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บทคัดยอ
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา 2) เปรียบเทียบ
ภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามตําแหนงและขนาดโรงเรียน กลุมตัวอยางที่ศึกษา ไดแก 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จาํนวน 
327 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 39 คนและครูผูสอน จํานวน 288 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมลูเปนแบบสอบถาม สถติิทีใ่ชในการวเิคราะหขอมูล ใชคาความถี ่รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
สถติทิ ี(t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA) โดยใชสถติิเอฟ (F-test) และทดสอบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยรายคูโดยวิธี LSD
 ผลการวิจัยพบวา
 1.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
มคีวามคดิเหน็เก่ียวกับภาวะผนูาํใฝบรกิารของผบูริหารสถานศกึษา โดยภาพรวมอยใูนระดบัมาก เมือ่พิจารณาเปนรายดาน
พบวาอยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ดานความนอบนอม รองลงมาคือ ดานการบริการ สวนดาน
ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการเสริมพลังอํานาจ
 2.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
ที่มีตําแหนงในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการบริการและดานการเสริม
พลังอํานาจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานความนอบนอมและการไมเห็นแกตัวมีความคิด
เห็นไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกัน พบวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา 
ดานการบริการ และดานการไมเห็นแกตัวมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

คําสําคัญ : ภาวะผูนําใฝบริการ

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
2,3 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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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
เพื่อนําพาองคการไปสู เปาหมายขององคการภายใต
สถานการณที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาผูนําตองมุงเนน
การปรับภาวะผูนําใหเอ้ือตอการมีสวนรวมในการตัดสิน
ใจทีเ่กิดข้ึนจากผใูตบงัคับบัญชาและเปดโอกาสใหมอีสิระ
ในการทํางานมากขึ้นซ่ึงจิตวิญญาณที่ผูนํายุคใหมตอง
มคีอืการมีวิสยัทัศน (Visionary) การมีความรักใหลกูนอง 
(Passionate) การมคีวามคดิรเิริม่สรางสรรค (Creativity) 
การมีความยืดหยุน (Flexible) มีความสามารถในการ
จูงใจ (Inspiring) มีการใชนวัตกรรม (Innovation) 
มคีวามกลา (Courageous) มจีนิตนาการสงู (Imaginative) 
ชื่นชมการทดลอง (Experimental) มีความเปนอิสระ
(Independent) (ภารดี อนันตนาวี, 2551 : 13) เชนเดียว
กับ ธีระ รุญเจริญ (2545 : 9) ไดกลาวไววาการบริหาร

