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ประกาศคุณูปการ 
 
  วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บความเมตตา กรุณาอยา่งสูงยิ่งจาก 
รองศาสตราจารย์  ดร .พิ มพ์อร สดเอ่ียม  อาจารย์ท่ี ป รึกษาหลัก  และ ดร .สุ ภชัย  จัน ปุ่ ม                
อาจารย์ท่ีป รึกษาร่วม ท่ี ได้ให้ความช่วยเห ลือให้ค  าแนะน า  และตรวจแก้ไขตลอดเวลา                    
ในการด าเนินการจัดท า  ผู ้วิจ ัยรู้สึกซาบซ้ึงถึงพระคุณเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณ            
ท่านทั้งสองเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน ท่ีได้ให้ความรู้      
และให้ค  าแนะน าด้วยดี เสมอมา  ขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์ ดร .บุญ ช่วย ศิ ริ เกษ               
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม พรมเมืองคุณ ดร. สมพงษ์ พรมใจ ดร.นวภา วงษ์อินตา และ              
ดร.อิสรียา พจนธารี ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีกรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าในการตรวจสอบคุณภาพ   
และใหค้  าแนะน าในการจดัท าแบบสอบถามในการวจิยั  
 ขอขอบพระคุณขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  สังกดัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
ท าให้ไดข้อ้มูลครบถ้วน ขอขอบพระคุณ พี่น้องสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน ท่ีคอยให ้
ก าลงัใจและช่วยเหลือผูว้ิจยัดว้ยดีเสมอมา และขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีไม่ได ้
กล่าวถึง ณ ท่ีน้ี  
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผูว้ิจยัขอมอบแด่ บิดา มารดา 
คณาจารย์ ทุกท่านทั้ งในอดีตและปัจจุบัน  ตลอดจนผู ้มีพระคุณทุกท่านท่ีได้กล่าวมาแล้ว                 
ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนร่วมท่ีส าคญัยิง่ในการท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  
 

 สุพรรณนิภา นามกนัยา 



5620840532048    : สาขาวชิา : การบริหารการศึกษา ; ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
ค าส าคญั                : ภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา, ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 สุพรรณนิภา นามกันยา : ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าใฝ่บริการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต  2 ( RELATIONSHIP BETWEEN SERVANT LEADERSHIP OF ADMINISTRATORS 
AND EFFECTIVENESS OF SCHOOLS UNDER LOEI PRIMARY EDUCATION SERVICE 
AREA OFFICE 2 ) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : พิมพ์อร สดเอ่ียม, ปร.ด., สุภชยั จนัปุ่ม, 
ปร.ด., 170 หนา้, ปี พ.ศ. 2558 
 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู ้น าใฝ่บริการของผู ้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 2) ศึกษาระดบัประสิทธิผล
ของโรงเรียน  สั งกัดส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 และ 3) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคือขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วยผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอน จ านวน 311 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ใน การเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for windows ด้วยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานคือ การหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
 ผลการวจัิยพบว่า 
 1. ภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
 2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
 3. ภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก            
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( r =.64 ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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KEYWORD         :  SERVANT LEADERSHIP OF ADMINISTRATORS, EFFECTIVENESS  
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 The purposes of this research aimed to study 1)  the level of the principal servant 
leadership of administrators, 2)  the level of the effectiveness of school and 3)  the relationship 
between the principal servant leadership of administrators and the effectiveness of school under 
Loei Primary Educational Service Area office 2.  The samples were 311 Administrators and 
teachers.  The rating scale questionnaires were applied for data collection.  The earned data were 
analyzed to acquire frequency, percentage, mean score, standard deviation and Pearson 
Correlation Coefficient for hypothesis testing.  
 The results of the study were as follows :-  
 1. The overall as well as by item of the principal’s servant leadership of administrators 
under the office of Loei Primary Educational Service Area office 2 was obviously found at high 
level.  
 2.  The effectiveness of school under the office of Loei Primary Educational Service 
Area office 2 was clearly found in overall aspect as well as by item at a high level.  
 3. The principal’s servant leadership was positively correlated with the effectiveness of 
school with the statistical significance at .01 level.  
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บทที ่1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 จากกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกยุคโลกาภิวฒัน์ (Globalization) ในช่วงศตวรรษ     
ท่ีผ่านมาได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม 
สภาพแวดลอ้มตลอดจนความกา้วหนา้ทางวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ สังคมไทยรวมไปถึง
องค์การต่างๆ ทั้ งในภาครัฐและเอกชนซ่ึงเป็นองค์การในระบบเปิดท่ีจะต้องมีปฏิสัมพันธ์             
กบัสภาพแวดล้อมต่างก็เผชิญกบัการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนั เป็นมูลเหตุให้เกิดการพฒันา
องค์การอย่างต่อเน่ืองทั้ งในเชิงรับและเชิงรุก มีการปรับบทบาท ภารกิจ กลยุทธ์ในการบริหาร    
ขององค์การและวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อการด ารงอยู่และเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน     
อยา่งรวดเร็ว รุนแรงและต่อเน่ือง ( รุจา รอดเขม็, 2547, หนา้ 1)  
  ประ เทศไทยจะต้อง เผ ชิญกับกระแสการเป ล่ี ยนแปลงท่ี ส าคัญทั้ งภ ายนอก                   
และภายในประเทศท่ีปรับเปล่ียนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน เป็นทั้ งโอกาสและความเส่ียง             
ต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพัน ท่ีจะเป็นประชาคมอาเซียนในปี  พ .ศ . 2558                   
จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันท่ีมีอยู่พร้อมทั้ งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งข้ึนมาใช ้           
ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตวั
รองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถพฒันาประเทศให้กา้วหนา้ต่อไป
เพื่อประโยชน์สุขท่ีย ัง่ยืนของสังคมไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจากการปรับเปล่ียน
บริบทโครงสร้างของการบริหารจดัการศึกษาไทยตามรูปแบบใหม่ในปัจจุบนัท่ีให้ความส าคญั     
ต่อการปฏิรูปการศึกษา โดยมีความมุ่งหมายท่ีจะจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย ์        
ท่ีสมบูรณ์เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขและมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะแข่งขันและให้ความร่วมมือ    
อยา่งสร้างสรรคบ์นเวทีโลก (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11, 2554, หนา้ 1) 
  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ได้ก าหนดหลักการส าคัญ ของการจัดการศึกษา คือการจัดให้ มี ก ารศึกษ าตลอดชีวิต                         
และสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาท่ีสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการ           
อย่างสมดุลระหว่าง ปัญญาธรรม  คุณธรรม  และวัฒนธรรม  เป็นการศึกษาตลอดชีวิต                                   
เพื่ อคนไทยทั้ งปวง มุ่ งส ร้างพื้ นฐาน ท่ี ดีให้ว ัย เด็ก  โดยให้สั งคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม                                
ในการจดัการศึกษาได้ตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียน และสามารถตรวจสอบได้อย่างมัน่ใจว่า 
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การศึกษาเป็นกระบวนการของการพฒันาชีวิต และสังคมเป็นปัจจยัในการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืน    
สามารถพึ่ งตนเองและพึ่ งกันเองได้ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ซ่ึงเป้าหมาย          
ของการจัดการศึกษาอยู่ ท่ีการพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนดี คนเก่ง และมีความสุข”              
โดยมีการพัฒนาท่ี เหมาะสมกับ ช่วงว ัย  และเต็มตามศักยภาพ  ตรงตามความต้องก าร                              
ทั้ งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรมและจิตส านึก                              
ท่ีพึงประสงค์ และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (2551, หนา้ 77) 
  จากนโยบายการจัดการศึกษาทั้ งในระดับประเทศ กระทรวง ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สถานศึกษาและองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ                        
เพื่ อให้ บรรลุว ัต ถุประสงค์ห รือ เป้ าหมาย ท่ี ก าหนดไว้ ก ารบ ริห ารองค์การโดยทั่วไป                        
จะมีวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายองค์การเหมือนๆกัน นั่นคือเพื่อให้องค์การประสบความส าเร็จ                 
แ ล ะ ใ ห้ อ ง ค์ ก า ร นั้ น เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล สู ง สุ ด  ส ถ า น ศึ ก ษ า จ ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล                                                    
ได้ ข้ึนอยู่กับ ปั จจัยหลายๆ  อย่าง  เช่น  เกิ ดจาก ปั จจัย ท่ี มี การบ ริห ารท่ี ดี  ความสามารถ                               
ในการจัดองค์การ การใช้ทรัพยากรท่ีหามาได้อย่างคุ้มค่า องค์ประกอบท่ีกล่าวมาทั้ งหมด                              
จะเป็นไปมิได้หากหน่วยงานทางการศึกษาขาดภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร จึงถือได้ว่าภาวะผูน้ า                       
ของผู ้บ ริห ารในหน่วยงาน มีความจ า เป็นอย่างยิ่ งในการบ ริหารไป สู่ เป้ าหมาย ท่ีตั้ งไว ้                            
เช่ น เดี ย วกับ ก ารบ ริห ารส ถ าน ศึ กษ า  จ า เป็ น ท่ี จ ะต้อ ง มี ผู ้บ ริห าร ท่ี มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ                                              
และจะตอ้งสร้างลกัษณะความเป็นผูน้ าให้เกิดข้ึนในตวัเองเพื่อเสริมสร้างอ านาจการบริหารงาน 
น อ ก เห นื อ ไ ป จ าก อ า น า จ ท่ี เป็ น ท า ง ก า ร อั น เกิ ด จ า ก ก ร ะ บ ว น ก า รบ ริ ห า ร ง าน                                              
(วินั ย  ฉิ มวงษ์ , 2542, หน้ า  1) ผู ้บ ริห ารสถาน ศึกษ าจึง เป รียบได้ว่ า เป็ น จอมทัพส าคัญ                                      
ท่ี จะน าพ าองค์ก ารให้ ก้ าวไป ในกระแสแห่ งการป ฏิ รูป ได้อย่ าง มี เกี ยรติ และศัก ด์ิศ รี                               
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลท่ีจะช้ีวดัความส าเร็จและความลม้เหลวขององค์การในการปฏิรูป
ระบบการศึกษาไทยเป็นกุญแจดอกส าคัญในการเปิดมิ ติใหม่ของการปฏิ รูปการศึกษา                                  
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (กษมา วรวรรณ ณ อยธุยา, 2542, หนา้ 3-7)  
  โรงเรียนเป็นองค์การหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการจดัการศึกษา ผูบ้ริหารเป็นผูมี้บทบาท
ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ มีประสิทธิผล  ภาวะผู ้น า                               
เป็นเคร่ืองช้ีใหเ้ห็นวา่ผูน้ านั้นๆ มีคุณสมบติั มีความสามารถ และมีภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่ง
