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ภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
The Servant Leadership of School Administrator Under Loei Primary
Education Service Area Ofﬁce 1
วิศรุต ศรีประเสริฐ1
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดินาภรณ นันที2
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุขุม พรมเมืองคุณ3
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา 2) เปรียบเทียบ
ภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามตําแหนงและขนาดโรงเรียน กลุมตัวอยางที่ศึกษา ไดแก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จํานวน
327 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 39 คนและครูผูสอน จํานวน 288 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล ใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
สถิตทิ ี (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA) โดยใชสถิตเิ อฟ (F-test) และทดสอบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยรายคูโดยวิธี LSD
ผลการวิจัยพบวา
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
มีความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน
พบวาอยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานความนอบนอม รองลงมาคือ ดานการบริการ สวนดาน
ที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานการเสริมพลังอํานาจ
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ที่มีตําแหนงในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการบริการและดานการเสริม
พลังอํานาจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานความนอบนอมและการไมเห็นแกตัวมีความคิด
เห็นไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน พบวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา
ดานการบริการ และดานการไมเห็นแกตัวมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ภาวะผูนําใฝบริการ
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Abstract
The research were designed: 1) to explore the servant leadership of administrators and
2) to compare the level of servant leadership as classiﬁed position and size of schools. The sample
consisted 327 teachers and educational personnel drawn from schools under Loei Primary
Educational Service Area Ofﬁce 1 including 39 administrators and 288 teachers. A questionnaire was
applied for data collection which earned data were analyzed by frequency, percentage, mean,
standard deviation, t-test, One way Analysis of variance (F-test) and LSD method
The results of this research were :
1. The overall aspect and by aspect of the servant leadership of administrators was
obviously found at a high level ( = 4.41, S.D. = 0.32). The highest mean was humility ( = 4.43 , S.D.
= 0.36) and followed by environment for service ( = 4.41, S.D. = 0.42) and the lowest mean clearly
found was empowerment ( = 4.40, S.D. = 0.39)
2. The overall aspect of teachers and educational personnel with different position had
different with the statistical signiﬁcance at .01 levels. And the overall aspect of teachers and
educational personnel with different size of school had not different level. And found service and
altruism had different with the statistical signiﬁcance at .05 levels.
Keywords : servant leadership.
บทนํา
ปจจุบันผูนําองคการยุคใหมตองเผชิญกับปญหา
ที่หลากหลายภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอด
เวลาเปนความจําเปนอยางยิ่งที่ผูนําจะตองมีภาวะผูนํา
เพื่ อ นํ า พาองคการไปสู เปาหมายขององคการภายใต