และการจัดการศึกษาจะบรรลุตามเปาหมายของการศึกษา
ยอมตองอาศัยความเปนมืออาชีพของผูบริหารน่ัน
คือจะตองเปนผูมวีสัิยทศันกวางไกลมีความรูความสามารถ
และคุณธรรมจริยธรรมเปนท่ียอมรับมีความฉลาดท้ังทาง
สติปญญาทาง อารมณและความฉลาดทางคุณธรรม
จงึจะนาํไปสคูวามมผีลสัมฤทธ์ิทางการศกึษาผบูริหารทีป่ฏิบตัิ
ตามแนวคิดของภาวะผูนําใฝบริการจะมองขามหรือไม
ใสใจกับการแขงขนัแตจะนําแบบแผนหรือวิธกีารตดัสนิใจ
ของกลุมทีใ่หความสําคญัและรับรถึูงคณุคาของผรูวมงาน
เขามาแทนที่ผูบริหารจะใหความเอาใจใสในการพัฒนา
ศักยภาพของผูรวมงานท่ีเล็งเห็นถึงพ้ืนฐานที่สําคัญ
และจําเปนเก่ียวกบัการเปนผนูาํแบบผรูบัใชผูนาํประเภทน้ี
ดูเหมือนวาจะมีศักยภาพท่ีปรับปรุงพัฒนาส่ิงแวดลอมใน
หนวยงานท่ีใหการศึกษาอบรมใชชวีติเพ่ือการบริการผูนาํ
ใฝบริการจะสรางความเขาใจและแนวปฏิบัติซึ่งจะนํามา
ซ่ึงความดีงามใหเกิดข้ึนกับผูใตบังคับบัญชาจะสงเสริม
คุณคาและพัฒนาตัวตนของบุคคลกรสรางเสริมกลุม
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การปฏบัิติอยางแทจรงิการแบงปนอาํนาจและหนาท่ีเพือ่
ความดงีามของแตละบคุคลแกองคการและผูทีอ่งคการให
บริการดังนั้นภาวะผูนําของบุคคลจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีเปน
ผลรวมของพฤติกรรมกับสิ่งแวดลอมอันกอให เกิด
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกแตกตางกนัและมกีารเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา ซึง่จะเหน็วาในปจจบุนัแนวคดิและทฤษฏีของ
ภาวะผูนําใฝบริการ (Servant leadership) ไดรับความ
นยิมและมแีพรหลายในตางประเทศสําหรบัในประเทศไทย
นั้นกลาวถึงแนวคิดน้ีอยูบางแตไมมากนักโดยใชคํา
ในภาษาไทยวาภาวะผูนาํแบบผูรบัใชแตในงานวิจยัในคร้ังนี้ 
ผูวิจัยใชคําวา ภาวะผูนําใฝบริการทั้งนี้เน่ืองจากตองการ
จะสื่อความหมายของภาวะผูนําในเชิงบวกและแนวคิด
ดังกลาวไมใชเรื่องของการรับใชผูอื่นเพียงอยางเดียว
แตเปนเร่ืองของหลักการทํางานเปนทีมหลักพฤติกรรมท่ี
เอาใจใสผูอื่นหลักการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมหลักการ
สนใจตอความกาวหนาและเติบโตของผูตามและในขณะ
เดียวกันก็ใหความสนใจตอการเติบโตขององคการดวย 
(Livovich, 1999 : 25) ภาวะผูนําของบุคคลจึงเปน
สิ่งสําคัญท่ีเปนผลรวมของพฤติกรรมกับสิ่งแวดลอม
อนักอใหเกดิพฤติกรรมท่ีแสดงออกแตกตางกนัและมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาซึ่งจะเห็นวาในปจจุบันแนวคิด
และทฤษฏขีองภาวะผนูาํใฝบรกิาร (Servant leadership)
ไดรับความนิยมและมีแพรหลายในตางประเทศสําหรับ
ในประเทศไทยน้ันไดมีงานเขียนที่กลาวถึงแนวคิดน้ี
อยูบางแตไมมากนัก
 ดังนั้นในสภาวการณที่เปนปญหาเชนปจจุบันนี้
วสิยัทศันของผบูริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีส่อดคลอง
กบับรบิทลกัษณะของสังคมไทยและลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความจําเปนในการเสริมสราง
ความเปนผมูวีสัิยทศันของผูบรหิารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน
นําไปสูความเปนผูรอบรูมองการณไกลสามารถกําหนด
สิ่งที่ตองการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาไดอยางถูกทิศทาง 
(Do the right thing) (วิโรจน สารรัตนะ, 2548 : 5-8) 
และยงัใชเปนขอมูลในการพฒันาวชิาชีพผูบริหารสถานศกึษา
เพือ่การดาํเนนิงานสงเสรมิประสทิธผิลของผบูริหารสถานศกึษา