เพียงใด ในการบริหารงานจ าเป็นต้องแสดงภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมต่อผูร่้วมงานเพราะภาวะผูน้ า                   
มีอิทธิพล อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน ฉะนั้นผูบ้ริหารจะต้องแสดงภาวะผูน้ า                        
ให้ ผู ้ใต้บังคับบัญชาเกิดความศ รัทธาความ เช่ื อมั่น และความ เล่ื อมใสในตัวผู ้บ ริห าร                                
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เพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยบทบาทและหน้าท่ีแล้วผู ้บ ริหารโรงเรียน                        
จะตอ้งเป็นผูน้ า ในขณะท่ีผูน้ าอาจไม่ใช่ผูบ้ริหาร เพราะฉะนั้นผูบ้ริหารท่ีประสบผลส าเร็จสูงสุด
จะตอ้งเป็นผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ า ท านองเดียวกนัผูบ้ริหารท่ีขาดภาวะผูน้ าจะเกิดผูน้ าแทรกซ้อน            
ในองคก์าร ผูบ้ริหารคนนั้นจะมีความยุง่ยากในการบริหารงานและลม้เหลวในท่ีสุด ส่วนหน่ึงท่ีช้ีชดั
ถึงความแตกต่างของผูบ้ริหารท่ีท าให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือกันท างานให้บรรลุผลส าเร็จ                  
ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการจดัการศึกษาท่ีก าหนดไว ้ ประสิทธิผลนั้นเป็นตวับ่งช้ี                  
ถึงความส าเร็จหรือความอยู่รอดขององค์การ ประสิทธิผลขององค์การจะเกิดข้ึนได้  เม่ือองค์การ                   
ได้ มีการด า เนินงานอย่างมีประสิท ธิภาพ   โดยสามารถใช้ท รัพยากรท่ี มีอยู่อย่างจ ากัด                          
ไ ด้ อ ย่ า ง เห ม าะ ส ม น า ไ ป สู่ ค ว าม ส า เร็ จ บ ร ร ลุ ผ ล ต าม วัต ถุ ป ระ ส งค์ ข อ งอ งค์ ก า ร                                    
(พิมพรรณ สุริโย,2552, หนา้ 2) ดงันั้น  จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีโรงเรียนตอ้งสร้างองคก์ารของตน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  เพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูจ้ ัดการความรู้ พัฒนาความรู้ พัฒนาความคิด                      
และพฒันาศกัยภาพการจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ของบุคลากร
ในโรงเรียนท่ีจะไดเ้รียนรู้จากกระบวนการบริหารของผูบ้ริหาร และความรู้ความสามารถท่ีนกัเรียน
จะได้รับจากการสอนของครูท่ีมีคุณภาพอันหมายถึงการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีบรรลุ                       
ตามวตัถุประสงค ์ (รัชพล คชชารุ่งโรจน์, 2548, หนา้ 7) 
  จ าก ส ภ าพ ก า ร ณ์ ปั จ จุ บั น ก า ร ศึ ก ษ า ใน สั ง ค ม ไ ท ย มี ก า ร เป ล่ี ย น แ ป ล ง                                                   
และปฏิ รูปทางการศึกษาอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันกันมาก ข้ึน  จึงเกิดความจ าเป็น                                    
ท่ี ต้องมี ก ารป รับ เป ล่ี ยนกระบวนทัศน์ ด้ านภาวะผู ้น า  จากภาวะผู ้น าตามแนวคิด เดิม                                   
ท่ี เคยมีประสิทธิผลในอดีต มาสู่แนวคิดภาวะผู ้น าใหม่  ซ่ึงมุ่งเน้นผู ้น าท่ีมีมุมมองกว้างไกล                          
ระดับสากล มีความสามารถยืดหยุ่นเพื่อรองรับ ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และมุ่งเน้น                           
การมีคุณธรรมสามารถพฒันาศกัยภาพความเป็นผูน้ าแก่ผูร่้วมงานให้น าตนเองและร่วมกนัท างาน
เป็นทีม  นอกจากนั้นงานวจิยัท่ีผา่นมาจะมุ่งเนน้ท่ีการปรับปรุงยกระดบักระบวนการในการเป็นผูน้ า
เป็นส่วนใหญ่ เพราะในตอนนั้ นตั้ งใจท่ีจะปรับเปล่ียนผู ้น าจากการเป็นผู ้น าจากภายนอก                        
แต่ในปัจจุบนัการเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพคือส่ิงท่ีตอ้งเร่ิมจากภายใน นั่นคือตอ้งเร่ิมจากหัวใจ           
ตอ้งเปล่ียนลกัษณะและความตั้งใจในการเป็นผูน้ าเปล่ียนจากผูน้ าท่ีหวัใจค านึงถึงประโยชน์ส่วนตน 
เป็นผูน้ าท่ีหัวใจค านึงถึงผูอ่ื้น  ภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมจึงควรมีลักษณะการอ านวยความสะดวก                    
การควบคุมร่วมกันท่ีส าคญั  คือการมุ่งสร้างภาวะผูน้ าแก่ผูอ่ื้น ผูน้ าจะท าตวัเสมือนผูใ้ห้บริการ
เพื่ อ ให้ ทุ ก คนส ร้างวิสั ยทัศ น์ ร่ วม กัน  ด้ วย เห ตุ น้ี ห ลัก ก ารของภ าวะผู ้น าใ ฝ่ บ ริก าร                                  
(Servant leadership) จึ ง เ ป็ น ค า ต อ บ ท่ี เห ม า ะ ส ม ส า ห รั บ ส ภ า พ ก า ร ณ์ ท่ี เ กิ ด ข้ึ น                                               
( จิรวรรณ เล่งพานิชย,์ 2554, หนา้ 3)  
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  ภาวะผู ้น าใ ฝ่บ ริก ารอาจ จัดอยู่ ใน ก ลุ่ มของแนว คิดภาวะผู ้น า เชิ งจ ริยธรรม                
(Ethical leadership) โดยการ รับ ใช้ ผู ้ต าม เป็ น ความ รับ ผิ ดชอบตามธรรมช าติของผู ้น า                     
และเป็นส่ิงจ าเป็นของภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรม การรับใช้ในท่ีน้ีหมายรวมถึง การท านุบ ารุง 
(Nurturing) ก ารป ก ป้ อ ง  (Defending) และก าร เส ริมพ ลังอ าน าจแ ก่ ผู ้ต าม  (Empowering)               
ผูน้ าใฝ่บริการตอ้งใส่ใจความตอ้งการของผูต้าม และช่วยให้ผูต้ามท างานไดดี้ข้ึน เฉลียวฉลาดข้ึน 
และเต็มใจยอมรับในความรับผิดชอบมากข้ึน ผูน้ าเพียงแต่เขา้ใจผูต้ามและตอบสนองส่ิงท่ีผูต้าม
ต้องการ ผู ้น าต้องยืนย ันในส่ิงท่ี ดีและส่ิงท่ี ถูกต้อง รวมทั้ งผู ้น าต้องมอบอ านาจแก่ผู ้ตาม                      
และผูน้ า ต้องมีความสุจริต (Honest) และเปิดเผย (Open) กระท าในส่ิงท่ีสอดคล้องกับค่านิยม                 
และแสดงความไว้วางใจในตัวผู ้ตามแล้วผู ้น าจึงจะได้รับความไว้วางใจจากผู ้ตามกลับมา                      
(Yukl, 2010, หนา้ 292) 
  ภาวะผูน้ าใฝ่บริการ (Servant leadership) ให้คุณค่าและความส าคญัในความเป็นบุคคล
ของมนุษย์ทุกคนรับใช้ความต้องการของกลุ่มมากกว่าความต้องการส่วนตัวไม่แสวงหา
ผลประโยชน์เพื่อตนเองและเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมสูง ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัยุคปัจจุบนั 
ท่ีคนส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัวตัถุมากกว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย ์การเป็นผูน้ าใฝ่บริการ   
เป็นความรู้สึกท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติท่ีเกิดความปรารถนาท่ีจะรับใช้บุคคลทัว่ไป เป็นการแสวงหา 
เพื่อการพัฒนาแต่ละบุคคลท่ีมุ่งไปสู่ความต้องการของผูอ่ื้นและมีความพร้อมท่ีจะสนับสนุน      
ชี วิ ต ก ลุ่ ม เพื่ อ ให้ บ รร ลุ ถึ งก ารตัด สิ น ใจ ซ่ึ ง เป็ น วิ ธี ก าร ท่ี ท า ให้ เกิ ดพ ลั ง ใน ส ถ าบัน                                                 
และยงัเป็นการส่งเสริมปรับปรุงสังคมอีกดว้ย (Greenleaf, 1977, p. 13) 
  พฤ ติกรรมของภาวะผู ้น าใ ฝ่บ ริก ารเกิด ข้ึน จาก ใจ ซ่ึ งห าไม่ ได้จากภ ายนอก                                   
อ  านาจของภาวะผู ้น าใฝ่บริการจะมาจากภายในตัวบุคคล เป็นเร่ืองของภายในสู่ภายนอก                        
(Inside-out) (Lawrence, 2002, p. 3) ผู ้น าใฝ่บ ริการเป็นผู ้น าเชิ งคุณธรรมเพราะอิงหลักการ                           
ทางศาสนา  มีจุดเด่น คือ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เสียสละ และสนองความต้องการของผูอ่ื้น                       
เหนือความต้องการของตนเอง สอดคล้องกับหลักศาสนาพุทธท่ี เป็นศาสนาประจ าชาติ                                 
การปฏิบติัตามหลกัการของภาวะผูน้ าใฝ่บริการจึงไม่ไดแ้ตกต่างไปจากหลกัปฏิบติัของสังคมไทย                 
(พิชาวีร์ เมฆขยาย, 2550, หน้า 25) ลักษณะส าคัญของภาวะผูน้ าใฝ่บริการ เป็นการเร่ิมต้นจาก
ความรู้สึกโดยแท้จริงท่ีต้องการรับใช้ผู ้อ่ืนก่อน จากนั้ นจิตส านึก (Conscious) จะบันดาลใจ           
ให้บุคคลนั้นเกิดความตอ้งการท่ีจะน าผลลพัธ์ท่ีเกิดการรับใชก่้อน เม่ือแน่ใจวา่ความตอ้งการสูงสุด
ของผูอ่ื้นได้รับการตอบสนองแล้ว ส่ิงท่ีจะช้ีวดัว่าบุคคลนั้นเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลหรือไม่นั้น    
เห็นได้จากการท่ีผูอ่ื้นซ่ึงบุคคลนั้นได้รับใช้ท างานได้ดีข้ึน (Healthier) เฉลียวฉลาดข้ึน (Wiser)   
เป็นอิสระมากข้ึน (Freer) น าตนเองได้มากข้ึน (More autonomous) และมีการรับใช้ผูอ่ื้นมากข้ึน 
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(More service to others) ( Greenleaf, 1998, p. 110 ) ภาวะผู ้น าใฝ่บริการมีคุณลักษณะท่ีส าคัญ      
10 ประการ ได้แก่ การฟัง การเห็นอกเห็นใจ การเยียวยารักษา การตระหนักรู้ การโน้มน้าวใจ      
การสร้างมโนทัศน์  การมองการณ์ไกล ความรับผิดชอบร่วมกัน การอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน           
และการสร้างกลุ่มชน   Spears  2004  อา้งถึงใน (สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง และ สรายุทธ กนัหลง, 2553, 
หนา้ 38) 
  ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบติัตามแนวคิดของผูน้ าใฝ่บริการจะมองข้ามหรือไม่ใส่ใจ    
กบัการแข่งขนัแต่จะน าแบบแผนหรือวิธีการตดัสินใจของกลุ่มท่ีให้ความส าคญัและรับรู้ถึงคุณค่า
ของผูร่้วมงานเข้ามาแทนท่ี ผูบ้ริหารจะให้ความเอาใจใส่ในการพฒันาศกัยภาพของผูร่้วมงาน         
ท่ี เขาเล็งเห็นถึงพื้นฐานท่ีส าคัญและจ าเป็นเก่ียวกับการเป็นผู ้น าใฝ่บริการ ผู ้น าประเภทน้ี                 
ดูเหมือนวา่จะมีศกัยภาพในการปรับปรุงพฒันาส่ิงแวดลอ้มทั้งในสถานศึกษาท่ีพวกเขาใหก้ารศึกษา
อบ รม ใช้ ชี วิ ต เพื่ อ ก าร รับ ใช้  (  Livovich, 1999, p. 42) ใช้ อ าน าจท าง ศี ล ธ รรม ก ระ ตุ้น                                      
ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน และมอบอ านาจแก่เพื่อนร่วมงาน                    
เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันของกลุ่ม ( สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง และสรายุทธ กันหลง, 2553,      
หนา้ 38)   
  ประสิท ธิผลของโรงเรียน เป็น ส่ิ งส าคัญส าห รับผู ้บ ริห ารท่ี ต้องท าให้ เกิด ข้ึน                            
โรงเรียนท่ีมีการปรับปรุงเป ล่ียนแปลง พัฒนาเพื่ อให้ มีการปฏิบัติงานได้ อย่างเหมาะสม                      
กบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มบูรณาการผสมผสาน คงสภาพโรงเรียนให้เกิดความพึงพอใจ                   
ต่อผูใ้ช้บริการของโรงเรียนอย่างสูงสุด การท่ีโรงเรียนจะมีประสิทธิผลได้นั้ นไม่ได้เกิดข้ึนเอง                  
โดยโรงเรียนไม่ตอ้งด าเนินการใดๆ และไม่ไดเ้กิดข้ึนจากความสามารถของผูบ้ริหาร ครู หรือชุมชน               
อย่างใดอย่างหน่ึงตามล าพงั แต่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องท่ีพยายาม                    
ท  าให้ เกิดข้ึนโดยต้องมีการวางแผน  ก าหนดเป้าหมาย  ก าหนดกิจกรรม  และการประเมิน                      
ความมีประสิทธิผลร่วมกนั ตลอดจนการสร้างจิตส านึกของความเป็นเจา้ของท่ีจะตอ้งร่วมภาคภูมิใจ
ในความส าเร็จร่วมกัน ( Hanson, 1996, p. 35) ได้ให้ทัศนะว่าโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลนั้ น
ประกอบด้วย มีการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน มีบรรยากาศในการสนับสนุน         
การเรียนรู้ของผู ้เรียน มีการติดตามก ากับกระบวนการเรียนการสอน บุคลากรมีมาตรฐาน                
มีการส่งเสริมการรักษาวนิยัของผูเ้รียน และมีการจดัสภาพแวดลอ้มและสวสัดิการท างาน  
  ดังนั้ น  ผู ้ศึกษาในฐานะข้าราชการท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา             
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 สนใจศึกษาระดับ     
ความมีภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา และระดบัความมีประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ตลอดจนศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง  
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ตวัแปร 2 ชุด ดงักล่าวน้ี ผลการวิจยัท่ีได้จะเป็นขอ้มูลให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถน าไปเป็น 
แนวทางการพฒันาตนเอง ด้วยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริหารโดยน าภาวะผูน้ าใฝ่บริการ    
ไปใช้บริหารให้มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวข้องระดบันโยบายให้สามารถ       
ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและสร้างเส ริมภาวะผู ้น า ใฝ่บริการให้ผู ้บ ริหารซ่ึงจะส่งผลต่อ               
การพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู ้น าใฝ่บริการของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน           
