความคดิ พฤตกิรรม และ
เป้าประสงคข์องผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ  มาจดัท าเป็นรหสั  เป็นหมวดหมูแ่ละหมวดหมู่ยอ่ยในแต่ละ
หลกัการหรอืวธิ ี สงัเคราะหข์ึน้เป็นเมทรกิซ ์(Miles & Huberman , ๑๙๘๙   อา้งถงึในศาสตราจารยอ์าร ี 
สณัหฉว ีแปล , ๒๕๔๕ : ๑๗๘)      การวเิคราะหใ์นเชงิตวัเลขน้ีแสดงเป็นแผนภูมซิึง่งา่ยในการท าความ
เขา้ใจ (เช่น อทิธพิลทีม่ต่ีอคร)ู วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ (Glaser , ๑๙๗๘ ; Glasen & Strauss, ๑๙๖๗ 
หน้า ๑๗๘) หลกัการหรอืวธิทีีต่รงกนัขา้มทีใ่ชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานและทฤษฎี (แยกศกึษา ๒ กลุ่ม คอื 
ผูบ้รหิารแบบเปิดและมปีระสทิธภิาพกบัผูบ้รหิารแบบปิดและดอ้ยประสทิธภิาพ)  เนื่องจากในหนงัสอืใช้
ค าว่า “ครใูหญ่” บทความนี้จงึขอใชค้ าว่า ครใูหญ่ แทนผูบ้รหิารสถานศกึษา เนื้อหาประกอบดว้ย 
 ๑.  อิทธิพลของผูบ้ริหารต่อครดู้วยการใช้ค าชมเชยและการตัง้ความคาดหวงั 
 ๒.  รปูแบบและวิธีใช้ค าชมเชยของผู้บริหารท่ีมีประสิทธิผลตามความคิดเหน็ของคร ู
 ๓.  การสร้างก าลงัใจและการเปล่ียนแปลงด้วยการตัง้ความหวงั 
 ๔.  แนวทางการส่ือสารความคาดหวงัอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.  วิธีการสร้างส านึกในพนัธกิจของวิชาชีพครขูองผูบ้ริหาร 
 ๖.  ข้อคิดเหน็ต่างๆ ของครท่ีูมีประสบการณ์มีส่วนร่วมในการบริหารตดัสินใจ  
 ๗. การให้เสรีภาพในวิชาชีพ 
 ๘.  ข้อสรปุเก่ียวกบัผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพตามมุมมองของคร ู
 ๙.  การน าโดยอยู่เบือ้งหลงั 
 ๑๐.  การแทรกแซงอย่างเหมาะสม 
 ๑๑,  การใช้อ านาจจากต าแหน่งหน้าท่ีในทางสร้างสรรค ์
 ๑๒.  บคุลิกภาพของผูบ้ริหาร (กระจกเงาส่องภาพท่ีควรจะเป็น) 
เนื่องจากบทความนี้มเีนื้อหาทีย่าวมาก หากผูอ่้านสนใจหวัขอ้ใด กอ่็านหวัขอ้นัน้ก่อนนะคะ ไม่จ าเป็นตอ้ง
อ่านทัง้เรือ่งค่ะ 
 
 

๑.  อิทธิพลของผู้บริหารต่อครดู้วยการใช้ค าชมเชยและการตัง้ความคาดหวงั 
การใชอ้ านาจจากต าแหน่งหน้าทีแ่ละอทิธพิลของผูบ้รหิารในการสื่อสมัพนัธก์บัคร ู พบว่า 

ประสทิธภิาพของผูบ้รหิารอยูท่ีก่ารใชอ้ทิธพิลดา้นดต่ีอคร ู  ซึง่ไดผ้ลมากกว่าการใชอ้ านาจจากต าแหน่ง
หน้าที ่



 ๓ 

อชิเชอรว์ดู (Isherwood , ๑๙๗๓ หน้า ๒๑)   พบว่า   ผูบ้รหิารทีม่บีุคลกิด ี    มคีวามช านาญ
และมมีนุษยสมัพนัธด์ ีจะท าใหค้รมูคีวามภกัดต่ีอผูบ้รหิารและปฏบิตังิานอยา่งมคีวามสุข 

ผูบ้รหิารทีใ่หค้รมูสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ เชื่อมัน่ในความสามารถของคร ูจะช่วยใหค้รมูคีวามคดิ
รเิริม่และเป็นผูน้ า 

การสรา้งความไวเ้นื้อเชื่อใจเป็นกุญแจส าคญัในทกัษะความเป็นผูน้ าของผูบ้รหิาร 
สถานศกึษาทีค่รมูนีวตักรรมใหม่ๆ   และไดร้บัการยกยอ่งชมเชยอยา่งจรงิใจจากผูบ้รหิารจะช่วย 

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของครไูดเ้ป็นอย่างด ี
ผูบ้รหิารทีอ่ธบิายชีแ้จงแก่ครโูดยตรงถงึสิง่ทีค่วรปฏบิตัใินวชิาชพีจะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ี

ในตวัคร ู
ผูบ้รหิารทีใ่ชอ้ทิธพิลและอ านาจอยา่งไมเ่ป็นทางการ   โดยใชท้กัษะมนุษยสมัพนัธแ์ละการให้ 

ความช่วยเหลอืทางเทคนิควชิาการจะไดผ้ลดกีว่าการสัง่การตามต าแหน่ง 
ผูบ้รหิารทีพ่ยายามชีแ้จงค่านิยมของสถานศกึษา มทีกัษะปฏสิมัพนัธ ์ ช่วยเหลอืสนบัสนุนใหค้รู

เหน็วสิยัทศัน์ จะมอีทิธพิลดา้นดต่ีอครู 
เชพพารค ์ (Sheppard, ๑๙๙๖ หน้า ๒๒) พบว่า การพฒันาวชิาชพีใหแ้ก่ครเูป็นพฤตกิรรมผูน้ า

ของผูบ้รหิารทีม่อีทิธพิลดา้นดต่ีอครทูัง้ระดบัประถมและมธัยม 
ผูบ้ริหารไม่เป็นแต่เพียงผู้น าทางการสอนเท่านัน้ แต่ต้องเป็นทัง้ผู้ปกครอง  นักแนะแนว  

ท่ีปรึกษา วิศวกร  ศึกษานิเทศก ์ ผูพิ้พากษา  กวี  พระเอกหรือนางเอก   ยทุธวธิทีีผู่บ้รหิารใชแ้ลว้มี
ประสทิธภิาพในการท าใหเ้กดิผลสะทอ้นในดา้นดแีก่คร ู อนัเป็นผลต่อการปฏบิตังิานของคร ู คอืการ
ชมเชยคร ู การชมมผีลดต่ีอคร ู เพราะเป็นการสนองความตอ้งกรของครดูา้นการเหน็คุณค่าในตนเอง 
(self-esteem)  ครจูะน าค าชมของผูบ้รหิารไปเชื่อมกบัจดุมุง่หมายของผูบ้รหิารในการพฒันาการสอนใน
หอ้งเรยีน นอกจากนี้การชมเชยยงัช่วยสรา้งบรรยากาศในสถานศกึษา ความสามคัคขีองคณะครแูละการ
รว่มท างานเพื่อจดุมุง่หมายของสถานศกึษา เช่น ครบูางคนกล่าวว่า การไดร้บัค าชมเชยจากผูบ้รหิาร ท า
ใหรู้ส้กึว่า ผูบ้รหิาร “รกั” และ “ใหเ้กยีรตติน”   บางคนรายงานว่า ท าใหรู้ส้กึ “กระตอืรอืรน้” และ “มแีรง
บนัดาลใจในการท างาน” บางคนกล่าวว่า “ฉนัพยายามท าใหด้ทีีสุ่ดใหส้มกบัค าชมเชยของครใูหญ่” , “ท า
ใหฉ้นัพยายามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการสอนมากขึน้” , “ท าใหฉ้นัมเีวลาวางแผนการสอนมากขึน้” , “ท า
ใหฉ้นัท างานหนกัขึน้ ไมใ่ช่เพยีงแต่ท างานเตม็เวลาเพยีง ๘ ชัว่โมงเท่านัน้ แต่พยายามท างานทุกชิน้ให้
เสรจ็”  ครบูางคนรายงานว่าค าชมของผูบ้รหิารมผีลท าใหค้รใูหก้ารสนบัสนุนผูบ้รหิารย้อนกลบัดว้ย เช่น 
“ฉนักระฉบักระเฉงทีจ่ะสนบัสนุนครใูหญ่มากขึน้” ,“ฉนัท างานพเิศษใหค้รใูหญ่” ,  “ฉนัเตม็ใจทีจ่ะท างาน
ในโครงการใหม่ๆ  ของโรงเรยีน”  เป็นตน้ 

นอกจากนี้เมือ่ครเูหน็ว่าการชมมผีลดา้นดต่ีอตน ครกูใ็ชย้ทุธวธินีี้กบัผูเ้รยีน บางทีท่ ัง้โรงเรยีนก็
ใชร้ปูแบบน้ีดงัค ากล่าวต่อไปนี้ 

“ตอนน้ีฉนัท าอะไรไปในทางสรา้งสรรคม์ากขึน้ ฉนัอดทนและยอมรบัเดก็ไดด้ขีึน้” 
“ฉนัพยายามมองหาส่วนดขีองนกัเรยีน และยกยอ่งชมเชยนกัเรยีนในส่วนนัน้” 
“ฉนัพยายามปฏบิตัติามครใูหญ่ในทางสรา้งสรรค์  เพื่อไปใชก้บันกัเรยีน  อกีทัง้ยงัน าไปใช้ 

รว่มกบัผูป้กครอง และครอูื่นๆ อกีดว้ย” 
 



 ๔ 

๒.  รปูแบบและวิธีใช้ค าชมเชยของผู้บริหารท่ีมีประสิทธิผลตามความคิดเหน็ของคร ู
๑. ชมเชยอยา่งจรงิใจ  มใิช่เจตนาจะใชอ้ทิธพิล และการแสดงออกของผูบ้รหิารอย่างเป็นกนัเอง 

สบายๆ และเป็นธรรมชาต ิ
๒. พยายามใชก้ารสื่อสารทางกายใหม้ากขึน้ เช่น ยิม้ พยกัหน้า แตะบ่า เพื่อแสดงความเหน็ดว้ย

และยกยอ่ง เทคนิคนี้มกัจะใชเ้วลาทีผู่บ้รหิารสงัเกตการณ์สอนในชัน้เรยีนของครแูทนการพดู ซึง่จะท าให้
ขดัจงัหวะการสอนของคร ู

๓.  ก าหนดเวลาส าหรบัการยกยอ่งคร ู ครหูลายคนรายงานว่า   ผูบ้รหิารจะชมเชยครใูนระหว่าง     
การประชุม ผูบ้รหิารบางคนใชเ้วลาตอนเริม่ประชุม  บางคนใชเ้วลาตอนจะปิดประชุม และบางคนยกยอ่ง
ชมเชยในการประชุมนกัเรยีนหรอืชมเชยผ่านทางเสยีงตามสาย ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพจะก าหนดเวลา
ประจ าไวใ้นการชมเชยคร ู ถงึแมก้ารใชยุ้ทธวธิกีารชมเชยจะดเูป็นธรรมชาต ิ หากผูป้ฏบิตัใิหมค่งจะตอ้ง
ศกึษาและก าหนดเวลาใหแ้น่นอน 

๔. ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพมกัจะใชว้ธิกีารเขยีนขอ้ความสัน้ๆ ดว้ยลายมอืของตนเอง ในการ
ชมเชยครเูป็นรายบุคคล ซึง่ท าใหเ้กดิความรูส้กึใกลช้ดิสนิทสนม แต่ขอ้มลูของครทูีใ่หม้ไิดร้ายงานถงึผลที่
ไดจ้ากการใชว้ธินีี้ในการชมเชยผลงานกลุ่ม 

๕.    ผูบ้รหิารควรแสดง / พดูถงึความภาคภูมใิจในความสามารถของคณะครตู่อผูป้กครอง   
เพื่อนนกับรหิาร  และบุคคลในชุมชน 

๖.  การชมเชยทีม่ผีลไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นการชมเชยทีย่ดืยาวและเป็นการเป็นงาน การชมเชยสัน้ๆ 
ทางวาจาและทางกาย หรอืชมเชยดว้ยภาษท่าทางจะมปีระสทิธภิาพมากส าหรบัผู้บรหิารทีม่ภีารกจิวุ่น 
ไมม่เีวลามาก  ครจูะเหน็คุณค่าในค าชมสัน้ๆ เพยีงไม่กีว่นิาที 

๗. เป้าหมายของการชมเชยคอืงานของคร ู เน่ืองจากครแูต่ละคนมกัโดดเดีย่วอยูใ่นหอ้งเรยีนของ
ตน ผูบ้รหิารจงึควรชมเชยการท างานของครเูป็นรายบุคคล การชมเชยเป็นกลุ่มกจ็ าเป็นตอ้งสมัพนัธก์บั
งานและผลสมัฤทธิข์องงานนัน้ 

เหนือส่ิงอ่ืนใดค าชมเชยท่ีผูบ้ริหารใช้จะไม่ได้ผลเลย ถ้าผู้บริหารไม่สามารถเป็นต้นแบบ
ให้ครศูรทัธาได้ 

ตวัอย่าง อนุภาพแห่งค าชม 
ครมูธัยมปลายคนหนึ่ง 
“เวลาใดกต็ามทีฉ่นัเขา้ไปทีห่อ้งธุรการหรอืโผล่หน้าเขา้ไปทกัทายครใูหญ่  ครใูหญ่มกัจะมเีรื่อง

อะไรต่อมอิะไรพดูคุยเสมอ บางทกีอ็ย่างกนัเองไมเ่ป็นทางการ เช่น “วนัน้ีดสูดช่ืนจริง” หรอืเกีย่วกบั
งานทีฉ่ันท า เช่น “การซ้อมเม่ือคืนน้ีทุกคนท าได้ดีทีเดียว เดก็ๆ มีระเบียบวินัย และดภูาคภมิูใจ
มาก” หรอืบางทกีเ็ล่าถึงเดก็นักเรียนท่ีคยุกนัว่าเรียนวิชาของฉันสนุกดี 

จดุใหญ่ไมใ่ช่เรือ่งทีท่่านพดู แต่อยูท่ีค่วามจรงิใจของท่าน และมใิช่ว่าท่านจะซอกแซกรู้ทุกเรือ่ง 
ฉนัคดิว่าท่านท าไปโดยไม่รูต้วัดว้ยซ ้า  หากแต่ท าเพราะเป็นความเคยชนิ  เป็นลกัษณะเฉพาะตวัของ
ท่าน ท่านมมีนุษยสมัพนัธด์มีาก 