ใหมมีากขึน้ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลย 
เขต 1 ถือได ว าเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหนาท่ีรับผิดชอบ
ในการจดัการศกึษา พัฒนาการศกึษาและเปนตวัขบัเคลือ่น
ใหสถานศึกษาบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว รวมทั้งผูบริหารท่ี
มทัีกษะในการบรหิารจดัการยคุลากรเพือ่ทําบทบาทหนาท่ี
ขององคกรใหมคีวามชัดเจนย่ิงข้ึน(ลัดดาวัลย สอนสุภาพ, 
2557) นอกจากนีป้ระสิทธผิลของภาวะผนูาํใฝบรกิารของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ยังสามารถมีผลตอสังคม
เนือ่งจากเก่ียวของกับความสามารถในการกระตุนบคุคลอ่ืน
ใหมีโอกาสท้ังใหบริการและนําผูอ่ืนจึงเปนจุดเร่ิมตน
ของความสามารถในการเพิม่คุณภาพชวีติใหกบัสงัคมสาํหรบั
บุคคลท่ีอยูในตําแหนงผูนําภาวะผูนําใฝบริการจะคอย
กระตุนเตือนถึงความรับผิดชอบพื้นฐานในการใหบริการ
ผูอื่นอยูเสมอและจะคอยกระตุนใหมองหาโอกาสในการ
พัฒนาภาวะผูนําในตนเองแลวผลลัพธที่ไดระหวางการ
สับเปลีย่นบทบาทไปมาระหวางการนาํและการตามน้ีจะชวย
เพ่ิมคุณคาแกบุคคลมากข้ึน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
วาอยูในระดับใด ทั้งน้ีผลท่ีไดรับจากการวิจัยจะเปน
ประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษานําไปพัฒนาตนเอง 
อีกทัง้หนวยงานระดับเขตพ้ืนทีก่ารศกึษานําผลการวจัิยไปใช
เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษาตอไป

วัตถุประสงค
 1. เพือ่ศกึษาระดับความคิดเหน็ตอภาวะผนูาํใฝ
บรกิารของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอภาวะผูนํา
ใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 ตามความคดิเหน็
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตาม
ตําแหนงและขนาดโรงเรียน
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาภาวะผูนําใฝบริการ
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 1 จากแนวคดิและทฤษฎขีอง
นักวิชาการตาง ๆ มาสังเคราะหไดองคประกอบ 4 ดาน 
ดังนี้

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม
เปรียบเทียบจําแนก ดังน้ี
 1) ตําแหนง
  1.1) ผูบริหารสถานศึกษา
  1.2) ครูผูสอน
 2)  ขนาดโรงเรียน
  2.1) ขนาดเล็ก 
  2.2) ขนาดกลาง
  2.3) ขนาดใหญ

ภาวะผูนําใฝบริการจากองคประกอบตามแนวคิด
และทฤษฎีของนักวิชาการหลากหลายแนวคิดและ
ทฤษฎี นํามาสังเคราะหไดองคประกอบ 4 ดาน คือ
  1) การบริการ
 2) การเสริมพลังอํานาจ
 3) ความนอบนอม
 4) การไมเห็นแกตัว

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลมุตวัอยาง ไดแกขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกเปนครู และ
ผูบริหารในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 การวิจยัครัง้น้ีผูวจัิยกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie and Morgan 
(1970 : 607 - 610) ไดกลมุตวัอยางจํานวน 327 คน โดย
ใชวิธีสุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) 
เทียบสัดสวน จําแนกตามตําแหนงและขนาดโรงเรียน 
 2. เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจัย เกบ็รวบรวมขอมลู
เปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 
เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
มลีกัษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ขอมลู
ของผตูอบแบบสอบถาม ประกอบดวยตาํแหนงและขนาด
โรงเรียน ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็น
ของขาราชการครบูคุลากรทางการศึกษาเกีย่วกับภาวะผนูาํ
ใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงเปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล นําแบบสอบถาม

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สงักัดสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปการศึกษา 
2559 จํานวน 327 คน ประกอบดวย ผูบรหิารสถานศกึษา 
จํานวน 39 คน และครูผูสอน จํานวน 288 คน
 4. สถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูล โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  4.1 คาสถติพิืน้ฐาน 1) รอยละ (Percentage)
2) คาเฉลี่ย ( ) และ 3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  4.2 สถิติทดสอบสมมติฐานการทดสอบ
ความแตกตางจําแนกตามตําแหนงโดยใชสถิติที (t-test) 
และเปรยีบเทยีบขนาดโรงเรยีนโดยใชการวเิคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way ANOVA) โดยใชสถติเิอฟ
(F-test) เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จะทําการทดสอบเปนรายคูโดยวิธี LSD