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
 2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2  
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าใฝ่บริการของผู ้บ ริหารสถานศึกษา           
กบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 

1.3 สมมติฐำนกำรวจิัย 
  ภาวะผู ้น าใ ฝ่บ ริก ารของผู ้บ ริห ารสถาน ศึกษ ากับประสิท ธิผลของโรงเรียน                
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความสัมพนัธ์กนั 
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1.4 กรอบแนวคดิกำรวจิัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ท่ี เก่ี ยวข้อง ผู ้วิจ ัยได้สั ง เคราะห์และส ร้าง              
กรอบแนวคิดการวจิยั ดงัน้ี 

            ตัวแปรที ่1                                  ตัวแปรที ่2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
  1. ได้ทราบระดับความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา    
กบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
  2. ได้แน วท างส าห รับผู ้บ ริห ารสถาน ศึกษ าในการ เป็ นผู ้ บ ริห าร ท่ี มี ความ รู้      
ความสามารถในการพฒันาสถานศึกษา  
  3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้คน้พบไปจดัท าโครงการพฒันา 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและส่งเสริมใหข้า้ราชการครูท างานใหโ้รงเรียนอยา่งมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

ภาวะผู้น าใฝ่บริการ 
(Servant leadership) ตามแนวคิดของ 
Spears 2004 อา้งถึงใน ( สัมฤทธ์ิ  กางเพง็ 
และ  สรายทุธ  กนัหลง , 2553 , หนา้ 38)  
แบ่งเป็น 10 ดา้น  คือ 
1. การฟัง  
2. การเห็นอกเห็นใจ  
3. การเยยีวยารักษา  
4. การตระหนกัรู้  
5. การโนม้นา้วใจ  
6. การสร้างมโนทศัน์  
7. การมองการณ์ไกล  
8. ความรับผดิชอบร่วมกนั  
9. การอุทิศตนเพื่อพฒันาบุคคล  
10. การสร้างชุมชน 

 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
(Effectiveness of school) ตามแนวคิด
ของ  Hoy & Miskel 2008 อา้งถึงใน          
(เรขา  ศรีวชิยั, 2554, หนา้ 46-47) 
แบ่งเป็น 4 ดา้น  คือ 
1. ความสามารถในการผลิตนกัเรียน 
    ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
2. ความสามารถในการพฒันา                      
    นกัเรียนมีทศันคติทางบวก    
3. ความสามารถในการปรับเปล่ียน 
    และพฒันาโรงเรียน 
4. ความสามารถในการแกปั้ญหา         
    ภายในโรงเรียน 
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1.6 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษาวจิยัไว ้ดงัน้ี 
 1. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ  
 ก ารวิ จัย ค ร้ั ง น้ี ผู ้ วิ จ ัย มุ่ ง ศึ ก ษ าค ว ามสั ม พัน ธ์ ระห ว่ า งภ าว ะผู ้น า ใ ฝ่ บ ริก าร                                                
ของผู ้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยมีขอบเขตเน้ือหา แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 ภาวะผูน้ าใฝ่บริการ (Servant leadership) ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน    
เขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ผู ้วิจ ัยได้ใช้แนวคิดของ Spears 2004 อ้างถึงใน                 
( สัมฤทธ์ิ กางเพง็ และ สรายทุธ กนัหลง, 2553, หนา้ 38)  
 ประสิทธิผลของโรงเรียน (Effectiveness of school) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า เล ย  เข ต  2 ผู ้ วิ จ ั ย ไ ด้ ใ ช้ แ น ว คิ ด ข อ ง  Hoy & Miskel 2008 อ้ า ง ถึ ง ใ น                                  
( เรขา ศรีวชิยั , 2554 , หนา้ 46-47)  
 2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกอบด้วย  ผู ้บ ริห ารสถาน ศึกษ าจ าน วน  183 คน  และค รูผู ้ส อน จ าน วน  1,442 คน                        
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในปีการศึกษา 2557  รวมทั้งส้ิน 
จ านวน 1,625 คน  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ป ระก อบ ด้ ว ย  ผู ้บ ริห ารส ถ าน ศึ กษ าจ าน วน  35 คน  แ ล ะค รูผู ้ส อน จ าน วน  276 คน                             
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในปีการศึกษา 2557 รวมทั้ งส้ิน
จ านวน 311 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ Krejeie & Morgan 
 3. ขอบเขตด้ำนตัวแปรทีใ่ช้ในกำรวจัิย  
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาตวัแปรจ านวน 2 ตวั ดงัน้ี 
 ภาวะผูน้ าใฝ่บริการ (Servant leadership) ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูว้ิจยัได้ใช้แนวคิด
ของ (  Spears 2004 อ้าง ถึ งใน  สั ม ฤท ธ์ิ  ก าง เพ็ ง  และ  ส รายุท ธ  กันหลง , 2553, หน้ า  38)            
แบ่งเป็น 10 ดา้น คือ 
 1. การฟัง  
 2. การเห็นอกเห็นใจ  
 3. การเยยีวยารักษา  
 4. การตระหนกัรู้  
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  5. การโนม้นา้วใจ  
 6. การสร้างมโนทศัน์  
 7. การมองการณ์ไกล  
 8. ความรับผดิชอบร่วมกนั  
 9. การอุทิศตนเพื่อพฒันาบุคคล  
 10. การสร้างชุมชน   
 ป ระ สิ ท ธิผ ลขอ งโรง เรี ยน  (Effectiveness of school) ผู ้วิ จ ัย ได้ ใช้ แน ว คิ ดขอ ง                
Hoy & Miskel 2008 อา้งถึงใน (เรขา ศรีวชิยั, 2554, หนา้ 46-47) แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ 
 1. ความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
 2. ความสามารถในการพฒันานกัเรียนใหมี้เจตคติทางบวก 
 3. ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน 
 4. ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน 
 

1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 ภำวะผู้น ำ  หมายถึง กระบวนการทางพฤติกรรมของการมี อิท ธิพลต่อบุคคล                 
หรือกลุ่มกระตุ้นช้ีน าผลักดัน ให้บุคคลอ่ืน หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน มีความเต็มใจและกระตือรือร้น       
ในการท าส่ิงต่าง ๆ ตามต้องการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย        
ของกลุ่มหรือองคก์าร 
 ภำวะผู้น ำใฝ่บริกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง พฤติกรรมของผู ้บ ริหาร
สถานศึกษา ท่ีมุ่งให้บริการเพื่อนร่วมงานและผูต้ามเป็นอนัดบัแรก เพื่อสนองตอบความตอ้งการ            
ของบุคคลเหล่านั้น โดยใช้อ านาจทางศีลธรรมกระตุน้ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ มีความไวว้างใจ        
ซ่ึงกันและกัน และมอบอ านาจให้แก่บุคคลเหล่านั้ น เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน   
แบ่งเป็น 10 ดา้น ดงัน้ี 
 1. การฟัง  หมายถึง  พฤติกรรมของผู ้บริหารท่ีแสดงออกถึงทักษะในการส่ือสาร           
และการตัดสินใจฟังผู ้อ่ืนอย่างตั้ งใจ ฟังด้วยใจท่ี เปิดกว้าง  การเปิดรับฟังค าพูดของผู ้อ่ืน                          
ด้วยใจเป็นกลาง  และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน   เพื่อจะสามารถตัดสินใจ                          
ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
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 2. การเห็นอกเห็นใจ หมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถของผูบ้ริหารท่ีพยายามเขา้ใจ
และเข้าถึงความรู้สึกของครู ยอมรับและเคารพความเป็นตัวของตัวเอง ของเพื่อนร่วมงาน             
โดยมีทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน และยอมรับความผดิพลาดของเพือ่นร่วมงาน 
 3. การเยียวยารักษา หมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถของผูบ้ริหารท่ีกระตุน้ใหผู้อ่ื้น
เกิดความเขม้แข็งทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจปราศจากความกงัวลต่างๆท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ตนเองในทางท่ีดีข้ึน       
 4. การตระหนกัรู้ หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีแสดงถึงการยอมรับในขอ้บกพร่อง
และขอ้จ ากดัของตนเอง สามารถประเมินตนเองก่อนตดัสินใจและสามารถไตร่ตรองปัญหาต่าง ๆ   
ท่ีเกิดข้ึนต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลาและสามารถปรับตนไดต้ามสถานการณ์ 
 5. การโน้มน้าวใจ หมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถของผูบ้ริหารในการจูงใจผู ้อ่ืน
ให้ป ฏิบั ติตามด้วยความ เต็ม ใจ  โดยส ร้างแรงบันดาลใจให้ ค รูในการท าภ ารกิ จต่ างๆ                                
พยายามใหค้วามเช่ือใจแทนท่ีการบงัคบัใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตาม 
 6. การส ร้างมโนทัศน์  หมายถึ ง พฤ ติกรรมห รือความสามารถของผู ้บ ริห าร                                     
ท่ีจะสร้างฝันของตนเองในอนาคต  หรือการมองเห็นส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตของตนเอง                     
ไม่ ใ ช่ ก ารมองเห็นแต่ ปัญหาในแ ต่ละวัน  ผู ้น าต้อง รู้และ เข้าใจ  จัดล าดับความส าคัญ                                 
ระหวา่งส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตกบัการมองเห็นปัญหาของแต่ละวนั    
 7. การมองการณ์ไกล หมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถของผูบ้ริหารในการเรียนรู้
จากประสบการณ์ ท่ี ผ่านมา  ความ เป็นจริงของปั จจุบันและแนวโน้มของสถานการณ์                                 
ของการตดัสินใจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต มีความเขา้ใจทิศทางและเกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
 8. ความรับผิดชอบร่วมกัน หมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถของผู ้บริหาร                       
ในการสร้างความสนิทสนมคุ้นเคย  กระท าตนให้เป็นประโยชน์  เพื่อตอบสนองความต้องการ                 
ของเพื่อนร่วมงานและบุคลากร รวมทั้ งจัดสรรทรัพยากรและสวสัดิการตามความต้องการ           
และพร้อมท่ีจะรับผดิชอบต่อบุคคลเหล่านั้น 
 9. การอุทิศตนเพื่อพฒันาคน หมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถท่ีแสดงออกให้เห็น
คุณค่าของเพื่อนร่วมงานและบุคลากร เช่ือมัน่ในความสามารถมอบหมายงาน และความรับผิดชอบ 
ตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล พัฒนาความรู้และทักษะ การปฏิบัติงาน      
รวมทั้งสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  
 10. การส ร้างก ลุ่มชน  หมาย ถึ ง  พ ฤ ติกรรมห รือความส ามารถของผู ้บ ริห าร                                
ในการสร้างกลุ่มและสร้างบรรยากาศในการท างาน มีการก าหนดเป้าหมายในการท างานร่วม                        
และมีความเท่าเทียมกนั รวมทั้งความสามคัคีและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
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 ประ สิ ท ธิผล  ห ม าย ถึ ง  ผลส า เร็ จก ารด า เนิ น งาน ขององค์ ก ารใน ด้ าน ต่ างๆ                                 
ไดบ้รรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวโ้ดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 ประสิท ธิผลของโรงเรียน  หมายถึ ง การบรรลุ เป้ าหมายในการจัดการศึกษา                                 
โดยผู ้น าใช้ค วามส าม ารถจนท าให้ นั ก เรียน มี ผลสั ม ฤท ธ์ิท างก าร เรียน สู ง  ค รู มุ่ งมั่น                                
ในการจัดการเรียนการสอนจนท าให้ผู ้เรียนใฝ่รู้  รักการอ่าน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
ตามท่ีสถานศึกษามุ่งหวงั  รวมทั้งสามารถแกปั้ญหาภายในโรงเรียน จนท าให้เกิดความพึงพอใจ             
ในการปฏิบติังาน  แบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ความสามารถในการผลิตนักเรียน ท่ี มี ผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนสูง  หมายถึง 
ความสามารถของผูบ้ริหารและครูในการด าเนินงานการจดัการเรียนการสอน  จดัท าและพฒันา      
ส่ือนวตักรรม รวมทั้ งจัดบรรยากาศและทรัพยากรอย่างเหมาะสม จนสามารถท าให้นักเรียน           
ในโรงเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัดี สามารถศึกษาต่อในระดบั               
ท่ีสูงข้ึนได ้การไดรั้บรางวลัทางดา้นวชิาการของนกัเรียนจากการเขา้ร่วมประกวด 
 2. ความสามารถในการพฒันานักเรียนให้มีทศันคติทางบวก หมายถึง ความสามารถ                       
ของผู ้บ ริหารและครู  ในการด า เนินงานด้านการบริหารและการอบรมสั่ งสอนนัก เรียน                              
ให้ เป็ นคน ท่ี มี คุณ ลักษณะท่ี ดี  มี คุณ ธรรม  จริยธรรม  โดยมีความ รู้ สึ กและแสดงออก                          