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาผูนําตองมุงเนน
การปรับภาวะผูนําใหเอื้อตอการมีสวนรวมในการตัดสิน
ใจทีเ่ กิดขึน้ จากผูใตบังคับบัญชาและเปดโอกาสใหมีอสิ ระ
ในการทํางานมากขึ้นซึ่งจิตวิญญาณที่ผู นํายุคใหมตอง
มีคอื การมีวสิ ยั ทัศน (Visionary) การมีความรักใหลูกนอง
(Passionate) การมีความคิดริเริม่ สรางสรรค (Creativity)
การมีความยืดหยุน (Flexible) มีความสามารถในการ
จูงใจ (Inspiring) มีการใชนวัตกรรม (Innovation)
มีความกลา (Courageous) มีจนิ ตนาการสูง (Imaginative)
ชื่นชมการทดลอง (Experimental) มีความเปนอิสระ
(Independent) (ภารดี อนันตนาวี, 2551 : 13) เชนเดียว
กับ ธีระ รุญเจริญ (2545 : 9) ไดกลาวไววาการบริหาร
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และการจัดการศึกษาจะบรรลุตามเปาหมายของการศึกษา
ยอมตองอาศั ย ความเปนมื อ อาชี พ ของผู บริ ห ารนั่ น
คือจะตองเปนผูมีวสิ ยั ทัศนกวางไกลมีความรูความสามารถ
และคุณธรรมจริยธรรมเปนที่ยอมรับมีความฉลาดทั้งทาง
สติ ป ญญาทาง อารมณและความฉลาดทางคุ ณ ธรรม
จึงจะนําไปสูความมีผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาผูบริหารทีป่ ฏิบตั ิ
ตามแนวคิดของภาวะผู นําใฝบริการจะมองขามหรือไม
ใสใจกับการแขงขันแตจะนําแบบแผนหรือวิธกี ารตัดสินใจ
ของกลุมทีใ่ หความสําคัญและรับรูถึงคุณคาของผูรวมงาน
เขามาแทนที่ผูบริหารจะใหความเอาใจใสในการพัฒนา
ศั ก ยภาพของผู รวมงานที่ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง พื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ
และจําเปนเกีย่ วกับการเปนผูนําแบบผูรับใชผูนําประเภทนี้
ดูเหมือนวาจะมีศักยภาพที่ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดลอมใน
หนวยงานทีใ่ หการศึกษาอบรมใชชีวติ เพือ่ การบริการผูนํา
ใฝบริการจะสรางความเขาใจและแนวปฏิบัติซึ่งจะนํามา
ซึ่งความดีงามใหเกิดขึ้นกับผู ใตบังคับบัญชาจะสงเสริม
คุ ณ คาและพั ฒ นาตั ว ตนของบุ ค คลกรสรางเสริ ม กลุ ม
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การปฏิบตั อิ ยางแทจริงการแบงปนอํานาจและหนาทีเ่ พือ่
ความดีงามของแตละบุคคลแกองคการและผูทีอ่ งคการให
บริการดังนั้นภาวะผูนําของบุคคลจึงเปนสิ่งสําคัญที่เปน
ผลรวมของพฤติ ก รรมกั บ สิ่ ง แวดล อมอั น ก อให เกิ ด
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกแตกตางกันและมีการเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลา ซึง่ จะเห็นวาในปจจุบนั แนวคิดและทฤษฏีของ
ภาวะผูนําใฝบริการ (Servant leadership) ไดรับความ
นิยมและมีแพรหลายในตางประเทศสําหรับในประเทศไทย
นั้ น กลาวถึ ง แนวคิ ด นี้ อ ยู บางแตไมมากนั ก โดยใชคํ า
ในภาษาไทยวาภาวะผูนําแบบผูรับใชแตในงานวิจยั ในครัง้ นี้
ผูวิจัยใชคําวา ภาวะผูนําใฝบริการทั้งนี้เนื่องจากตองการ
จะสื่อความหมายของภาวะผูนําในเชิงบวกและแนวคิด
ดังกลาวไมใชเรื่องของการรับใชผู อื่นเพียงอยางเดียว
แตเปนเรื่องของหลักการทํางานเปนทีมหลักพฤติกรรมที่
เอาใจใสผูอื่นหลักการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมหลักการ
สนใจตอความกาวหนาและเติบโตของผูตามและในขณะ
เดียวกันก็ใหความสนใจตอการเติบโตขององคการดวย
(Livovich, 1999 : 25) ภาวะผู นําของบุคคลจึงเปน
สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ เ ปนผลรวมของพฤติ ก รรมกั บ สิ่ ง แวดลอม
อันกอใหเกิดพฤติกรรมทีแ่ สดงออกแตกตางกันและมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งจะเห็นวาในปจจุบันแนวคิด
และทฤษฏีของภาวะผูนําใฝบริการ (Servant leadership)
ไดรับความนิยมและมีแพรหลายในตางประเทศสําหรับ
ในประเทศไทยนั้ น ไดมี ง านเขี ย นที่ ก ลาวถึ ง แนวคิ ด นี้
อยูบางแตไมมากนัก
ดังนั้นในสภาวการณที่เปนปญหาเชนปจจุบันนี้
วิสยั ทัศนของผูบริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีส่ อดคลอง