สรุปผลการวิจัย
  1. ภาวะผนูาํใฝบริการของผบูริหารสถานศกึษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1
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   ขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาใน
โรงเรียน สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 1 มคีวามคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนาํใฝบริการของ
ผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 
4.41,S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดาน
อยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ดานความ
นอบนอม ( = 4.43 , S.D. = 0.36) รองลงมาคอื ดานการ
บริการ ( = 4.41 , S.D. = 0.42) สวนดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่า
สุดคือ ดานการเสริมพลังอํานาจ ( = 4.39, S.D. = 0.39) 
เมื่อพิจารณารายดานและรายขอมีขอคนพบดังนี้
  1.1 ดานการบริการ โดยภาพรวมอยูในระดบั
มาก ( = 4.41 , S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณารายขอพบวา 
สาํหรบัขอท่ีมคีาเฉล่ียสงูสดุ คอื ขอ 1.ผูบริหารสถานศึกษา
อํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรเพ่ือใหเกิดความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ( = 4.55 , S.D. = 0.60) รองลงมา
คือ ผูบริหารสถานศึกษาใหการบริการท่ีมีการปรับปรุง
คุณภาพและผลการปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให
ทาํงานไดมากขึน้ ( = 4.46 , S.D. = 0.59) ขอทีมี่คาเฉลีย่
ตํา่สดุคอื ผบูริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสราง
ความพงึพอใจใหกบับุคลากรและผอูืน่ ( = 4.31 , S.D. = 
0.70)
  1.2 ดานการเสริมพลังอํานาจโดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( = 4.39 , S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณา
รายขอพบวา ทกุขออยใูนระดบัมาก สําหรบัขอท่ีมคีาเฉลีย่
สงูสดุ คอื ผูบรหิารสถานศกึษาสนบัสนนุใหบคุลากรไดรบั
ความรูและมีทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ( = 4.45 , 
S.D. = 0.62) รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษาใหการ
พัฒนาใหบุคลากรมีสามารถในการแกปญหาดวยตนเอง 
( = 4.43 , S.D. = 0.60) และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ 
ผูบริหารสถานศึกษาใหรางวัล เม่ือบุคลากรมีผลงาน ( = 
4.33 , S.D. = 0.67)
  1.3 ดานความนอบนอม โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( = 4.43, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา ทกุขออยใูนระดบัมาก สาํหรบัขอทีม่คีาเฉลีย่สงูสุด 
คือ ผูบริหารสถานศึกษามองโลกในแงดี ( = 4.49, S.D. 