ซ่ึงพฤติกรรมต่างๆ ท่ีพึงประสงค์ของสังคม  รู้จกัพฒันาตนเองจนได้รับการยกย่องมีเจตคติท่ีดี                   
ต่อการศึกษาเล่าเรียน 
 3. ความสามารถในการเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน  หมายถึง ความสามารถผูบ้ริหาร    
และครูในโรงเรียน ท่ี ร่วมกันพัฒนา  เป ล่ียนแปลงวิธีด า เนินงานด้านการเรียนการสอน                                  
รวมถึงการปรับหลักสูตร เพื่อให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าทันกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป                        
โดยการรับเอาแนวคิด  นวัตกรรม  เทคโนโลยีใหม่ๆ  มาช่วยในการวางแผนการบริหาร                                       
และการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาผูเ้รียน น าผลการทดสอบของนักเรียน                       
มาใช้วางแผน สามารถจดัการเรียนการสอนตามความต้องการของท้องถ่ิน จนท าให้โรงเรียน                         
มีช่ือเสียงสามารถแข่งขนักบัโรงเรียนอ่ืนได ้
 4. ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหาร
และครูในโรงเรียนท่ีร่วมมือในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ทั้งดา้นการเรียนการสอน ดา้นการปกครองดูแล
ช่วยเหลือนัก เรียนและด้านการพัฒนานักเรียนจนประสบความส าเร็จ หรือเป็นไปด้วยดี                            
เป็นท่ียอมรับจากชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและบรรลุวตัถุประสงคข์องโรงเรียน 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2 หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษา  
ท่ีจดัตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ีการศึกษา
เป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2553     
ข้อ  2.130 เขตพื้ น ท่ี การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  2 ประกอบด้วยท้องท่ี  6 อ าเภอ คือ                
อ าเภอวงัสะพุง อ าเภอภูกระดึง อ าเภอภูหลวง อ าเภอผาขาว อ าเภอหนองหิน และอ าเภอเอราวณั    
ใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมเลย เขต 2 ตั้งอยูอ่  าเภอวงัสะพุง 
 โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาของรัฐท่ีจดัการศึกษาทุกระดบั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
 ขนำดของโรงเรียน หมายถึง การก าหนดขนาดของสถานศึกษา โดยใช้จ  านวนนักเรียน
ทั้งหมดท่ีมีอยู่ในโรงเรียนตามเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ขนาด ไดแ้ก่ 
 1.  ขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา 
 2.  ขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 121 - 300 คน 
 3.  ขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป  
 ต ำแหน่งหน้ำที่  หมายถึง การจ าแนกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                  
ท่ี มี ใบประกอบวิชาชีพครู  ห รือใบประกอบวิช าชีพผู ้บ ริห ารสถาน ศึกษาในโรงเรียน                                      
ท่ี มี การจัดการศึกษาระดับ  ก่อนประถม ศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น                                
สั ง กั ด ส านั ก ง าน เข ต พื้ น ท่ี ก าร ศึ ก ษ าป ระ ถ ม ศึ ก ษ า เล ย  เข ต  2 จ าแ น ก เป็ น  2 ก ลุ่ ม                                           
คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 
 1. ผู ้ บ ริ ห ารส ถ าน ศึ ก ษ า  ห ม าย ถึ ง  บุ ค ค ล ท่ี ด า ร ง ต าแ ห น่ ง ผู ้ อ  าน ว ย ก าร                                         
หรือรองผูอ้  านวยการสถานศึกษา และผูรั้กษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษาท่ีปฏิบติังาน       
ในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปีการศึกษา 2557 
 2. ครูผูส้อน หมายถึง บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งครูและครูผูช่้วยท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปีการศึกษา 2557 



 บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  
  การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง                    
เพื่อรวบรวมความรู้ท่ีจะน ามาใชใ้นการก าหนดกรอบแนวคิดของการวจิยั และเป็นขอ้มูลประกอบการศึกษา 
วเิคราะห์ อภิปรายผล จึงขอน าเสนอเน้ือหาสาระตามล าดบั ดงัน้ี 
 2.1 ภาวะผูน้ าใฝ่บริการ 
   2.1.1 ความหมายของภาวะผูน้ า 
   2.1.2 กระบวนทศัน์ทางทฤษฎีภาวะผูน้ า 
   2.1.3 ความหมายของภาวะผูน้ าใฝ่บริการ 
   2.1.4 กระบวนทศัน์เก่ียวกบัภาวะผูน้ าใฝ่บริการ 
   2.1.5 ความส าคญัของภาวะผูน้ าใฝ่บริการ 
   2.1.6 องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าใฝ่บริการ 
   2.1.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าใฝ่บริการ 
 2.2 ประสิทธิผลของโรงเรียน 
   2.2.1 ความหมายของประสิทธิผล 
   2.2.2 ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน 
   2.2.3 แนวคิด ทฤษฏี เก่ียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียน 
   2.2.4 ความส าคญัของประสิทธิผลขององคก์ารและโรงเรียน 
   2.2.5 องคป์ระกอบของประสิทธิผลของโรงเรียน 
   2.2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิผลของโรงเรียน 
 2.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา กบัประสิทธิผล
ของโรงเรียน 
   

2.1 ภาวะผู้น าใฝ่บริการ 
 2.1.1 ความหมายของภาวะผู้น า  
 จากอดีตท่ีผ่านมามีการศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะภาวะผูน้ าอย่างมากมายจากหลากหลาย
แนวทางและวิธีการอนัเป็นผลน ามาสู่ทฤษฎีต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าซ่ึงจากการศึกษา
ภาวะผูน้ าส่วนใหญ่ท่ีผ่านมาให้การศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกัน และไม่สามารถช้ีชัดได้ว่าลักษณะ                
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หรือคุณสมบติัใดๆท่ีแสดงถึงภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจคือแนวคิดและทฤษฎี                    
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัค าว่าภาวะผูน้ า (Leadership) ซ่ึงมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไวต่้าง ๆ กนั 
ดงัน้ี 
 Hollander (1978, p. 1-4) กล่าววา่ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการใช้อิทธิพลของบุคคล
ท่ีเป็นผูน้ า มิได้หมายถึงตวับุคคลท่ีเป็นผูน้ า ถึงแมว้่าภาวะผูน้ าจะข้ึนอยู่กบัอ านาจ ตามกฎหมาย             
ท่ีผูน้  ามีก็ตาม จริงอยู่ท่ีกระบวนการภาวะผูน้ านั้ นมีตวัผูน้ าเป็นส่วนส าคัญ และเป็นศูนย์กลาง                
ของกระบวนการ แต่ในสถานการณ์โดยรวมแล้วผู ้ตามนับว่ามีความส าคัญมากเช่นกัน                           
เพราะหากปราศจากการตอบสนองจากผูต้ามแล้วก็ไม่มีภาวะผูน้ าเกิดข้ึน ทั้ งน้ีเพราะภาวะผูน้ า                    
เป็ น เร่ื อ ง ท่ี เ ก่ี ย วกับ ค ว ามสั ม พัน ธ์ ระห ว่ างผู ้ ใ ช้ อิ ท ธิ พ ล แล ะผู ้ รั บ แ รงข อง อิ ท ธิ พ ล                                       
แต่มิไดห้มายความว่าอิทธิพลจะถูกใช้โดยผูน้ าฝ่ายเดียว ในทางกลบักนัผูต้ามก็ใช้อิทธิพลต่อผูน้ า                    
ไดเ้ช่นกนั 
 DuBrin (1998 , p. 31) ได้ให้ความหมายของภาวะผู ้น าว่า หมายถึง ความสามารถ                    
ท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่และใหก้ารสนบัสนุนบุคคลเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 
 Daft (1999 , p. 478) กล่าววา่ภาวะผูน้ า หมายถึง ความสามารถของผูน้ าในการใชอิ้ทธิพล
โน้มน้ าวผู ้ อ่ืน เพื่ อก ารบรรลุ เป้ าหมาย  ดังนั้ น  เม่ื อก ล่ าว ถึ งภาวะผู ้น า จึงป ระกอบด้วย                             
องคป์ระกอบ 3 ประการ คือ ผูน้ ากบัผูต้าม การโนม้นา้วหรือการใชอิ้ทธิพล และการบรรลุเป้าหมาย 
 Yukl (2002 ,p. 2) กล่าวว่าภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการโดยอาศัยการใช้อิทธิพล                
และการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยบุคคลเหนือผูอ่ื้น เพื่อการช้ีแนะหรือน าทาง เพื่อวางโครงสร้างงาน       
หรือเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมและความสัมพนัธ์ต่างๆในกลุ่มหรือองคก์ร 
 Robbins (2005 , p. 302) ให้ ค ว ามห ม ายของภ าวะผู ้น าว่ า  เป็ น คว ามส าม ารถ                                 
ในการใชอิ้ทธิพลของบุคคลต่อกลุ่ม เพื่อใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 คุณวุฒิ คนฉลาด (2540, p. 8) กล่าวว่าภาวะผูน้ า หมายถึง การใช้อิทธิพล ซ่ึงเป็นอ านาจ
ในตวัของผูน้ า เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ คุณธรรม ซ่ึงเป็นอ านาจจริงๆ            
ท่ีมีอยู่และอ านาจท่ีบุคคลนั้นได้รับจากการท่ีด ารงต าแหน่งซ่ึงเป็นอ านาจ การยอมรับจากกลุ่ม                  
แสดงพฤติกรรมให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนัให้เกิดแรงกระตุน้ภายในกลุ่ม ท าให้เกิดปฏิสัมพนัธ์                 
ทางสังคมสามารถเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์และน าไปสู่เป้าหมาย ขององคก์าร 
 บุ ญ ช่ ว ย  ศิ ริ เก ษ  (2540, หน้ า  246)  ก ล่ าว ถึ งภ าว ะผู ้น าว่ า เป็ น ก ระบ วน ก าร                                    
ของการใช้อิทธิพลต่อผูต้ามด้วยการใช้อ านาจ (Power) การใช้ฐานท่ีมาของอ านาจท่ีแตกต่างกัน                
ท  าใหเ้กิดผล ในทางปฏิกิริยาตอบสนองท่ีต่างกนัของผูต้าม 
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 วีรวุธ มาฆศิรานนท์ (2541, หน้า 89) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง ผูท่ี้สามารถโน้มน า               
ใหผู้อ่ื้นเต็มอกเตม็ใจ กระท าในส่ิงท่ีผูน้  านั้นตอ้งการ โดยความเต็มอกเตม็ใจนั้นมาจากการท่ี “ผูอ่ื้น” 
เหล่านั้นก็มีความตอ้งการจะกระท าในส่ิงนั้น ๆ ดว้ยเช่นกนั 
 รังสรรค์  ประ เส ริฐศ รี  (2544, หน้ า  11) ได้ให้ ความหมายของภาวะผู ้น าไว้ว่ า                             
เป็นความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้นในด้านการกระท าตามผูน้ าตอ้งการและสามารถจูงใจ 
บุคคลอ่ืนใหก้ระท ากิจกรรมท่ีจะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารได ้
 วิโรจน์  สารรัตนะ (2546, หน้า 175) ได้อธิบายถึงภาวะผู ้น าว่า เป็นกระบวนการ                           
ท่ีผูบ้ริหารจะใหอิ้ทธิพลต่อพฤติกรรมของผูอ่ื้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การปฏิบติังานบรรลุจุดมุ่งหมาย 
ขององคก์าร  
 โดยสรุป ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการทางพฤติกรรมของผูน้ าท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคล
หรือก ลุ่ม ท่ีกระตุ้น ช้ีน าผลักดันให้ บุคคล อ่ืน  ห รือกลุ่ม  มีความเต็มใจและกระตือรือร้น                         
ในการท าส่ิงต่าง ๆ ตามต้องการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย              
ของกลุ่มหรือองคก์าร 
 2.1.2 กระบวนทศัน์ทางทฤษฎภีาวะผู้น า (Leadership theory paradigm) 
 กระบวนทัศน์เก่ียวกับทฤษฎีภาวะผูน้ า (Leadership theory paradigm) คือ การอธิบาย                
ถึงลกัษณะของความเป็นผูน้ ามีวิวฒันาการมาเป็นล าดบั ในระยะแรกให้ความส าคญักบัการศึกษา
คุณลกัษณะผูน้ า ระยะต่อมาสนใจพฤติกรรมของผูน้ าและผูน้ าตามสถานการณ์ ปัจจุบนัการศึกษา
ภาวะผู ้น าได้เป ล่ียนแปลงไปโดยมีการผสมผสานแนวคิดเดิมเกิดเป็นกระบวนทัศน์ใหม่                
(New paradigm) หรือกระบวนทัศน์ทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบบูรณาการ (The integrative leadership 
theory paradigms) ดังนั้ น  ก ารแบ่ งกระบวนทัศ น์ท างทฤษ ฎีภาวะผู ้น าต ามวิว ัฒ น าก าร                                
จึงแบ่งได้เป็น 4 กระบวนทัศน์  Lussier & Achua (2001, p., 16) ได้แก่ 1) กระบวนทัศน์ทฤษฎี      
ภาวะผู ้น าด้านคุณลักษณะ (The trait theory paradigms) 2) กระบวนทัศน์ทฤษฎีภาวะผู ้น า                    
ด้ าน พ ฤ ติ ก รรม  (The behavioral theory paradigms )  3)  ก ระบ วน ทัศน์ ท ฤษ ฎี ภ าวะผู ้น า                               
ตามสถานการณ์ (The situational leadership theory paradigms ) 4) กระบวนทศัน์ทฤษฎีภาวะผูน้ า
แบบบูรณาการ (The integrative leadership theory paradigms ) 
 1. กระบวนทศัน์ทฤษฎีภาวะผูน้ าดา้นคุณลกัษณะ (The trait theory paradigms)  
 การศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู ้น าระยะแรกเร่ิมมีความเช่ือพื้นฐานว่าผู ้น าเป็น
คุณลักษณะท่ีติดตวัมาตั้ งแต่เกิดไม่ได้เกิดจากการฝึกหัดภายหลัง (Leaders are born, not made) 
