บทบาทผูบริหาร แรงจูงใจ และสมรรถนะของครูที่มีผลตอการปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดีของครูโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร
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ครู เปนบุคคลที่สําคัญ ในการเปนตนแบบใหแกนักเรี ยน เยาวชน และบุคคลทั่ว ไป ดัง นั้นถาครู เป น
ตนแบบที่ดี ผลที่ตามมาก็ดีไปดวย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของ บทบาทผูนําแบบ
ผูรับใช การบริหารจัดการที่ดีของผูบริ หาร แรงจูง ใจและสมรรถนะของครู ที่มีตอการปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีของครู โดยใชระเบียบวิจัยทั้ง เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิง ปริ มาณดําเนินการ
โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากคณะครูโ รงเรี ยนในเครื อคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชาร ตร จํานวน
521 คน จาก 11 โรงเรี ยน แล ววิเคราะห ขอมูลโดยใชเทคนิควิเ คราะหขอมู ลดวยแบบจํ าลองสมการ
โครงสร าง (structural equation modeling: SEM) โดยโปรแกรมสําเร็ จรู ปลิสเรล (LISREL) การวิจัยเชิ ง
คุณภาพดําเนินการโดยการสัมภาษณครูโรงเรี ยนในเครื อภคินีเซนต ปอล เดอ ชาร ตร จํานวน 11 คน
ดวยแบบสอบถามปลายเปด
จากการวิจัย พบวา การปฏิบัติต นเปน แบบอยา งที่ดีข องครู ขึ้น กับ แรงจูง ใจของครู การ
บริ หารจัดการที่ดีของผูบริ หาร บทบาทของผูนํา แบบผูร ับ ใช และสมรรถนะของครู ตามลํา ดับ
ดัง นั้นแรงจูง ใจของครู จึง มีความสําคัญมาก แตการบริ หารจัดการที่ดีของผูบริ หารและบทบาทผูนํา
แบบผูรั บใชมีอิทธิพลตอแรงจูง ใจของครู มากเชนกัน ผูบริ หารจึง ตองปฏิบัติตนตามบทบาทหนา ที่
สง เสริ มและสนับสนุนใหครู มีแรงจูง ใจโดยเฉพาะอยางยิ่ง คาครองชีพ สวัสดิการ และความสะดวก
ในการทําหนาที่ เพื่อครู จะสามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีไดอยางเต็มที่
ขอคนพบดังกลาวชี้ใหเห็นวาแรงจูงใจของครูมีอิทธิพลสูงสุดตอการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่
ดีของครู ซึ่งการปฏิบัติตนเปนแบบอย างที่ดีของครูประกอบดวย การปฏิบัติพันธกิจ การปฏิบัติตน และ
คุณธรรมของครู แตทั้ง หมดนี้ขึ้น กับการบริ หารจัดการที่ดี ของผูบ ริ หาร ดัง นั้ นผูบริ ห ารจึง ตองให
ความสําคัญอยางมาตอการสงเสริมกําลังใจของครู
คําสําคัญ: บทบาทผูบริหาร แรงจูงใจ สมรรถนะของครู การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของครู
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Abstract
Teacher is an important model for students, youth and people. Therefore if teacher
model are good, their result will be good too. This research has a purpose for studying
the influence of the servant leadership, the good management of the administrators,
Teacher’s motivation and Efficacy which have continued to behave as a good model of
teacher. Using the methodology approaches which are qualitative research and
quantitative research by the questionnaires. Data were collected from 521 teachers
from 11 schools in Sister Saint Paul of Chartres Schools. Data were analyzed using
equation structural modeling: SEM, with LISREL software. Quantitative research is
using interview with two open-ended questions with 11 teachers.
From the research found that the exemplary performance of teachers are affect
from the servant leadership roles, good management of the administrators, teachers’
motivation and efficacy affecting. The motivation is the most influential teachers, the
good management of the administrators and servant leadership roles has both direct
and indirect influence the rear down but these are important because the teachers’
motivation stems from two factors and teachers’ efficacy affecting depends on the role
of administrators as well. Thus, the administrators are critical and influential teachers.
Such findings suggest that the motivation of teachers has influence their
practice as a role model. The good example of a teacher includes the practice mission,
the implementation to conduct and ethics teacher but this all depends on the
administrators, so they need to boost ethics of teachers.
Keywords: administrator role, motivation and teachers’ efficacy, exemplary
performance
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ความสําคัญของปญหา
สังคมไทยใหความสําคัญ ตอ อาชีพครู จึงกําหนดใหมีวันครูขึ้น ซึ่งจอมพล ป.พิบูลสงคราม
อดีตนายกรัฐมนตรี ไดเริ่มใหมีวันครูขึ้นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500 เพราะ
เห็นวา ครูเ ปน บุค คลสํา คัญ ที่เ สีย สละ เปน แสงสวา งสอ งทางชีวิต และถา ยทอดความรู
ดังนั้นเพื่อ ใหทุกคนไดมีโอกาสแสดงความกตัญ ูและเคารพสักการะครู จึงไดมีประเพณี
ระลึก บุญ คุณ ครูตั ้ง แตนั ้น เปน ตน มา (สํ า นัก งานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแหง ชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2537) ทําใหนักเรียนบรรลุเปาหมาย (Rockoff, 2003) เปนคนมีศักยภาพ