= 0.61) รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษายอมรับความ
คิดเห็นของผูอื่น ( = 4.46, S.D. = 0.67) และขอที่มีคา
เฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษารูจักวิเคราะหตนเอง
และผูอ่ืนตามความเปนจริง ( = 4.40, S.D. = 0.63)
  1.4 ดานการไมเห็นแกตัว โดยภาพรวมอยใูน
ระดับมาก ( = 4.40 , S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา ทกุขออยใูนระดบัมาก สําหรบัขอทีมี่คาเฉลีย่สงูสดุ 
คือ ผูบริหารสถานศึกษาสละเวลาของตนเพื่อชวยเหลือ
หรือทาํประโยชนใหแกผอ่ืูน ( = 4.44 , S.D. = 0.58) รอง
ลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษาสละผลประโยชนสวนตน
เพ่ือชวยเหลือทําประโยชนใหบุคคลอ่ืนหรือสังคม ( = 
4.43 , S.D. = 0.67) และขอทีม่คีาเฉล่ียตํา่สดุคือ ผบูรหิาร
สถานศึกษาคิดหรือชวยเหลือแกปญหาใหกับผู อื่น
หรือสังคมสวนรวม ( = 4.35 , S.D. = 0.66) 
 2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนํา
ใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตาม
ตําแหนงและขนาดโรงเรียน
  2.1 จําแนกตามตําแหนง 
   ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1 ที่มีตําแหนงในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกับภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาใน
โรงเรยีน สงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลย
เขต 1 โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ทีร่ะดับ .01 เม่ือพจิารณาเปนรายดานพบวา ดานการบรกิาร
และดานการเสริมพลงัอาํนาจ แตกตางกนัอยางมนียัสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 นอกนั้น สวนดานความนอบนอม
และการไมเห็นแกตัวมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
  2.1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน
    ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนํา
ใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัด
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
ที่มีขนาดของโรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 
จาํแนกตามขนาดของโรงเรยีน โดยภาพรวมไมแตกตางกนั
เม่ือพจิารณารายดานพบวา ดานการบรกิาร และดานการ
ไมเห็นแกตัวมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ภาวะผนํูาใฝบริการของผบูริหารสถานศกึษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1 
  จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําใฝบริการ
ของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
เม่ือพจิารณาเปนรายดานพบวามคีาเฉลีย่อยูในระดบัมาก
ทกุดาน ทัง้น้ีอาจเปนเพราะวา ผูบรหิารสถานศกึษาสนใจ
และใหความสําคัญตอบุคลากรมากกวาความสําคัญของ
องคการและใหคุณคาตอความดีงามคุณธรรมจริยธรรม
มากกวาสิ่งอื่นใด สอดคลองกับ Greenleaf ที่กลาววา 
“รูปแบบของภาวะผูนําควรเนนที่การใหบริการผูอื่น สง
เสริมความสําคัญของชีวิตกลุม และการมีสวนรวมในการ
ตดัสนิใจ” สอดคลองกบั บงัอร ไชยเผอืก (2550) ไดกลาว
วา ผนูาํแบบผูรบัใชจะตอบสนองความตองการของผูตาม
และชวยเหลือผูตามใหมีความสามารถเพิ่มขึ้น ฉลาดขึ้น 
และปรารถนาทีจ่ะมรีบัผิดชอบในงานทีต่นทาํมากขึน้ ผูนาํ
แบบผูรับใชจะพยายามเขาใจผูตาม รับฟงผูตาม มีความ
ยุติธรรม ปฏิบัติตอทุกคนอยางเทาเทียมกัน ผูดอยกวา
ตองไดรบัการดแูล ผนูาํตองมอบอาํนาจและเชือ่ถอืในตวัผตูาม 
  1.1 ดานการบริการ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา
อํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือบุคลากร
เพือ่ใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผูบรหิารสถาน
ศกึษาตอบสนองความตองการของบุคลากรอยางสมํา่เสมอ
ดวยความเสมอภาค รวดเร็ว ทันตอเวลา สอดคลองกับ 
ปองภพ ภูจอมจิตร (2555) ที่กลาววา การตอบสนอง