 ๕ 

ฉันเองรู้สึกดี ประทบัใจจากอธัยาศยัและการทกัทาย ซึง่ช่วยใหเ้ราตัง้ตน้วนัท างานดว้ย
ความแจ่มใส และอยากจะท างานใหด้ ี ฉนัคดิว่าบรรยากาศอยา่งนี้แหละทีช่่วยใหฉ้นัมองโลกในแงท่ีด่ขี ึน้ 
และเป็นคนทีย่ดืหยุน่” 

ครมูธัยมตน้คนหนึ่ง 
“ครใูหญ่มกัจะเขียนข้อความสัน้ๆ ถึงครแูต่ละคน ใหก้ าลงัใจ ชมเชย หรอืทกัทาย ขอ้ความ

เหล่านี้จะปรากฏทีตู่จ้ดหมายของโรงเรยีน บางทกีส็่งไปทีบ่า้น ถา้ท างานโรงเรยีนเสรจ็ครใูหญ่จะส่ง
ขอ้ความไปถงึครแูละชมเชยผลงาน ครใูหญ่ท าใหฉ้ันรูส้กึว่าฉนัมคี่า และท าใหฉ้นัมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอ
ครใูหญ่ ฉนัรูด้วี่าครใูหญ่มงีานมากแต่การทีค่รใูหญ่เหน็คุณค่าของฉนัท าใหฉ้นัมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีองาน และ
พยายามทีจ่ะท างานใหด้ยีิง่ขึน้” 

 
 

ค าชมของผู้บริหารในการชมเชยเป็นกลุ่ม 
“ครใูหญ่แสดงความเชื่อใจ มัน่ใจในคณะคร ู และมกัพดูเสมอว่า คณะครขูองเราเป็นผูท่ี้ได้รบั

การคดัสรรมาแล้วเป็นคณะครชูัน้เย่ียมของมลรฐั” 
“ทุกครัง้ในการปิดประชุม ครใูหญ่จะชมเชยคณะครทูีต่ ัง้ใจท างานหนกั” 
“ทุกวนัศุกรค์รใูหญ่จะพดูว่า พวกเราไดท้ างานหนกัมาตลอดสปัดาหแ์ลว้” 
 
ค าชมท่ีถ่ายทอดมาอีกที 
ครคูนหนึ่งพูดว่า “ครใูหญ่ของเราเอ่ยถงึคุณภาพของคณะครเูราทุกครัง้ทีม่โีอกาส” 
ครคูนหนึ่งพูดว่า “ครใูหญ่ของเธอชมเชยทนัทเีวลาทีเ่หน็ครทู างานด ี ครใูหญ่บางคนจะเล่าถงึค า

ชมทีน่กัเรยีน หรอื จากผูป้กครองทีม่ต่ีอครใูหค้รฟูงั” 
 
 

๓.  การสร้างก าลงัใจและการเปล่ียนแปลงด้วยการตัง้ความหวงั 
การตัง้ความคาดหวงัของผูเ้รยีน ผูป้กครอง ครแูละผูบ้รหิารมคีวามสมัพนัธด์า้นดกีบัผลสมัฤทธิ ์

ของผูเ้รยีน 
ขอ้มลูจากงานวจิยับ่งชีว้่า   ผูบ้ริหารใช้การตัง้ความคาดหวงัเพ่ือผล ๒ ประการ คือ   ผลใน      

การเปล่ียนแปลงเจตคติ และผลในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ผูบ้รหิารจะตระหนกัถงึขอ้จ ากดัใน         
การเปลีย่นแปลงเจตคตขิองคร ู ดงันัน้จงึมกัเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมก่อนและเปลีย่นแปลงเจตคตติามมาที่
หลงั โปรดสงัเกตค าพดู ๒ แบบต่อไปนี้ 

- “ผมหวงั (ตัง้ความคาดหวงั) ว่าคะแนนการอ่านของเดก็จะสงูขึ้น ถ้าเดก็ได้ฝึกอ่านในใจ
ทุกเช้า” 

- “ผมหวงั (ตัง้ความคาดหวงั) ว่าคณุครแูละนักเรียนจะอ่านในใจทุกเช้าวนัละ ๑๕ นาที” 
ประโยคท่ี ๑ ผูพ้ดูตัง้ใจพดูถงึคุณค่าของการอ่านในใจทุกวนั เพื่อใหผู้ฟ้งัเปลีย่นแปลงเจตคตอินั

น าไปสู่การปฏบิตั ิ  ส่วนประโยคท่ี ๒ เป็นการบอกตรงๆ ใหป้ฏบิตั ิ โดยไมค่ านึงถงึการเปลีย่นแปลงเจต
คต ิ



 ๖ 

จากขอ้มลูพบว่า  ผูบ้รหิารตระหนกัดวี่าบางทคีรกูป็ฏบิตัติามความคาดหวงั  เพราะเชื่อในความรู ้
ความช านาญของผูบ้รหิาร หรอืครบูางคนปฏบิตัติามเพราะศรทัธาในตวัผูบ้รหิาร (การปฏบิตัติน
เหมาะสมเป็นแบบอยา่ง การสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น การมวีสิยัทศัน์ในการก าหนดเป้าหมายของ
สถานศกึษา) และครสู่วนใหญ่รายงานว่า ปฏบิตัติามความคาดหวงัของผูบ้รหิารดว้ยเหตุผลว่าการรว่มกนั
ท างานตามความคาดหวงันัน้ช่วยในการพฒันาผูเ้รยีนและพฒันาวชิาชพีครดูว้ย  ครบูางคนกต็อ้งเหน็
ก่อนจงึจะเชื่อ  เพราะฉะนัน้ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพจะใชว้ธิใีหค้รลูองท าดู 

ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสาร จะไมเ่พยีงแต่เป็นผูส้ ื่อสารนโยบายของรฐัโดยตรง 
แต่จะสื่อสารใหค้รรููว้สิยัทศัน์ ค่านิยม ความคดิของตนว่าสถานศกึษาทีด่เีป็นอยา่งไร มหีลกัสตูร 
บรรยากาศ        การเรยีนรูใ้นอุดมคตขิองสถานศกึษา กระบวนการเรยีนการสอนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการให้
เกยีรตผิูเ้รยีน  (การยอมรบั 
ความแตกต่างของผูเ้รยีนแต่ละคน และเชื่อว่าผูเ้รยีนทุกคนสามารถเรยีนรูไ้ด ้ และปรบัปรุงเปลีย่นแปลง
ไดเ้ป็นการใหเ้กยีรตผิูเ้รยีนวธิหีนึ่ง) พฤตกิรรมของครใูนหอ้งเรยีน ความสมัพนัธ์กบัผูป้กครองควรเป็น
อยา่งไร เช่น ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพจะส่งเสรมิใหค้ร ู“คน้หาสิง่ทีด่ขีองนกัเรยีนแต่ละคน”   จดัโครงการ
ส่งเสรมิความสามารถของผูเ้รยีนทัง้ดา้นการเรยีนและดา้นอื่นๆ และช่วยเหลอืผูเ้รยีนตามโอกาส (การ
ขอรอ้งใหน้กัเรยีน ๒ คนทีม่กัแยกตวัจากหมูเ่พื่อน เกบ็ขยะออกจากสนามเดก็เล่นในระหว่างช่วงพกั และ
จากนัน้ประกาศแสดงความชื่นชมความส าเรจ็ของเดก็ทัง้สอง เป็นตน้) 

ในการศกึษาประสทิธภิาพการท างานและบรรยากาศในสถานศกึษา ลาสแชร ์ (Lasserre ,๑๙๘๙  
หน้า ๕๐) พบว่า สถานศกึษาทีเ่น้นความเป็นวชิาชพีและท างานหนกัดว้ยความเสยีสละ ครใูนสถานศกึษา
จะมปีระสทิธภิาพในการท างานสงู และสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธผิลในดา้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน พบว่า 
ผูบ้รหิารตัง้ความคาดหวงัว่าผูเ้รยีนทุกคนเรยีนได้ 

นอกจากนี้สถานศึกษาท่ีครมีูประสิทธิภาพในการท างานสงู พบว่า ผูบ้รหิารในสถานศกึษา
เหล่านัน้ช่วยจดัหาแหล่งขอ้มลู อุปกรณ์ และก าจดัสิง่ทีร่บกวนในการท างาน มกีารพฒันาอบรมคร ู
ปรบัปรงุบรรยากาศในสถานศกึษา มรีะบบใหร้างวลัทีเ่หมาะสม 

จดุมุง่หมายอื่นในการตัง้ความคาดหวงัเพื่อเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของคร ู  ผูบ้รหิารอาจตัง้ความ
คาดหวงัว่าครจูะตอ้งเป็นแบบอยา่งแก่ผูเ้รยีนใน “การควบคุมอารมณ์” “ใหเ้กยีรต”ิ และ “การใชว้ธิสี่งเสรมิ
ในการฝึกวนิัยแก่นกัเรยีน” 

ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเน้นให้เกียรติผูเ้รียน จะตัง้ความคาดหวงัว่าครตูอ้งใหเ้กยีรตแิละ
ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเหน็ค่าในตนเอง (ตวัชีว้ดัคอื การปรบัปรงุวนิัยและผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน) ครรูายงานว่า 
“ครใูหญ่ตัง้ความคาดหวงัใหค้รยูกยอ่งชมเชยนกัเรยีน โดยคน้หาจดุเด่นของนกัเรยีนในงานทีน่กัเรยีนท า” 

ตวัอย่างค าชม  “เอรนิ เธอท างานไดด้ขีึน้นะ”  ควรจะเปลีย่นเป็นค าชมทีเ่ฉพาะเจาะจงใหเ้หน็
ถงึความคาดหวงัและผลทีไ่ด ้ เช่น “รามอน ครชูอบมากทีเ่ธอไมล่มืทีจ่ะทอนเศษส่วนลงมา” 

 

ตวัอย่างการตัง้ความคาดหวงั 
ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพมกัจะพดูถงึ “การเป็นครอบครวัเดยีวกนั” , “การอยูใ่นเรอืล าเดยีวกนั” 



 ๗ 

การพดูท่ีไม่หนักแน่น เช่น “ผมเชื่อว่าเดก็ทุกคนเรยีนรูไ้ด้” หรอื “งานวจิยัแสดงว่าเดก็ทุกคน
เรยีนรูไ้ด”้  ถ้าจะพดูให้หนักแน่นแสดงถงึความเชื่อและปณธิานในการปฏบิตังิานตอ้งพดู “เราแน่ใจว่า
เดก็ทุกคนเรยีนรูไ้ด”้ ขอ้สงัเกตคอื ผูบ้รหิารจะใชค้ าว่า “เรา” ซึง่หมายถงึครทูุกคนดว้ย 

ตวัอย่างรายงานการตัง้ความคาดหวงัของผู้บริหาร โดยครปูระถม 
“กุศโลบายทีค่รใูหญ่ของขา้พเจา้มกัจะใชเ้พื่อใหค้รเูกดิการเปลีย่นแปลงคอื ค าพดูทีเ่น้นย า้ว่า ‘เรา

ท าเพื่อลกูเพื่อหลานของเรา’ เช่น  โรงเรยีนในมณฑลยงัไมม่โีครงการอาหารเชา้ แต่ครใูหญ่คดิว่าเรา
น่าจะมโีครงการนี้ เพราะชุมชนทีโ่รงเรยีนตัง้อยูเ่ป็นชุมชนทีย่ากจน ครใูหญ่มคีวามเหน็ว่าโรงเรยีนควรจะ
ช่วยเดก็เรือ่งโภชนาการ ซึง่ทางฝา่ยการศกึษาของมณฑลยงัไมส่นบัสนุน แต่ครใูหญ่กต่็อสูใ้นเรือ่งน้ีโดย
เน้นท าเพ่ือลูกเพ่ือหลานของเรา จนส าเรจ็ 

เวลาขา้พเจา้ท างานและสอน ขา้พเจา้กจ็ะนึกถงึผลทีน่ักเรยีนจะไดร้บั และเน้นการเรยีนการสอน
ทีมุ่ง่ผลทีจ่ะเกดิแก่เดก็ ขา้พเจา้ไดแ้นวคดินี้จากครใูหญ่ทีม่คีวามจรงิใจ และทุ่มเทการท างานเพื่อเดก็
จรงิๆ ขา้พเจา้ภูมใิจมากทีไ่ดท้ างานกบัครใูหญ่และไดแ้นวคดิในการท างานเช่นนี้” 

“ครใูหญ่จะพดูบ่อยๆ ถงึจดุมุง่หมายของโรงเรยีนทีจ่ะจดัการศกึษาทีม่คีุณภาพแก่เดก็ดอ้ยโอกาส 
ครใูหญ่จะเขา้ไปทุกแห่ง เช่น โรงอาหาร หอ้งเรยีน สนามเดก็เล่น เพื่อใหแ้น่ใจว่านกัเรยีนไดร้บัโอกาส
จากการศกึษาทีด่มีคีุณภาพ ครทุูกคนจะบอกเป้าหมายของโรงเรยีนได ้ ขา้พเจา้กท็ราบดวี่าโรงเรยีนของ
เรามเีป้าหมายอย่างไร และขา้พเจา้กส็ามารถเตรยีมการสอนไดเ้หมาะสม” 

ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพจะสื่อสารใหค้รเูขา้ใจเป้าหมายว่าผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน การใชเ้วลาของ
ผูเ้รยีน และการสอนเตม็เวลาทีไ่ดร้บัควรเป็นอยา่งไร เพื่อสรา้งความภาคภูมใิจในสถานศกึษา ผูบ้รหิารที่
ไมม่ปีระสทิธภิาพมกัพดูไม่ชดัเจนและยอมรบัในมาตรฐานทีต่ ่า 

 
๔.  แนวทางการส่ือสารความคาดหวงัอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.  การตัง้ความคาดหวงั ขัน้แรกและส าคญัทีสุ่ด ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพจะตอ้งรูว้่า ต้องการ
เจตคติและพฤติกรรมใดจากคร ู ผูบ้รหิารตอ้งเหน็ภาพรวมทัง้หมดและบทบาทของครใูนการสรา้ง
ภาพนัน้ 

๒. การสื่อสารสิง่ทีค่าดหวงัไว ้ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพจะใชว้ธิสีื่อความหมายทุกอยา่งทัง้ค าพดู
และท่าทางเพื่อสื่อสารความคาดหวงั ผูบ้ริหารไม่ควรทึกทกัว่าครทูุกคนรู้จดุมุ่งหมายของ
สถานศึกษาเหมือนกนั 

๓.  การสื่อสารตอ้งชดัเจน ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพจะไมส่ื่อสารเรือ่งราวหลายเรือ่งใหส้บัสน 
หากแต่ตอ้งเป็นสาระส าคญัทีส่ ื่อเป็นค าพดูและการกระท า 