นักวิจัยต้องการจ าแนกลักษณะหรืออุปนิสัยท่ีแตกต่างกันของผู ้น า จากผู ้ใต้บังคับบัญชา                              
หรือจากผู ้น าท่ีประสบผลส าเร็จและไม่ประสบผลส าเร็จ เพื่อพยายามอธิบายข้อแตกต่าง                         
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ของบุคลิกลกัษณะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ รายละเอียดเก่ียวกบัคุณลกัษณะจึงเป็นเง่ือนไขท่ีจ าเป็น
อนัดบัแรกส าหรับการเป็นผูน้ า Lussier & Achua (2001 , หนา้ 16) 
 ในระหว่างปี  ค.ศ. 1940–1947 Stogdill (1974 , p. 74-75) ได้ตรวจสอบผลงานวิจัย                    
124 เร่ือง ท่ีท าการวจิยัมีขอ้เสนอแนะวา่ ผูน้  าเป็นเจา้ของลกัษณะและทกัษะท่ีไม่พบในบุคคลท่ีไม่ใช่
ผูน้ าซ่ึง สต๊อกดิลล์ (Stogdill) ได้จัดแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะและทักษะ คือ 1) ความสามารถ                        
2) ความส าเร็จ  3) ความ รับผิดชอบ  4) การมี ส่วน ร่วม  และ 5) สถานภาพ  ส่ วนการวิจัย                              
เร่ืองบุคลิกภาพของผูน้ าจ  านวนมากไม่บรรลุผลในการคน้หาลกัษณะ อนัเป็นคุณสมบติัเฉพาะ                  
ของผู ้น า บุญช่วย ศิริเกษ (2540, หน้า 200) จึงไม่สามารถค้นหาคุณลักษณะท่ีจะรับประกัน
ความส าเร็จของผูน้ าได้ เพราะไม่ไดศึ้กษาวา่คุณลกัษณะจะมีผลระยะยาว เช่น การกระท าของกลุ่ม
หรือความกา้วหนา้ของผูต้ามเป็นอยา่งไร  
  กระบวนทัศน์ทฤษ ฎีภาวะผู ้น าด้าน คุณลักษณะเป็นทฤษ ฎี ท่ี ให้ ความส าคัญ                       
กับ คุณลักษณะทางกายภาพ  บุคลิกภาพ และจิตใจของผู ้น า โดยผู ้ท่ีสนใจในแนวทางน้ี                                
ตั้งขอ้สังเกตว่า คนท่ีเป็นผูน้ านั้นตอ้งมีลกัษณะพิเศษอะไรบ้าง เช่น มีลกัษณะทางกายคือรูปร่าง
หน้ าตาเป็นอย่างไร ห รือ บุค ลิกภาพการแสดงตัว  ท่ าท างการพู ด เป็นอย่างไร เป็นต้น                                     
ในการศึกษาวิจัยท่ีค้นหาลักษณะความเป็นผูน้ า  นักวิจัยใช้วิธีการใน 2 แบบ คือ เปรียบเทียบ
คุณลกัษณะผูน้ า ท่ีประสบผลส าเร็จกบัผูน้ าท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ การศึกษาส่วนใหญ่จะใช้วิธีแรก 
เพื่อหาลกัษณะผูน้ าท่ีเป็นสากล สามารถน าไปใช้บ่งช้ีผูน้  าโดยทัว่ไปได้ จากการศึกษาส่วนหน่ึง
พบว่า ผูน้  าจะตอ้งฉลาดมีความเช่ือมัน่ในตนเองมากกว่าบุคคลท่ีไม่ได้เป็นผูน้ า แต่อย่างไรก็ตาม       
เป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีคนจ านวนมากท่ีมีลักษณะของผู ้น าในขณะท่ีไม่ได้เป็นผู ้น า 
นอกจาก น้ี  ย ังมีผู ้น าจ  านวนมาก ท่ี ไม่ ได้ มีลักษณะดังก ล่าวด้วย  เส ริมศัก ด์ิ  วิศาลาภรณ์                              
(2544, หนา้ 44-45) 
 แนวคิดด้านคุณลักษณะจึงเป็นการศึกษาเพียงลักษณะท่ีติดกายมาของผู ้น าเท่านั้ น                    
ซ่ึงในความเป็นจริง ความเป็นผู ้น านั้ นมิได้มี เพียงเท่าน้ี  แต่ยงัต้องศึกษาภาวะอ่ืนๆ อีกด้วย                        
และนักวิชาการท่ีสนใจเก่ียวกับภาวะผู ้น าจึงได้มุ่งความสนใจไปศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรม                          
ของผูน้ าแทน 
 2. กระบวนทศัน์ทฤษฎีภาวะผูน้ าดา้นพฤติกรรม (The behavioral theory paradigms) 
 ประมาณปี ค.ศ. 1950–1959 นกัวิจยัส่วนมากไดเ้ปล่ียนกระบวนทศัน์ทฤษฎีคุณลกัษณะ
มาเป็นการมุ่งไปท่ีพฤติกรรมหรือการกระท าของผูน้ า โดยนกัวิจยัพยายามวิเคราะห์ความแตกต่าง         
ใน พ ฤ ติ ก รรม ของผู ้น า ท่ี พึ งก ระท าใน ก ารบ ริห ารงาน  Lussier & Achua (2001, p. 16)                                  
ทั้งน้ีเพราะเหตุผลท่ีการศึกษาคุณลกัษณะของผูน้ าประสบความลม้เหลว ในการบ่งช้ีคุณลกัษณะ                 
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ท่ีเป็นสากลของผูน้ า จึงไดมี้การศึกษาแบบภาวะผูน้ าตามทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ดว้ยความเช่ือท่ีวา่ 
พฤติกรรมของผูน้ ามีผลกระทบโดยตรงต่อความมีประสิทธิผลของกลุ่ม และจากผลการศึกษา                   
ใ น ด้ า น พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ผู ้ น า ข อ ง ม ห าวิ ท ย าลั ย โ อ ไ ฮ โ อ เส ต ท  (The Ohio Studies)                                        
และมหาวิทยาลัยมิชิแกน (The University of Michigan Studies) ท่ี ศึกษาพฤติกรรมผู ้น า 2 มิติ                  
คือ มุ่งคน และมุ่งงาน เป็นผู ้น าท่ีดีท่ีสุด และผู ้น ามุ่งคนมีความสัมพันธ์กับผลผลิตของกลุ่ม                            
และความพึงพอใจในงานของกลุ่มสูงกวา่แบบภาวะผูน้ ามุ่งงาน ตามล าดบั Kreitner & Kinicki 1992 
อา้งถึงใน บณัฑิต แท่นพิทกัษ ์(2540, หนา้ 58)  
 3. กระบวนทัศน์ทฤษฎีภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ (The situational leadership theory 
paradigms)  
 ทั้ งทฤษฎีคุณลักษณะและทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผู ้น าได้พยายามค้นหารูปแบบ                              
ความเป็นผูน้ าท่ีดีท่ีสุดในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นทฤษฎีสากล (Universal theory) ปรากฏว่า                        
ไม่ มี รูปแบบภาวะผู ้น าใด ท่ี เหมาะสมใน ทุกสถานการณ์  กระบวนทัศน์ทางภาวะผู ้น า                                    
จึงเปล่ียนไปศึกษาท่ีแบบผูน้ าท่ีข้ึนอยู่กบัผูต้ามในแต่ละสถานการณ์ หรือหมายถึงว่าคุณลกัษณะ
หรือพฤติกรรมในแบบใดจะเป็นผลส าเร็จของความ เป็นผู ้น าในสถานการณ์ ท่ี ต่ างกัน                      
ทฤษ ฎีภาวะผู ้น า  ตามสถานการณ์ จึงเน้น ท่ี ความส าคัญองค์ประกอบของสถานการณ์                              
ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน สภาพแวดลอ้มภายนอกและลกัษณะนิสัยของผูต้าม เป็นตน้ องคป์ระกอบต่างๆ 
เหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพของผู ้น าข้ึนอยู่กับการรับรู้ของผู ้น าท่ีมีต่อสถานการณ์นั้ นๆ                       
ผู ้น าจะต้องปรับ เป ล่ียนแบบของผู ้น าให้ เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์นั้ นๆ                             
Lussier & Achua (2001, p. 17)  ท ฤษ ฎี ท่ี มี ช่ื อ เสี ยงม าก ท่ี สุ ดทฤษ ฎีห น่ึ ง  คื อ  ท ฤษ ฎีผู ้น า                      
ต าม ส ถ าน ก าร ณ์ ข อ ง ฟี ด เล อ ร์ (Contingency leadership theory)  Fiedler 1967   อ้ า ง ถึ ง ใน                            
สุ เท พ  พ ง ศ์ ศ รี ว ั ฒ น์  ( 2545, ห น้ า  257)  Fiedler เส น อ ว่ า  ค ว า ม มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล                                    
ของแบบภาวะผูน้ าข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ซ่ึงมีหลกัพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1) แบบผูน้ าถูกก าหนด       
โดยระบบการจูงใจของผู ้น า ซ่ึงเขาได้ใช้เค ร่ืองมือ LPC (Least Preferred Co - worker Scale)           
แยกผูน้ าแบบมุ่งคนกบัมุ่งงาน 2) สถานการณ์ถูกก าหนดโดยบรรยากาศ ของกลุ่มหรือความสัมพนัธ์
ระหว่างผูน้ าและผูต้าม โดยโครงสร้างของงานและอ านาจในต าแหน่งของผูน้ า 3) นอกจากน้ี 
Fiedler พบว่า คุณ ภาพของความสั มพัน ธ์ ระหว่างผู ้น ากับ ผู ้ต าม เป็ น ปั จจัยส าคัญ ท่ี สุ ด                                  
ในการแสดงอิทธิพลของผูน้ าเหนือสมาชิกกลุ่ม ตามดว้ยโครงสร้างของงานและอ านาจในต าแหน่ง 
Hoy & Miskel 1991 อา้งถึงใน บณัฑิต แท่นพิทกัษ ์(2540, หนา้ 59) 
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 4. กระบวนทัศน์ทฤษฎีภาวะผู ้น าแบบบูรณาการ (The integrative leadership theory 
paradigms) 
  ตั้ งแต่กลางทศวรรษ 1970 ได้มีการเปล่ียนแปลงไปสู่กระบวนทัศน์  ซ่ึงพยายาม                 
จะรวบรวมทฤษฎีภาวะผูน้ าดา้นคุณลกัษณะ ทฤษฎีภาวะผูน้ าดา้นพฤติกรรม และทฤษฎีภาวะผูน้ า
ตามสถานการณ์เข้าด้วยกัน เพื่ออธิบายถึงการมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น า                      
และผูต้ามท่ีมีประสิทธิผล เช่น นักวิจยัพยายามศึกษาว่า ท าไมผูต้ามของผูน้ าบางคนจึงอุทิศตน                
ให้กบังานและความส าเร็จของกลุ่มและองคก์ารในระดบัสูง หรือศึกษาคุณลกัษณะและพฤติกรรม
ผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมผูต้าม หรือศึกษาว่าท าไมพฤติกรรมเดียวกนัของผูน้ า 
อาจส่งผลต่อผูต้ามแตกต่างกนัในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั เป็นตน้ ทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบบูรณาการ
ท่ีส าคัญ  ได้แ ก่  ภาวะผู ้น า เชิ งบ ารมี  (Charismatic leadership) ภาวะผู ้น าการเป ล่ียนแปลง 
(Transformational leadership)  ภ า ว ะ ผู ้ น า แ บ บ แ ล ก เป ล่ี ย น  (Transactional leadership)                                       
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ (Strategic leadership) ภาวะผูน้ าแบบผูใ้ห้บริการ (Stewardship leadership)                             
และภาวะผูน้ าใฝ่บริการ(Servant leadership) เป็นตน้ Lussier & Achua (2001, p. 375-393) 
  2.1.3 ความหมายของภาวะผู้น าใฝ่บริการ 
 Greenleaf (1970, p.  134)  อ ธิ บ า ย ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ภ า ว ะ ผู ้ น า ใ ฝ่ บ ริ ก า ร                                      
(Servant leadership) หมายถึง การปฏิบติัท่ีบุคคลเลือกเป็นฝ่ายรับใช้เป็นอนัดบัแรกจากนั้นจึงน า        
ซ่ึงการน าเป็นผลพวงจากการให้บริการแก่ผูอ่ื้นและองค์การ ผูน้ าท่ีเป็นผูรั้บใช้อาจมีภาวะผูน้ า                    
ตามต าแหน่งหรือไม่มีก็ได ้โดยภาวะผูน้ าแบบใฝ่บริการจะกระตุน้ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกนั 
(Collaboration)  ค ว า ม ไ ว้ ว า ง ใ จ ซ่ึ ง กั น แ ล ะ กั น  ก า ร ม อ ง ก า ร ณ์ ไ ก ล  (Foresight)                                             
การฟังและการใชอ้ านาจทางศีลธรรมและการมอบหมายอ านาจ 
 Spears & Noble (2000, p.  78)  ก ล่ า ว ว่ า  ภ า ว ะ ผู ้ น า ใ ฝ่ บ ริ ก า ร เป็ น ก ารท า ต น                              
ใหเ้ป็นประโยชน์ (Being useful) และการท าตนใหเ้ป็นทรัพยากร (Being a resource) การรับผดิชอบ
ของผูน้ าคือการท าให้แน่ใจว่าผูร่้วมงานและผูต้ามมีทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการบรรลุวตัถุประสงค ์
และทรัพยากรท่ีวา่นั้นคือผูน้ านัน่เอง ผูน้ าจะมองว่าตนเป็นทรัพยากร เป็นผูรั้บใช ้ตอ้งสร้างชุมชน
ในทางท่ีปฏิบติัได ้เพื่อบรรลุเป้าหมายและเพื่อผลลพัธ์ท่ีทุกคนจะไดร่้วมกนั 
 Page & Wong (2000, p. 2) นิยามภาวะผู ้น าใฝ่บริการว่า หมายถึง การรับใช้ผู ้อ่ืน                       
โ ด ย เป็ น ก ารล ง ทุ น ด้ ว ยพัฒ น าก ารแ ล ะ ชี วิ ต ค ว าม เป็ น อ ยู่ ข อ งผู ้ อ่ื น  เพื่ อ ผ ล ก า ไ ร                                                  
ดา้นประสบความส าเร็จในงานและการบรรลุเป้าหมายท่ีมีร่วมกนั 
  Daft (2002, p. 14) กล่าวว่า ภาวะผู ้น าใฝ่บริการ คือ การมองข้ามผ่านผลประโยชน์                
ส่วนตนเพื่อให้ในส่ิงท่ีผูอ่ื้นตอ้งการ คอยช่วยเหลือให้ผูอ่ื้นได้พฒันาและเกิดความเจริญงอกงาม 
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รวมทั้ งให้โอกาสผู ้อ่ืนได้ก้าวหน้า เป้าหมายหลักของผู ้น าแบบผู ้รับใช้คือการช่วยให้ผู ้อ่ืน                      
ประสบความส าเร็จ 
 Yukl (2002, p. 404) ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับภาวะผู ้น าใฝ่บริการไว้ว่า เป็นการแสดง                  
ถึงความมีจริยธรรม คือ การให้บริการแก่ผู ้ตาม ทั้ งในด้านการบ ารุง ทะนุถนอม ปกป้อง                              
และให้อ านาจแก่ผูต้าม เพื่อช่วยเหลือให้ผูต้ามมีความสามารถเพิ่มข้ึน ฉลาดข้ึน และปรารถนา             
ท่ีจะรับผดิชอบ ในงานท่ีตนท ามากข้ึน 
 Spears (2004, p. 7) อธิบายว่า ภาวะผู ้น าใฝ่บริการ หมายถึง การรับใช้อันดับแรก                         
และการกระตุ้นสัมพันธภาพ ท่ี ดีโดยการส ร้างบรรยากาศของศัก ด์ิศ รีและความนับ ถือ                              
การสร้างกลุ่มและทีม และการฟังเพื่อนร่วมงานและพนกังาน 
 Laub (2004, p. 121) ให้ค  าจ  ากัดความของภาวะผูน้ าใฝ่บริการว่า หมายถึง การเข้าใจ                 
การปฏิบัติซ่ึงถือความต้องการของผูอ่ื้นอยู่เหนือประโยชน์ของตน เพิ่มคุณค่าและพฒันาผูอ่ื้น                      
สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ปฏิบติัอยา่งตรงไปตรงมา แสดงภาวะผูน้ า เพื่อความตอ้งการ
ของผูอ่ื้นและเพื่อการกระจายอ านาจและสถานภาพแก่ความตอ้งการ ท่ีมีร่วมกนัของคนแต่ละคน 