และสมรรถนะที่พึงประสงค นอกจากสิ่งแวดลอมและความเปนอยูที่ดีแลว สิ่งสําคัญอีกประการ
หนึ่ง คือ การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของครู เพราะครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ
ใหเจริญมั่นคง และกอนที่จะพัฒนาบานเมืองใหเจริญได นั้นจะตองพัฒนาคน ซึ่งไดแกเยาวชน
ของชาติเสียกอน จึงสามารถชวยกันสรางความเจริญใหแกชาติตอไปได(อภิรัตนดา ทองแกมแกว,
2551) ครูมีปญ หาในการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของครู มีสัมพันธภาพไมดีกับนักเรียน
ไมไดรับการสนับสนุนจากหัวหนา มีความเครียดในงาน มีทัศนคติไมดีตอ งาน พรอมที่จะ
ลาออกจากงาน ซึ่งผูบริหารจะตอ งสนับสนุนสงเสริม เพิ่มแรงจูงใจ ใหครูมีความสัมพันธท่ี
ดีกับผูบริหาร เพื่อ นครู และนักเรียน (วราภรณ ธนะสุริยะเกียรติ, 2551) ครูรอยละ 62 ทอใจ
เพราะครูสวนใหญ ขาดความมั่นใจในวิชาชีพ อั นเปนผลมาจากสภาพการปฏิบัติพันธกิจที่
หนัก การขาดแรงจูงใจในเชิงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (อมรวิช ช นาครทรรพ, 2550)
ดังนั้นแรงจูงใจของครูจึงมีความสําคัญ มากที่จะชวยใหการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของ
ครูประสบความสําเร็จ เพราะเมื่อ ครูมีแ รงจูง ใจ ก็จ ะดึง ความสามารถออกมาใช (Fryer,
2011) ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยตางๆที่มีผลตอ การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่
ดีข องครูซึ ่ง เปน เรื ่อ งที ่ม ีค วามสํ า คัญ อยา งยิ ่ง เรื ่อ งหนึ ่ง ของผู บ ริห ารโรงเรีย นและ
สถาบันการศึกษาตางๆเพื่อ ใหครูปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีอ ยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคและขอบเขตการวิจัย
เพื่อศึกษาอิทธิพลของบทบาทผูนําแบบผูรับใช การบริหารจัดการที่ดีของผูบริหาร แรงจูงใจ
และสมรรถนะของครู ที่มีผลตอการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของครู โรงเรียนในเครือ คณะ
ภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร และขอบเขตการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะครูโรงเรียนในเครือคณะภคินี
เซนตปอล เดอ ชารตร
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การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยนี้ไดทบทวนวรรณกรรมในประเด็นที่เกี่ยวของ ดังนี้
การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของครู (exemplary teachers, EXEMPLAR) คือ การทํา
หนาที่ของตนอยางดีตามหลักจรรยาบรรณซึ่งประกอบดวยการปฏิบัติพันธกิจ การปฏิบัติตน
และคุณธรรมของครู พันธกิจของครูคือการสอนที่มีประสิทธิภาพ หมายถึงสอนใหนกั เรียนเกิด
การเรี ยนรูตามความถนัดและความสามารถ นัก เรียนสามารถนําความรูไปประยุก ตใชใ น
ชีวิตประจําวันได (เขียน วันทนียตระกูล, 2548) ครูทําทุกอยางไดเพื่อ หวังใหนักเรียนประสบ
ความสําเร็จในชีวิต มีงานทํา เปนคนดีของสังคม ครูคอยติดตามความสําเร็จของนักเรียน ครูมี
ความสุขใจ เมื่อ นักเรียนแตล ะคนประสบความสําเร็จ (ศุภณัฐ จันทรอ่ํ า, 2548) New Jersey
Department of Education (2004) ไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของครู
ไว 3 ประการคือ (1) การมีความรู (2) การจัดการ และ(3) การปฏิบัติพันธกิจ การมีความรูคือ
เขาใจองคความรูที่สําคัญ ที่นําสูประสิทธิผลในการปฏิบัติ การจัดการคือ พฤติกรรมในการ
ติดตอสัมพันธและบุคลิกในการวางตน และการปฏิบัติพันธกิจ คือการกระทําที่แสดงออกวาทํา
อยางผูมีความรูซึ่งประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ตัว ดังนี้
1) การปฏิบั ติพันธกิจของครู (teachers’ mission, TMISSION) คือ การทําหนาที่ใ น
อาชีพครูซึ่งหมายถึงการสอนนั่นเอง กอนอื่น การเปนครูตอ งเริ่มจากการเตรียมใจใหรักและ
ศรัทธาในวิช าชีพครู ภาคภูมิใ จในอาชีพครู และตอ งเรียนรู การทํ าหนา ที่ของครู สิ่ งที่เป น
หนาที่หลักในอาชีพครูคือ หนาที่การสอนนักเรียนใหสามารถเรียนรู ไดรับองคความรูตาม
มาตรฐานของหลักสูตร (เจษฎา เนตรสวาง, 2551) สิ่งสําคัญ ในการปฏิบัติพันธกิจของครูคือ
การมีความรูความเขา ใจเปา หมายของการจัดการศึ กษาและหลั กสู ตรขั้นพื้ นฐาน สามารถ
วิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล จัดการเรียนการสอนที่เนน ผูเรียน
เปนสําคัญ รูจักใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองและผูเรียน ทําวิจัย
ทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน, 2550)
2) การปฏิบัติตนของครู (teachers’ mannerism, TMANNER) คือลักษณะการวางตัวของ
ครูตอหนาทุกคน หรือพฤติกรรมที่แสดงออกใหทุกคนรับรู ครูตามแบบแผนพฤติกรรมตาม
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จรรยาบรรณครู คือครูซึ่งรักและเมตตาศิษย ใหความเอาใจใสชวยเหลื อ สงเสริม ใหกําลั งใจ
ในการศึกษาเล าเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา ตามความตอ งการ ความถนัด ความสนใจของ
นักเรียน (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2539) การปฏิบัติตนของครูที่เปนการสงเสริม การ
กระทําตางๆของนักเรียนทางดานบวก คือ การสนับสนุนทักษะการอยูในสังคม การขจัดความ
โกรธ ความขัดแยงในสังคม จัดเตรียมกิจกรรม ควบคุม สรางเสริมกิจวัต รประจําตางๆอยางมี
ประสิทธิภาพ ลดโอกาสพฤติกรรมในทางลบ สงเสริมนิสัยที่ยืดหยุน การแกปญหาสังคม การ
ควบคุมอารมณ ชวยนักเรียนใหคนพบเอกลักษณของตนเอง ใหความเคารพในความแตกตาง