๔.  การย า้ ทบทวน อธิบายช้ีแจง  ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพจะตระหนกัดวี่า การพดูอธบิาย
ครัง้เดยีวไมส่ามารถท าใหทุ้กคนเขา้ใจและจ าได ้  เพราะฉะนัน้ผูบ้รหิารจ าเป็นตอ้งใชว้ธิกีารอธบิายชีแ้จง
ซ ้าโดยสม ่าเสมอจนเป็นทีเ่ขา้ใจ  เช่น ครมูกัจะไดร้บัฟงัโครงการต่างๆ วธิสีอนแบบใหม่ๆ  ในการประชุม
คณะคร ู ซึง่ครรูบัฟงัไปเรือ่ยๆ แลว้คดิว่า มาอกีแลว้เรื่องใหมท่ี ่ “เห่อ” กนัเป็น “ไฟไหมฟ้าง” เป็นพกัๆ 
แลว้กค็งจะหายไป เพราะฉะนัน้เรือ่งทีจ่ะใหม้กีารปฏบิตัจิรงิจ าเป็นจะต้องน ามาเสนออกีหลายครัง้ พรอ้ม
ทัง้ค าอธบิายทีช่ดัเจน ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ ผูบ้รหิารตอ้งการหรอืตัง้ความคาดหวงัใหค้รใูชว้ธิสีอนแบบ



 ๘ 

แกป้ญัหา กจ็ะตอ้งอธบิายวธิกีารสอนแบบน้ีใหช้ดัเจน ส่วนจะใชเ้ฉพาะวธิน้ีีหรอืวธิอีื่นรว่มดว้ย จะมกีาร
เปลีย่นแปลงเนื้อหาหลกัสตูรหรอืไม่ มสีื่ออุปกรณ์การสอนช่วยหรอืไม ่ ครทูุกคนต้องใชว้ธินีี้หรอืไม ่ การ
ซ ้าทวนซกัถามบ่อยๆ จะช่วยใหรู้เ้ขา้ใจดขีึน้  

อีกตวัอย่าง ครรูายงานว่าผูบ้รหิารของเธอตัง้ความคาดหวงัว่าครจูะสอนอยา่งสรา้งสรรคแ์ละยงั
อธบิายความแตกต่างระหว่างการฝึกฝนกบัการใหก้ารศกึษา ดงันี้ 

“ครใูหญ่เชื่อว่าโรงเรยีนตอ้งสอนใหน้กัเรยีนรูว้ธิเีลีย้งตวัเองได ้ และรูว้่าจะด าเนินชวีติใหเ้กดิ
ผลติผลอนัมปีระโยชน์และมคีวามหมายไดอ้ยา่งไร  ครใูหญ่จะกล่าวย ้าถงึการสอนในหอ้งเรยีนอยูเ่สมอว่า 
ไมค่วรเป็นเรือ่งของการฝึกฝนทกัษะเท่านัน้  แต่ควรจะใหเ้ดก็สามารถศกึษาเรยีนรูแ้ละคดิทีจ่ะแยกแยะ
วเิคราะหข์อ้มลู การสอนในโรงเรยีนจงึควรมทีัง้การฝึกฝนและการใหก้ารศกึษา และหากท าไดจ้ะท าให้
เกดิสมดุลของระบบการศกึษา” 

๕.  การใชทุ้กโอกาสและสรา้งโอกาสในการสื่อสารความคาดหวงั  ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพใช้
ทุกโอกาสและทุกช่องทางในการสื่อสารความคาดหวงั เช่น ในการประชุมคร ู ประชุมนกัเรยีน จดหมาย
ขา่วของสถานศกึษา  บนัทกึถงึคร ูและการพบปะเป็นรายบุคคล 

๖.  การตัง้ความคาดหวงัทัว่ไป   ควรรบัขอ้มลูยอ้นกลบัเป็นรายบุคคล    ผูบ้รหิารทีม่ ี
ประสทิธภิาพจะระมดัระวงัเรือ่งการสื่อสารกบัครใูหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนั เช่น เมือ่ตัง้ความคาดหวงั
เกีย่วกบั การใหเ้กยีรตผิูเ้รยีน เคารพความแตกต่างของแต่ละคน การสรา้งวนิัยดว้ยวธิสีรา้งสรรค ์ฯลฯ 
ครแูต่ละคนจะมปีฏกิริยิาต่อเรือ่งทีเ่ป็นความคาดหวงัแตกต่างกนั เพราะฉะนัน้ขอ้มลูยอ้นกลบัจากครถูงึ
ผูบ้รหิารจงึควรเป็นของแต่ละบุคคล ไมว่่าจะเป็นการชมเชย หรอืการชีแ้นะขอ้บกพร่องทีค่วรแกไ้ข ดงันัน้ 
ผูบ้ริหารจึงควรระบคุวามคาดหวงัให้ส่วนรวมทราบ หรือเขียนช้ีแจงในการประชุม แต่การรบั
ข้อมลูย้อนกลบัจากครคูวรจดัรบัเป็นการส่วนตวั /เป็นรายบคุคล 

๗.  การเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม ผู้บรหิารควรเป็นแบบอย่างที่ดีทัง้ในด้านเจตคติและการ
ประพฤตปิฏบิตั ิ เช่น   ถ้าผู้บรหิารต้องการให้ครูสรา้งบรรยากาศที่ส่งเสรมิแก่ผู้เรยีน ผู้บรหิารก็ต้องมี
เจตคติที่ส่งเสรมิครู   จดัหาสื่อและโปรแกรมการศึกษาโดยเฉพาะให้สอดคล้องกับความคาดหวงัที่
ผูบ้รหิารตัง้ไว้มาใหบ้รกิารครู  ถ้าผู้บรหิารต้องการให้ครูศกึษาตลอดเวลาเพื่อพฒันาวชิาชพี ผู้บรหิารก็
ต้องอ่านใหม้ากและแจกเอกสารความรูใ้หม่ๆให้ครู  ส่วนการตดัสนิใจที่จะท าอยู่ที่ตวัครูเอง  กล่าวโดย
สรุป คอื ผู้บรหิารจะเป็นภาพแรกของนิทรรศการ  และชี้ชวนน าให้เหน็ภาพอื่นๆ ในที่สุดก็จะบูรณาการ
ภาพเป็นภาพเดยีวกนั 

 
๕.  วิธีการสร้างส านึกในพนัธกิจของวิชาชีพครขูองผูบ้ริหาร 

กลุ่มนกัวจิยัในรฐัแคลฟิอรเ์นียรายงาน การเปรยีบเทยีบสถานศกึษาทีผ่ลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนต ่าว่า 
ระบบการบรหิารมผีลกระทบโดยตรงต่อผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  ครใูนสถานศึกษาท่ีผูเ้รียนมี
ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรูส้งู จะมสี่วนรว่มในการพจิารณาตดัสนิใจเกี่ยวกบัโปรแกรมการเรยีนการสอน
มากกว่าสถานศกึษาทีผู่เ้รยีนมผีลสมัฤทธิต์ ่า  ผูบ้ริหารในสถานศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนต า่จะปล่อยมอืใหค้วามเชื่อใจว่าครทูุกคนท างานไดแ้ละใหต่้างคนต่างท า โดยมไิดจ้ดัใหม้กีาร
ประชุมหารอืเพื่อตดัสนิใจรว่มกนัและรว่มมอืกนัท างาน 



 ๙ 

ในการศกึษาวจิยั ครรูายงานว่าผู้บริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะส่งเสรมิใหค้รมูสี่วนรว่มในการ
วางแผน เลอืกหาทางเลอืกต่างๆ ทีจ่ะปฏบิตั ิและด าเนินการไดต้ามจดุมุง่มายทีร่ว่มกนัตัง้ขึน้  ในบรรดา
ยทุธวธิซีึง่ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพน ามาใชท้ัง้หมด วธิหีนึ่งทีค่รเูจาะจงนัน่คอื การยกยอ่งชมเชย ซึง่ใช้
บ่อยกว่าการมสี่วนรว่มของคณะคร ู แต่จากการศกึษาวจิยัพบว่า การทีค่รมูสี่วนรว่มในการตดัสนิใจจะ
ช่วยสรา้งขวญัและก าลงัใจในการท างานของคร ูสรา้งความรูส้กึเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั และทีส่ าคญัคอื ท า
ใหก้ารตดัสนิใจมคีุณภาพดขีึน้ คณะครมูขีวญัก าลงัใจ และความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัเพิม่ขึน้ การใหทุ้ก
คนมสี่วนรว่มคอื การท าใหค้รทูุกคนรูส้กึว่าตน “เป็นส่วนหนึ่งของครอบครวัสถานศกึษา” 

ปญัหาในเรือ่งการมสี่วนรว่มคอื ผูบ้ริหารบางคนต้องการตามกระแสโดยให้ครมีูส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ แต่ปฏิบติัอย่างผิวเผินท าให้ครรูู้สึกว่าถกูใช้เป็นเคร่ืองมือในส่ิงท่ีผูบ้ริหารต้องการ 
ดงันัน้ การใหค้รมูสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ มอี านาจรว่มในการบรหิาร ผูบ้รหิารจะตอ้งมคีวามจริงใจ ท า
ใหค้รไูวว้างใจและเขา้ใจ ความคดิเหน็ของครผููม้สี่วนร่วมจะตอ้งปรากฏในผลการตดัสนิใจขัน้สุดทา้ยดว้ย 
มใิช่การมสี่วนรว่มเพื่อใหผู้บ้รหิารไดท้ าในสิง่ทีต่นตอ้งการเท่านัน้ 

เร่ืองท่ีมกัจะเป็นปัญหาในการตดัสินใจร่วมกนั คอื 
- ใครควรมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ?  ครทูุกคน หรอืตวัแทนหากตวัแทนของคณะกรรมการเป็น

ผูเ้ขา้ประชุมตดัสนิใจ คณะกรรมการจะมกีีค่น?  และมชี่วงเวลาปฏบิตังิานานแค่ไหน? 
-  ผูบ้รหิารในแต่ละระดบัมบีทบาทอยา่งไรในการตดัสนิใจ? มคีะแนนหน่ึงเสยีงเหมอืนผูอ้ื่น

หรอืไมอ่อกเสยีง  หรอืมอี านาจคดัคา้น? 
-  เรือ่งใดทีค่วรน ามารว่มพจิารณาตดัสนิใจ?  และเรือ่งใดไมค่วรน ามาพจิารณาตดัสนิใจรว่มกนั? 
-  ใครเป็นผูพ้จิารณาว่าเรือ่งใดควรจะน าเขา้ทีป่ระชุมพจิารณาตดัสนิใจ? 
-  กระบวนการตกลงตดัสนิใจท าอยา่งไร?  ใชเ้สยีงขา้งมาก  หรอืตอ้งเป็นเอกฉนัท ์ หรอืจะใชว้ธิี

ตกลงรว่มกนั 
-  เมือ่ตกลงตดัสนิใจแลว้ ใครเป็นผูด้ าเนินการตามเรือ่งทีต่กลงนัน้? 
เพ่ือให้การใช้เวลามีความเหมาะสม  เรือ่งทีจ่ะน ามาพจิารณาตดัสนิควรจะเป็นเรือ่งทีจ่ าเป็น

และส าคญัมใิช่เรือ่งปลกียอ่ย เพราะจะเป็นการใชเ้วลาไม่เหมาะสม 
เคอรบ์ี ้(Kieby , ๑๙๙๒  หน้า ๗๒) เสนอแนะว่า การตดัสนิใจรว่มกนัควรใชก้บัเรือ่งส าคญัๆ เมือ่ 
๑.  กลุ่มยอ่ยไดพ้จิารณาตดัสนิใจในขัน้ตน้มาแลว้  การกระท าเช่นนี้จะสรา้งความมัน่ใจใน

กระบวนการท างาน และเสรมิสรา้งวฒันธรรมทางวชิาชพีมากขึน้ 
๒.  ครแูต่ละคนสามารถพนิิจพเิคราะหจ์นเขา้ใจงานของตนอยา่งถ่องแทแ้ลว้ เพื่อตัง้จดุมุง่หมาย 

ก าหนดระเบยีบวาระของงานทีต่อ้งท า และตกลงตดัสนิใจ 
๓.  ครมูสี่วนรว่มในการจดัล าดบัความส าคญัเรง่ด่วนของงานต่างๆ และเมือ่ครเูหล่านัน้พรอ้มที่ 

จะรบัผดิชอบผลลพัธท์ีเ่กดิจากการตดัสนิใจของตน 
๔.  ฐานขอ้มลูส าหรบังานทัว่ไป ทางเลอืกต่างๆ ตลอดจนหนทางแก้ปญัหาเป็นทีเ่ขา้ใจชดัเจน

และตรงตามจดุมุง่มาย 
 

๖.  ข้อคิดเหน็ต่างๆ ของครท่ีูมีประสบการณ์มีส่วนร่วมในการบริหารตดัสินใจ  



 ๑๐ 

     ขอ้คดิเหน็ของคร ูทีเ่น้นถงึความรูส้กึต่อ “ทมี” หรอื “หมูค่ณะผูร้ว่มงาน” มดีงันี้ 
“ฉนัรูว้่าทุกคนรอคอยขอ้มลูทีฉ่นัจะหามา” 
“ฉนัเริม่จะยอมตกลงประนีประนอมในเรือ่งทีฉ่ันไมเ่หน็ดว้ยมากขึน้” 
“ฉนัสนบัสนุนช่วยเหลอืเรือ่งทีม่าจากการอภปิรายโตต้อบและน าไปปฏบิตักินั ไมว่่าฉนัจะมสี่วน

รว่มในการพฒันางานนัน้หรอืไม่” 
“เวลาทีคุ่ณมสี่วนรว่มในการแกป้ญัหา คุณจะไมช่ีห้น้าตเิตยีนคนอื่น” 
“เมือ่ส่วนรวมมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหม้า ฉนัรูส้กึว่าเป็นขอ้มลูผกูพนัทีต่อ้งตัง้ใจท า

ใหส้ าเรจ็ดว้ยด ีเพื่อมใิหเ้ขาเหล่านัน้ผดิหวงั” 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.  ควรท าข้อตกลง / วสิยัทศัน์ / นโยบายร่วมกนัก่อน  ก่อนที่จะจดัตัง้คณะท างานชุดต่างๆ  

ตามแนวทางด าเนินการของสถานศกึษาอื่นทีป่ระสบความส าเรจ็ เพราะจะไม่ตรงกบัสภาพแวดลอ้มของ
สถานศกึษาเรา  การลอกเลยีนน ามาใช้จะไม่ได้ผล   ผู้บรหิารและครูควรตกลงกนัก่อนในเรื่องอ านาจ
หน้าทีแ่ละ         ความรบัผดิชอบ 

๒.  การใหค้รแูต่ละคนมสี่วนรว่ม ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพสรา้งบรรยากาศการมสี่วนรว่มโดย
มอบหมายงานใหค้รทูีย่นิดรี่วมงานท าตามความสามารถทีโ่ดดเด่นเฉพาะตวั 

๓.  การใชทุ้กโอกาสใหค้รูมสี่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการ  ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพจะเชือ้เชญิ
ใหค้รแูสดงความคดิเหน็อย่างเสรใีนการใหค้ าแนะน า การแก้ปญัหา  การเสนอปญัหา  โอกาสทีจ่ะแสดง
ความคดิเหน็นี้อาจเป็นที่ประชุมครู  การพบปะโดยบงัเอญิ  หรอืผู้บรหิารนัดมาพบเป็นรายบุคคล หรอื
เป็นกลุ่ม 