กับบริบทลักษณะของสังคมไทยและลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความจําเปนในการเสริมสราง
ความเปนผูมีวสิ ยั ทัศนของผูบริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
นําไปสูความเปนผูรอบรูมองการณไกลสามารถกําหนด
สิ่งที่ต องการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาไดอยางถูกทิศทาง
(Do the right thing) (วิโรจน สารรัตนะ, 2548 : 5-8)
และยังใชเปนขอมูลในการพัฒนาวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
เพือ่ การดําเนินงานสงเสริมประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา

ใหมีมากขึน้ สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1 ถื อ ได ว าเป นหน วยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่รับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษา พัฒนาการศึกษาและเปนตัวขับเคลือ่ น
ใหสถานศึกษาบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว รวมทั้งผูบริหารที่
มีทกั ษะในการบริหารจัดการยุคลากรเพือ่ ทําบทบาทหนาที่
ขององคกรใหมีความชัดเจนยิง่ ขึน้ (ลัดดาวัลย สอนสุภาพ,
2557) นอกจากนีป้ ระสิทธิผลของภาวะผูนําใฝบริการของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเลย เขต 1 ยั ง สามารถมี ผ ลตอสั ง คม
เนือ่ งจากเกีย่ วของกับความสามารถในการกระตุนบุคคลอืน่
ใหมีโอกาสทั้งใหบริการและนําผู อื่นจึงเปนจุดเริ่มตน
ของความสามารถในการเพิม่ คุณภาพชีวติ ใหกับสังคมสําหรับ
บุคคลที่อยู ในตําแหนงผู นําภาวะผู นําใฝบริการจะคอย
กระตุนเตือนถึงความรับผิดชอบพื้นฐานในการใหบริการ
ผูอื่นอยูเสมอและจะคอยกระตุนใหมองหาโอกาสในการ
พัฒนาภาวะผูนําในตนเองแลวผลลัพธที่ไดระหวางการ
สับเปลีย่ นบทบาทไปมาระหวางการนําและการตามนีจ้ ะชวย
เพิ่มคุณคาแกบุคคลมากขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
วาอยู ในระดับใด ทั้งนี้ผลที่ไดรับจากการวิจัยจะเปน
ประโยชนตอผู บริหารสถานศึกษานําไปพัฒนาตนเอง
อีกทัง้ หนวยงานระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานําผลการวิจยั ไปใช
เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษาตอไป
วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําใฝ
บริการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอภาวะผูนํา
ใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตามความคิดเห็น
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตาม
ตําแหนงและขนาดโรงเรียน
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาภาวะผูนําใฝบริการ
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ตัวแปรตน
เปรียบเทียบจําแนก ดังนี้
1) ตําแหนง
1.1) ผูบริหารสถานศึกษา
1.2) ครูผูสอน
2) ขนาดโรงเรียน
2.1) ขนาดเล็ก
2.2) ขนาดกลาง
2.3) ขนาดใหญ

ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จากแนวคิดและทฤษฎีของ
นักวิชาการตาง ๆ มาสังเคราะหไดองคประกอบ 4 ดาน
ดังนี้
ตัวแปรตาม
ภาวะผูนําใฝบริการจากองคประกอบตามแนวคิด
และทฤษฎีของนักวิชาการหลากหลายแนวคิดและ
ทฤษฎี นํามาสังเคราะหไดองคประกอบ 4 ดาน คือ
1) การบริการ
2) การเสริมพลังอํานาจ
3) ความนอบนอม
4) การไมเห็นแกตัว

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแกขาราชการ
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จํ า แนกเปนครู และ
ผูบริหารในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 การวิจยั ครัง้ นีผ้ วิู จยั กําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie and Morgan
(1970 : 607 - 610) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 327 คน โดย
ใชวิธีสุมแบบแบงชั้น (Stratiﬁed random sampling)
เทียบสัดสวน จําแนกตามตําแหนงและขนาดโรงเรียน
2. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั เก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1
เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม
มีลกั ษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ขอมูล
ของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยตําแหนงและขนาด
โรงเรี ย น ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิ ด เห็ น
ของขาราชการครูบคุ ลากรทางการศึกษาเกีย่ วกับภาวะผูนํา
ใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งเปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล นําแบบสอบถาม
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ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปการศึกษา
2559 จํานวน 327 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 39 คน และครูผูสอน จํานวน 288 คน
4. สถิ ติ ที่ ใ ชในการวิ เ คราะหขอมู ล โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
4.1 คาสถิตพิ นื้ ฐาน 1) รอยละ (Percentage)
2) คาเฉลี่ย ( ) และ 3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.2 สถิ ติ ท ดสอบสมมติ ฐ านการทดสอบ
ความแตกตางจําแนกตามตําแหนงโดยใชสถิติที (t-test)
และเปรียบเทียบขนาดโรงเรียนโดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) โดยใชสถิตเิ อฟ
(F-test) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จะทําการทดสอบเปนรายคูโดยวิธี LSD
สรุปผลการวิจัย
1. ภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย
เขต 1
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ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 1 มีความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูนําใฝบริการของ
ผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =
4.41,S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดาน
อยู ในระดับมาก ดานที่มีค าเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานความ
นอบนอม ( = 4.43 , S.D. = 0.36) รองลงมาคือ ดานการ
บริการ ( = 4.41 , S.D. = 0.42) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่า
สุดคือ ดานการเสริมพลังอํานาจ ( = 4.39, S.D. = 0.39)
เมื่อพิจารณารายดานและรายขอมีขอคนพบดังนี้
1.1 ดานการบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( = 4.41 , S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณารายขอพบวา
สําหรับขอทีม่ คี าเฉลีย่ สูงสุด คือ ขอ 1.ผูบริหารสถานศึกษา
อํ า นวยความสะดวกใหแกบุ ค ลากรเพื่ อ ใหเกิ ด ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ( = 4.55 , S.D. = 0.60) รองลงมา
คือ ผูบริหารสถานศึกษาใหการบริการที่มีการปรับปรุง
คุณภาพและผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให
ทํางานไดมากขึน้ ( = 4.46 , S.D. = 0.59) ขอทีม่ คี าเฉลีย่
ตํา่ สุดคือ ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสราง
ความพึงพอใจใหกับบุคลากรและผูอืน่ ( = 4.31 , S.D. =
0.70)
1.2 ดานการเสริมพลังอํานาจโดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( = 4.39 , S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณา
รายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก สําหรับขอทีม่ คี าเฉลีย่
สูงสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากรไดรับ
ความรูและมีทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ( = 4.45 ,
S.D. = 0.62) รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษาใหการ
พัฒนาใหบุคลากรมีสามารถในการแกปญหาดวยตนเอง
( = 4.43 , S.D. = 0.60) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ
ผูบริหารสถานศึกษาใหรางวัล เมื่อบุคลากรมีผลงาน ( =
4.33 , S.D. = 0.67)
1.3 ดานความนอบนอม โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( = 4.43, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา ทุกขออยูในระดับมาก สําหรับขอทีม่ คี าเฉลีย่ สูงสุด
คือ ผูบริหารสถานศึกษามองโลกในแงดี ( = 4.49, S.D.