และความตองการของผูอื่น หาโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาอยางเต็มที่ในความสามารถและ
พรสวรรคของนักเรียนแตละคน (Mackenzie, 2008)
3) คุณธรรมของครู (teachers’ ethics, TETHICS) คือหลักปฏิบัติที่เหมาะสมต อสถานภาพ
ของความเปนครู เชน คุณธรรมเกี่ยวกับการใหการอบรมสั่งสอนนักเรียน ซึ่งครูจะตองมีความ
รัก ความจริงใจ ใหการสั่งสอนโดยไมปดบังความรู สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2539) ได
กําหนดจรรยาบรรณครูไววา ครูตอ งรักและเมตตาศิษย ไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอ ความ
เจริญ ทางกาย สติ ปญ ญา จิต ใจ อารมณ และสั งคม หมายถึ งไม นํา ปมดอ ยมาล อ เลี ยนไม
ประจาน ไมพูดจาหรือกระทําใดๆ ที่เปนการซ้ําเติมปญหาหรือขอบกพรอง ไมนําความเครียด
มาระบาย ไมวาจะดวยคําพูด หรือสีหนาทาทาง ไมทํารายรางกาย ไมเปรียบเทียบฐานะความ
เปนอยู ไมลงโทษเกินกวาเหตุ ไมจัดหรือปลอยปละละเลยใหสภาพแวดลอ มเปนอั นตราย ไม
ซ้ําเติมนัก เรียนที่เรี ยนชา ไม ขัดขวางการแสดงออกที่สรางสรรค ไม ตั้งฉายาในทางลบให
นักเรียน ไมแสวงหาประโยชนจากนักเรียน ซึ่งนักการศึกษาของรัฐไอดาโอ (Idaho) พบวาการ
เตรี ยมสิ่ง แวดล อ ม ความเปนอยูที่ ดี ทํา ให นัก เรี ยนบรรลุ ถึ งการเป นคนที่ มีศั กยภาพ เป น
พลเมืองที่มีประสิทธิภาพ และยังตระหนักวานักเรียนตองการแบบอยาง จึงไดบัญญัติคุณธรรม
จริยธรรมของครูไววา ไมวาการกระทํา การพูด การสอน ตอ งเปนตัวอยางใหนักเรียน และ
สงเสริมใหมีความเคารพ วัฒนธรรม ความเชื่อที่แตกตาง รวมทั้งสรางสังคมที่ดี จัดใหนักเรียน
ไดเรียนรูหลักประชาธิปไตย โดยกําหนดเปนนโยบายและพันธกิจของโรงเรียน (Idaho State
Department of Education, 2009)
บทบาทผูนําแบบผูรับใช (servant leadership, SERLEAD): ผูนําแบบผูรับใชเปน
ลักษณะของผูนําที่มีความรักดวยใจที่บริสุทธิ์ ใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน ดวยการใหความ
ชวยเหลือและการใหบริการ ซึ่งการบริหารงานอยางผูนําแบบผูรับใชนี้ พระเยซูเจ าพระศาสดา
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ของคริสตศาสนา ไดกระทําเปนแบบอยาง พระองคเสด็จมาเพื่อ รับใชทุกคน โดยการเทศน
สอนและสละชี วิต ของพระองคแ กเ พื่อ นมนุษ ยด วยความรัก คํ าสั่ งสอนของพระองคใ น
หนังสือพระคัมภีร พระองคสอนวาใครที่ตอ งการเปนหัวหนา ตอ งเปนผูรับใชผูอื่ น (Good
New Bible, 1994) ทามาซี่ (ทามาซี่,อาร.เจ. 2009) ใหความเห็นวา ทฤษฎีบทบาทผูนําแบบ
ผูรับ ใช เปน ผูนํ าที่ ไม คิด ถึ ง ตนเอง ไม ใช อํ า นาจหนา ที่ใ นการสั่ง การ คิด ถึ ง ผลประโยชน
สวนรวม ใหคุณคาในความเปนมนุษย เคารพศักดิ์ศรี ยอมตัวเปนผูรับใช ใหบริการ มีทัศนคติ
ที่แตกตางจากผูนําอื่นๆ ซึ่งประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ตัว ดังนี้
1) การเป นผู ส นั บสนุ น (supporter, SUPPORT) คื อการช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ส งเสริ ม
เพื่อใหครูทํางานดวยความสบายใจ มีความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติพันธกิจ สิ่งที่ผูบริหาร
สามารถทําไดคือ การสงเสริมใหมีการอบรมเพิ่มพูนความรูในงานและวิชาชีพ จัดหาวัสดุ
อุ ป กรณ ในการสอน ให งบประมาณในการจั ด กิ จกรรมต างๆในการทํ า งาน ให เวลา ให
คําปรึกษา รับฟงปญ หา ลดภาระงานดานเอกสาร เพื่อ ใหครูไดทําการสอนอยางเต็มที่ คอย
ชวยเหลือในดานตางๆตามความจําเปน (อารี สัณหฉวี, 2545) ความสําเร็จของผูบริหารขึ้นอยู
กับผูรวมงาน ดังนั้นผูบริหารจึงตองพัฒนาความเขมแข็ง และสงเสริมคุณสมบัติความเปนผูนํา
ในตัวผูรวมงานดวย โดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาความคิดสรางสรรค เพราะการมอบอํ านาจ
ใหผูรวมงานคือการสรางความสําเร็จใหโรงเรียนดวย (สมใจ รักษาศรี, 2549)
2) การใหบริการ (service provider, SERVICE): บทบาทแรกของผูนําแบบผูรับใชคือ
การวางวิสัยทัศนที่ผูนําจะตองทําความเขาใจกับผูรวมงานวาทุกคนกําลั งมุงไปในทิศทางใด
ตองการประสบความสําเร็จในเปาหมายใด หลังจากนั้นบทบาทผูนําแบบผูรับใชคือ คอยชวย
ใหผูอื่นทํางานไดสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว โดยใหคําปรึกษาดูแลวาผูรวมงานตอ งการอะไร
ที่จะทําใหงานดีกวาเดิม และดําเนินตามครรลองของวิสัยทัศนตั้งไว (ตวงทอง สรประเสริฐ,
2550) ผูนําแบบผูรับใช สงเสริม สนับสนุน ฟงดวยความเขาใจ เอาใจใส เห็นอกเห็นใจผูอื่ น
เยียวยารักษาผูมีความทุกข ความเจ็บปวด ใหการแบงปน ไมบังคับแตโนมนาวใหผูอื่ นเห็น
ดวย มีกรอบความคิดในการนํา มองการณไกล มีใจเที่ยงตรง ทําใหผูอื่ นไวใจได ยอมรับทุก
คน สรางหมูคณะในความเปนหนึ่งเดียว (Spears, 2004)
3) การสอนงาน (coaching, COACHING): การสอนงานคื อ การที่คนสองคนใหความ
ชวยเหลือคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนพัฒนาการทํางานของซึ่งกันและกันหรือคนใดคนหนึ่ง
(Richards, & Farrell, 2010) เปนกระบวนการปฏิสัมพันธที่ผูบริหารหรือ หัวหนามุงที่พัฒนา
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ความสามารถหรือแกไขผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลดี (กมลวรรณ รามเดชะ, 2551) ควรให
ทุกคนรูสึกถึงคุณคาของตนเอง ที่เปนสวนหนึ่งและเปนเจาของงานที่ตนทํา ใหทุกคนรวมคิด
รวมทํา รวมตัดสิน ดังนั้นผูบริหารจะตองมีความเชื่อมั่นและไวใจผูรวมงาน รวมทั้งใหอํ านาจ