๔. การส่งเสรมิใหม้กีารสรา้งระบบเป็นทางการในการใหค้รมูสี่วนร่วม  ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ
จะร่วมกบัคณะครพูฒันาระบบทีเ่ป็นทางการในการใหค้รูเขา้มามสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ ถ้าครเูขา้มามี
ส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ จะท าให้มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการมากขึน้ การพยายามท าให้ครูมสี่วน
รว่มมากทีสุ่ด จะเป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจและประสทิธภิาพการท างาน 

๕.  เรือ่งทีไ่มม่ผีลกระทบต่อส่วนรวม หรอืเรือ่งงานทีป่ฏบิตัเิป็นประจ าทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งตดัสนิใจ
รว่มกนั หากใหผู้ท้ีไ่ม่มสี่วนเกีย่วขอ้งด าเนินการ  ครอูาจจะไมพ่อใจที่ตอ้งพจิารณาในเรือ่งทีห่ยมุหยมิ ซึง่
ท าใหเ้สยีเวลา  ครตูอ้งการมสี่วนรว่มในการวนิิจฉยัตดัสนิใจเรือ่งการจดัชัน้เรยีน   การวางแผนเพื่อ
อ านวยความสะดวกใน   การเรยีนการสอน  ตลอดจนโครงการอบรมพฒันาคร ูเป็นตน้ 

๖.  การเคารพการตดัสนิใจของทมีงาน    ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพจะตอ้งเคารพขอ้ตกลงทีม่า
จากการตดัสนิใจรว่มกนัของทมีงาน ซึง่จะเป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินงานต่อไป 

 
๗. การให้เสรีภาพในวิชาชีพ 

ในระบบองคก์รวชิาชพี คนท างานทุกคนตอ้งการอสิรเสรใีนการตดัสนิใจดว้ยตนเอง ผูร้่วมงานจะ
ช่วยในฐานะเป็นกลุ่มอ้างอิงในการวัดและประเมินผล การควบคุม การตัง้เกณฑ์มาตรฐาน โดยมี
จรรยาบรรณวชิาชพีเป็นแนวทางในการตดัสนิใจ   แต่ในระบบบรหิารแบบสัง่การจากบนลงล่าง  การ



 ๑๑ 

ปฏบิตังิานจะต้องเป็นไปตามกฎระเบยีบและความคาดหวงัของผู้บงัคบับญัชาซึ่งท าให้เกดิปญัหา หาก
ผูป้ฏบิตังิานถอืว่าตนเป็นมอือาชพีและต้องการอสิรเสรใีนการท างาน ความขดัแยง้เหล่านี้มกัเกดิขึน้บ่อย
ในสถานศกึษาทีม่รีะบบบรหิารทีเ่ครง่ครดั 

เสรภีาพในท่ีน้ี หมายถึง มีอิสรเสรีในการจดัการตามวิชาชีพ เช่น ครมูอีสิระในการสอน 
เลอืกเนื้อหาหลกัสตูร วธิกีารสอน ประเมนิผลผูเ้รยีน 

ส าหรบับทบาทในต าแหน่งหน้าทีผู่บ้รหิารสถานศกึษา คอื การใหพ้ลงัขบัเคลื่อนพฤตกิรรมต่างๆ 
ในสถานศกึษา เช่น การสนับสนุนทรพัยากรต่างๆ เพ่ือประสิทธิผลในการปฏิบติังาน   

ครตู้องแบ่งแยกหน้าท่ีในการสอนของตน  จากบทบาทในต าแหน่งหน้าท่ีอ่ืนท่ีผูบ้ริหาร
มอบหมาย เช่น การประชาสมัพนัธก์บัชุมชน การใหบ้รกิารผูเ้รยีน  

จากกระแสของการประกนัคุณภาพสถานศกึษา ท าใหผู้บ้รหิารจะตอ้งตรวจตราดแูลคุณภาพการ
จดัการศกึษา  ขอ้มลูจาการวจิยั พบว่า ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพตามมมุมองของคร ูควรจะเขา้มาช่วยใน
เรือ่งของการเรยีนการสอนเมือ่ไดร้บัการรอ้งขอจากคร ู หรอืเขา้มาตรวจเยีย่มชัน้เรยีนอยา่งเป็นกันเอง 
มใิช่เพื่อวดัและประเมนิผลคร ู

เบลสกบัเบลส (Blasé and Blase , ๑๙๙๔ , ๑๙๙๗ หน้า ๘๘) พบว่า ผูบ้ริหารท่ีมีประสบ
ความส าเรจ็ในการบริหารงานจะส่งเสริมเสรีภาพในวิชาชีพของคร ู โดยการแสดงความไวว้างใจ 
เชื่อมัน่ ใหโ้อกาสเขา้รว่มตดัสนิใจในกจิการต่างๆ ของสถานศกึษา ส่งเสรมิใหค้รกูลา้เสีย่งและคดิท า
นวตักรรมการเรยีนการสอน คดิสรา้งสื่อการสอน และผูบ้ริหารจะข่วยเหลือครใูนการท างานโดยมิให้
ถกูรบกวน 

จากการวจิยั พบว่า เสรภีาพทางวชิาชพีของครถููกจ ากดัจากรฐั หน่วยงานในทอ้งถิน่ และชุมชน 
ซึง่ครกูย็อมรบัขอ้จ ากดั ดงัต่อไปนี้ 

“ครใูหญ่ (ของฉนั) ใหเ้สรภีาพแก่ครใูนการสอนตามรปูแบบของตน และเคารพในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของคร ูครใูหญ่ตอ้งการใหค้รดู าเนินตามแนวปรชัญาของโรงเรยีน” 

“ครใูหญ่ (ของฉนั) เคารพความเป็นวชิาชพีของคร ูครใูหญ่เพยีงแต่บอกสิง่ทีท่่านคาดหวงั และจะ
บอกเล่าใหข้อ้มลูทีท่นัสมยั ส่วนรายละเอยีดของการปฏบิตั ิครใูหญ่จะมอบใหพ้วกเราตดัสนิใจเอง” 

จะเหน็ไดว้่าครยูอมรบัในบทบาทอ านาจหน้าทีข่องผูบ้รหิารในเรือ่งของการเรยีนการสอนในชัน้
เรยีน  ผูบ้รหิารทีม่คีวามเชีย่วชาญเรือ่งหลกัสตูรและการเรยีนการสอนจะท าใหค้รยูอมรบันบัถอื ส่วนครทูี่
ไมต่อ้งการใหผู้บ้รหิารเขา้มาตรวจตราอยา่งใกลช้ดิ มกัจะเป็นครทูีม่ไิดม้คีวามเชีย่วชาญทางดา้นการ
เรยีนการสอน 

ผูบ้รหิารอาจตัง้ระบบตรวจตรา โดยการตัง้ระดบัความคาดหวงัต่อการสอนของคร ู หรอืใหค้รทูัง้
สถานศกึษาช่วยกนัพจิารณาตดัสนิใจเป็นกลุ่ม ไมป่ล่อยใหค้รตู่างคนต่างตดัสนิใจ  ภาระหน้าทีใ่นการ
นิเทศการเรยีนการสอนจะต้องท ารว่มกนัระหว่างครกูบัผูบ้รหิารในเรือ่งของหลกัสตูรและการเรยีนการ
สอน ผูบ้รหิารจะตอ้งใหเ้สรภีาพในวชิาชพีแก่กลุ่ม มใิช่รายบุคคล ในการพฒันาการเรยีนการสอน การ
นิเทศรว่มกนั การตดัสนิใจเป็นกลุ่มจะใหผ้ลดกีว่าการตดัสนิใจระดบัสถานศกึษา (อาจเป็นเพราะในระดบั
กลุ่มจะรูข้อ้มลูเกี่ยวกบัขอ้จ ากดัในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นเนื้อหา คุณภาพการสอน และพจิารณาถงึ
ประสทิธผิลทีต่อ้งการไดช้ดัเจนกว่า) 



 ๑๒ 

อยา่งไรกต็ามยงัมคีวามจ าเป็นและประโยชน์ทีจ่ะตอ้งเคารพในวชิาชพีคร ู  ครรูายงานว่า
ความรู้สึกท่ีมีเสรีภาพในวิชาชีพท าให้ครรูู้สึกภาคภมิูใจ มัน่ใจ อิสระ และได้รบัความไว้ใจเช่ือถือ 
ท าให้ครกูล้าคิด กล้าแก้ปัญหาในชัน้เรียน  

“เวลาทีฉ่นัอยูใ่นสภาพล าบากใจ ฉนัจะคดิว่า ครมูอือาชพีท าอย่างไร และฉนัจะตดัสนิใจเอง” 
“ฉนัรูส้กึว่าไดร้บัการสนับสนุน ส่งเสรมิ ท าใหก้ลา้คดิ กลา้ออกแบบ และแกป้ญัหาดว้ยตนเอง” 
ครบูางคนรายงานว่า ครปูฏบิตัติามความคาดหวงัของผูบ้รหิาร เพราะผูบ้รหิารรบัฟงัและนบัถอื

ในความคดิเหน็ความรูส้กึของเขา ครบูางคนบอกว่า 
“ครจูะตอ้งไมก่ระดากอายทีจ่ะใชเ้สรภีาพและอ านาจของตน” 
“ฉนัมบีุคลกิภาพประเภทไม่ชอบใหใ้ครมาบอก หรอืสัง่ในเรือ่งหรอืหน้าทีข่องฉนั” 
แต่กม็คีรทูีร่ายงานว่า รูส้กึสบัสนในการใชเ้สรภีาพในวชิาชพี เพราะบางทกีต็อ้งการใหผู้บ้รหิาร

แนะน าแนวทางเพิม่มากขึน้ ในกรณนีี้การใหเ้สรภีาพทางวชิาชพีจงึควรใหเ้หมาะสมกบัความสามารถและ
ความตอ้งการของคร ู

 
ข้อควรค านึงถึงเก่ียวกบัการให้เสรีภาพในวิชาชีพคร ู
ผูบ้รหิารจะตอ้งระมดัระวงัการใช ้ “เสรภีาพในวชิาชพี” เพื่อใหค้รพูฒันาตนเอง เพราะครแูต่ละคน

อาจจะแปลความหมายต่างกนัในสถานการณ์ต่างๆ ผลทีเ่กดิขึน้กบัครแูต่ละคนอาจต่างกนัราวฟ้ากบัดนิ 
ผูบ้รหิารควรนึกถงึแนวทางต่อไปนี้ 

๑.  เน้นความหมายของเสรภีาพในวชิาชพีว่าเป็นเสรภีาพในการกระท า มใิช่เสรภีาพจากการ
กระท า  ในองคก์รวชิาชพี เสรภีาพหมายถงึความรบัผดิชอบดว้ย เสรภีาพนี้จงึมไิดห้มายถงึเสรภีาพทีจ่ะ
หลกีเลีย่งจากการนิเทศและตดิตามผล 

๒.  เน้นใหช้ดัเจนว่าเสรภีาพในวชิาชพีนี้มาจากความมัน่ใจและส านึกในวชิาชพี มใิช่เสรภีาพใน
การไมย่อมรบัอ านาจหน้าทีใ่นวชิาชพี โดยหน้าทีผู่บ้รหิารจะตอ้งเป็นผูเ้ชีย่วชาญทัง้ดา้นการเรยีนการ
สอนและการบรหิาร เพราะฉะนัน้ผูบ้รหิารจงึเป็นผูอ้ยูใ่นวชิาชพีและสามารถใหค้ าแนะน า เขา้ช่วยเหลอื
แทรกแซงเมือ่เกดิปญัหา  ผูบ้รหิารไมค่วรถอืว่าการปล่อยครตูามสบายหรอืตามล าพงันัน้คอืการให้
เสรภีาพในวชิาชพี 

๓.  ใชย้ทุธวธิต่ีางๆ ผสมผสานกบัการใหเ้สรภีาพในวชิาชพี  การใหเ้สรภีาพในวชิาชพีแก่ครจูะ
ไมม่ผีลในการพฒันาเปลีย่นแปลงครเูลย ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพจะใชย้ทุธวธิเีชงิรุก เช่น อธบิายความ
คาดหวงัใหค้รรูว่มกนัพจิารณาตดัสนิใจในกจิกรรมของสถานศกึษา จดัหาสื่อ เอกสารทีใ่หค้วามรูใ้หม่ๆ  
ในวชิาชพี  จดัใหค้รไูดเ้ขา้รบัการอบรมพฒันาวชิาชพี 

๔.  ผูบ้รหิารควรประเมนิความพรอ้มของครอูยา่งสม ่าเสมอโดยการประชุมพบปะหารอื และ 
สงัเกตการณ์สอนอย่างไมเ่ป็นทางการเพื่อใหค้วามช่วยเหลอืและศกึษาวธิกีารทีเ่หมาะสม  เพราะใน
สถานศกึษามทีัง้ครใูหมแ่ละครทูีไ่ม่ชอบทีผู่บ้รหิารไม่ช่วยเหลอืหรอืไมแ่นะแนวทางใหเ้ลย และครบูางคน
ทีไ่มช่อบผูบ้รหิารทีใ่หแ้นวทางตรงๆ หรอืแนะน าสัง่สอนทีใ่หร้ายละเอยีดมาก 
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๘.  ข้อสรปุเก่ียวกบัผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพตามมุมมองของคร ู
-  ควรจะเขา้มาช่วยในเรือ่งการเรยีนการสอนเมือ่ไดร้บัการขอรอ้งจากครู 
-  เขา้มาตรวจเยีย่มในชัน้เรยีนอย่างเป็นกนัเอง มใิช่เพื่อวดัและประเมนิครู 
-  แสดงความไวใ้จ เชื่อมัน่ในตวัคร ูและใหโ้อกาสครไูด้เขา้รว่มตดัสนิใจในกจิกรรมต่างๆ  

ของสถานศกึษา 
 -  ส่งเสรมิใหค้รกูลา้เสีย่ง และคดิท านวตักรรมการเรยีนการสอน คดิสรา้งสื่อการสอน 
 -  ช่วยเหลอืครใูนการท างานโดยมใิหถู้กรบกวน ดงัรายละเอยีดทีก่ล่าวขา้งตน้) 
 -  บอกสิง่ทีค่าดหวงั และใหเ้สรภีาพแก่ครใูนการสอนตามรปูแบบของตน 
 -  บอกเล่าใหข้อ้มลูทีท่นัสมยั 
 -  ผูบ้รหิารทีม่คีวามเชีย่วชาญเรือ่งหลกัสตูรและการเรยีนการสอนจะท าใหค้รยูอมรบันบัถอื 
(ส่วนครท่ีูไม่ต้องการให้ผู้บริหารเข้ามานิเทศการเรียนการสอน   ส่วนใหญ่มกัจะเป็นครท่ีูมิได้มี
ความเช่ียวชาญทางด้านการเรียนการสอน) 
 -  ในเรือ่งรายละเอยีดของหลกัสตูรและการเรยีนการสอน ผูบ้รหิารจะตอ้งใหเ้สรภีาพแก่กลุ่ม มใิช่
รายบุคคล ในการพฒันาการเรยีนการสอน การนิเทศร่วมกนั และการตดัสนิใจเป็นกลุ่ม (กลุ่มหมายถงึ 
กลุ่มทีม่คีวามสามารถเฉพาะทางและทีร่บัผดิชอบโดยตรง) จะไดผ้ลกว่าการตดัสนิใจระดบัสถานศกึษา  
 