= 0.61) รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษายอมรับความ
คิดเห็นของผูอื่น ( = 4.46, S.D. = 0.67) และขอที่มีคา
เฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษารูจักวิเคราะหตนเอง
และผูอื่นตามความเปนจริง ( = 4.40, S.D. = 0.63)
1.4 ดานการไมเห็นแกตัว โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( = 4.40 , S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา ทุกขออยูในระดับมาก สําหรับขอทีม่ คี าเฉลีย่ สูงสุด
คือ ผูบริหารสถานศึกษาสละเวลาของตนเพื่อชวยเหลือ
หรือทําประโยชนใหแกผูอืน่ ( = 4.44 , S.D. = 0.58) รอง
ลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษาสละผลประโยชนสวนตน
เพื่อชวยเหลือทําประโยชนใหบุคคลอื่นหรือสังคม ( =
4.43 , S.D. = 0.67) และขอทีม่ คี าเฉลีย่ ตํา่ สุดคือ ผูบริหาร
สถานศึ ก ษาคิ ด หรื อ ชวยเหลื อ แกปญหาใหกั บ ผู อื่ น
หรือสังคมสวนรวม ( = 4.35 , S.D. = 0.66)
2. ผลการวิ เ คราะหเปรี ย บเที ย บภาวะผู นํ า
ใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตาม
ตําแหนงและขนาดโรงเรียน
2.1 จําแนกตามตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย
เขต 1 ที่มีตําแหนงในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1 โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 เมือ่ พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการบริการ
และดานการเสริมพลังอํานาจ แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 นอกนั้น สวนดานความนอบนอม
และการไมเห็นแกตัวมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
2.1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนํา
ใฝบริการของผู บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ที่มีขนาดของโรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
เมือ่ พิจารณารายดานพบวา ดานการบริการ และดานการ
ไมเห็นแกตัวมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
1. ภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย
เขต 1
จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําใฝบริการ
ของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม อยูในระดับมาก
เมือ่ พิจารณาเปนรายดานพบวามีคาเฉลีย่ อยูในระดับมาก
ทุกดาน ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาสนใจ
และใหความสําคัญตอบุคลากรมากกวาความสําคัญของ
องคการและใหคุณคาตอความดีงามคุณธรรมจริยธรรม
มากกวาสิ่งอื่นใด สอดคลองกับ Greenleaf ที่กลาววา
“รูปแบบของภาวะผูนําควรเนนที่การใหบริการผูอื่น สง
เสริมความสําคัญของชีวิตกลุม และการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ” สอดคลองกับ บังอร ไชยเผือก (2550) ไดกลาว
วา ผูนําแบบผูรับใชจะตอบสนองความตองการของผูตาม
และชวยเหลือผูตามใหมีความสามารถเพิ่มขึ้น ฉลาดขึ้น
และปรารถนาทีจ่ ะมีรบั ผิดชอบในงานทีต่ นทํามากขึน้ ผูนํา
แบบผูรับใชจะพยายามเขาใจผูตาม รับฟงผูตาม มีความ
ยุติธรรม ปฏิบัติตอทุกคนอยางเทาเทียมกัน ผูดอยกวา
ตองไดรับการดูแล ผูนําตองมอบอํานาจและเชือ่ ถือในตัวผูตาม
1.1 ดานการบริ ก าร โดยภาพรวมอยู ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา
อํ า นวยความสะดวกและใหความชวยเหลื อ บุ ค ลากร
เพือ่ ใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน ผูบริหารสถาน