ในการตัดสินใจ จะทําใหเกิดพลัง มีแรงจูงใจ สรางขวัญและกําลังใจ สรางความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน ซึ่งผูบริหารจะตองสอนงานครูในการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ใหรูและเขาใจรายละเอี ยด
ของงาน (อารี สัณหฉวี, 2545)
การบริหารจัดการที่ดีของผูบริหาร (good governance, GOODGOVE): การบริหารจัดการที่
ดีเปนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน สิ่งสําคัญอยูที่การมีประชาธิปไตย ซึ่งมีหัวใจสําคัญคือ การมี
เสรีอยางอิสระในการเลือกตั้ง มีขบวนการของกฎเกณฑที่ยุติธรรม มีอิสระในการพูดและการ
กระทํา มีความโปรงใส ทําทุกอยางเพื่อประชาชน (Dobriansky, 2003) เปนการบริหารจัดการ
เพื่อ ใหเกิ ดประโยชนสูงสุดแก สวนรวม ยึดหลั กความยุติธรรม มีความโปรงใสที่สามารถ
ตรวจสอบได ประสานประโยชนรวมกันระหวางระบบราชการ เอกชน และประชาชน (สุภวร
รณ พั น ธุจั น ทร , 2009) การบริ ห ารจั ด การที่ ดี คื อ การนํ าหลั ก ธรรมมาบูร ณาการในการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร เพื่อใหบรรลุเปาหมาย มีประสิทธิภาพสูง (พระภาวนาวิสุทธิคุณ,
2547) ซึ่งประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ตัว ดังนี้
1) กฎเกณฑ/กฎระเบียบ (regulation, REGULA) เปนการปฏิบัติอ ยางถู กตอ งตาม
กรอบของกฎเกณฑหรือ กฎระเบียบของหนวยงาน ไมเลื อ กปฏิบัติ ไมลํ าเอี ยง มีการปฏิบัติ
อยางเสมอภาคและเปนธรรมกับทุกคนเทาเทียมกัน ทุกคนอยูภายใตกฎเกณฑหรือ กฎระเบียบ
เดียวกัน (UNESCAP, 2009) ปราศจากการบริหารจัดการที่ดี สิทธิ มนุษยชนก็ ไมไดรับ ความ
เคารพและปองกันในเรื่อ งการดํารงชีวิตอยู เพราะการบริหารจัดการที่ดีและสิทธิมนุษยชน
สัมพันธสงเสริมซึ่งกันและกันในการลดชองวางระหวางชนชั้นใหเล็ กลง (Papagianni, 2007)
หลักกฎเกณฑ/กฎระเบียบตองเปนธรรมแกทุกคน และมีความเปนสากล ซึ่งเปนที่ยอมรับของ
ทุกคน (สมหวัง วิทยาปญญานนท, 2550)
2) การมีสว นร วม (participation, PARTICIP): การบริ หารโรงเรียนให เกิด ผลและ
กาวหนา ผูบริหารตองเปดโอกาสใหคณะครูและบุคลากร รวมคิด รวมทํา รวมแลกเปลี่ยน รวม
ประเมินผล รวมวิจารณ (ชัยวงศ ชวนะรักษ, 2550) ผูบริหารเปนบุคคลสําคัญในการรักษาและ
กระตุนผูรวมงาน เพื่อ ใหเกิดการเปลี่ ยนแปลงพัฒนา ซึ่งกอ ใหเกิ ดผลลั พธที่ดีที่เกิดขึ้นกั บ
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นักเรียน แตการเปลี่ยนแปลง พัฒนาจะเกิดขึ้นไดตอ งไดรับความรวมมือ จากทุกฝาย คือ การ
บริหารจากบนลงลางและจากล างขึ้นบน และความรวมมือ ในระดับราบของทุกฝายที่อ ยูใน
องคกรเดียวกัน (Salisbury, & McGregor, 2005)
3) ความโปรงใส (transparency, TRANSPA) เปนการทํางานที่เปดเผย สามารถชี้แจง
ที่มาที่ไปไดวากําลั งทําอะไร ไมมีความลั บ (สุภวรรณ พันธุจันทร, 2009) มีการตรวจสอบ
ความถูกตอง เปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา เพื่อชวยแกปญหาการทุจริตและคอรัปชั่น สื่อมี
บทบาทในการตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงาน โดยการนําเสนอขาวสารใหสังคม
ไดรับทราบ (UNESCAP, 2009) การปกครองที่เปนมาตรฐานถื อ วาเปนคุณธรรมที่สําคัญ คือ
การตรวจสอบไดหรือการมีความโปรงใส สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียนตองโปรงใส ตรวจสอบได ถานักเรียนสามารถทําขอสอบได
แตไมสามารถเผชิญชีวิตอยางดีได ถือเปนความผิดพลาดอยางยิ่ง (Sachs, 2011)
แรงจูงใจของครู (teachers’ motivation, TMOTIVA): แรงจูงใจเปนสิ่งที่กระตุนใหบุคคล
เกิดการกระทํา ซึ่งเกิดจากสิ่งเราทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้นๆ วินัย เพชรชวย (2545) ได
เสริมวาแรงจูงใจเปนพลังที่ริเริ่ม กํากับพฤติกรรมและการกระทําของบุคคลหรือ สิ่งตางๆ ซึ่ง
ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย อันเกิดจากความตองการ (needs) พลังกดดัน (drives) หรือความ
ปรารถนา (desires) ที่ พ ยายามเพื่ อ ให บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ถ า บุ ค คลนั้ น มี
ความสามารถ ไดรับ การสนับสนุนจากสภาพแวดล อ มของงาน และไดรับ แรงจูงใจอยา ง
เพียงพอแลว ก็จะไดรับผลการปฏิบัติงานที่สูงและบรรลุตามเปาหมายที่บุคคลนั้นๆไดตั้งไว
การสรางแรงจูงใจถือวาเปนหัวใจสําคัญของการบริหารการปฏิบัติงาน แรงจูงใจของครู มี
ผลตอการทํางานที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาโรงเรียน เพราะครูเปนผูที่นํานโยบาย ปรัชญา
รวมทั้งวั ตถุ ประสงค ในการเรี ยนรู และทั กษะสูการเรี ยนของนั กเรี ยน (Ofoegbu, 2004) ซึ่ ง
ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ตัว ดังนี้
1) แรงจูง ใจภายนอก (extrinsic motivation, EXMOTIVA) คือ สิ่ง ที่ทํา ใหเ กิด
แรงจูงใจในการทํางานของครู เพื่อ ใหครูไดสอนอยางเต็มที่ เชน การลดงานดา นเอกสาร
การใหค วามยอมรับ และยกยอ ง การรับ ฟง ดว ยความเอาใจใส การจัด ตารางเวลาให
เหมาะสม ไมมีงานมากเกินไป จัดกิจกรรมสัมพันธนอกองคกรบาง และใหรางวัล ผูกระทํา
ความดี (Swinton, 2009) แรงจูงใจภายนอกยังมีอีกหลายอยางที่สามารถจัดใหแกครูอ าทิ เรื่อ ง
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อาหารกลางวัน คาเดินทางไปสัมมนา บานพักอาศัย ชั่วโมงในการสอนตอ วัน ตอ สัปดาห
จํานวนนักเรียนในหองเรียน อุปกรณในการสอน และการฝกอบรมในดานตางๆ ซึ่งองคการ
UNESCO (United Nation Education, Scientific and Culture Organization) ไดศึกษาวิเคราะห
ไว (UNESCO, 2006)
2) แรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation, INMOTIVA) เปนสิ่งที่เกิดจากภายในตัว
บุคคลนั้นกับการปฏิบัติพันธกิจ เชน ความรูสึกในความสําเร็จ ความทาทายของพันธกิจ การ
พัฒนาความสามารถจากการทํางาน หรือสิ่งที่ผลักดันจากภายในตัวบุคคลซึ่งอาจจะเปนเจตคติ
ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณคา ความพอใจ สิ่งตางๆเหลานี้มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมคอนขางถาวร (เดชบดินทร, 2551) ผูบริหารตองบอกนโยบายในการดูแลเอาใจใส
ในคุณคาของคนและการทํางาน โดยเชื่อมโยงระหวางคาตอบแทนที่ครูคาดหวัง และผลของ
การปฏิบัติพันธกิจของครู และใหคาตอบแทนตามผลพันธกิจที่เปนธรรม (Ololube, 2002)
สมรรถนะของครู (teachers’ efficacy, TEFFICA) คือการรับรูถึงความสามารถของ
ตนเองในการที ่จ ะทํ า กิจ กรรมอยา งใดอยา งหนึ ่ง ซึ ่ง ผู ที่มีส มรรถนะจะมีค วามอดทน
อุตสาหะไมทอถอยงายๆ ทําใหประสบความสําเร็จไดในที่สุด (Wagner, 2007) สมรรถนะของครู
ยังหมายถึ งความรู ทักษะ ประสบการณที่จําเปนสําหรับอนาคต ที่แสดงออกดวยการกระทํา
ซึ่งมีสี่ดานที่สําคัญ คือ ความสามารถดานหลั กสูตร ความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต
ความสามารถดานสังคมและวัฒนธรรม และความสามารถทางดานอารมณ (Selvi, 2010) คน
ที่มีสมรรถนะยังมีความสุขุมเยือกเย็น แมมีความลํ าบาก เมื่อ เผชิญ กับ ปญ หามัก หาทางออกที่
หลากหลายดวยความพยายามในการปฏิบัติพันธกิจตางๆ แมคนอื่ นไมเห็นดวยก็ยังทํา ให
บรรลุ เปาหมายได จัดการกับเหตุการณที่ไมคาดหมายไดอ ยางมีประสิทธิภาพ เมื่อ มีค วาม
ยุง ยากก็ห าวิธีแ กไ ขไดเ สมอ และสามารถทําใหบรรลุ เป าหมายได ไมวา อะไรจะเกิดขึ้ น
(Schwarzer, & Jerusalem, 1993) ซึ่งประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ตัว ดังนี้
1) ความรูทางวิชาการ (academic knowledge, ACADEMIC) คือ การเขาใจความคิด
รวบยอด โครงสราง อุปกรณ ตัวชี้วัดความรู การเขาใจหลักสูตร ความรูในวิชาที่สอน เพื่อ จะ
อธิบายใหนักเรียนเขาใจ (Schulte, 2008) ครูตอ งสอนวิชาความรูและพัฒนาบุคลิ กภาพของ
นักเรียนไปพรอมๆกัน โดยรับคําแนะนําจากผูบริหารและครูอาวุโส ทําใหเกิดการคิดรวมกัน
อยางสรางสรรค โดยยึด โครงสรางทางวิชา ออกแบบการเรีย นการสอนและกิจกรรมการ
เรียนรูใหเ ขากั บความสามารถของนั กเรีย น และมอบหมายงานใหนั กเรีย นทํา เพื่อ พัฒนา
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ความรูและบุคลิกภาพควบคูกันไป (Ferguson, 2004) ครูตอ งมีศาสตรที่จะสอน และศาสตร
การสอน คือครูตองติดตามความกาวหนาของวิชาที่จะถายทอด จากหนังสือ เอกสาร สื่อ ตางๆ
ตลอดจนเขารวมประชุมรับความรูความคิดใหมๆ ครูมีความรูเทานั้นยังไมพอ ครูยังตอ งมี
ความรูเรื่องการถายทอดวิชาดวย โดยศึกษา คนควา ใหทันตอ ความกาวหนาของศาสตรการ
สอน เพื่ อ อธิ บ าย ถ า ยทอดให นั ก เรี ย นเข า ใจสาระต า งๆ (สํ า นั กงานคณะกรรมการการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
2) ทักษะการสอน (teaching skill, TSKILL) เปนความสามารถในเชื่อมโยงความรูเกา
การนําเสนอความคิด ทฤษฏี ความรู วิธีการถาม การประมวลความคิ ด การตั้งสมมุติฐานการ
ประเมินและพัฒนาหลักสูตร มาเปนกรอบความรูโดยรวม (Schulte, 2008) ซึ่งครูตองมีความรูใน
การเชื่อมโยงสิ่งตางๆภายในหองเรียน ใหประสานเขาดวยกัน ใหนักเรียนสามารถอยูรวมกัน
รวมทั้งการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู (Narvaez, & Lapsley, 2008) การจัดระบบหองเรียน
การดูแลพฤติกรรม รวมทั้งการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีผลตอการชวยลดพฤติกรรมที่กาวราว
ของนักเรียน ใหมีความสนใจเรียนดีขึ้น ครูตองวางแผนที่จะสรางบรรยากาศในชั้นเรียน เพื่อลด
พฤติก รรมที่ ไม เหมาะสมและเพิ่ม พฤติก รรมที่ ดี ให นัก เรี ยน ช วยให นั กเรีย นเกิด การเรีย นรู
ประสิทธิภาพของครูจะสูงขึ้นตามผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนดีขึ้น (Oliver, & Reschly, 2007)
3) ความสัมพันธของครูกับนักเรี ยน (teacher-student interaction, INTERACT) เปนการ
ติดตอสื่อสาร การทํางานรวมกัน การแบงปนทางความคิดแกกันและกัน ซึ่งครูและนักเรียน
ควรมีความสัมพันธที่ดีตอ กัน เพื่อ ชวยใหเกิดทัศนคติท่ดี ี ความสัมพันธของนักเรียนที่ควรมี
ตอ ครูคือ การใหความเคารพและเชื่อ ฟง ไวใจวาครูมีความปรารถนาและสงเสริมในสิ่งที่ดี
ใหแกนักเรียน ทําตามขอ บังคับและกฎระเบียบ สวนครูควรมีความสัมพันธตอ นักเรียนใน
ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การรักและเมตตา หวังดีตอนักเรียน การพัฒนานักเรียน
ใหมีความกาวหนาทั้งดานการเรียนและพฤติกรรมที่พึงประสงคตางๆ ชวยใหผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนสูงขึ้น (Kabbalah and Education, 2008) ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน มีผล
ตอ พฤติกรรมของนักเรียน เพราะพฤติกรรมตางๆของครู ไมวาจะเปนการปฏิบัติตน กิริยา
ทาทาง น้ําเสียง อารมณค วามรูสึก สง ผลกระทบโดยตรงตอ นัก เรีย น ถา นัก เรีย นอยูใ น
โรงเรียนเปนเวลา 2-3 ปขึ้นไป พฤติกรรมของครูก็กลายเปนพฤติกรรมของนักเรียน เพราะ
นักเรียนเลี ยนแบบของครูไดงาย (Olotude, 2009)
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จากการทบทวนวรรณกรรม ทําใหไดตัวแปรที่ใชในการวิจัยครบถวน สามารถนํามา
สรางกรอบแนวความคิดและสมมติฐานการวิจัยไดดังภาพ 1
แรงจูงใจภายนอก
(EXMOTIVA)