๙.  การน าโดยอยู่เบือ้งหลงั 

ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพทีพ่บในงานวจิยัทีก่ล่าวถงึนี้ จะช่วยส่งเสรมิประสทิธภิาพคร ู โดยการ
ช่วยเหลอืโดยตรงใน ๔ เรือ่ง คอื  

๑.  จดัหาสื่อ อุปกรณ์และทรพัยากรทีจ่ าเป็นในการสอน  
๒. สนบัสนุนช่วยเหลอืครใูนเรือ่งวนิยัของผูเ้รยีน  
๓. ช่วยเหลอืจดัเวลาในการสอน 
๔. การใหแ้รงกระตุ้นทีเ่ป็นรปูธรรม /รางวลัในผลการท างานของครู 
โดยสรุปแลว้ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพเหล่านี้เขา้ใจดวี่า “การน า” คอื “การช่วยเหลอือยู่
เบือ้งหลงั” 
๑. จดัหาส่ือ อปุกรณ์และทรพัยากรท่ีจ าเป็นในการสอน การสนบัสนุนทีค่รใูนงานวจิยัระบุ 

ถงึ ไดแ้ก่ การไดร้บัเงนิอุดหนุนค่าลงทะเบยีนในการเขา้อบรมสมัมนา การจดัหาครมูาสอนแทนเมือ่ตอ้ง
ไปประชุม การใหเ้งนิสนับสนุนและสื่ออุปกรณ์ในการท าโครงการพฒันาปรบัปรุงการสอน ซึง่บางกรณคีรู
เป็นผูเ้สนอขอ อยา่งไรกต็ามบางกรณผีูบ้รหิารเป็นผูอ้อกปากใหก่้อน  
 ๒. สนับสนุนช่วยเหลือครใูนเร่ืองวินัยของผูเ้รียน  การวจิยัประสทิธภิาพของสถานศกึษาเมือ่ 
๒๐ กว่าปีมาน้ี พบว่า ผลสมัฤทธิด์า้นการเรยีนของผูเ้รยีนมสีหสมัพนัธท์างตรงกบัสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยั
ของสถานศกึษา ซึง่มสี่วนช่วยส่งเสรมิการเรยีนรู ้ (Edmonds , ๑๙๗๙ หน้า ๑๐๐)  ต่อมาไดม้กีารพบ
พฤตกิรรมผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาบางประการทีส่รา้งบรรยากาศการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา ไดแ้ก่ 
การตัง้ความคาดหวงัสงูต่อผลสมัฤทธิด์า้นการเรยีนของผูเ้รยีน( Heck , Larsen & Marcoulides ,๑๙๙๐ ; 
Heck & Marcoulides ๑๙๙๓ หน้า ๑๐๐) และการสนบัสนุนครใูนเรือ่งวนิัยของผูเ้รยีน (Blasé and 
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Blase, ๑๙๙๔ ๑๙๙๘ ; Wang et al. ๑๙๙๓ หน้า ๑๐๐) ซึง่พบว่า ความตัง้ใจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเพ่ือช่วยเหลือครใูนเร่ือง           การตดัสินใจเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของ
ผูเ้รียนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและเจตคติของคร ู
 
 ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องช่วยเหลือพฒันาให้ครมีูความสามารถในการสร้าง
วินัยแก่ผูเ้รียนและการจดัชัน้เรียน  การทีผู่บ้รหิารช่วยพฒันาครแูละสรา้งทกัษะการสรา้งระเบยีบวนิยั
แก่ผูเ้รยีน นอกจากเป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจแก่ครแูลว้ ยงัเป็นการสรา้งความมัน่ใจในตนเองแก่ครู
ดว้ย ซึง่เป็นผลยอ้นกลบัใหค้รสูามารถจดัการและควบคุมชัน้เรยีนไดด้ขีึน้ เมือ่ปญัหาวนิยัของผูเ้รยีนลด
น้อยลง ท าใหค้วามเครยีดในการท างานของครลูดลงดว้ย ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพตระหนกัดวี่าถา้ลด
เวลาทีต่อ้งแกป้ญัหาวนิยัในชัน้เรยีนไดม้ากเท่าไร ครจูะมเีวลาเหลอืส าหรบัการเรยีนการสอนมากขึ้น
เท่านัน้ ผู้บริหารย่อมได้ประโยชน์เพราะผูเ้รียนท่ีมีระเบียบวินัยจะช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่
สถานศึกษา 
 
 ตวัอย่างค ากล่าวท่ีระบุถึงการท่ีผูบ้ริหารให้ความช่วยเหลือครใูนเร่ืองวินัยของผูเ้รียน 
 “นกัเรยีนทุกคนรูว้่าถูกคาดหวงัใหป้ฏบิตัติวัอยา่งไร เพราะครใูหญ่เป็นคนทีร่กัษาค าพดู” 
 “ครใูหญ่จะฟงัครอูยา่งตัง้อกตัง้ใจเมือ่ครมูปีญัหากบันกัเรยีนและด าเนินการทนัททีนัใดตาม
ระเบยีบทีต่ ัง้ไว”้ 
 “เมือ่ครถููกกล่าวโทษจากผูป้กครอง ฉนัรูว้่าครใูหญ่รูจ้กัและเขา้ใจครทูุกคน และจะไดร้บัการ
ปกป้องจากครใูหญ่  แมบ้างทคีรอูาจจะผดิ  ครใูหญ่กจ็ะระมดัระวงัไมใ่หค้รเูสยีหน้า” 
 “ครใูหญ่แนะน าฉัน ใหบ้อกเดก็ตรงๆ ว่า ตัง้ความคาดหวงัในตวันกัเรยีนอยา่งไร ใหท้ าอะไรได้
บา้ง แลว้ยดึไวใ้หม้ัน่คงอย่าคลอนแคลน นกัเรยีนจะเคารพและท าตามได้” 
 “ฉนัท างานอย่างหนกัและสม ่าเสมอเพื่อรกัษาระเบยีบวนิยั และเพิง่มาตระหนกัว่า เรือ่งนี้ (การ
สรา้งวนิัย) เป็นเรือ่งส าคญัทีสุ่ดเรือ่งหนึ่งในการใหก้ารศกึษา” 
 “ฉนัใชเ้วลามากขึน้ในการคน้หาส่วนดขีองนกัเรยีนแต่ละคน” 
 “ฉนัลดความโมโหโกรธเกรีย้วลงมาก เมือ่เวลาเดก็ดือ้ไมท่ าตามค าสัง่ เพราะฉันขอใหค้รใูหญ่
ช่วย” 
 “ฉนัท างานไดด้แีละสอนไดม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้มาก   เมือ่ไมต่อ้งเผชญิกบัปญัหาพฤตกิรรมของ 
นกัเรยีน” 

“รูส้กึปลอดภยั อุ่นใจ สบายใจ ทีค่รใูหญ่เขา้ใจและอยู่ขา้งครเูสมอ เมือ่มสีถานการณ์ทียุ่ง่ยาก
เกดิขึน้” 

 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาแบบเปิดเผยและมีประสิทธิภาพจะช่วยเหลือสนับสนุนครใูนด้าน
ระเบียบวินัยอย่างไร ? 
 จากงานวจิยั พบว่า ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพและมลีกัษณะเปิดเผยจะช่วยครใูนเรื่องระเบยีบวนิยั
ของผูเ้รยีน โดยเริม่ตน้จากจดัเรือ่งระเบยีบวนิยัผูเ้รยีนใหเ้ป็นเรือ่งทีป่ฏบิตักินัทัง้สถานศกึษา ผูบ้รหิาร
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บางคนใหเ้วลาครไูดม้สี่วนร่วมในโครงการการจดัระเบยีบวนิัย ผูบ้รหิารและครรูว่มกนัสรา้งนโยบายและ
แนวทางปฏบิตัริว่มกนั ดงัรายงานของครคูนหนึ่งว่า 
 “ยทุธวธิหีนึ่งทีใ่ชส้รา้งระเบยีบวนิยัในโรงเรยีนประถมของเรา คอื การใชยุ้ทธวธิเีชงิรกุที่
สรา้งสรรค ์ โดยครมูองเดก็ในแง่ดี และใช้วิธีทางสร้างสรรคใ์นการปฏิบติั ปรากฏว่าวธิกีารนี้ไดผ้ล
มาก เมือ่ก่อนน้ีเดก็จะเคยชนิกบัค าดุว่าตเิตยีนจากคร ู แต่ยทุธวธิทีีส่รา้งสรรคม์องเดก็ในแงด่ ี ปฏบิตัต่ิอ
เดก็ในทางส่งเสรมิ ท าใหเ้ดก็นกัเรยีนดขีึน้ และตวัฉนักเ็ปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้ดว้ย” 
 ในรายบุคคล ผูบ้รหิารช่วยเหลอืครใูนเรือ่งปญัหาวนิัยของผูเ้รยีนไดม้ากโดยการรบัฟงั ให้
ค าแนะน าช่วยแกป้ญัหา ผูบ้รหิารจะย ้าถงึความคาดหวงัทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนรูว้่าจะตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร (รู้
ความคาดหวงัของสถานศกึษาทีม่ต่ีอผูเ้รยีน) และปฏบิตัต่ิอผูเ้รยีนทีม่ปีญัหาดว้ยความยตุธิรรม  ในกรณี
ทีม่ปีญัหากบัผูป้กครองผูบ้รหิารจะแสดงอย่างเปิดเผยว่า ผูบ้รหิารอยูเ่คยีงขา้งครใูนการแกป้ญัหา  
ผูบ้รหิารบางคนอนุญาตใหค้รนู าผูป้กครองมาประชุมกบัผูบ้รหิาร เมือ่เรือ่งทีป่ระชุมไมม่ทีที่าจะยตุลิงเอย
กนัได ้ โดยทางออ้ม ผูบ้รหิารบางคนช่วยในการแก้ปญัหาวนิยัของผูเ้รยีน โดยอนุญาตใหค้รไูดพ้ฒันา
กฎเกณฑร์ะเบยีบวนิยัทีส่นับสนุนใหอ้ านาจครใูนการรกัษาระเบยีบกฎเกณฑ ์ และในกรณทีีม่กีาร
ผดิพลาดเกดิขึน้ กจ็ะช่วยรกัษาหน้าให ้  การทีผู่บ้รหิารปรากฏตวัอยูใ่นสถานศกึษาทัง้วนัตามทีต่่างๆ 
เช่น ตามระเบยีงสถานศกึษากช็่วยเสรมิสรา้งก าลงัใจแก่ครมูาก  

๓. ช่วยเหลือจดัเวลาในการสอน ขอ้มลูจากการวจิยั พบว่า ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพจะ 
เขา้ใจว่า หวัใจของการปรบัปรงุประสทิธภิาพสถานศกึษาไมไ่ดข้ึน้อยู่กบับุคคลทีเ่ชีย่วชาญในการปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบในการปฏบิตังิาน หรอืการอภปิรายกฎระเบยีบเหล่านัน้ แต่ขึน้กบับุคคลทีส่ามารถบรหิาร
เวลาสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ แมว้่าผูบ้รหิารจะมคีวามกดดนัเรือ่งการรกัษาสถติต่ิางๆ และ
ก าหนดเวลาการรายงานผล ผูบ้รหิารยงัรูต้วัว่าตอ้งการครมูใิช่นกักฎหมาย ดงันัน้ ยทุธวธิซีึง่ผูบ้รหิารทีม่ ี
ลกัษณะเปิดเผยและมปีระสทิธภิาพ น ามาใชเ้พื่อเพิม่เวลาสอนและสรา้งขวญัก าลงัใจแก่คร ู คอื การลด
ภาระงานทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบังานการสอนของคร ู และใหเ้วลาครใูนการสอนหนงัสอื เตรยีมการสอนและ
ทดลองใชน้วตักรรมใหม่ๆ  เช่น การจ ากดัจ านวนครัง้ในการประชุม และใชว้ธิพีบครเูป็นรายบุคคล หรอื
กลุ่มเลก็ๆ อยา่งไมเ่ป็นทางการแทนทีจ่ะประชุมครทูัง้หมด ฮอรด์ (Hord , ๑๙๙๗ หน้า ๑๐๕) พบว่า การ
เน้นความส าคญัและการพยายามปกป้องใหค้รมูเีวลาสอนมากทีสุ่ดเป็นลกัษณะผูน้ าทีส่ าคญัลกัษณะหนึ่ง
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา  

๔. การให้แรงกระตุ้นท่ีเป็นรปูธรรม /รางวลัในผลการท างานของคร ู ในปี ๒๕๒๖ (ค.ศ. 
๑๙๘๓)   

เดวคิ พารค์ส (David Park หน้า ๑๐๖) เขยีนไวว้่า  
“ปญัหาหน่ึงทีผู่น้ าทางการศกึษาประสบในช่วงเวลาทีข่าดแคลนและเศรษฐกจิตกต ่าเช่นนี้คอื วธิี

ทีจ่ะรกัษาความรว่มมอืรว่มใจในการท างานของกลุ่มวชิาชพีครทูีก่ าลงัขาดขวญัและก าลงัใจ ท าอย่างไรจะ
ช่วยครใูนภาวะทีข่าดแคลนหนงัสอื อุปกรณ์ หอ้งเรยีน การมนีกัเรยีนจ านวนมาก นกัเรยีนขาดระเบยีบ
วนิยั การวพิากษ์วจิารณ์จากสื่อมวลชนและผูป้กครอง หน้าทีก่ารงานทีเ่พิม่ขึน้ เงนิเดอืนทีน้่อยเมือ่เทยีบ
กบัวชิาชพีอื่นๆ ซึง่ท าใหข้วญัของครตู ่ามาก เพราะจากผลการตอบแบบสอบถาม พบว่ารอ้ยละ ๔๐ของ



 ๑๖ 

กลุ่มครผููต้อบกล่าวว่า ถา้เลอืกไดก้จ็ะไมเ่ลอืกวชิาชพีคร ู  รอ้ยละ ๕๗ ตอบว่าก าลงัคดิจะลาออก ถา้มี
หนทางไปท าอาชพีอื่นได…้” 
 พารค์ส เสนอแนะแนวทางต่างๆ หลายแนวทางในการสรา้งขวญัและก าลงัใจแก่ครใูนยคุประหยดั
ว่า ควรสรา้งสิง่แวดลอ้มในทีท่ างานใหด้ขีึน้ มารางวลัเป็นรปูธรรมแก่คร ู แต่พารค์สกไ็ม่แน่ใจถึงผลท่ี
ได้จากรางวลัเป็นรปูธรรมน้ี 
 ในงานวจิยัพบว่า ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพใชว้ธิกีารสนบัสนุนอยา่งเป็นรปูธรรม เช่น ใหร้างวลั 
จดังานในโอกาสต่างๆ เช่น วนัเทศกาล และการจดัอบรมคร ู  