ศึกษาตอบสนองความตองการของบุคลากรอยางสมํา่ เสมอ
ดวยความเสมอภาค รวดเร็ว ทันตอเวลา สอดคลองกับ
ปองภพ ภูจอมจิตร (2555) ที่กลาววา การตอบสนอง
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ความตองการของผู รับบริการ เปนการแสดงออกดวย
ความเต็มใจที่จะชวยเหลือหรือพรอมที่จะใหบริการทันที
ทันใด และใหความสนใจ กระตือรือรนในการบริการ โดย
แสดงการตอนรับและกลาวทักทายปราศรัยดวยใบหนา
ยิม้ แยมแจมใส สามารถใหความชวยเหลือไดตรงตามความ
ตองการ สอดคลองกับ แนวคิดของ Greenleaf ที่กลาว
วา “ผูนําแบบใฝบริการตองใหบริการผูอื่นกอน ซึ่งเปน
ความรูสึกทีต่ องการใหบริการกอน” โดยเริม่ ตนจากความ
รูสึกพื้นฐานที่ตองการบริการผูอื่น สอดคลองกับ Spears
(2004) ที่วา การใหบริการผูอื่นเปนเรื่องสําคัญที่สุด ผูนํา
ตองเริ่ ม ตนจาการบริ ก ารผู อื่ น เกิ ด ความปรารถนา
ทีจ่ ะชวยเหลือผูอืน่ กอน เห็นคุณคาและความสําคัญความ
เปนบุคคลของมนุษยทุกคน บริการความตองการกลุม
มากกวาความตองการสวนตัว และทีส่ าํ คัญเปนสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
โดยความรูสึกภายในทีต่ องการบริการผูอืน่ มากกวาความ
ตองการของตนเอง
1.2 ดานการเสริมพลังอํานาจ โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถาน
ศึ ก ษาใหการสนั บ สนุ น พั ฒ นา และเสริ ม สรางความ
สามารถของบุคคลากรในการแกปญหาดวยตนเอง โดยให
อํานาจและอิสระในการตัดสินใจ สนับสนุนใหไดรับความรู
ทักษะ และทรัพยากรที่จําเปนในการทํางาน และการให
รางวั ล ยอมรั บ และชื่ น ชมในผลงาน สอดคลองกั บ
ปองภพ ภูจอมจิตร (2555) ที่กลาววา ผูนําตองใหโอกาส
และสงเสริมความกาวหนาในอาชีพใหกับผูใตบังคับบัญชา
และผู นํ า ควรระลึ ก เสมอวาความกาวหนาเปนความ
ตองการอยางหนึ่งของมนุษย ดังนั้นจึงควรสงเสริมความ
กาวหนาในการเรี ย น การศึ ก ษา คนควา วิ จั ย ให
เขามีความกาวหนาในอาชีพซึ่งเปนการบํารุงขวัญในการ
ทํางาน และในการสงเสริม สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา
ใหไดรับการพัฒนาความรูในการปฏิบัติงาน ผูบริหารจะ
ตองทําความเขาใจในความตองการของทั้งตัวบุคคลและ
กลุมบุคคล เนื่องจากบุคคลมีระดับความพรอม วุฒิภาวะ
และประสบการณที่แตกตางกัน สําหรับการเสริมสราง
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ควรดําเนินการอยาง
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เปนกระบวนการ มีการวางแผนดวยวิธีการตางๆ เชน
การฝกอบรม การปฐมนิเทศ การศึกษาดูงาน เปนตน
1.3 ดานความนอบนอม โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษามอง
โลกในแงดี ผูบริหารสถานศึกษายอมรับความคิดเห็นของ
ผูอืน่ ผูบริหารสถานศึกษาแสดงออกดวยการมีมนุษยสัมพันธทีด่ ี
กลาเผชิญกับความจริง และรูจักยอมรับนับถือผูอืน่ ทัง้ กาย
วาจาและใจ สอดคลองกับ Patterson (2003) ที่ว า
ผู บริหารและผู นําควรรู จักรับฟงคําแนะนําจากผู อื่นมี
อิทธิพลตอการปฏิบัติในทิศทางที่ถูกตองโดยปราศจาก
การใชอํานาจเผด็จการและเปนประชาธิปไตย รูจักการ
ประมาณตนและไมอวดเกงแสดงความสงบเสงี่ ย ม
มองความสําเร็จขององคการมากกวาความสําเร็จของตนเอง
และเลือกบุคคลากรใหเหมาะสมกับงานเพื่อความสําเร็จ
1.4 ดานการไมเห็นแกตัว โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา
สละผลประโยชนสวนตนทั้ ง กํ า ลั ง กาย กํ า ลั ง ทรั พ ย
สติปญญา เวลา และความสุขสบาย เพื่อชวยเหลือทํา
ประโยชนใหบุคคลอื่นหรือสังคม สอดคลองกับหลักการ