ความตองการของผูรับบริการ เปนการแสดงออกดวย
ความเต็มใจท่ีจะชวยเหลือหรือพรอมท่ีจะใหบริการทันที
ทนัใด และใหความสนใจ กระตอืรือรนในการบรกิาร โดย
แสดงการตอนรับและกลาวทักทายปราศรัยดวยใบหนา
ยิม้แยมแจมใส สามารถใหความชวยเหลอืไดตรงตามความ
ตองการ สอดคลองกับ แนวคิดของ Greenleaf ที่กลาว
วา “ผูนําแบบใฝบริการตองใหบริการผูอื่นกอน ซ่ึงเปน
ความรสึูกท่ีตองการใหบรกิารกอน” โดยเริม่ตนจากความ
รูสึกพ้ืนฐานที่ตองการบริการผูอื่น สอดคลองกับ Spears 
(2004) ที่วา การใหบริการผูอ่ืนเปนเรื่องสําคัญที่สุด ผูนํา
ตองเร่ิมตนจาการบริการผู อื่น เกิดความปรารถนา
ทีจ่ะชวยเหลือผูอืน่กอน เห็นคณุคาและความสําคัญความ
เปนบุคคลของมนุษยทุกคน บริการความตองการกลุม
มากกวาความตองการสวนตวั และท่ีสําคญัเปนสิง่ท่ีเกิดขึน้
โดยความรสูกึภายในทีต่องการบรกิารผอ่ืูนมากกวาความ
ตองการของตนเอง 
  1.2 ดานการเสรมิพลังอาํนาจ โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถาน
ศึกษาใหการสนับสนุน พัฒนา และเสริมสรางความ
สามารถของบคุคลากรในการแกปญหาดวยตนเอง โดยให
อํานาจและอิสระในการตัดสินใจ สนับสนุนใหไดรับความรู
ทักษะ และทรัพยากรท่ีจําเปนในการทํางาน และการให
รางวัล ยอมรับ และชื่นชมในผลงาน สอดคลองกับ 
ปองภพ ภูจอมจิตร (2555) ที่กลาววา ผูนําตองใหโอกาส
และสงเสรมิความกาวหนาในอาชีพใหกับผูใตบงัคบับัญชา 
และผูนําควรระลึกเสมอวาความกาวหนาเปนความ
ตองการอยางหนึ่งของมนุษย ดังน้ันจึงควรสงเสริมความ
กาวหนาในการเรียน การศึกษา คนควา วิจัย ให
เขามีความกาวหนาในอาชีพซึ่งเปนการบํารุงขวัญในการ
ทํางาน และในการสงเสริม สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา
ใหไดรับการพัฒนาความรูในการปฏิบัติงาน ผูบริหารจะ
ตองทําความเขาใจในความตองการของท้ังตัวบุคคลและ
กลุมบุคคล เน่ืองจากบุคคลมีระดับความพรอม วุฒิภาวะ
และประสบการณที่แตกตางกัน สําหรับการเสริมสราง
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ควรดําเนินการอยาง
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เปนกระบวนการ มีการวางแผนดวยวิธีการตางๆ เชน 
การฝกอบรม การปฐมนิเทศ การศึกษาดูงาน เปนตน
   1.3 ดานความนอบนอม โดยภาพรวมอยใูน
ระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวาผบูริหารสถานศกึษามอง
โลกในแงด ีผูบรหิารสถานศกึษายอมรบัความคดิเห็นของ
ผอูืน่ผบูรหิารสถานศกึษาแสดงออกดวยการมมีนุษยสมัพนัธทีดี่
กลาเผชิญกบัความจริง และรูจักยอมรับนบัถอืผูอ่ืนทัง้กาย 
วาจาและใจ สอดคลองกับ Patterson (2003) ที่วา 
ผูบริหารและผูนําควรรูจักรับฟงคําแนะนําจากผูอ่ืนมี
อิทธิพลตอการปฏิบัติในทิศทางที่ถูกตองโดยปราศจาก
การใชอํานาจเผด็จการและเปนประชาธิปไตย รูจักการ
ประมาณตนและไมอวดเก งแสดงความสงบเสง่ียม 
มองความสาํเรจ็ขององคการมากกวาความสาํเรจ็ของตนเอง
และเลือกบุคคลากรใหเหมาะสมกับงานเพื่อความสําเร็จ
  1.4 ดานการไมเห็นแกตัว โดยภาพรวมอยู
ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวา ผูบรหิารสถานศกึษา
สละผลประโยชนสวนตนท้ังกําลังกาย กําลังทรัพย 
สติปญญา เวลา และความสุขสบาย เพื่อชวยเหลือทํา
ประโยชนใหบุคคลอ่ืนหรือสังคม สอดคลองกับหลักการ
ปฏิบัตใินทศพิธราชธรรมเร่ืองของทาน ทีเ่ปนเรือ่งของการ
ให แบงปนแกผูอ่ืน กลาวคือการบําเพ็ญตนเปนผูใหหรือ
ผูบริการ โดยมุงปกครองหรือทํางานเพ่ือผูอ่ืนเพื่อใหผูอื่น
ไดมใิชเพ่ือจะเอาจากผูอ่ืน เอาใจใสอาํนวยบริการ จัดสรร
ความสงเคราะห อนุเคราะหใหผูอ่ืนไดรับประโยชนสุข 
ความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนใหความชวยเหลือ
แกผเูดือดรอนประสบทกุขและใหการสนบัสนุนแกผกูระทํา
ความดี และปริจาคะ คือการบําเพ็ญดวยการเสียสละ
ไมเห็นแกตัว และสามารถเสียสละความสุขสําราญ
 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําใฝบริการของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามตําแหนง
  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนํา
ใฝบรกิารของผบูริหารสถานศกึษา สังกดัสํานักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบวาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ทีม่ตํีาแหนงในการทํางานตางกัน