 บังอร ไชยเผือก  (2550, หน้า 6) ได้นิยามภาวะผู ้น าใฝ่บริการว่า เป็นคุณลักษณะ                     
ของบุคคลท่ีสนใจและให้ความส าคัญต่อผู ้ใต้บังคับบัญชามากกว่าความส าคัญขององค์การ                
และเป็นบุคคลท่ีใหคุ้ณค่าต่อความดีงาม คุณธรรมจริยธรรมมากกวา่ส่ิงอ่ืนใด 
 พิชาวี ร์  เมฆขยาย (2550, หน้า 21) นิยามภาวะผู ้น าใฝ่บริการว่า เป็นพฤติกรรม                            
การให้บริการเพื่อนร่วมงาน หรือผูต้ามเป็นอนัดับแรก เพื่อสนองตอบความตอ้งการของบุคคล
เหล่านั้นโดยใช้อ านาจทางศีลธรรมกระตุน้ให้เกิดการร่วมมือร่วมใจ ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
รวมถึงการมอบอ านาจแก่บุคคลเหล่านั้น เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกนัของกลุ่ม 
 สั มฤท ธ์ิ  ก าง เพ็ ง  และส รายุท ธ์  กัน ห ล ง (2553, หน้ า  35) ได้ ให้ ค ว ามหม าย                                   
ของภาวะผูน้ าใฝ่บริการ หมายถึง พฤติกรรมให้บริการเพื่อนร่วมงาน เพื่อสนองความต้องการ                
ของเพื่อนร่วมงาน โดยใช้อ านาจทางศีลธรรมกระตุน้ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ความไวว้างใจ                
ซ่ึงกนัและกนัและมอบอ านาจใหแ้ก่เพื่อนร่วมงานเพื่อน าไปสู่เป้าหมายร่วมกนัของกลุ่ม  
 จิรวรรณ  เล่งพานิชย์ (2554, หน้า  14) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู ้น าใฝ่บ ริการ                         
เป็ น ลักษณ ะห รือพ ฤ ติกรรมการให้ บ ริก าร เพื่ อน ร่วม งานและผู ้ต าม เป็ นอัน ดับ แรก                                     
มองข้ามผลประโยชน์ ส่ วนตนเพื่ อให้ ได้ใน ส่ิ งท่ี ผู ้อ่ืนต้องการ คอยช่วยผู ้อ่ืนได้พัฒนา                                  
และเกิดความเจริญงอกงาม รวมทั้งใหโ้อกาสผูอ่ื้นไดก้า้วหนา้ ประสบความส าเร็จ 
 สรุปได้ว่า ภาวะผู ้น าใฝ่บ ริการของผู ้บ ริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรม                   
ขอ ง  ผู ้บ ริห ารส ถาน ศึกษ า ท่ี มุ่ ง ให้ บ ริก าร เพื่ อน ร่วม งาน และผู ้ต าม เป็ น อัน ดับ แรก                                     
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เพื่ อ ส น อ งค ว าม ต้ อ งก ารข อ ง บุ ค คล เห ล่ านั้ น  โด ย ใช้ อ าน าจท าง ศี ล ธ รรม ก ระ ตุ้น                                      
ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และมอบอ านาจให้แก่บุคคลเหล่านั้น                      
เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 
 2.1.4 กระบวนทศัน์เกีย่วกบัภาวะผู้น าใฝ่บริการ 
 แน ว คิ ด ผู ้น าแบ บ ผู ้ รับ ใช้ ห รือ ผู ้น า ใ ฝ่ บ ริก าร  เร่ิ ม น าม าใช้ ใน ปี  ค .ศ . 1970                                          
โดย  Greenleaf (1998, p. 203) ได้ ศึกษ ารูปแบบผู ้น าใฝ่บ ริก ารข้ึนมา ซ่ึ งมีแรงบันดาลใจ                 
จากบทประพนัธ์ของเฮอร์แมน (Herman) เร่ือง “การเดินทางสู่ตะวนัออก” (Journey to the East) 
พระเอกของเร่ือง คือ ลีโอ (Leo) คนรับใช้ในกลุ่ม ท่ีแสดงตนวา่เป็นบุคคลท่ีต ่าตอ้ยท่ีสุดแต่มีน ้ าใจ
และให้ก าลังใจคณะผูเ้ดินทางด้วยการร้องเพลงกล่อมเพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบร่ืน                 
ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีจนกระทั่งลีโอได้หายไป ท าให้คณะผู ้เดินทางเกิดความระส ่ าระสาย                    
หลายปีต่อมาหลังจากการเดินทางส้ินสุดลง ผูเ้ล่าเร่ืองซ่ึงเป็นสมาชิกคนหน่ึงของคณะเดินทาง            
มีโอกาสไปยงัส านกังานใหญ่ของบริษทัท่ีให้การสนับสนุนการเดินทางในคร้ังนั้นไดพ้บกบัลีโอ                
ซ่ึงมีต าแหน่ง เป็นถึงประธานบริษทั สถานภาพท่ีแท้จริงของเขาคือผูน้ าท่ียิ่งใหญ่ไม่ใช่ผูรั้บใช ้            
ท่ี ต  ่ าต้อยอย่าง ท่ี ผู ้ อ่ื น  คิด เร่ืองราวของลี โอท าให้ ก รีน ลีฟประทับ ใจและคิดว่าในโลก                            
ของความเป็นจริงผูน้ าแบบน้ี น่าจะมีตวัตนจริง 
 แหล่งท่ีมาของผู ้น าใฝ่บ ริการสามารถค้นพบได้จากหลายแหล่งในพระคัมภี ร์                    
เ ช่ น  New American Bible อ้ า ง ถึ ง ค า ว่ า  “ ผู ้ รั บ ใ ช้ ”  (Servant)  “ ก า ร บ ริ ก า ร ”  (Service)                                 
และ  “ รับ ใช้ ”  (Serve) ในพ ระวรสารท่ี เขี ยนโดยนัก บุญ ลูกาก ล่ าว ถึ งพระ เย ซู ก ล่ าวว่า                               
“เราอยู่ท่ามกลางท่านดังผู ้รับใช้” พระวรสารซ่ึงนิพนธ์โดยนักบุญจอห์นกล่าวถึงพระเยซู                           
แสดงถึงความส าคญัของการรับใชโ้ดยการลา้งเทา้สาวกทั้ง 12 คนดงันั้น ผูน้ าใฝ่บริการเป็นแนวคิด
ท่ีค่อนข้างจะกลับตาลปัตรจากผู ้น าแบบดั้ งเดิมเขาจะเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อผู ้อ่ืน                   
ท าให้ผูอ่ื้นเจริญเติบโตและสามารถพัฒนาตนเอง ให้ผลประโยชน์ด้านวตัถุและจิตใจแก่ผูอ่ื้น                        
อาจกล่าวได้ว่าจุดมุ่ งหมายหลักของผู ้น าแบบน้ี คือสนองความต้องการของผู ้อ่ืนนั่น เอง                                    
Daft (2005, p. 375 - 379) กล่าววา่ผูน้ าใฝ่บริการ จะบริการผูอ่ื้นก่อนคิดถึงผลประโยชน์ของตนเอง 
ผูน้ าแบบน้ีจะใช้ความสามารถท่ีตนมีอยู่ เพื่อท าให้บุคคลและองค์กรเจริญเติบโต ความปรารถนา                
ท่ี จะ ช่ วย เห ลือ เก้ื อกู ล ผู ้ อ่ื น จะ มีม ากกว่าความปรารถนาท่ี ต้องก ารจะได้ รับต าแห น่ ง                                     
เพื่อแสวงหาอ านาจและควบคุมผูอ่ื้น ผูน้ าแบบน้ี จะเสียสละและไม่หวงัผลตอบแทนทางการเงิน               
อนัเป็นการอุทิศทุ่มเทกบัการท างานขององค์กร เขาจะรู้สึกว่าได้ท างานให้กบัองค์กรอย่างเต็มท่ี
เท่าท่ีองคก์รจะมอบหมายงานใหท้ า 
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 ลักษณะส าคัญของภาวะผู ้น าใฝ่บริการ คือ การเร่ิมต้นจากความรู้สึกโดยแท้จริง               
ท่ี ต้อ งก าร รับ ใช้ ผู ้ อ่ื น ก่ อน  จ ากนั้ น จิตส า นึ ก  (Conscious) จะบัน ด าล ใจให้ บุ ค คลนั้ น                                   
เกิดความตอ้งการท่ีจะน าผลลพัธ์ท่ีเกิดการรับใชก่้อน คือ การแน่ใจวา่ความตอ้งการสูงสุดของผูอ่ื้น
ได้รับการตอบสนองแล้ว  ส่ิ ง ท่ีจะช้ีว ัดว่าบุคคลนั้ น เป็นผู ้น าท่ี มีประสิท ธิผลหรือไม่นั้ น                       
เห็นได้จากการท่ีผูอ่ื้นซ่ึงบุคคลนั้นได้รับใช้ท างานได้ดีข้ึน (Healthier) เฉลียวฉลาดข้ึน (Wiser)               
เป็นอิสระ มากข้ึน (Freer) น าตนเองได้มากข้ึน (More autonomous) และมีการรับใช้ผูอ่ื้นมากข้ึน 
(More service to others) Greenleaf (1998, p. 110)  
 ภาวะผู ้น าใฝ่บ ริการอาจจ าแนกอยู่ในกลุ่มของแนวคิดภาวะผู ้น าทางจริยธรรม                         
(Ethical Leadership) โดยก าร รับ ใช้ผู ้ต าม เป็ นความ รับผิ ดชอบตามธรรมชาติของผู ้น า                          
แ ล ะ เป็ น ส่ิ ง จ า เป็ น ข อ งภ าว ะ ผู ้น าท าง จ ริ ย ธ ร รม  ก า ร รั บ ใช้ ใ น ท่ี น้ี ห ม าย ร วม ถึ ง                                        
การท านุบ ารุง (Nurturing) การปกป้อง (Defending) และการมอบอ านาจแก่ผูต้าม (Empowering) 
ผูน้  าใฝ่บริการตอ้งใส่ใจความตอ้งการของผูต้าม และช่วยให้ผูต้ามท างานไดดี้ข้ึน เฉลียวฉลาดข้ึน 
และเต็มใจยอมรับในความรับผิดชอบมาก ข้ึน  ผู ้น าเพี ยงแต่ เข้าใจผู ้ตามและตอบสนอง                           
ส่ิงท่ีผูต้ามตอ้งการ ผูน้ าตอ้งยืนยนัในส่ิงท่ีดีและส่ิงท่ีถูกตอ้ง รวมทั้งผูน้  าตอ้งมอบอ านาจแก่ผูต้าม 
และผูน้ าต้องมีความสุจริต (Honest) และเปิดเผย (Open) กระท าในส่ิงท่ีสอดคล้องกับค่านิยม                   
และแสดง ความไวว้างใจในตัวผู ้ตาม  แล้วผู ้น าจึงจะได้รับความไวว้างใจจากผู ้ตามกลับมา                        
Yukl (2002, p. 404) 
 ทางด้านศูนยภ์าวะผูน้ าใฝ่บริการ Greenleaf (1998, p. 110) ระบุว่า ภาวะผูน้ าใฝ่บริการ          
มีค่านิยมท่ีส าคัญ 5 ประการ อันได้แก่  1) การรับใช้  ผู ้น าตระหนักว่าสังคม ท่ี ดีจะเกิดข้ึน                          
เม่ื อผู ้ ท่ี มี ความส ามารถมากกว่า รับ ใช้ผู ้ ท่ี มี ความส ามารถน้ อยกว่าอย่ างไม่ มี เง่ือนไข                           
กล่าวคือ ผู ้น าจะรักและรับใช้ผู ้อ่ืน  ผู ้น าจะต้องการรับใช้เพื่อให้ชีวิตของผู ้อ่ืนเจริญงอกงาม                                             
2) การน าผูน้ าตระหนกัว่าคนทุกคนตอ้งการเป็นคนส าคญัและมีความหมาย ผูน้ าจะใช้การชกัชวน
ให้สร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและจิตส านึกของชุมชนแทนการบีบบงัคบัดว้ยการใช้ก าลงั
หรือการควบคุมบงการ 3) การให้คุณค่ากบัอิสรภาพและศกัด์ิศรีของบุคคล ผูน้ าจะใช้การชกัชวน          
ให้สร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและจิตส านึกของชุมชนแทนการบีบบงัคบัดว้ยการใช้ก าลงั
หรือการควบคุมบงการ 4) การเช่ือในพรสวรรค์ความสามารถพิ เศษ  และความสามารถ                           
ของแต่ละบุคคล ผูน้ าจะแสวงหาวิธีการพฒันาพรสวรรค์ของผูอ่ื้น ช่ืนชมจุดเด่น และมอบอ านาจ        
แก่ผูอ่ื้นในการใช้พรสวรรค์ของบุคคลเหล่านั้นอย่างเต็มท่ี และ 5) การสร้างความเจริญงอกงาม              
แก่ผู ้อ่ืนและตนเองให้ เกิดข้ึนทุกด้าน ผู ้น าจะเห็นคุณค่าของการเยียวยาและการเรียนรู้ว่า
เปรียบเสมือนพรสวรรค์ท่ีมีประโยชน์และจ าเป็นต่อมวลมนุษย์ ผูน้  าจะท าตนเป็นแบบอย่าง                      
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และหาวิธีการท่ีจะน าองคก์ารและผูอ่ื้นให้เขา้มาเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเยียวยาและกระบวนการ
เจริญงอกงาม นอกจากนั้ น Spears (2004 อ้างถึงใน สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง และ สรายุทธ กันหลง)                       
ยงักล่าวเสริมว่านอกจากจะมีการรับใช้ยงัมีลกัษณะเด่นอีก อนัได้แก่การมีแนวคิดในการท างาน          
แบบเป็นองค์รวม      (A holistic approach to work) และการสนับสนุนให้เกิดจิตส านึกของกลุ่ม
หรือชุมชน 
 ภ าว ะ ผู ้น า ใ ฝ่ บ ริ ก าร เป็ น ผ ลิ ต ผ ล ท่ี เกิ ด ข้ึ น ระ ห ว่ า ง ก ร ะบ วน ก ารป ฏิ บั ติ                                             
วิ ธีท างของความสัมพัน ธ์ระหว่างการท างานและภาวะผู ้น า  ใน ทุกแห่ งหนของสั งคม                          
ก าลงัเกิดการเปล่ียนแปลงผูค้นมุ่งแสวงหาวธีิการผนวกการท างานเขา้กบัความเจริญงอกงามส่วนตน 
(Personal growth) และความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ (Spiritual growth) เป็นการแสวงหา                 
การรวมองค์ประกอบพื้นฐานท่ีดีท่ีสุดของภาวะผูน้ าให้เขา้กบัการบริการผูอ่ื้น การปฏิวติัดงักล่าว             
แมด้ าเนินไปอยา่งเช่ืองชา้แต่ทวา่หย ัง่รากลึกแก่สังคม จนในท่ีสุด Greenleaf ท่ีเปรียบเทียบเสมือน             
ผู ้เจียระไนความคิดในการเช่ือมโยงภาวะผู ้น าเข้ากับการให้บริการจึงค้นพบหัวใจส าคัญ                          
นั่ น คื อ  ผู ้ น า ท่ี ยิ่ ง ใ ห ญ่ ต้ อ ง รั บ ใ ช้ ผู ้ อ่ื น ก่ อ น  (The great Leader must serve others first)                              
Spears (1995, p. 3)  
 2.1.5 ความส าคัญของภาวะผู้น าใฝ่บริการ 
 ภ าว ะ ผู ้น า ใ ฝ่ บ ริ ก าร เป็ น ก ฎ ธ ร รม ช า ติ  เป็ น ห ลั ก ก าร ท่ี ไ ม่ เป ล่ี ย น แป ล ง                                      
ความคิดของภาวะผู ้น าใฝ่บ ริการเป็น ส่ิ งพื้ นฐาน ท่ี เกิดจากใจ ซ่ึ งหาไม่ ได้จากภายนอก                         
และไม่ใช่เร่ืองยากท่ีจะยอมรับอ านาจของภาวะผู ้น าใฝ่บริการจะมากมายภายในตัวบุคคล                             
เป็ น เร่ื องของภ ายใน สู่ ภ ายนอก  (Inside-Out) Lawrence (2002, p. 3)  ก าร ท่ี จะ เผ ชิญหน้ า                            
กับการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลันและรุนแรง ส่ิงหน่ึงท่ีใช้ได้ผลเสมอคือ การด าเนินชีวิต                           
ตามหลักการ เพราะหลักการเป็นส่ิงสากล เป็นส่ิงท่ีเป็นจริงอยู่โดยไม่ข้ึนกับเง่ือนไขของเวลา                     
หรือสถานท่ีใดๆ ไม่เคยเปล่ียนแปลง อยู่เหนือวฒันธรรม มีอยู่ในทุกศาสนาและปรัชญาหลักๆ                  
ของโลกและเป็นส่ิงท่ีประจกัษ์ชดัเจนในตนเอง ดงันั้น แมว้า่สภาพแวดลอ้มจะมีการเปล่ียนแปลง             
ท่ีรวดเร็วและรุนแรงเพียงใด แต่หากบุคคลหรือองค์การด าเนินไปบนพื้นฐานของหลักการ                       
แล้วก็จะสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้ งหลายทั้ งปวงได้ อีกทั้ งสามารถน าพาตนหรือองค์การ                              