ทฤษฎภีาวะผูน้ าหลายทฤษฎรีะบุว่า การเพิม่ความมานะพยายามหรอืท างานเป็นพเิศษมไิด้
สมัพนัธก์บัการใหร้างวลัจากภายนอก แต่บอกใหรู้ว้่าการท างานปกต ิ และความพงึพอใจถูกเชื่อมโยงเป็น
ขอ้ก าหนดขอ้ตกลงของการท างาน อยา่งน้อยทีสุ่ดการท างานระดบัล่างสุดบางต าแหน่งกใ็หร้างวลัทีเ่ป็น
รปูธรรม 
 ในงานวจิยัพบว่า ครบูางคนตัง้ใจท างานเพื่อจะไดร้างวลัจากภายนอก แต่กม็คีรบูางคนทีต่่อตา้น
การใหร้างวลัจากภายนอก ผูบ้รหิารทีใ่ชร้างวลัจากภายนอกเป็นแรงจงูใจคร ู จะตอ้งแสดงใหเ้หน็ว่ามี
ความจรงิใจ เอือ้อาทร มใิช่เป็นการใชส้งิล่อใจ ครสู่วนใหญ่รายงานว่า “รางวลัทีค่รใูหญ่จดัใหน้ัน้เป็นการ
แสดงว่าครใูหญ่สนใจเหน็คุณค่า” 
 ในงานวจิยัพบว่า ครสู่วนใหญ่จะไมค่ านึงถงึราคาค่างวดของรางวลั เพราะรางวลัส่วนใหญ่จะเป็น
อาหาร เช่น ผูบ้รหิารเลีย้งกาแฟและโดนัทในการประชุมคร ู ผูบ้รหิารบางคนเลีย้งอาหารเชา้และอาหาร
กลางวนัแก่คณะครทูีเ่ขา้อบรม มคีรคูนหน่ึงรายงานว่าในการประชุมผูบ้รหิารถงึกบัทอดสเตก้เลีย้งอาหาร
เยน็ใหแ้ก่คณะครทูัง้หมดดว้ยตนเอง อนึ่งของเลก็ๆ น้อยๆ เช่น เขม็กลดั โบว ์กระดุม เสือ้ยดึคอกลมตรา
สถานศกึษา กใ็ชเ้ป็นรางวลัได ้
 การน าโดยอยู่เบื้องหลงัได้อย่างไร ? 
 ขอ้มลูจากงานวจิยัสรปุไดว้่า ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพมวีธิกีารช่วยเหลอืครโูดยอยูเ่บือ้งหลงั
หลายวธิ ีดงันี้  
 ๑.  การให้เวลาแก่ครใูหม่ในการศกึษาแหล่งวชิาการในสถานศกึษาและในทอ้งถิน่ เช่น หนังสอื 
สิง่พมิพ์ ภาพยนตร์ อุปกรณ์ ฯ ผู้บรหิารควรชี้แจงนโยบายการใช้ หรอืขอยมืสื่อและอุปกรณ์ช่วยสอน 
ตลอดจนจ านวนที่ให้ครูใหม่ได้รู้ ให้ค าแนะน าช่วยเหลอือย่างใกล้ชดิ เพราะครูใหม่ไม่สามารถรวบรวม
หนงัสอืและอุปกรณ์การเรยีนการสอนไดค้รบครนั 
 ๒.  การใหค้รทูุกคนถอืปฏบิตัวิ่าผูเ้รยีนทุกคนจะตอ้งไดห้นงัสอือุปกรณ์การเรยีนครบถว้น ฉะนัน้
จะตอ้งส ารวจก่อนหน้าเปิดเรยีนว่า มหีนังสอื อุปกรณ์ครบถว้นส าหรบัผูเ้รยีนหรอืไม่ 
 ๓.  การจัดโอกาสให้ครูได้เข้ารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ (ในอเมริกา ครู จะเป็นผู้จ่าย
ค่าลงทะเบยีนการประชุมเอง และทางสถานศึกษาจะจดัครูสอนแทนชัว่โมงที่ขาด โดยจา้งครูสอนแทน
เวลาทีค่รขูาด จ่ายเงนิตามเวลาทีส่อน  ครเูหล่านี้เรยีกว่า ครสูอนแทน (Substitute teacher) ผูบ้รหิารที่
ชาญฉลาดจะเกบ็รายงานการอบรมพฒันาวชิาชพี  และใชเ้พื่อมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิวชิาชพี 
 ๔.  การร่วมมอืกบัครูในการเขยีนโครงการเพื่อขอทุนพฒันาสถานศกึษา  แทนทีผู่บ้รหิารจะบ่น
ซ ้าๆ เรือ่งความขาดแคลนงบประมาณในการปรบัปรงุพฒันาสถานศกึษา  ผูบ้รหิารทีม่แีนวคดิก้าวหน้าจะ



 ๑๗ 

รว่มกบัคณะครคูดิท าโครงการเพื่อพฒันาสถานศกึษา และเสนอขอทุนจากหน่วยงานต่างๆ ในทอ้งถิน่ทัง้
ภาครฐัและเอกชน 
 ๕.  การท างานกบัคณะครเูพื่อพฒันาระเบยีบและขอ้ปฏบิตัใินการสรา้งวนิัยใหแ้ก่สถานศกึษา 
ผูบ้รหิารรว่มกบัคณะครเูขยีนนโยบายและขอ้ปฏบิตัเิพื่อแกป้ญัหาความประพฤตขิองผูเ้รยีน และเมือ่มี
ปญัหาเกดิขึน้จะไดน้ ากฎระเบยีบมาใชไ้ดท้นัการณ์ 
 ๖.  การสนบัสนุนการตดัสนิใจของครเูกีย่วกบัปญัหาระเบยีบวนิยัของผูเ้รยีน ยกเวน้เมื่อขอ้ตดัสนิ
นัน้ขดัต่อกฎระเบยีบทีเ่ขยีนไว ้ ถงึแมว้ธิกีารพจิารณาตดัสนิปญัหาวนิยัของผูเ้รยีนจะมกีระบวนการทีเ่ป็น
ทางการ แต่บางกรณีการตดัสนิของครูควรจะยดืหยุ่นและค าตดัสนิไม่ควรขดักบักฎระเบยีบที่เป็นลาย
ลกัษณะอกัษร หรอืไม่ยุตธิรรมต่อผูเ้รยีน ถ้าฝ่ายบรหิารตดัสนิขดักบัคณะคร ูผูบ้รหิารและครคูวรประชุม
อภปิรายตดัสนิดว้ยกนั 
 ๗.  ตดิตามและพฒันาทกัษะการจดัการในชัน้เรยีน ครใูหมห่ลายคนตอ้งลาออกจากวชิาชพีคร ู
เพราะไมส่ามารถควบคุมระเบยีบวนิัยของผูเ้รยีนในชัน้เรยีน ผูบ้รหิารจ าเป็นตอ้งช่วยเหลอืและพฒันา
ความสามารถของครใุนการจดัการชัน้เรยีน 
 ๘.  การใหเ้วลารบัฟงัปญัหาของครเูกีย่วกบัระเบยีบวนิยัของผูเ้รยีน ในหลายกรณ ีสิง่ทีค่รู
ตอ้งการ คอื ความเขา้ใจของผูบ้รหิารในการแก้ปญัหาระเบยีบวนิัยของผูเ้รยีน   ผูบ้รหิารควรมเีวลารบัฟงั
ครแูละฟงัดว้ยความตัง้ใจเพื่อช่วยใหค้รไูดว้เิคราะหป์ญัหา และผูบ้รหิารสามารถใหค้ าแนะน าได ้
 ๙.  การจ ากดัก าหนดการประชุมคร ูการประชุมครคูวรจ ากดัใหน้้อยครัง้ มกีารประชุมเฉพาะเมือ่
จ าเป็น 
ควรประชุมกลุ่มเลก็ๆ หรอืการเขยีนขอ้ความสื่อสารภายใน (บนัทกึช่วยจ า) อาจจะช่วยมากกว่า  การ
ประชุมคร ู
 ๑๐.  การจ ากดัการพมิพร์ายงานใหล้ดน้อยลง ในบางกรณกีารพมิพร์ายงานควรเป็นงาน
ส่วนกลาง 
 ๑๑.  การใหร้างวลัดว้ยวธิทีีส่รา้งสรรค ์ในช่วงวกิฤตเศรษฐกจิและเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัในวชิาชพีครู
น้อย   ผูบ้รหิารจะพยายามหาทางจดัสรรแบบประหยดั เพื่อใหเ้กดิสสีนัในการท างาน อาจใหร้างวลัเลก็ๆ 
น้อยๆ  เช่น ของขวญัราคาไมแ่พง อาหารเครือ่งดื่ม หรอืใหเ้วลาอสิระบา้งเป็นครัง้คราว 
  
๑๐.  การแทรกแซงอย่างเหมาะสม 
 จากทีก่ล่าวมา การชมเชย การใหร้างวลั จะเป็นยทุธวธิทีีผู่บ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพใชใ้นการสรา้ง
ขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่คร ู ส่วนยทุธวธิใีหม้สี่วนรว่มและการตัง้ความคาดหวงัจะเป็นยทุธวธิใีนการ
ปรบัปรงุครใูหม้คีวามผกูพนัรบัผดิชอบในหน้าทีก่ารงานมากขึน้ ส่วนการใหม้ทีรพัยากร แหล่งวชิาการ 
และสื่ออุปกรณ์เพยีงพอ กเ็ป็นยุทธวธิชี่วยส่งเสรมิใหก้ารท างานมปีระสทิธผิลมากขึน้ แต่เนื่องจากอ านาจ
หน้าทีข่องผูบ้รหิารในฐานะผูน้ าการสอน ตอ้งส่งเสรมิการพฒันาการสอนของครู ครกูต็อ้งรูว้่าการที่
ผูบ้รหิารเขา้มาเกีย่วขอ้งกบัการสอนของครนูัน้เป็นการช่วยเหลอื มใิช่สัง่การ การแทรกแซงอยา่ง
เหมาะสม ใชว้ธิกีารแบบออ้มๆ เช่น การแนะน าเอกสารทางวชิาชพี หรอืแจกบทความเกีย่วกบั
ผลงานวจิยั หรอืบทความจากวารสารวชิาชพี หนงัสอืทีพ่มิพเ์กีย่วกบัหลกัสตูร วธิสีอน เทคนิคการสรา้ง



 ๑๘ 

วนิยันกัเรยีน ในตูจ้ดหมายคอมพวิเตอรข์องครทูุกคน หรอืการส่งเขา้ไปอบรม  และเมือ่เกดิปญัหาวกิฤต
ทีจ่ะตอ้งใหค้วามช่วยเหลอือยา่งเร่งด่วน ผูบ้รหิารจะแทรกแซงโดยตรง คอื การใหค้ าแนะน า หรอืขอ้รอ้ง
ใหค้รทู า หรอืท าในนามของคร ู ในการวจิยั พบว่า ผูบ้รหิารมกัจะเขา้แทรกแซงโดยตรงเมือ่ไดร้บัค ารอ้ง
ขอจากคร ูและเมือ่ผูบ้รหิารเขา้ไปแกไ้ขแลว้กจ็ะแจง้ผลใหค้รทูราบ 
 เรือ่งทีผู่บ้รหิารแทรกแซงโดยตรงจะมทีัง้ปญัหาการเรยีนการสอนและปญัหาทีน่อกเหนือจากการ
สอน เช่น ครผููห้ญงิคนหนึ่งรายงานผูบ้รหิารว่า ตนถูกละเมดิทางเพศจากครผููช้ายคนหนึ่ง ทนัทีท่ีท่ราบ 
ผูบ้รหิารไดด้ าเนินการแกป้ญัหาทนัท ี และตดิตามสอบถามจากครวู่ายงัถูกรงัแกเช่นนัน้อกีหรอืไม ่ การที่
ผูบ้รหิารแกไ้ขโดยทนัท ีท าใหค้รทูี่มปีญัหารูส้กึเลื่อมใสนับถอืผูบ้รหิารมาก ดงัรายงาน ‘ฉนัรูส้กึโล่งใจและ
สบายใจทีห่มดปญัหาเสยีท ี และชื่นชมครใูหญ่ทีเ่คารพปญัหาของเธอ มไิดม้องว่าเธอคดิฟุ้งซ่านหรอืยัว่ยุ
อกีฝา่ยหน่ึง’ 
 ในสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหาวกิฤต เมือ่ผูบ้รหิารเขา้แทรกแซงทนัทแีละตอ้งสัง่การ เพื่อมใิหป้ญัหา
ขยายตวัมากขึน้ ผูบ้รหิารจะอธบิายสถานการณ์ ผลทีจ่ะเกดิขึน้ และวธิกีารขัน้ตอนปฏบิตัเิพื่อแกไ้ข
ปญัหานัน้ ครรูายงานความโล่งใจทีรู่ว้่าจะปฏบิตัอิย่างไร 
 “เมือ่นกัเรยีนคนหนึ่งฆ่าตวัตาย ครใูหญ่รบีประชุมครทูัง้หมดในตอนเชา้ทนัท ีใหข้อ้มลูทีค่รทูุกคน
ควรทราบ และวธิกีารทีจ่ะพูดสื่อสารปลอบใจนกัเรยีนทัง้โรงเรยีน และการปฏบิตัติวัของคร ูนกัเรยีน และ         
การสื่อสารกบับุคคลภายนอก การประชุมท าใหฉ้ันรูว้ธิทีีป่ฏบิตัต่ิอนกัเรยีนทีต่ื่นตระหนก และตอบค าถาม
ต่างๆ ของพ่อแมผู่ป้กครอง ซึง่เป็นบุคคลภายนอกไดอ้ย่างเหมาะสม” 
 ในสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหาวกิฤต ผูบ้รหิารจ าเป็นตอ้งรบีแทรกแซงก่อนทีส่ถานการณ์จะรา้ยแรง 
แต่ในดา้นการเรยีนการสอน แมผู้บ้รหิารเหน็ว่าครสูมควรจะตอ้งปรบัปรงุ แต่จ าเป็นตอ้งใหค้วามเคารพ
ต่อการเป็นนกัวชิาชพีของคร ูผูบ้รหิารควรใชว้ธิแีนะน า ใหค้วามรู ้ส่งเขา้ฝึกอบรม น้อยครัง้นกัทีผู่บ้รหิาร
จะใชค้ าสัง่ ขอ้เสนอแนะส าหรบัผูบ้รหิารเพื่อพจิารณาการใชย้ทุธวธิ ี‘แทรกแซง/สะกดิเบาๆ’  
 ๑.  รูว้่าเรือ่งใดควรตอ้งผลกัดนัใหท้ าทนัท ี  และเรือ่งใดทีค่วรแทรกแซง    ผูบ้รหิารทีม่ ี
ประสทิธภิาพจะไมร่รีอสัง่การใหป้ฏบิตัทินัท ี  ในกรณีทีเ่ป็นสถานการณ์วกิฤตและเมื่อครขูอความ
ช่วยเหลอื ผูบ้รหิารควรใหค้วามสนใจอยา่งจรงิใจ และช่วยแนะน าขน้ตอนต่างๆ เพื่อน าไปปฏบิตัิ 
 ๒.  รูว้่าการแกป้ญัหาจะใหค้ าแนะน าอย่างไร  โดยเฉพาะเรื่องการเรยีนการสอน แทนทจีะบงัคบั
ใหค้รสูอนดว้ยวธิทีีผู่บ้รหิารตอ้งการ ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพจ าเป็นจะต้องใหค้รมูทีางเลอืกหลายๆ ทาง 
และใหม้โีอกาสท างานไดร้ว่มกบัครคูนอื่น ภาษาทีใ่ชใ้นการแนะน าควรเป็นรปูแบบค าถาม 
 ๓.  จดัใหค้รมูโีอกาสเขา้รบัการอบรมและพฒันาวชิาชพี เพื่อใหค้รสูามารถปรบัปรงุการสอนได้
ตามจุดมุง่หมายของสถานศกึษา ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพเชื่อว่าครทูุกคนจะต้องพฒันาการเรยีนรูใ้น
วชิาชพีตลอดเวลา ผูบ้รหิารใหโ้อกาสครแูลกเปลีย่นเรยีนรูข้อ้มลูทีค่รถูนดัโดยใหค้รไูดม้โีอกาสเรยีนรูซ้ึง่
กนัและกนั และเชญิวทิยากรจากภายนอกมาใหค้วามรู้ 
 ๔.  ใหโ้อกาสครไูดใ้ชว้จิารณญาณนของตนเองในการตดัสนิใจว่าจะน าเรือ่งใดทีไ่ดจ้ากการอบรม
พฒันาไปใช ้