มคีวามคิดเห็น โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมนียัสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีตําแหนงใน
การทาํงานตางกัน มคีวามคิดเหน็ดานการบริการและดานการ
เสริมพลังอํานาจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 นอกนั้นไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก
ครผููสอนมีความคดิเหน็วาผูบรหิารสถานศกึษาควรอาํนวย
ความสะดวก ใหความชวยเหลือเพือ่ใหเกดิความพึงพอใจ 
ตอบสนองความตองการของบุคคลากรไดทันที อยางตอ
เนื่องและเสมอภาค สอดคลองกับ เฉลิม เกลี้ยงแกว 
(2550) ที่ศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําที่เปนจริง
และท่ีคาดหวังของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่พบวาครูมีความคิดเห็นวาผูบริหาร
ควรสนองความตองการของครู เชน มอบรางวัลที่เปน 
วัตถุส่ิงของ เชน โลของรางวัลเมื่อครูปฏิบัติงานไดสําเร็จ 
ใหความมั่นใจวาจะไดรับส่ิงท่ีตองการเปนสิ่งแลกเปลี่ยน 
ผูบริหารมักจะใหครูปฏิบัติภารกิจตางๆ แทนตน และมัก
จะบอกเทคนิคการปฏิบัติงานโดยวิธีเดิมๆ
 3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําใฝบริการของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน
  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทีป่ฏิบติังานในโรงเรียน สงักัดสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เลย เขต 1 ที่มีขนาดของโรงเรียนตางกัน 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําใฝบริการ โดยภาพรวม
ไมแตกตาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการ
บริการและดานการไมเห็นแกตัวมีความคิดเห็นแตกตาง
กันอยางมีนยัสาํคญัทางสถติิท่ีระดับ .05 สอดคลองกบัผล
การวิจยัของ จไุรรัตน วรรณย่ิง (2551 อางถึงใน จริวรรณ 
เลงพานิชย, 2554) ทีศึ่กษาวิเคราะหทกัษะภาวะผูนาํของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามนโยบายการกระจาย
อาํนาจทางการศึกษา พบวา ระดบัการแสดงออกในภาวะ
ผูนําของผูบริหารไมแตกตางกันในสถานศึกษาที่มีขนาด
แตกตางกัน เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตน
ใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืน เสียสละสวนตัวเพ่ือประโยชน
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สวนรวม ตดัสนิใจโดยคาํนงึถงึผลทีจ่ะตามมาทัง้ดานคุณธรรม
และจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และสถานศึกษาไดดําเนินงานตามนโยบาย
ทั้ง 4 ประกัน คือ นโยบายประกันโอกาสทางการศึกษา 
นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา นโยบายประกัน
ประสิทธิภาพการศึกษา และนโยบายประกันความปลอดภัย
โดยแตละหนวยงานตนสังกัดไดดําเนินตามนโยบายเปน
ไปดวยความเสมอภาค และเปนธรรมไมจํากัดในเรื่อง
ขนาดของโรงเรยีน ถึงแมวาจะมีการทําโครงการท่ีตางกัน
หรือการไดรับงบประมาณที่แตกตางกันข้ึนกับจํานวน
นกัเรยีน ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวา การแสดงออกซึง่พฤตกิรรม
ที่บงบอกถึงการมีภาวะผูนําแบบใฝบริการเปนคุณธรรม
และจริยธรรมซึ่งเปนคุณลักษณะภายในตัวบุคคลท่ีไมขึ้น
กับขนาดของสถานศึกษาที่