ใหมุ้่งสู่ความมีประสิทธิผล และความยิง่ใหญ่ได ้ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย (2548, หนา้ 34) 
 หลักการของความ อ่อนน้อม ถ่อมตน เพื่ อ รับ ใช้ผู ้ อ่ื น ก่อน มีความสอดคล้อง                                 
กับหลักคุณธรรมส่วนหน่ึงของคริสตศาสนาท่ีกล่าวในเร่ืองของความสุภาพ ดังค าอธิบายท่ีว่า 
สื บ เ น่ื อ ง จ า ก ค ว า ม เข้ า ใ จ ท่ี ว่ า ม นุ ษ ย์ มี ธ ร ร ม ช า ติ ท่ี อ่ อ น แ อ เกิ ด จ า ก ผ ง ธุ ลี ดิ น                                                    
ค ว าม สุ ภ าพ ห รื อ ค ว าม ถ่ อ ม ต น  จึ ง เป็ น ก าร ย อ ม รั บ ส ภ าพ ท่ี แ ท้ จ ริ ง ข อ งต น เอ ง                                        
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ความสุภาพ หมายถึง การยอมรับวา่พระเจา้ทรงเป็นเจา้นายเหนือชีวิต มนุษยมี์หนา้ท่ีรับใชพ้ระองค์
และเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  พระเจ้าทรงยกย่อง และเมตตาแก่ผู ้ท่ี มีจิตใจส านึกผิดและถ่อมตน                    
ดังเช่นพระเยซูผูเ้ป็นข้ารับใช้ ไม่ได้เป็นฝ่ายให้ผู ้อ่ืนรับใช้แต่มาเพื่อรับใช้ พระองค์ทรงสอน                 
บ รรดาส าวกให้ รับ ใช้ เห มือนกับ ท่ี พ ระองค์ ได้ท รงกระท า  โดยทรงล้าง เท้ าแ ก่ส าวก                                      
ขณะรับประทานอาหารม้ือสุดท้ายแล้วสอนให้ส าวก เห ล่ านั้ นล้าง เท้ากันและกันด้วย                      
พระองค์สอนว่า ผู ้ใดยกตัวข้ึนจะถูกเหยียบลง  ผู ้ใดถ่อมตัวจะได้รับการยกย่องให้สูงข้ึน                   
Daft (2002, p. 214)  
 การพัฒนาให้ผูต้ามได้เกิดการเรียนรู้และเจริญงอกงาม การสร้างจิตส านึกของกลุ่ม                   
หรือชุมชน Laub (2004, p. 3) และการท าตนให้ เป็นประโยชน์  Spears & Noble (2000, p. 34)              
เป็นแนวทางเดียวกนักบัหลกัธรรมสังคหวตัถุ 4 ซ่ึงถือเป็นหลกัธรรมส าหรับผูป้กครองหรือผูน้ า     
อนัเป็นธรรมเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจบุคคลและประสานหมู่ชนใหส้ามคัคี เป็นหลกัของการสังเคราะห์
มีพื้ นฐานบนความเห็นอกเห็นใจผู ้อ่ืน  การปฏิบัติด้วยศรัทธา  การยึดหลักของการรับใช้                     
และการให้บริการการกระท าความดีเพื่อการอยู่ร่วมกันและการมีภาวะผูน้ าอันประกอบด้วย              
ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา โดยภาวะผูน้ าเด่นชัดในหลักปฏิบัติทานหรือการให ้                        
ท่ีหมายถึง การเอ้ือ เฟ้ื อ เผื่ อแผ่  การเสี ยสละ การแบ่ งปัน  การช่วยเห ลือกันด้วย ส่ิ งของ                               
ต ล อ ด จน ให้ ค ว าม รู้ แน ะน าสั่ ง ส อน  แ ล ะ อัต ถ จ ริ ย า เป็ น ก ารป ระพ ฤ ติ ป ระ โยช น์                                    
คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ าเพญ็สาธารณประโยชน์ ตลอดจนช่วยเหลือแกไ้ขปรับปรุงส่งเสริม
ในทางจริยธรรม  จิรพัฒน์  อุดมผล  (2548, หน้ า  66) เช่น เดียวกับหลักทศพิ ธราชธรรม                              
ซ่ึงเป็นคุณธรรมส าคัญ ของผู ้ปกครองหรือผู ้น าทุกระดับอันประกอบด้วยหลัก  10 ประการ                        
ได้แก่  ทาน  ศีล  ป ริจาคะ  อาชชวะ มัทวะ ตปะ อักโกธะ อวิ หิ งสา ขัน ติ  และอวิโรธนะ                                      
นอกจากน้ี ภาวะผูน้ าใฝ่บริการ ยงัสอดคล้องกบัหลกัปฏิบติัเก่ียวกบั ทาน ท่ีเป็นเร่ืองของการให ้
แบ่งปันแก่ผู ้อ่ืน  กล่าวคือบ าเพ็ญตนเป็นผู ้ให้  โดยมุ่งปกครองหรือท างานเพื่ อให้ผู ้อ่ืนได ้                             
มิ ใ ช่ เอ า จ าก ผู ้ อ่ื น  เอ า ใ จ ใ ส่ อ า น ว ย ก ารบ ริ ก า ร  จั ด ส ร ร  ส ง เค ร าะ ห์  อ นุ เค ร า ะ ห์                                                          
ให้ผูอ่ื้นได้รับประโยชน์สุข ความสะดวกปลอดภัย ตลอดจน ให้ความช่วยเหลือแก่ผูเ้ดือดร้อน
ประสบทุกข์และให้การสนบัสนุนแก่คนท่ีท าความดี ปริจาคะ บ าเพ็ญดว้ยความเสียสละความสุข
ส าราญของตน  เพื่อประโยชน์สุขของสมาชิกและความสงบเรียบร้อยของกลุ่มหรือชุมชน อาชชวะ 
การปฏิบัติภาระด้วยความซ่ือตรง คือ  ซ่ือตรงทรงสัตย์ ไร้มายา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต                          
มีความจริงใจ  ไม่หลอกลวงผูอ่ื้น และอวิโรธนะ คือ ไม่ปฏิบัติ คลาดจากธรรม คือ ประพฤติ                                              
มิให้ผิดจากศาสนธรรมอนัถือประโยชน์ สุข ความดีงามของกลุ่ม หรือสังคมและผูอ่ื้นเป็นท่ีตั้ ง             
ส่ิงใดท่ีผูอ่ื้นปรารถนาโดยชอบธรรมก็ไม่ขดัขืน การใดจะเป็นไป โดยชอบธรรมเพื่อประโยชน์สุข
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ของผู ้ตามก็ไม่ขัดขวาง สถิตมั่นในธรรม ทั้ งปวง ทั้ งส่วนยุติธรรมคือความเท่ียงธรรมท่ีดี                                
นิติธรรม คือระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง ตลอดจนธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดี                         
ไม่ประพฤติใหเ้คล่ือนคลาดวบิติัไป พระพรหมคุณาภรณ์ (2548, หนา้ 34)  
 หลักธรรมของทศพิธราชธรรมน้ีสอดคล้องกับการกล่าวถึงภาวะผูน้ าแบบใฝ่บริการ              
ในเร่ืองความซ่ือสัตย์สุจริต Laub (2004, p. 4) การเสียสละ การไม่ใช้อ  านาจต าแหน่งบังคับ                          
ผู ้ ท่ี อ ยู่ ใ ต้ อ  าน าจแล ะ ยืน ย ัน ใน ส่ิ ง ท่ี ดี ท่ี สุ ด  ท่ี ถู ก ต้ อ ง  Yukl (2002, p. 404)  ด้ ว ย เห ตุ น้ี                            
การปฏิบัติตามหลักของภาวะผู ้น าใฝ่บริการจึงไม่ เหมาะส าหรับวัฒนธรรมทางตะวันตก                          
ท่ีนับถือศาสนาคริสต์เท่านั้ น แต่ในประเทศไทยซ่ึงมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ                     
การปฏิบติัตามหลักการ ของภาวะผูน้ าแบบน้ีจึงมิได้แตกต่างไปจากหลักปฏิบติัของสังคมไทย                    
แต่อยา่งใด โดยเฉพาะความสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมส าหรับผูน้ าหรือผูป้กครอง 
 น อ ก จ า ก น้ี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง ภ า ว ะ ผู ้ น า ใ ฝ่ บ ริ ก า ร ย ั ง มี ผ ล ต่ อ สั ง ค ม                                              
เน่ืองจากมีความเก่ียวข้องกับความสามารถในการกระตุ้นบุคคลอ่ืนให้มีโอกาสทั้ งให้บริการ                      
และน าผูอ่ื้น  จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของความสามารถในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กบัสังคมส าหรับบุคคล                                  
ท่ีอยู่ในต าแหน่งผู ้น า ภาวะผู ้น าแบบผูรั้บใช้จะคอยกระตุ้นเตือนถึงความรับผิดชอบพื้นฐาน                  
ในการใหบ้ริการผูอ่ื้นอยูเ่สมอ ในขณะท่ีบุคคลท่ีอยูใ่นต าแหน่งผูต้ามจะถูกกระตุน้ใหม้องหาโอกาส
ในการพัฒนาภาวะผู ้น าในตนเอง  แล้วผลลัพธ์ ท่ีได้ระหว่างการสับ เป ล่ียนบทบาทไปมา                              
ระหว่างการน าและการตามน้ีจะช่วยเพิ่มคุณค่าแก่บุคคลมากข้ึน ด้วยเหตุน้ี หลังจากภาวะผูน้ า                  
แบบผูรั้บใช้ปรากฏตวัข้ึนจนถึงปัจจุบัน จึงมีการประยุกต์แนวคิดดังกล่าวไปใช้ในทางปฏิบัติ                    
อย่างแพร่หลาย ซ่ึงโดยหลักการแล้วสามารถแบ่งแนวทางการประยุกต์แนวคิดดังกล่าว                   
ได้ 6 แนวทาง ได้แก่  1) การใช้ปรัชญาและตัวแบบเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติในองค์การ                       
2) การใชส้ร้างหลกัสูตร การเรียนรู้และฝึกอบรมส าหรับผูจ้ดัการในองคก์าร 3) การใชเ้ป็นหลกัการ
ส าหรับภาวะผูน้ า ในสังคมระดบัประเทศหรือระดบัสากล 4) การสร้างหลกัสูตรการศึกษาระยะยาว
แบบ มุ่ ง เน้ นป ระสบการณ์ ในสถาน ศึกษ า 5) ก ารส ร้างโปรแกรมการพัฒ น าตน เอง                                         
เพื่ อน าไป สู่ความเจริญงอกงาม และ 6) การส ร้างหลัก สูตรฝึกอบรมทั้ งในสถานศึกษา                                 
และในองคก์ารธุรกิจ Spears (2004 อา้งถึงใน สัมฤทธ์ิ กางเพง็, สรายทุธ กนัหลง ) 
 2.1.6 องค์ประกอบของภาวะผู้น าใฝ่บริการ 
 แนวคิดในการศึกษาคุณลักษณะผูน้ าใฝ่บริการเป็นการริเร่ิมของ กรีนลีฟ (Greenleaf) 
ต่อมามีผูว้ิจยัอีกจ านวนหน่ึงท่ีพยายามศึกษาคุณลกัษณะและพฤติกรรมของภาวะผูน้ าใฝ่บริการ 
อย่างเป็นระบบ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบภาวะผูน้ าใฝ่บริการ
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ทั้งจากหลกัการ แนวคิด และทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยั มีนักวิชาการระบุถึงองค์ประกอบ             
ของภาวะผูน้ าใฝ่บริการ ดงัต่อไปน้ี 
 1. องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าใฝ่บริการในทศันะของลอบ Laub 
 ตั้งแต่ภาวะผูน้ าใฝ่บริการปรากฏข้ึนในงานเขียนต่างๆ และมีการน าไปปฏิบติัในขณะนั้น
ย ังไม่พบว่ามีการศึกษาภาวะผู ้น าอย่างเป็นระบบ แนวคิดท่ี ถือเป็นต้นแบบจากงานเขียน                  
ของ กรีนลีฟ (Greenleaf) ก็ย ังไม่ปรากฏว่ามีงานวิจัยรองรับ ดังนั้ น  (Laub , 2004: Abstract)                   
จึงศึกษาวิจัย  โดยการทบทวนวรรณกรรมและระบุ คุณลักษณะของภาวะผู ้น าใฝ่บริการ                                  
ด้วยวิธีการ เดลไฟ (Delphi) ซ่ึงเป็นการตรวจสอบโดยคณะผู ้เช่ี ยวชาญทางด้านภาวะผู ้น า                          
แบบใฝ่บริการ  จ านวน 14 คน แล้วน าคุณลักษณะท่ีจ าแนกได้ไปสร้างเป็นเค ร่ืองมือวัด                                 
ภาวะผู ้น าใฝ่บริการในระดับองค์การ (Organizational Leadership Assessment : OLA) ท่ี ถือว่า                   
เป็นแบบวดัท่ีมีความเช่ือมัน่จึงเป็นท่ีมาว่าจากผลการศึกษาวิจยัของลอบ ได้จ  าแนกคุณลกัษณะ                 
ของภาวะผูน้ าใฝ่บริการออกเป็น 6 ประการ ไดแ้ก่ การแสดงตวัตนท่ีเป็นจริง การให้คุณค่าแก่ผูอ่ื้น 
การพฒันาผูอ่ื้น การสร้างกลุ่ม การมอบภาวะผูน้ า และการร่วมแบ่งปันภาวะผูน้ า ดงัมีรายละเอียด 
ต่อไปน้ี 
 1) การแสดงตนตามท่ีเป็นจริง (Display authenticity) คือ การท่ีผูน้ าเปิดเผยและโปร่งใส 
โดยยอมรับในขอ้จ ากดัและขอ้ผิดพลาดของตน เปิดเผยตนเองให้ผูอ่ื้นรับรู้สาร การส่ือสารแบบเปิด
และแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร อธิบายเหตุผลการกระท าของตนได้และรับผิดชอบต่อผู ้อ่ืน                          
อีกทั้ งผูน้  าจะยอมรับบทบาทของการเป็นผูเ้รียน โดยตระหนักรู้ตนเอง เปิดรับข้อมูลจากผูอ่ื้น                 
เปิดตนเอง เพื่ อเรียน รู้จากผู ้อ่ืน  ยืดหยุ่น  ประนีประนอม ประเมินตนเองก่อนต าหนิผู ้อ่ืน                            
เปิด รับค าวิพ ากษ์วิจารณ์ และค าท้าทายจากผู ้อ่ืน  นอกจาก น้ีผู ้น าย ัง รักษาความ ซ่ือสัตย ์                                   
โดยเป็นบุคคลท่ีหนา้ไวว้างใจ แสดงความซ่ือสัตยสุ์จริต และรักษามาตรฐานทางจริยธรรมสูง 
 2) การให้คุณค่าแก่ผูอ่ื้น (Value people) คือ การท่ีผูน้ าเช่ือมั่นในผูอ่ื้น ซ่ึงแสดงออก               
โดยนับถือผู ้อ่ืน เช่ือมั่นในศักยภาพท่ีไม่จ  ากัดของแต่ละบุคคล ยอมรับผู ้อ่ืน  ตามท่ีเขาเป็น                    
ไวว้างใจผูอ่ื้น ใส่ใจความตอ้งการของผูอ่ื้น สนุกสนานไปกบัผูอ่ื้น แสดงความช่ืนชมยินดีในผูอ่ื้น 
รวมถึงการท่ีผูน้ าถือความตอ้งการผูอ่ื้นมากกว่าความตอ้งการของตน โดยถือความตอ้งการผูอ่ื้น                
ไว้เหนือความต้องการของตน แสดงความรักและเมตตาต่อผู ้อ่ืน และฟังผู ้อ่ืนอย่างยอมรับ                      
และไม่ตดัสิน โดยเป็นผูฟั้งท่ียอมรับผูพู้ด 
 3)  ก า รพั ฒ น าผู ้ อ่ื น  (Develop people)  คื อ  ก า ร ท่ี ผู ้ น า จั ด เต รี ย ม ก า ร เรี ย น รู้                               
และการเจริญ งอกงาม ซ่ึงแสดงออกโดยจดัเตรียมโอกาสส าหรับผูอ่ื้นเพื่อพฒันาศกัยภาพของเขา      
ใช้อ  านาจบังคบับัญชาเพื่อประโยชน์แก่ผูอ่ื้น สร้างสัมพนัธภาพแบบท่ีปรึกษาเพื่อช่วยให้ผูอ่ื้น               
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ไดพ้ฒันาและเติบโต มองวา่ความขดัแยง้เป็นโอกาสท่ีจะไดเ้รียนรู้และพฒันา สร้างสภาพแวดลอ้ม
เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ นอกจากนั้ นผู ้น ายงัเป็นแบบอย่างโดยแสดงพฤติกรรม ท่ี เหมาะสม                        
เป็ น แบบอย่างในการมีสม ดุลของชี วิต ส่ วนตัวและ ชี วิตการท างาน  กระ ตุ้น ให้ ผู ้ อ่ื น                             
กระท าตาม รวมถึงการท่ีผูน้ ากระตุน้สนบัสนุนผูอ่ื้นและการพฒันาผูอ่ื้น โดยการกระตุน้ สนบัสนุน 
และแสดงความเช่ือมัน่ 
 4) การสร้างกลุ่ม (Build community) คือ การท่ีผูน้ าพฒันาสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นให้ดีข้ึน 