การเปน
ผูสนับสนุน
(SUPPORT)

การเปนผู
ใหบริการ
(SERVICE)

บทบาทผูนาํ แบบ
ผูรับใช

แรงจูงใจภายใน
(INMOTIVA)

แรงจูงใจของครู

การปฏิบัติ
พันธกิจของครู

(TMOTIVA)

(SERVLEAD)

(TMISSION)

การเปนผู
สอนงาน
(COACHING)

การปฏิบัตติ นเปน
แบบอยางที่ด ีของ
ครู (EXEMPLAR)

หลักกฎเกณฑ/
กฎระเบียบ

คุณธรรมของครู
(TETHICS)

(REGULA)

หลักการมี
สวนรวม
(PARTICIP)

การปฏิบัติตนของ
ครู (TMANNER)

สมรรถนะของ
ครู (TEFFICA)

การบริหารจัดการที่
ดีของผูบริหาร
(GOODGOVE)

หลักความ
โปรงใส

ความรูทาง
วิชาการ

(TRANSPA)

ทักษะการสอน
(TSKILL)

(ACADEMIC)

ความสัมพั นธของครู
กับนักเรียน
(INTERACT)

ภาพ 1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการศึกษา

จากกรอบแนวความคิดนี้ สามารถเขียนเปนสมมติฐานการวิจัยได 3 ชุดคือ
1) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีข องครูขึ้นอยูกับ (ก) แรงจูงใจของครู (ข) บทบาท
ผูนําแบบผูรับใช (ค) การบริหารที่ดีของผูบริหาร (ง) สมรรถนะของครู
EXEMPLAR=ƒ (TMOTIVA, SERVLEAD, GOODGOVE, TEFFICA).......... 1
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2) แรงจูงใจของครูขึ้นอยูกับ (ก) บทบาทผูนําแบบผูรับใช (ข) การบริหารจัดการที่ดี
ของผูบริหาร
TMOTIVA=ƒ (SERVLEAD, GOODGOVE)……………………….................. 2
3) สมรรถนะของครูขึ้นอยูกับ (ก) แรงจูงใจของครู (ข) บทบาทผูนําแบบผูรับใช (ค)
การบริหารจัดการที่ดีของผูบริหาร
TEFFICA= ƒ (TMOTIVA, SERVLEAD, GOODGOVE)……………………… 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
แนวทางการวิจัย ใชทั้งแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ สําหรับแนวทาง
การวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและคํา
นิยามปฏิบัติการ เปนขอคําถามของแตละตัวแปรประจักษ แลวนําไปเก็บจากคณะครูโรงเรียน
ในเครือ คณะภคินีเซนตปอล เดอ ชาร ตร จํานวน 521 คน จาก 11โรงเรียน ซึ่งรายการข อ
คําถามแตล ะขอ ของแบบสอบถามนั้ น มีก ารใหน้ําหนักโดยใชก ารวิเ คราะหปจจั ย (factor
analysis) กอนนําเอารายการขอคําถามมารวมกันเปนมาตรวัดตัวแปร มีการหาความเชื่อ ถื อ ได
ของมาตรวั ดโดยการทดสอบ(pre-test) ใชกับกลุ มตั วอยางที่มีคุ ณสมบัติใกล เคียงกับกลุ ม
ตัวอยา งซึ่ งผู วิจัย จะเก็ บข อ มู ล ในการวิ จัย และมี การหาค าความเชื่ อ ถื อ ไดทางสถิ ติ ไดค า
coefficient alpha ที่ระดับ 0.65–0.90 ซึ่งถื อ วามาตรวัดมีความเชื่อ ถื อ ได
สวนแนวทางเชิงคุณภาพ ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเจาะลึกคณะครูโรงเรียนใน
เครือคณะภคินีเซนต ปอล เดอ ชารตร จํานวน 11 คน โรงเรียนละ 1 คนจากโรงเรียนที่ไปเก็ บ
ขอ มูล เชิ งปริ มาณ แต เปนคนละคนกั บคนที่ ใหข อมู ลเชิงปริมาณ สั มภาษณ เกี่ ยวกั บบทบาท
ผูบริหารในดานการเปนผูนํ าแบบผูรับใชและการบริหารจัดการที่ดี ในสวนของครูสัมภาษณ
เกี่ยวกับแรงจูงใจและสมรรถนะของครู เพื่อนําขอมูลที่ไดมาสนับสนุนขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ
จากขอมูลที่ได(ตาราง 1) แสดงใหเห็นวาคณะครูที่เปนกลุ มตัวอยาง สวนมากรอ ยละ
85 เปนครูผูหญิง เพราะโรงเรียนในเครือคณะภคินี ฯ บางโรงเรียนเปนโรงเรียนหญิ งล วน จึง
ทําใหมีครูผูชายนอย ครูเกือบครึ่งหนึ่งสอนในระดับชั้นประถมศึกษา รองลงมาคือ ครูระดับ
มัธยมตน ซึ่งโรงเรียนในเครือฯบางโรงเรียนก็ไมมีมัธยมปลาย มีการศึกษาอยูในระดับปริญญา
ตรีเปนสวนใหญ (รอยละ 84.1) เพราะในปจจุบันครูตองมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกคน และ
ตองมีใบประกอบวิชาชีพครู จึงจะบรรจุเปนครูได อายุการทํางานอยูระหวาง 1-10 ป เกือบครึ่ง
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ของครู เปนครูเกาซึ่งมีอายุการทํางานตั้งแต 11 ปขึ้น ไป ชี้ใหเห็นวาครูมีความรักโรงเรียนใน
เครือคณะภคินีฯ