ขอเสนอแนะ
 1.  ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย
  1.1 ระดับภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหาร
สถานศึกษา ดานการเสริมพลังอํานาจ แมวาจะอยูใน
ระดบัมาก แตถอืวามคีาเฉลีย่ตํา่กวาดานอืน่ๆ โดยเฉพาะ
ในเร่ือง ผูบรหิารสถานศึกษาใหรางวัล เมือ่บคุลากรมีผลงาน
สํานักงานเขตพื้นที่ควรสงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษา
ตระหนักถงึความสําคัญกบัขวญักาํลงัใจของผูใตบงัคับบญัชา 
สงเสริม สนับสนุน พัฒนาความสามารถของผูใตบงัคบับัญชา
ใหเหมาะสมกับงานท่ีไดรับมอบหมาย 
  1.2 ระดับภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหาร
สถานศึกษา ดานการบริการ ขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ 
ผบูริหารสถานศกึษามคีวามสามารถในการสรางความพงึ
พอใจใหกับบุคลากรและผูอ่ืน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีควรสง
เสริมใหผูบริหารสถานศึกษาตระหนักความสําคัญในการ
สรางความพึงพอใจแกผูอ่ืนโดยเร่ิมตนจาการบริการผูอ่ืน 
เกิดความปรารถนาที่จะชวยเหลือผูอื่นกอน เห็นคุณคา
และความสาํคญัความเปนบคุคลของมนษุยทกุคน บรกิาร
ความตองการกลุ มมากกว าความตองการส วนตัว 
ที่ตองการบริการผูอื่นมากกวาความตองการของตนเอง

  1.3 ภาวะผู นําใฝ บริการของผู บริหาร
สถานศกึษา ดานความนอบนอม ขอท่ีมีคาเฉล่ียตํา่สุด คอื
ผูบริหารสถานศึกษารูจักวิเคราะหตนเองและผูอ่ืนตาม
ความเปนจริง สํานกังานเขตพ้ืนท่ีควรสงเสริมใหผบูริหาร
สถานศึกษาตระหนักความสําคัญในการกลาเผชิญ
กบัความจรงิ และรจูกัยอมรบันับถือผอูืน่ทัง้กาย วาจาและใจ
  1.4 ภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหารสถาน
ศึกษา ดานการไมเห็นแกตัว ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 
ผูบริหารสถานศึกษาคิดหรือชวยเหลือแกปญหาใหกับ
ผูอ่ืนหรือสังคมสวนรวม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีควรสงเสริม
ให ผูบริหารสถานศึกษาตระหนักความสําคัญถึงใน
การปกครองหรอืทํางานเพือ่ผูอ่ืนเพือ่ใหผูอ่ืนไดมใิชเพือ่จะ
เอาจากผูอ่ืน เอาใจใสอาํนวยบริการ จัดสรรความสงเคราะห
อนุเคราะหใหผอูืน่ไดรับประโยชนสุข ความสะดวกปลอดภยั
ตลอดจนใหความชวยเหลือแกผูเดือดรอนประสบทุกข
และใหการสนับสนุนแกผูกระทําความดี
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
  2.1 ควรมีการ ศึกษาภาวะผูนําใฝบริการ ใน
รูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อคนหาปจจัย
เชิงสาเหตุและรูปแบบท่ีจะชวยสงเสริมภาวะผูนําใฝ
บริการใหกับผูบริหารสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
  2.2 ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอภาวะ
ผูนาํใฝบริการในสถานศกึษา เพือ่จะไดรบัทราบวามีปจจัย
ใดบางที่สงผลหรือมีอิทธิพลตอภาวะผูนําใฝบริการของ
ผบูรหิารสถานศึกษา ซ่ึงจะไดนาํไปออกแบบหรือวางแผน
ในการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาตอไป 
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