 ๑๙ 

 ๕.  ช่วยครปูระเมนิผลการใชเ้ทคนิควธิสีอนใหม่ๆ  ครมูกัจะยตุหิรอืเลกิลม้วธิกีารสอนใหม่ๆ  
กลางคนั เพราะการใชว้ธิสีอนทีใ่หมใ่นระยะเริม่ต้นจะตอ้งใชเ้วลา และความอดทนพยายามอยา่งมาก 
ผูบ้รหิารจงึจ าเป็นตอ้งใหค้วามช่วยเหลอื โดยประเมนิจากการท างานเป็นระยะๆ 
 ๖.  ตดิตามศกึษาหาความรู ้ ขอ้มลูเกีย่วกบัหลกัสตูรและวธิกีารสอนใหท้นัสมยั และเผยแพร่
ความรูใ้หแ้ก่คร ูผูบ้รหิารในฐานะผูน้ าดา้นการเรยีนการสอน จ าเป็นตอ้งศกึษาตดิตามแนวโน้ม และขอ้มลู
ใหม่ๆ  ทางดา้นหลกัสตูรและเทคนิควธิสีอน เลอืกสรรงานเขยีนหรอืขอ้มูลวชิาชพีใหเ้หมาะแก่ครแูต่ละคน 
หรอืแต่ละกลุ่ม อนึ่งเอกสารขอ้มลูในงานเขยีนดา้นวชิาชพีทีใ่หค้รนูัน้ ผูบ้รหิารควรพจิารณาว่าตอ้งไมเ่ป็น
เรือ่งทีย่ากเกนิไป ควรเป็นเรือ่งทีเ่ขา้ใจงา่ยสามารถน ามาปฏบิตัไิด ้ และเหมาะสมกบัความตอ้งการหรอื
ปญัหาของครแูต่ละคน 
 
๑๑,  การใช้อ านาจจากต าแหน่งหน้าท่ีในทางสร้างสรรค ์
 อ านาจอย่างเป็นทางการมาจากการบรหิารทีเ่ป็นล าดบัชัน้ เฮอรเ์ซยแ์ละคณะ(Hersey,et al. ,
๑๙๗๖ หน้า ๑๒๖) ไดพ้ฒันาตน้แบบของอ านาจ ระบุว่าฐานของอ านาจม ี ๗ ฐานดว้ยกนั โดยมอี านาจ
จากต าแหน่งหน้าที ่๔ ฐาน ไดแ้ก่ อ านาจในการใหร้างวลั อ านาจในการลงโทษเมือ่ท าความผดิ อ านาจใน
หน้าทีก่ารงาน เช่น การประเมนิการรบัเขา้ท างาน การไล่ออกจากงาน  และอ านาจจากการรูจ้กับุคคลทีม่ ี
บารม ี  สาวนอ านาจในตวับุคคลม ี๓ ฐาน คอื อ านาจจากความเป็นผูช้ านาญการ อ านาจจากการเป็นผูรู้ ้
และอ านาจจากลกัษณะบุคลกิภาพ  ครสู่วนใหญ่จะไม่พอใจการใชอ้ านาจจากต าแหน่งหน้าทีม่ากเกนิไป 
ส่วนการใชอ้ านาจจากบุคลกิภาพกย็งัมผีลด ี เช่น ครพูอใจ ถา้ผูบ้รหิารเพศหญงิแสดงบุคลกิลกัษณะของ
คนใจด ีมเีมตตา ใหเ้กยีรตคิร ู(Beck, ๑๙๙๔ ; Noddings , ๑๙๙๒ ; Sergiovanni , ๑๙๙๒ ;Shakeshaft 
, ๑๙๘๗ อา้งถงึในศาสตราจารยอ์าร ี สณัหฉว ีแปล , ๒๕๔๕ : ๑๒๙) 
 
 การใช้อ านาจจากต าแหน่งหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เฮอรเ์ซยแ์ละคณะ (Hersey,et al., ๑๙๗๖ หน้า ๑๓๐) พบว่า ยิง่ครมูวีุฒภิาวะสงูเท่าใด กล่าวคอื
มปีระสบการณ์ มคีวามเตม็ใจ มคีวามสามารถ ผูบ้รหิารจะใชอ้ านาจจากต าแหน่งหน้าทีก่บัครนู้อยลง การ
ใชอ้ านาจจากต าแหน่งหน้าทีจ่ะใชไ้ดด้ใีนการเปลีย่นแปลงครทูีม่คีวามสามารถและประสบการณ์น้อย 
 จากผลงานวจิยั ครสู่วนใหญ่รายงานว่าผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพยงัคงใชอ้ านาจจากต าแหน่ง
หน้าที ่ เพยีงแต่ว่าผูบ้รหิารจะปฏบิตัต่ิอครอูยา่งใหเ้กยีรต ิ ตวัอยา่งการใชอ้ านาจจากต าแหน่งหน้าทีข่อง
ผูบ้รหิารเพื่อใหค้รปูฏบิตั ิ เช่น การย า้ว่า ครตูอ้งใชเ้วลาสอนใหเ้ตม็เวลา การทดสอบผูเ้รยีนแต่ละหอ้ง
จะตอ้งยตุธิรรมและเท่าเทยีมกนั ครตูอ้งตรงต่อเวลาและรบัผดิชอบหน้าทีต่่างๆ ในสถานศกึษา การรกัษา
ระเบยีบของสถานศกึษา และการปฏบิตังิานใหท้นัเวลา 
 ส าหรบัครกูารใชอ้ านาจจากต าแหน่งหน้าทีข่องผูบ้รหิารทีย่อมรบัได ้ คอื การมอบหมายหน้าที่
ใหแ้ก่คร ู เช่น การแต่งตัง้เป็นกรรมการในคณะท างานต่างๆ ของสถานศกึษา หรอืเวลาทีผู่บ้รหิาร
ประกาศใชห้ลกัสตูรของรฐั  ยทุธวธิกีารใชอ้ านาจจากต าแหน่งหน้าทีข่องผูบ้รหิารทีไ่ม่มกีารต่อรองหรอื
ต่อตา้นจากคร ู ผูบ้รหิารจะตอ้งท าใหค้รเูขา้ใจว่าท าเพื่อใหเ้กดิผลต่อผูเ้รยีนและสถานศกึษามใิช่เพื่อ



 ๒๐ 

ประโยชน์ส่วนตน และกรณทีีเ่ป็นการตดัสนิใจขัน้สุดทา้ย แต่ตอ้งหลงัจากไดข้อ้มลูรายละเอยีดจากคร ู
แลว้ผูบ้รหิารจงึอธบิายถงึสิง่ทีต่อ้งท าต่อไปแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งมกีารรายงานดงันี้  
 “ครใูหญ่ขอใหค้รทูุกคนสื่อสารกบันกัเรยีนอย่างสรา้งสรรค์” 
 “ครใูหญ่มอบหมายงานใหค้รทู าอย่างเท่าเทยีมกนั” 
 “ครใูหญ่ไมต่อ้งการใหป้รบันักเรยีนสอบตกเพราะไมส่่งการบา้น ครใูหญ่ขอใหค้รพูดูคุยกบัเดก็ 
ตดิต่อผูป้กครองใหพ้บครใูหญ่ ครจูะตอ้งหาทางช่วยเดก็ทุกวธิก่ีอนทีจ่ะเดก็สอบตก” 
 “ครใูหญ่ขอใหค้รเูขยีนจดหมายถงึผูป้กครองของเดก็นักเรยีน และรายงานเชงิสรา้งสรรคท์ุก ๖ 
สปัดาห”์ 
 “ครใูหญ่ของฉนัเป็นคนมัน่คง และยตุธิรรมมากในความสมัพนัธก์บัครแูละนกัเรยีน เธอจะเชญิครู
ผูน้ัน้ไปพบทีห่อ้งท างานและบอกใหป้ฏบิตัติามกฎระเบยีบ ถา้ท าไมไ่ดเ้ธอจะหาคนอื่นมาท าแทน ฉนัรูส้กึ
มัน่ใจและปลอดภยัทีเ่หน็ว่ามกีารรกัษาระเบยีบอย่างแน่วแน่” 
 งานวจิยักล่าวถงึ ผลกระทบจากการใชอ้ านาจของผูบ้รหิารในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการ
สอนของคร ู รอ้ยละ ๖๐ มคีวามรูส้กึด ี โดยบรรยายความรูส้กึว่า สบาย ปลอดภยั ได้รบัการสนบัสนุน
ส่งเสรมิ ส่วนครทูีรู่ส้กึไม่ดบีรรยายว่า เมือ่ไดร้บัค าสัง่จากการใชอ้ านาจของผูบ้รหิารจะรูส้กึไมพ่อใจ จน
เมือ่ไดร้บัฟงัเหตุผลของผูบ้รหิารความรูส้กึน้ีจงึเปลีย่นไป เช่น ครคูนหน่ึงไมพ่อใจแผนงานของผูบ้รหิารที่
ครไูมใ่ส่วนรว่มในการวางแผน แต่เมือ่ไดศ้กึษาเหตุผลและหลกัการของผูบ้รหิารพบว่าจะช่วยการเรยีน
ของนกัเรยีนได ้ เธอกเ็หน็ชอบดว้ยและยอมเปลีย่นแปลง ส่วนอกีรอ้ยละ ๔๐ รายงานว่ามผีลกระทบ
ในทางไมด่ ีคอื ครรููส้กึโกรธ ไมพ่อใจ รูส้กึถูกบบีบงัคบั บางคนถงึกบักล่าวว่า การใชอ้ านาจของผูบ้รหิาร
แสดงถงึความคดิความรูส้กึของผูบ้รหิารว่า ครยูงัดอ้ยความสามารถ คดิไมเ่ป็น จดัเวลาไมเ่ป็น ขาดความ
รบัผดิชอบ กฎระเบยีบต่างๆ ทีผู่บ้รหิารประกาศออกมานัน้เป็นการควบคุมครู 
 การลงชื่อเวลาไป – กลบั   เป็นเรือ่งทีค่รบู่น บางทผีูบ้รหิารเป็นคนเกบ็ใบลงชื่อทนัทีท่ีข่ดีเสน้
แดงว่ามาสาย ครทูีม่าสายต้องเขา้ไปลงเวลาทีค่รใูหญ่ ท าใหค้รรููส้กึอดึอดั 
 การส่งแผนการสอนใหผู้บ้รหิารทุกสปัดาห ์ ถงึแมจ้ะเป็นระเบยีบของส านกังานการศกึษาประจ า
พืน้ที ่แต่ครกูไ็มพ่อใจและรูส้กึว่าเป็นการใชอ้ านาจของผูบ้รหิาร 
 