ตาราง 1 คุณสมบัติทวั่ ๆไปของครู (n=521)
คุณสมบัติ

อัตราสวนรอย
84.8

เพศ : หญิง
สอนระดับชั้น
อนุบาล

15.7

ประถมศึกษา

41.3

มัธยมศึกษาตอนตน

24.4

มัธยมศึกษาตอนปลาย

18.6

การศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี

1.7

ปริญญาตรี

84.1

สูงกวาปริญญาตรี

13.6

อื่นๆ

.6

อายุการทํางาน
1-10 ป

49.1

11-20 ป

33.7

21-30 ป

13.9

31-40 ป

3.2

สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณครูในสวนการวิจัยเชิงคุณภาพ สรุปไดดังนี้
ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของครู: ครูสอนตามหลักสูตรโดยจัดกิจกรรมให
สอดคล อ งกับเนื้อ หาที่สอน เพื่ อ ใหนักเรี ยนเขาใจและมีความรูมากขึ้ น มีการฝ กคุณธรรม
จริยธรรม ครูจะตอ งเปนตัวอยางและเนน เรื่อ งคุณ ธรรม ใหนัก เรีย นมีค วามซื่อ สัต ยต อ
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ตนเอง ขยัน อดทน ครูตองสรางความมั่นใจใหนักเรียนวาความสําเร็จไมไดขึ้นกับการศึกษา
เทานั้น แตขึ้นกับความสามารถ การฝกฝนจนเชี่ยวชาญและความเพียร จะทําอะไรตอ งรูจริง
ฝกทําจนชํานาญ ครูตองสอนใหนักเรียนรูจักตนเอง มีความคิดสรางสรรค
ดานบทบาทผูนําแบบผูรับใช: ผูบริหารจะตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนกวาง มีเปาหมายที่จะ
พัฒนาโรงเรียน มีการเปนผูนําที่กล าคิด กล า ทํา กล าตัดสินใจ อยูบ นเหตุผลที่ถู กตอ ง เป น
แบบอยางที่ดี สนับสนุนและสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ และบริหารงานใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว มีการชี้แจงรายละเอียด และเปาหมายของการทํางานใหชัดเจน เปน
ที่ปรึกษา เวลาครูมีปญหาสามารถชวยเหลือ
ดานการบริหารจัดการที่ดีของผูบริหาร: ผูบริหารที่ดีตองรูจักใชอํานาจใหเหมาะสม
มีความสุจริต มีความยุติธรรมอยูบนรากฐานของคุณธรรม เกงในการบริหารคนและบริหารงาน
รูจักครองใจผูรวมงาน เปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็น ยอมรับในความคิดและวางใจในการ
ทํางานของครู ทําทุกอยางเพื่อโรงเรียน พรอมที่จะช วยเหลือและแกปญหารวมกันในทุกเรื่ อง มี
ความรอบรู สามารถใหคําปรึกษาและเสนอแนะแนวทางที่ดี มีมนุษยสัมพันธที่ดี
ดานแรงจูงใจของครู: ใหกําลั งใจดวยการพูด ใหความชว ยเหลือ ในดา นวัต ถุ ใหสิท ธิ
ในการลาหยุด ในกรณีที่มีอ าการปว ยมากๆ ใหร างวัล ครูที่ส อนนาน ครูที่ตั้ง ใจทํา งาน
และครูที่ทําประโยชนเพื่อ สวนรวม พาครูไ ปทัศ นศึก ษาตา งประเทศ เพื่อ ใหค รูม องเห็น
โลกที่กวางกวาเดิม จะไดนํากลั บมาพัฒ นาโรงเรีย นใหเ จริญ ขึ้น การที่ครูล าออกไปสอบ
บรรจุเขาโรงเรียนของรัฐ ลึกๆก็คือเรื่องสวัสดิการ
ดานสมรรถนะของครู: ครูจะตองประพฤติตนดีทั้งดานวิชาการและดานชีวิต ในดาน
วิชาการครูตองฝกฝนตนใหมีความชํานาญในดานความรูและวิธีสอน พัฒนาตนเองอยูเสมอ
ครูตองรักการสอน รักที่จะใหทั้งดานวิชาการและดานชีวิต ครูตอ งยอมรับการเปลี่ ยนแปลง
รูทันเหตุการณในโลกปจจุบัน รับผิดชอบตอ งานที่ไดรับมอบหมาย เสียสละ อดทน มีความ
เขาใจและยอมรับนักเรียนแตละคน ใหโอกาสและเวลาแกนักเรียน มองนักเรียนในดานบวก
ครู ต อ งมี เ ทคนิ ค ในกระบวนการสอนที่ แ ปลกใหม ทั น สมั ย ใช สื่ อ การเรี ย นการสอนที่
เหมาะสมกับวัย ทําใหนักเรียนสนใจอยากที่จะเรียนรูมากขึ้น ครูตองเปนทั้งพอและแม เห็นถึ ง
ความตองการของนักเรียน รับฟงและชวยแกปญ หาดวยความเอาใจใส สนใจกับสุขภาพทั้ง
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ทางดานรางกายจิตใจตลอดจนอารมณและความรูสึกของนักเรียน สอนการอยูรวมกับผูอื่ น
การรูจักเสียสละและชวยเหลือสังคม
สวนขอมูลเชิงปริมาณ พบว า บทบาทผูนําแบบผูรับใช ครูใหความสําคัญ ในดานการ
สอนงานมากที่สุด รองลงมาคือการเปนผูใหบริการและ การเปนผูสนับสนุน สวนการบริหาร
จัดการที่ดีของผูบริหาร สิ่งที่คณะครูใหความสําคัญ มากที่สุดคือ หลั กกฎเกณฑ/กฎระเบียบ
รองลงไปคือความโปรงใส และการมีสวนรวม ในดานแรงจูงใจของครู ครูใหความสําคัญ แก
แรงจูงใจภายนอกมากกวาแรงจูงใจภายใน สวนดานสมรรถนะของครู ครูใหความสําคัญ มาก
ที่สุดในเรื่องทักษะการสอน รองลงมาคือความสัมพันธของครูกับนักเรียน สวนลํ าดับสุดทาย
คือความรูดานวิชาการ สวนปจจัยสุดทายการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของครู เรื่อ งที่ค รู
ใหความสําคัญ มากที่สุดคือ คุณธรรมของครู รองลงมาคือ การการปฏิบัติพัน ธกิจ ของครู
และปฏิบัติตนของครูตามลําดับ (ตาราง 2)
ตาราง 2 ขอคนพบเบื้องตนเกี่ยวกับตัวแปรที่ใชในการศึกษา (n=521)
ตัวแปร
บทบาทผูนําแบบผูรับใช
การเปนผูสนับสนุน
การเปนผูใหบริการ
การเปนผูสอนงาน
การบริหารจัดการที่ดีของผูบริหาร
หลักกฎเกณฑ/กฎระเบียบ
หลักการมีสวนรวม
หลักความโปรงใส
แรงจูงใจของครู
แรงจูงใจภายนอก
แรงจูงใจภายใน
สมรรถนะของครู
ความรูดานวิชาการ
ทักษะการสอน
ความสัมพันธของครูกับนักเรียน
การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของครู
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คา
เฉลี่ย