ปฏิบตั ใิ นทศพิธราชธรรมเรือ่ งของทาน ทีเ่ ปนเรือ่ งของการ
ให แบงปนแกผูอื่น กลาวคือการบําเพ็ญตนเปนผูใหหรือ
ผูบริการ โดยมุงปกครองหรือทํางานเพื่อผูอื่นเพื่อใหผูอื่น
ไดมิใชเพือ่ จะเอาจากผูอืน่ เอาใจใสอํานวยบริการ จัดสรร
ความสงเคราะห อนุเคราะหใหผูอื่นไดรับประโยชนสุข
ความสะดวกปลอดภั ย ตลอดจนใหความชวยเหลื อ
แกผูเดือดรอนประสบทุกขและใหการสนับสนุนแกผูกระทํา
ความดี และปริจาคะ คือการบําเพ็ญดวยการเสียสละ
ไมเห็นแกตัว และสามารถเสียสละความสุขสําราญ
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําใฝบริการของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามตําแหนง
ผลการวิ เ คราะหเปรี ย บเที ย บภาวะผู นํ า
ใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบวาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ทีม่ ตี าํ แหนงในการทํางานตางกัน

มีความคิดเห็น โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตําแหนงใน
การทํางานตางกัน มีความคิดเห็นดานการบริการและดานการ
เสริมพลังอํานาจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 นอกนั้นไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ครูผสอนมี
ู
ความคิดเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาควรอํานวย
ความสะดวก ใหความชวยเหลือเพือ่ ใหเกิดความพึงพอใจ
ตอบสนองความตองการของบุคคลากรไดทันที อยางตอ
เนื่องและเสมอภาค สอดคลองกับ เฉลิม เกลี้ยงแกว
(2550) ที่ศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู นําที่เปนจริง
และที่ ค าดหวั ง ของผู บริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่พบวาครูมีความคิดเห็นวาผูบริหาร
ควรสนองความตองการของครู เชน มอบรางวัลที่เปน
วัตถุสิ่งของ เชน โลของรางวัลเมื่อครูปฏิบัติงานไดสําเร็จ
ใหความมั่นใจวาจะไดรับสิ่งที่ตองการเปนสิ่งแลกเปลี่ยน
ผูบริหารมักจะใหครูปฏิบัติภารกิจตางๆ แทนตน และมัก
จะบอกเทคนิคการปฏิบัติงานโดยวิธีเดิมๆ
3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําใฝบริการของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา เลย เขต 1 ที่มีขนาดของโรงเรียนตางกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําใฝบริการ โดยภาพรวม
ไมแตกตาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการ
บริการและดานการไมเห็นแกตัวมีความคิดเห็นแตกตาง
กันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 สอดคลองกับผล
การวิจยั ของ จุไรรัตน วรรณยิง่ (2551 อางถึงใน จิรวรรณ
เลงพานิชย, 2554) ทีศ่ กึ ษาวิเคราะหทักษะภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามนโยบายการกระจาย
อํานาจทางการศึกษา พบวา ระดับการแสดงออกในภาวะ
ผูนําของผูบริหารไมแตกตางกันในสถานศึกษาที่มีขนาด
แตกตางกัน เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตน
ใหเกิดประโยชนแกผูอื่น เสียสละสวนตัวเพื่อประโยชน
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สวนรวม ตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลทีจ่ ะตามมาทัง้ ดานคุณธรรม
และจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และสถานศึกษาไดดําเนินงานตามนโยบาย
ทั้ง 4 ประกัน คือ นโยบายประกันโอกาสทางการศึกษา
นโยบายประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา นโยบายประกั น
ประสิทธิภาพการศึกษา และนโยบายประกันความปลอดภัย
โดยแตละหนวยงานตนสังกัดไดดําเนินตามนโยบายเปน