 การเลือกใช้อ านาจท่ีเกิดจากต าแน่งหน้าท่ี 
 ถงึแมข้อ้มลูจากการวจิยัพบว่า การใชอ้ านาจของผูบ้รหิารมผีลในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมครู
แต่กม็คีรทูีม่คีวามรูส้กึไมพ่งึพอใจ คดิต่อตา้นขดัแยง้ เพราะฉะนัน้การใชอ้ านาจจากต าแหน่งหน้าทีจ่งึควร
จะตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงั โดยมขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 
 ๑.  การท างานโดยสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการสรา้งประสทิธผิล    ปีเตอร ์(Peter , ๑๙๘๗ 
หน้า ๑๓๕) แนะน าใหผู้บ้รหิารก าจดักฎระเบยีบทีส่ ัง่การควบคุม และสภาพทีไ่มใ่หเ้กยีรตกินั มไิด้
หมายความว่าจะสรา้งความไรร้ะเบยีบในการบรหิาร แต่ผูบ้รหิารจะตอ้งสรา้งกฎระเบยีบส าหรบัครบูาง
คนทีไ่ม่รูจ้กัควบคุมดแูลตนเอง 
 ๒.  ในกรณทีีต่อ้งมกีฎระเบยีบหรอืนโยบายทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิาน ควรก าหนดนิยามหรอื
ขอบเขตในลกัษณะทีเ่ป็นจรรยาบรรณ  
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 ๓.  ใหค้รมูสี่วนรว่มในการก าหนดนโยบายออกกฎระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบั ตลอดจนการปฏบิตั ิครจูะ
รูส้กึต่อตา้นกฎและระเบยีบของสถานศกึษาน้อยลง การใหค้รมูสี่วนร่วมในกรวางกฎระเบยีบน้ีจะได้
ประโยชน์ ๒ ประการ คอื ครจูะรูส้กึภาคภูมใิจในความเป็นวชิาชพีครทูีไ่ดร้ว่มคดิ ร่วมอภปิราย ความรูส้กึ
ต่อตา้นจะลดน้อยลง และครจูะรูส้กึว่าเป็นกฎระเบยีบทีค่รคูดิตัง้ขึน้มามใิช่ของผูบ้รหิารฉะนัน้ครจูะรกัษา
กฎระเบยีบ และแกป้ญัหากนัเอง เช่น ระเบยีบทีต่อ้งส่งแผนการสอนทีล่ะเอยีดใหผู้บ้รหิารทุกสปัดาห ์
คณะครกูต็อ้งมาหารอืกนั ว่ามีกระบวนการใดท่ีจะต้องกระท าเพ่ือให้แน่ใจว่าครไูด้เตรียมการสอน
จริงๆ โดยลดเวลาการเขียนให้มาก เช่น การตรวจสอบด้วยวาจา หรือปรบัการเขียนแผนการ
สอนให้สัน้และย่อลง หรือการให้เพ่ือครชู่วยนิเทศการสอนซ่ึงกนัและกนั การให้เสรีภาพครไูด้
ร่วมสร้างกฎและระเบียบ ครกูจ็ะต้องสร้างกลไกในการตรวจสอบด้วย 
 ๔. การใชอ้ านาจตอ้งพจิารณาจงัหวะเวลาทีเ่หมาะสม นกัทฤษฎบีรหิารแบบสถานการณ์ให้
ขอ้แนะน าว่า การใชอ้ านาจจากต าแหน่งหน้าที ่ ผูบ้รหิารควรตระหนกัถงึวุฒภิาวะของคร ู นัน่คอื ความ
เตม็ใจและความสามารถของครทูีจ่ะปฏบิตัไิด ้ ครทูีม่คีวามสามารถและประสบการณ์น้อยอาจตอ้งการ
ค าแนะน าเชงิชีน้ าและการก ากบัดแูลการปฏบิตังิานอยา่งใกลช้ดิ เช่น ครทูีส่่งแผนการสอนอย่างด ี เป็นที่
พอใจในช่วง ๓ เดอืนแรกทีส่ถานศกึษาเปิด ผูบ้รหิารอาจให้ท าแผนการสอนทีย่อ่ลง และส่งเดอืนละครัง้
แทนทีจ่ะเป็นสปัดาหล์ะครัง้ ในการปฏบิตังิานของครคูวรพจิารณาใหแ้ตกต่างกนัเป็นรายบุคคล เช่น ครทูี่
ลาบ่อย มาสายบ่อย หรอืท าแผนการสอนไมด่ ี ควรมหีลกัฐานไวเ้พื่อใหผู้บ้รหิารไดป้ฏบิตัต่ิอครเูป็น
รายบุคคล 
 
๑๒.  บคุลิกภาพของผูบ้ริหาร (กระจกเงาส่องภาพท่ีควรจะเป็น) 
 ในงานวจิยันี้มคีรเูป็นจ านวนมากทีก่ล่าวถงึบุคลกิภาพของผูบ้รหิารมผีลกระทบต่อการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของคร ู ครมูคีวามเหน็ว่าผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพจะมบีุคลกิภาพของความเป็น
ผูน้ า และมพีฤตกิรรม เจตคตคิ่านิยม ทีต่วัผูบ้รหิารเองต้องการใหค้รมู ีหรอืกล่าวสรปุง่ายๆ คอื ผูบ้รหิาร
เป็นแบบอยา่ง เป็นตน้แบบพฤตกิรรมและทศันคตทิีค่าดหวงัใหค้รมู ี
 ในการศกึษาประสทิธภิาพของผูบ้รหิาร บุคลกิภาพเป็นลกัษณะทีย่อมรบักนัว่าเป็นส่วนส าคญั 
ผูบ้รหิารบางคนมบีุคลกิภาพทีจ่งูใจ เป็นทีร่กัใครช่อบพอและเปิดเผย ผู้บรหิารเช่นนี้มลีกัษณะเป็นผูน้ า 
อทิธพิลทีเ่กดิจากบุคลกิภาพส่วนตวัของผูบ้รหิารจนท าใหเ้ป็นทีเ่ชื่อมัน่นบัถอืของผูต้าม นกัทฤษฎดีา้น
บรหิาร เรยีกว่า อ านาจจากความศรทัธา (referent power) ถา้กล่าวอยา่งหนกัแน่นบางคนเรยีกว่า 
บารมี (charisma) (บุคลกิภาพผูน้ าทีม่คีวามยดึมัน่ในอุดมการณ์ และมคีวามสามารถในการพดูสื่อสาร 
และพลงัทีอ่ยูภ่ายในอนัเขม้แขง็สามารถแสดงใหผู้อ้ื่นเหน็ไดท้ัง้ทางวาจาและการกระท า จนท าใหผู้ค้น
เลื่อมใสศรทัธาและปฏบิตัติาม) 
 ในการวจิยั พบว่า บุคลกิภาพของผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพจะมลีกัษณะเด่น ๓ ประการ คอื ๑) 
ความซื่อสตัย ์ ๒) การมองโลกในแงด่ ี ๓) ความเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น  
 ลอเลอร ์ (lawler , ๑๙๘๔ หน้า ๑๔๒) อธบิายว่าครทูีม่กีารศกึษาดจีะไดร้บัผลสะทอ้นจากบารมี
ของผูบ้รหิารน้อยกว่าครทูีไ่ดร้บัการศกึษาน้อย ฉะนัน้การฝึกอบรมพนกังานใหม้ทีกัษะสงูในองคก์ร การ
โน้มน้าวจงูใจดว้ยบารม ียอ่มไดผ้ลน้อยกว่าการใชค้วามสามารถและความช านาญการ 
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 ในสายตาคร ู ผูบ้รหิารในงานวจิยัทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นผูน้ าทีม่จีรยิธรรม 
(เกณฑม์าตรฐานจรรยาบรรณของสมาคมผูบ้รหิารสถานศกึษา ในอเมรกิา ปี ๒๕๑๙ (๑๙๗๖) มขีอ้หนึ่ง
ระบุว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาจะตอ้งยดึสวสัดกิารและผลประโยชน์ของผูเ้รยีนเป็นหลกั ในการตดัสนิใจใน
การปฏบิตัทิุกอย่าง) แนวคดิส าคญัทีไ่ดจ้าการวจิยัเสนอหลกัว่า “จดุมุง่หมายสงูสุดทีย่ทุธวธิต่ีางๆ ที่
ผูบ้รหิารใชเ้พื่อใหเ้กดิผลสะทอ้นในการเปลีย่นแปลงคร ูคอื สิง่ทีด่ทีีสุ่ดทีส่ถานศกึษาจะใหแ้ก่ผู้เรยีน” 
 
 ตวัอย่างรายงานของครเูก่ียวกบับคุลิกภาพของผู้บริหาร 
 “ครใูหญ่มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอโรงเรยีน เธอสนุกกบัการท างาน ซึง่คณะครมูองเหน็ไดช้ดัเจน เธอ
เผชญิปญัหาและการทา้ทายใหม่ๆ  ไดทุ้กวนั ฉนักพ็ยายามจะเป็นอย่างเธอ ปีน้ีฉนัไมเ่บื่อกบัการมา
โรงเรยีน ตอนเชา้พอนาฬกิาปลุกฉนักข็มขีมนัลุกขึน้ทนัท”ี 
 “ท าฉนัพลอยเป็นคนมองโลกในแงด่ดีว้ย” 
 “ครใูหญ่ของฉนัไมห่ลอกลวง เธอจะไมพ่ดูกบัเราอย่างหนึ่งแลว้ท าอกีอยา่งนึ่ง” 
 “ครใูหญ่ของเราปฏบิตัต่ิอคณะครอูยา่งจรงิใจ ตรงไปตรงมา ท่านจะบอกจดุดจีดุดอ้ยของคร ู และ
ช่วยครแูกป้ญัหาทุกเรือ่งทีเ่กดิขึน้ ลกัษณะของครใูหญ่เช่นนี้ท าใหฉ้ันเป็นคนใจกวา้งและตรงไปตรงมากบั
นกัเรยีน และครอูื่นๆ ตามไปดว้ย” 
 “ครใูหญ่ของฉนัเป็นคนทีเ่หน็อกเหน็ใจ และมคีวามยดืหยุน่ในการท างาน เช่น เมือ่ฉนัตอ้งลางาน
เพราะสมาชกิในครอบครวัป่วยตอ้งเขา้โรงพยาบาล นอกเหนือจากหน้าทีแ่ลว้ ครใูหญ่ยงัช่วยเหลอืฉนั
อยา่งเตม็ที ่ ท าใหฉ้นักลบัมาท างานไดด้ว้ยความเรยีบรอ้ย ฉนัรูส้กึว่าไดร้บัการปฏบิตัติอบจากครใูหญ่
ดว้ย         ความเมตตาและใหเ้กยีรต ิ  ท าใหฉ้ันกลายเป็นคนทีเ่มตตาใจกวา้ง  ช่วยเหลอืนกัเรยีนเป็น
รายบุคคลดว้ย” 
 “ความมนี ้าใจเอือ้อาทรของครใูหญ่ช่วยใหเ้กดิความสามคัค ี ความอบอุ่นในคร ู ครรูว่มมอืกนัและ
เอือ้อาทร ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั” 

การมองโลกในแง่ดี ความซ่ือสตัย ์ และความเอ้ืออาทรของผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพ จะ
ปรากฏให้เหน็ในปฏิสมัพนัธป์ระจ าวนัระหว่างผู้บริหารกบัครแูละผู้เรียน สะทอ้นใหเ้ป็นค่านิยม 
ส าหรบัครทูีม่ปีระสทิธภิาพกค็วรจะมบีุคลกิภาพและค่านิยมเช่นเดยีวกบัผูบ้รหิาร ครไูดเ้รยีนรูจ้าก
ตน้แบบ ผูบ้รหิารจงึเป็นดงักระจกเงาทีส่่องใหค้รเูหน็สิง่ทีค่วรท า 

เมือ่ผูบ้รหิารแสดงตวัใหป้รากฏแก่สายตาของครมูากเท่าใด ยิง่เป็นโอกาสใหแ้สดงแบบอยา่ง
พฤตกิรรมทีม่ปีระสทิธภิาพไดม้ากขึน้เท่านัน้ ซึง่งานวจิยัในระยะหลงัๆ ชีใ้หเ้หน็ว่าการปรากฏตวัของ
ผูบ้รหิารจะสมัพนัธก์บัผลของการน านวตักรรมและเทคนิควธิสีอนใหม่ๆ  มาใช ้ เช่น การเดนิตามระเบยีง
ระหว่างเปลีย่นชัว่โมงเป็นการสื่อสารใหค้รแูละผูเ้รยีนรูว้่าผูบ้รหิารใหค้วามสนใจเกีย่วกบัวนิยัของผูเ้รยีน 
การปรากฏตวัตามหอ้งเรยีนกแ็สดงถงึความสนใจและคาดหวงัในเรือ่งการเรยีนการสอนของครแูละ
ผูเ้รยีน ดงัรายงานของครตู่อไปนี้ 

“ถงึแมก้ารเยีย่มชัน้เรยีนของครใูหญ่ท าใหฉ้นักลวัมาก แต่ฉนักช็อบเพราะช่วยใหฉ้นัตัง้ใจ
ท างาน” 

“เพราะไมรู้ว้่าครใูหญ่จะมาเยีย่มชัน้เรยีนเมื่อไร ฉนัเลยตอ้งเตรยีมการสอนอยา่งดตีลอดเวลา” 



 ๒๓ 

“ท าใหฉ้นัไดท้ดลองใชว้ธิสีอนใหม่ๆ  ทีฉ่นัไมเ่คยสนใจมาก่อน เช่น การท ากจิกรรมนอกหอ้งเรยีน 
การศกึษานอกสถานที”่ 

“การเยีย่มชัน้เรยีนของครใูหญ่ ท าใหฉ้นัเริม่คดิถงึบทบาทในฐานะคร ู และการทีจ่ะตอ้งสรา้ง
คุณภาพในการสอนของฉนัใหด้ขีึน้” 

 
 
ข้อมลูจากงานวิจยั พบว่าผูบ้ริหารท่ีมีจริยธรรมยึดหลกัดงัต่อไปน้ี 
๑.  ไมก่งัวลกบัประสทิธภิาพมากเกนิไปจนละเลยเรือ่งอารมณ์ ความรูส้กึ ความมนี ้าใจความเอือ้

อาทรเป็นพืน้ฐานหลกัของผูน้ าทีม่จีรยิธรรม ถงึแมคุ้ณลกัษณะน้ีของผูน้ าจะพฒันาไดด้ว้ยการฝึกดแูล
สนใจ แต่ในการคดัเลอืกผูบ้รหิาร คุณลกัษณะน้ีตอ้งเป็นเรือ่งแรก ตามมาดว้ยความสามารถในการจดัการ 
และภาวะผูน้ าในการเรยีนการสอน 

๒.  ฝึกมองโลกในแงด่ใีหม้ากขึน้ เซลกิแมน (Seligman , ๑๙๙๑ หน้า ๑๕๕) แนะน าว่าเรา
สามารถมเีจตคตมิองโลกในแงด่ ี โดยฝึกอธบิายเหตุผลของความส าเรจ็และความลม้เหลวของชวีติ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่เราควรเรยีนรูว้่าเรือ่งรา้ยและวกิฤตทัง้หลายเป็นเรือ่งไมถ่าวร เป็นเรือ่งพเิศษ และเกดิ
จากภายนอก ถงึแมก้ารเรยีนรูก้ารมองโลกในแงด่เีป็นเรือ่งยาก แต่ผลลพัธจ์ากการมองโลกในแงด่มีี
มากมายอเนกอนนัต์ 

๓.  ปรากฏตวั และพงึตระหนกัว่าพฤตกิรรมของผูบ้รหิารจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นมาตรฐาน และ
ผูบ้รหิารตอ้งเป็นตวัอยา่งหรอืตน้แบบทีเ่หมาะสม ผูบ้รหิารเป็นกระจกเงาบานใหญ่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็
พฤตกิรรมทีถู่กตอ้งทีค่วรเป็น เพราะฉะนัน้ผูบ้รหิารตอ้งระมดัระวงัมใิหพ้ฤตกิรรมถูกต าหนิ หรอืเป็นที่
ด่างพรอ้ย ผูบ้รหิารตอ้งจรงิใจเมือ่มปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น ค่านิยมของผูบ้รหิารแสดงออกตรงกนัทัง้การพดู
และการกระท า ดงันัน้ภาระและบทบาทของผูบ้รหิารในฐานะเป็นกระจกเงาบานใหญ่จงึหนกัหนามาก 

 
 
 
       มถุินายน  ๒๕๕๖ 
 
 
 

เอกสารท่ีน ามาสรปุเป็นบทความน้ี 
 อาร ี สณัหฉว,ี ศาสตรจารย.์ “ครใูหญ่คอืแรงจงูใจ (Bringing out the Best in Teachers : What 
Effective  Principle Do) ”  แปล Joseph  Blase และ  Peggy  C. Kirby เขยีน , กรมวชิาการ 
กระทรวงศกึษาธกิาร , ๒๕๔๕. 

 
 