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คา
ต่ําสุด

คา
สูงสุด

คา
เบ

คา
โดง

29.1
30.3
30.4

5.91
5.83
5.70

7.65
10.92
7.79

40.31
42.11
42.30

-.75
-.59
-.80

.337
.196
.660

33.1
29.9
31.9

6.85
7.00
7.25

9.73
4.77
4.30

45.20
44.76
45.39

-.71
-.66
-.66

.293
.373
.516

26.6
2.3

6.27
.319

6.20
.05

51.24
2.91

-.60
-.70

.521
.531

8.3
18.6
18.2

1.41
2.99
3.66

3.56
6.63
5.62

11.37
23.90
24.35

-.47
-1.32
-1.09

.037
1.88
1.11
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การปฏิบัติพันธกิจของครู
การปฏิบัติตนของครู
คุณธรรมของครู

42.5
35.0
46.5

6.71
6.03
7.27

15.06
10.79
14.66

56.32
48.62
60.25

-.821
-.703
-.988

.859
.437
1.59

การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของครูขึ้นกับปจจัยใด มีอิ ทธิพลทางตรงทางออ ม
อยางไร ผูวิจัยไดเสนอภาพและตารางดังตอ ไปนี้

Standardized solution
Chi-Square=177.03, df= 055 P-value=0.00000, RMSEA=0.065

ภาพ 2 อิ ทธิพลทางตรงและทางอ อ มที่สงผลตอ การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของครู
จากภาพ 2 บทบาทผูนําแบบผูรับใช การบริหารจัดการที่ดีของผูบริหาร แรงจูงใจของครูและ
สมรรถนะของครูลวนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของครู โดยแรงจูงใจของ
ครูมีอิทธิพลมากที่สุดถึงแมจะมีอิทธิพลเฉพาะทางตรงเทานั้น สําหรับการบริหารจัดการที่ดี
ของผูบริหารและบทบาทผูนําแบบผูรับใชมีผลทั้งทางตรงและทางอ อ มซึ่งมีอิ ทธิพลลดหลั่ น
กันลงมา ก็มีความสําคัญยิ่ง เพราะแรงจูงใจของครูขึ้นตอสองปจจัยนี้ และสมรรถนะของครูยงั
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ขึ้นกับ บทบาทผู บริห ารเชนเดียวกันด วย ดังนั้น ผูบริ หารจึงเปนบุ คคลที่สํา คัญ มากต อ การ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของครู ซึ่งสามารถอานคาจากตาราง 3 ดังนี้

ตาราง 3 ผลรวมอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลทางตรงและทางออมตอการปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีของครู
ตัวแปรแฝงภายนอก

ตัวแปรแฝงภายใน

ตัวแปร

อิทธิพล บทบาทผูนํา การบริหารจัดการ แรงจูงใจ สมรรถนะ
แบบผูรับใช ที่ดีของผูบ ริหาร ของครู
ของครู
0.13
0.12
0.39
0.22
การปฏิบัติตน ทางตรง
0.12
0.17
เปนแบบอยาง ทางออม
0.25
0.29
0.39
0.22
ที่ดีของครู ผลรวม
แรงจูงใจ
ของครู

ทางตรง
ทางออม
ผลรวม

0.23
0.23

0.45
0.45

-

-

สมรรถนะ
ของครู

ทางตรง
ทางออม
ผลรวม

0.12
0.12

0.20
0.20

0.03
0.03

-

จากตาราง 3 เมื่ อ พิ จารณาอิ ทธิ พลทางตรงและทางอ อ มพบวา การปฏิ บัติ ตนเป น
แบบอยางที่ดีของครูไดรับอิทธิพลจากแรงจู งใจของครูมากที่สุด รองลงมาตามลํ าดับคือ การ
บริหารจัดการที่ดีของผูบริหาร บทบาทผูนําแบบผูรับใช และ สมรรถนะของครู แรงจูงใจของ
ครูไดรับอิทธิพลจากการบริหารจัดการที่ดีของผูบริหารมากที่สุด รองลงมาคือ บทบาทผูนํา
แบบผูรับใช แตไมรับอิทธิพลจากสมรรถนะของครู ทายสุดสมรรถนะของครูไดรับอิ ทธิพล
จาก การบริหารจัดการที่ดีของผูบริหารมากที่สุด รองลงมาคือ บทบาทผูนําแบบผูรับใช และ
แรงจูงใจของครู ตามลําดับ
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จากการวิจัยเชิงปริมาณประกอบกับการวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย ได
ขอ คนพบและมีขอ เสนอแนะ สรุปไดดังนี้
ข อคนพบที่ 1: การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของครูขึ้นอยูกับแรงจูงใจของครู การ
บริหารจัดการที่ดีของผูบริหาร บทบาทผูนําแบบผูรับใช และสมรรถนะของครู ตามลําดับ
ขอเสนอแนะ: ครูจะตองไดรับแรงจูงใจทั้งภายนอก และภายในอยางเหมาะสม เชน
ไดรับเงินเดือ นตามวุฒิและความสามารถ มีสวัสดิการเทียบเทาหรือ มากกวาหนวยงานอื่ น
ไดรับการยอมรับ ความไววางใจและทํางานตรงความสามารถหรืองานที่ทาทาย
ข อคนพบที่ 2: แรงจูงใจของครูขึ้นอยูกับการบริหารจัดการที่ดีของผูบริหารมากที่สุด
รองลงมาคือบทบาทผูนําแบบผูรับใช แตไมขึ้นอยูกับสมรรถนะของครู
ข อเสนอแนะ: ผูบ ริหารจะต อ งมีค วามยุ ติธ รรม ปฏิบั ติต นเปน แบบอยา ง โดยยึ ด
ระเบียบและกฎเกณฑ มีความโปรงใส บริหารแบบมีสวนรวม สอนงาน สงเสริม สนับสนุน
ใหครูไดปฏิบัติหนาที่ดวยความสะดวกและสบายใจ
ข อคนพบที่ 3: สมรรถนะของครูขึ้นกับการบริหารจัดการที่ดีของผูบริหารมากที่สุด
รองลงมาคือบทบาทผูนําแบบผูรับใช และแรงจูงใจของครูตามลําดับ
ขอเสนอแนะ: ผูบริหารจะตอ งสนับสนุนใหครูไดมีโอกาสศึกษา เพื่อ พัฒนาตนเอง
อยางสม่ําเสมอ ไดศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะในการทํางานและไดเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆใน
การสอน พรอมทั้งจัดใหมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอตอการใชงาน
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