ไปดวยความเสมอภาค และเปนธรรมไมจํากัดในเรื่อง
ขนาดของโรงเรียน ถึงแมวาจะมีการทําโครงการทีต่ างกัน
หรือการไดรับงบประมาณที่แตกตางกันขึ้นกับจํานวน
นักเรียน ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวา การแสดงออกซึง่ พฤติกรรม
ที่บงบอกถึงการมีภาวะผูนําแบบใฝบริการเปนคุณธรรม
และจริยธรรมซึ่งเปนคุณลักษณะภายในตัวบุคคลที่ไมขึ้น
กับขนาดของสถานศึกษาที่
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1.1 ระดับภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหาร
สถานศึกษา ดานการเสริมพลังอํานาจ แมวาจะอยู ใน
ระดับมาก แตถือวามีคาเฉลีย่ ตํา่ กวาดานอืน่ ๆ โดยเฉพาะ
ในเรือ่ ง ผูบริหารสถานศึกษาใหรางวัล เมือ่ บุคลากรมีผลงาน
สํานักงานเขตพื้นที่ควรสงเสริมใหผู บริหารสถานศึกษา
ตระหนักถึงความสําคัญกับขวัญกําลังใจของผูใตบังคับบัญชา
สงเสริม สนับสนุน พัฒนาความสามารถของผูใตบังคับบัญชา
ใหเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
1.2 ระดับภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหาร
สถานศึกษา ดานการบริการ ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ
ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสรางความพึง
พอใจใหกับบุคลากรและผูอื่น สํานักงานเขตพื้นที่ควรสง
เสริมใหผูบริหารสถานศึกษาตระหนักความสําคัญในการ
สรางความพึงพอใจแกผูอื่นโดยเริ่มตนจาการบริการผูอื่น
เกิดความปรารถนาที่จะชวยเหลือผูอื่นกอน เห็นคุณคา
และความสําคัญความเปนบุคคลของมนุษยทุกคน บริการ
ความต องการกลุ มมากกว าความต องการส วนตั ว
ที่ตองการบริการผูอื่นมากกวาความตองการของตนเอง
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1.3 ภาวะผู นํ า ใฝ บริ ก ารของผู บริ ห าร
สถานศึกษา ดานความนอบนอม ขอทีม่ คี าเฉลีย่ ตํา่ สุด คือ
ผูบริหารสถานศึกษารูจักวิเคราะหตนเองและผูอื่นตาม
ความเปนจริง สํานักงานเขตพืน้ ทีค่ วรสงเสริมใหผูบริหาร
สถานศึ ก ษาตระหนั ก ความสํ า คั ญ ในการกล าเผชิ ญ
กับความจริง และรูจักยอมรับนับถือผูอืน่ ทัง้ กาย วาจาและใจ
1.4 ภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหารสถาน
ศึกษา ดานการไมเห็นแกตัว ขอที่มีค าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ
ผู บริหารสถานศึกษาคิดหรือชวยเหลือแกปญหาใหกับ
ผูอื่นหรือสังคมสวนรวม สํานักงานเขตพื้นที่ควรสงเสริม
ให ผู บริ ห ารสถานศึ ก ษาตระหนั ก ความสํ า คั ญ ถึ ง ใน
การปกครองหรือทํางานเพือ่ ผูอืน่ เพือ่ ใหผูอืน่ ไดมิใชเพือ่ จะ
เอาจากผูอืน่ เอาใจใสอํานวยบริการ จัดสรรความสงเคราะห
อนุเคราะหใหผูอืน่ ไดรับประโยชนสุข ความสะดวกปลอดภัย
ตลอดจนใหความชวยเหลือแกผู เดือดรอนประสบทุกข
และใหการสนับสนุนแกผูกระทําความดี
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาภาวะผูนําใฝบริการ ใน
รู ป แบบของการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ เพื่ อ ค นหาป จจั ย
เชิ ง สาเหตุ แ ละรู ป แบบที่ จ ะชวยสงเสริ ม ภาวะผู นํ า ใฝ
บริการใหกับผู บริหารสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอภาวะ
ผูนําใฝบริการในสถานศึกษา เพือ่ จะไดรับทราบวามีปจจัย
ใดบางที่สงผลหรือมีอิทธิพลตอภาวะผูนําใฝบริการของ
ผูบริหารสถานศึกษา ซึง่ จะไดนําไปออกแบบหรือวางแผน
ในการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาตอไป
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