ซ่ึงแสดงออกโดยติดต่อสัมพันธ์กับผูอ่ื้น เยียวยาสัมพันธภาพท่ีได้รับความกระทบกระเทือน                         
อี ก ทั้ ง ผู ้ น า ย ั ง ท า ง าน ร่ ว ม กั บ ผู ้ อ่ื น เป็ น ก าร เน้ น ก าร ท า ง าน เป็ น ที ม  แ ส ด ง อ อ ก                                                     
โดยการอ านวยความสะดวกแก่การสร้างกลุ่มและทีม ท างานร่วมกับผูอ่ื้นมากกว่าการแยกตัว                     
ออกจากผูอ่ื้น  รวมถึงการท่ีผูน้ าให้คุณค่าในความแตกต่างของผูค้น ความแตกต่างในความสามารถ 
วฒันธรรม และมุมมอง ท่ีแสดงออกโดยให้คุณค่าในความแตกต่างของแต่ละคน และให้โอกาส                             
ใหผู้อ่ื้นไดมี้รูปแบบ (Style) และการแสดงออกในแบบของตน 
 5) การแสดงภาวะผู ้น า (Provide leadership) คือ  การท่ีผู ้น าส ร้างภาพในอนาคต 
แสดงออกโดยมีวิสัยทัศน์เก่ียวกับอนาคต ใช้การหย ัง่รู้และการมองการณ์ไกล เพื่อมองเห็น                          
ในส่ิงท่ีคาดไม่ถึง สร้างความหวงัในส่ิงท่ีเป็นไปได้แก่ผูอ่ื้น รวมถึงการริเร่ิมท่ีจะก้าวไปขา้งหน้า 
แสดงออกดว้ยการกระตุน้ความเส่ียง แสดงความกลา้หาญ เห็นคุณค่าในตวัเอง การริเร่ิมดว้ยการกา้ว
ไปข้างหน้า มีความ รู้และทักษะเพื่ อท างานให้ ลุ ล่วง และผู ้น าจะท าเป้ าหมายให้ชัด เจน                               
แสดงออกโดยมีเป้าหมายท่ีชดัเจนและมีการบอกทิศทางท่ีดี และเปล่ียนวกิฤตเป็นโอกาส 
 6) การร่วมแบ่งปันภาวะผู ้น า (Share leadership) คือ การท่ีผู ้น าร่วมแบ่งปันอ านาจ                  
มอบอ านาจแก่ผูอ่ื้น แสดงออกผา่นการมอบอ านาจดว้ยการแบ่งปันอ านาจ มีการควบคุม ในระดบัต ่า 
ใช้การโน้มนาวจูงใจมากกว่าการขู่บังคบั อีกทั้งยงัมีการร่วมแบ่งปันสถานะต าแหน่ง เกียรติยศ              
ซ่ึงแสดงออกผ่านการถ่อมตน ไม่ส่งเสริมหรือยกย่องตนเอง น าโดยใช้อ านาจส่วนตนมากกว่า
อ านาจตามต าแหน่ง ไม่ต้องการหรือคาดหวังเกียรติยศและความย  าเกรงจากการเป็นผู ้น า                    
และไม่แสวงหาสถานะพิเศษหรือประโยชน์จากผูน้ า 
 ส รุปได้ว่ า  จาก รูปแบบภาวะผู ้น าใ ฝ่บ ริก ารของ  Laub ได้จ  าแนกพฤ ติกรรม                        
ออกเป็น 6 ประการ ซ่ึงเก่ียวข้องกับการแสดงท่ีเป็นจริงท่ีผูน้  าต้องปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา                
ไม่เสแสร้ง มีความจริงใจและซ่ือสัตยสุ์จริต การให้คุณค่าแก่ผูอ่ื้น การยอมรับว่าทุกคนมีคุณค่า              
ในตนเอง น าไปสู่การรับใชผู้อ่ื้น การพฒันาผูอ่ื้น เม่ือผูน้ าตระหนกัวา่ทุกคนมีคุณค่า มีความตอ้งการ
ท่ีจะพฒันาตนเองไปสู่ความดีงามอนัสูงสุด จึงเป็นหน้าท่ีของผูน้ าท่ีจะกระตุ้นและพฒันาผูอ่ื้น                
การสร้างกลุ่ม ไม่ใช่เพียงการร่วมมือในการท างานเท่านั้น แต่ผูน้ ายงัมุ่งท่ีจะสร้างสัมพนัธภาพ                
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ของคนท่ีกลุ่มหรือในทีมให้เกิดความรู้สึกผูกพนัและเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม การแสดงภาวะผูน้ า 
ตอ้งใช้ภาวะผูน้ าของตนเพื่อรับใช้และให้ส่ิงดีๆ แก่ผูอ่ื้นเป็นการสร้างวิสัยทศัน์ การริเร่ิมกระท า 
และการก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน จากนั้นผูน้ าจะร่วมแบ่งปันภาวะผูน้ าแก่ผูอ่ื้น 
 2. องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าใฝ่บริการในทศันะของ Irving 
 จากแนวคิดท่ีเป็นการริเร่ิมของ Greenleaf ต่อมามีนกัวจิยัอีกจ านวนหน่ึง ท่ีพยายามศึกษา 
เพื่อระบุคุณลกัษณะและพฤติกรรมของภาวะผูน้ าใฝ่บริการอย่างเป็นระบบ Irving (2005 , หน้า 3) 
ได้รวบรวมคุณลักษณะหรือองค์ประกอบเชิงปฏิบัติการของแนวคิด  ภาวะผู ้น าใฝ่บริการ                           
ซ่ึงเป็นจุดเน้นภาวะผู ้น าแบบใฝ่บริการของวิชาการ (Operational themes of servant leadership)                   
ท่ี มี ผู ้ จ  าแน ก ไว้ห ล าย แน ว คิ ด  ตั้ ง แ ต่ ปี  1990 จน ถึ ง ปี  2003 ได้ แ ก่  ก ร าแฮม  (Graham)                       
แบบองค์ประกอบภาวะผู ้น า เป็น  2 ประการ คือ การส ร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational)                           
และการมีศีลธรรม (Moral) บูเชน (Buchen) ได้แบ่งองค์ประกอบภาวะผูน้ าออกเป็น 4 ประการ                    
คื อ  ความ มี เอกลักษณ เฉพ าะตัว  (Self-identity) ความส าม ารถในการส ร้างป ระโยชน์                                
(Capacity for reciprocity) การส ร้างสัมพันธภาพ (Relationship builders) และการมุ่ งอนาคต 
(Preoccupation with the future)  ฟ า ร์ ลิ งค์ แ ล ะ คณ ะ  (Farling et al.)  ไ ด้ จ  า แน ก ภ าวะ ผู ้น า                               
อ อ ก เป็ น  5 อ งค์ ป ร ะ ก อ บ  คื อ  ก า ร มี วิ สั ย ทั ศ น์  (Vision)  ก า ร มี อิ ท ธิ พ ล  ( Influence)                                    
ค ว าม น่ า เ ช่ื อ ถื อ  (Credibility)  ค ว าม ไ ว้ ว า ง ใ จ  (Trust)  แ ล ะ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร  (Service)                             
ลอบ (Laub)  ไดจ้  าแนกภาวะผูน้ าใฝ่บริการไว ้6 ประการ คือ การให้คุณค่าแก่ผูอ่ื้น (Value people) 
การพัฒนาผู ้อ่ืน  (Develop people) การสร้างชุมชน (Build community) การแสดงภาวะผู ้น า 
(Provide Leadership) และการร่วมแบ่ งปันภาวะผู ้น า  (Share leadership) รัส เซลล์  (Russell)                      
ให้ข้อสรุปเก่ียวกับองค์ประกอบภาวะผูน้ าใฝ่บริการว่า ประกอบด้วยคุณลักษณะ 8 ประการ                         
คื อ  ก า ร มี วิ สั ย ทั ศ น์  (Vision)  ค ว า ม น่ า เ ช่ื อ ถื อ  (Credibility)  ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น  (Trust)                                  
ก ารให้ บ ริก าร  (Service)  ก าร เป็ น ตั วอ ย่ า ง ท่ี ดี  (Modeling)  ก าร เป็ น ผู ้ ริ เ ร่ิ ม  (Pioneering)                       
ก า ร เห็ น คุ ณ ค่ า ผู ้ อ่ื น  (Appreciation of others)  แ ล ะ ก า ร ม อ บ อ า น า จ  (Empowerment)                              
แพท เท อ ร์สั น  (Patterson)  จ  าแน กภ าวะผู ้น าออก เป็ น  7 ป ระก าร  คื อ  ค วาม รัก  (Love)                                    
ค วาม อ่ อนน้ อม ถ่ อมตน  (Humility)  ค ว าม ไม่ เห็ น แ ก่ ตัว  (Altruism)  วิ สั ยทัศน์  (Vision)                               
ความไว้วางใจ (Trust) การเส ริมพลังอ านาจ (Empowerment) และการให้บ ริการ (Service)                   
และเดนนิส (Dennis) ท่ีสรุปองค์ประกอบของภาวะผู ้น าใฝ่บริการ (Servant leadership factor)                         
ไว ้5 องค์ประกอบ คือ ความรัก (Love) การเสริมพลงัอ านาจ (Empowerment)วิสัยทศัน์ (Vision) 
ความอ่อนน้อม ถ่อมตน  (Humility) และความไว้วางใจ (Trust) แนวคิดดังก ล่ าวข้างต้น                         
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จะ เห็ น ว่ า   มี ทั้ ง จุ ด เห มื อน และ ต่ างกัน  ซ่ึ งแ ต่ ล ะแน ว คิ ดจะ มี ก ารอ ธิบ ายภ าวะผู ้น า                                   
โดยเนน้ท่ีองคป์ระกอบของตน    
 3. องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าใฝ่บริการในทศันะของ Dennis & Winston 
 Dennis & Winston (2003, p. 455-459) ได้ ศึกษาวิ เคราะห์องค์ประกอบ เค ร่ืองมือ                      
ภาวะผู ้น าใฝ่บริการของเพจและหว่อง (Page & Wong) เพื่อลดตัวว ัด 99 ข้อให้ เหลือ 20 ข้อ                      
ท่ีเป็นองค์ประกอบ คือ วิสัยทัศน์ (Vision) มีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.97                  
ก ารมอบอ าน าจ  (Empowerment) เท่ ากับ  0.89 และการให้ บ ริก าร  (Service) เท่ ากับ  0.94                          
ถึ งแม้การศึกษ าน้ี ให้ การยืนย ัน  3 องค์ประกอบจาก  12 องค์ประกอบ ท่ี เพจและหว่อง                            
ไดผ้ลการศึกษาแสดงวา่เคร่ืองมือท่ีเพจและหวอ่งสร้างข้ึนน้ีมีขอ้ดีและควรศึกษาพฒันาต่อไป 
 4. องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าใฝ่บริการในทศันะของ Black 
 Black (2007, p. 2) ได้ท าการศึกษาเพื่อวดัภาวะผูน้ าใฝ่บริการ เพื่อหาความสัมพันธ์
ระห ว่ างก าร รับ รู้ขอ งค รู ต่ อภ าวะผู ้น าใ ฝ่ บ ริก าร  แล ะก าร รับ รู้ของผู ้น าส ถ าน ศึ กษ า                                 
และครูต่อบรรยากาศของโรงเรียน (School climate) โดยใชแ้บบวดั OLA (Organization Leadership 
Assessment) ของ Laub เพื่ อศึกษาขอมูลเก่ียวกับผู ้น าแบบใฝ่บริการ 6 ด้าน  คือ การแสดง                      
ความน่าเช่ือถือ (Display authenticity) การให้ คุณค่าแก่ผู ้อ่ืน (Value people) การพัฒนาผู ้อ่ืน 
(Develop people) การสร้างชุมชน (Build community)การแสดงภาวะผู ้น า (Provide leadership)          
การร่วมแบ่งปันภาวะผู ้น า (Share leadership) ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก                         
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระหวา่งภาวะผูน้ าใฝ่บริการกบับรรยากาศของโรงเรียน 
 5. องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าใฝ่บริการในทศันะของ Ramer 
 Ramer (2008, p. 253-258) ได้ เขียนบทความในวารสารโดยกล่าวถึงการตอบโต ้                   
ของผูร่้วมงานกบัพยาบาลเม่ือเขาถูกจบัไดว้า่เก็บยาไม่ถูกท่ี (Diverting drugs) ซ่ึงมีการเขียนถึงน้อย 
พนักงานท่ีเหลืออาจมีพฤติกรรมเป็นทุกข์ ซ่ึงอาจส่งผลต่อการดูแลผู ้ป่วยและความพอใจ                        
ในการท างาน ดงันั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งให้เวลาและพลงัเพื่อให้พนักงานเผชิญกับปัญหาน้ี                    
เพื่อสร้างความสมดุลในหน่วยงาน ผูบ้ริหารจึงสามารถใช้คุณสมบติัของภาวะผูน้ าแบบใฝ่บริการ
ด้ ว ยก ารแส ด งออก ถึ ง ค ว าม มุ่ งมั่ น อุ ทิ ศ ตน  (Commitment)  ก ารโน้ ม น้ าว  (Persuasion)                                        
ก ารต ระห นั ก รู้  (Awareness)  แ ล ะก ารม องก าร ณ์ ไก ล  (Foresight)  เพื่ อ ข จัด ค ว าม ทุ ก ข์                              
และสร้างพลังสามัคคีในหมู่พนักงานเพื่อก่อเกิดคุณภาพในการดูแลผูป่้วย ซ่ึงแต่ละแนวคิด                       
ก็มีการอธิบายภาวะผูน้ าโดยเนน้ ท่ีองคป์ระกอบของตน 
 6. องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าใฝ่บริการในทศันะของ Spears 
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 จากการพิจารณาแนวคิดของ  Greenleaf ในงานเขียนต่างๆ แล้ว ในปี  1995 และ1998 
Larry C.Spears ผู ้บ ริ ห าร สู ง สุ ด ข อ ง  The Roert K.  Greenleaf Center for Servant-Leadership                  
ได้จ  าแนกคุณลักษณะของภาวะผู ้น าใฝ่บริการ แบ่งออกเป็น  10 ด้าน Spears (2004 อ้างถึงใน 
สัมฤทธ์ิ กางเพง็ และ สรายทุธ กนัหลง , 2553 ) ดงัต่อไปน้ี 
 1. การรับฟังอย่างตั้ งใจ (Listening) คุณค่าพื้นฐานของผูน้ า คือ ทักษะในการส่ือสาร                   
และการตดัสินใจ ทกัษะท่ีส าคญัทั้งสองประการน้ีตอ้งไดรั้บขอ้มูลสนบัสนุนจากทกัษะการฟังผูอ่ื้น
อยา่งตั้งใจ ผูน้ าใฝ่บริการจะคน้หาเพื่อให้ทราบเจตนารมณ์ของกลุ่มและท าให้เจตนารมณ์เหล่านั้น               
มีความชัดเจน อีกทั้ งรับฟังและท าความเข้าใจในส่ิงท่ีผูอ่ื้นพูด การฟังประกอบกับการสะท้อน                   
ส่ิงท่ีไดไ้ตร่ตรองเป็นส่ิงส าคญัยิง่ส าหรับผูน้ าใฝ่บริการท่ีดี 
 2. การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ผูน้  าใฝ่บริการจะพยายามเขา้ใจและรู้ซ้ึงถึงความรู้สึก
ของผูอ่ื้นอย่างมาก คนทั่วไปล้วนต้องการการยอมรับและการตระหนักถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว                  
ข อ งต น ผู ้ น า จึ ง ค ว รแ ส ด ง ค ว าม ป ร ารถ น า ดี ต่ อ ผู ้ อ่ื น  แ ล ะ ไม่ ป ฏิ เส ธ ท่ี ตั ว บุ ค ค ล                                          
ถึงแมเ้ขาจะมีพฤติกรรมหรือผลการท างานท่ียอมรับไม่ได ้
 3. การกระตุน้และให้ก าลงัใจผูอ่ื้น (Healing) จุดเด่นประการหน่ึงของภาวะผูน้ าใฝ่บริการ 
คือ ความสามารถในการเยียวยาตนเองและผูอ่ื้น หลายคนได้สูญเสียจิตวิญญาณและทุกข์ระทม                     
กบัความเจ็บปวดทางอารมณ์ ถึงแมส่ิ้งเหล่าน้ีจะเป็นเร่ืองธรรมชาติของมนุษยแ์ต่ผูน้ าใฝ่บริการ                    
ก็จะช่วยฟ้ืนฟูสภาวะเหล่านั้นแก่ผูอ่ื้น 
 4. การตระหนักรู้ (Awareness) การตระหนักรู้ในเร่ืองทัว่ไปและการตระหนักรู้ตนเอง             
ท  าให้ผูน้  าใฝ่บริการแข็งแกร่ง การตระหนกัรู้ยงัช่วยให้เขา้ใจประเด็นเก่ียวกบัศีลธรรมและค่านิยม 
โดยน าทางให้บุคคลมองสถานการณ์เป็นองค์รวมมาก ข้ึน ซ่ึงการตระหนักรู้ไม่ใช่ส่ิงปลอบใจ                    
แต่กลบัเป็นส่ิงปลุกเร้าผูน้ าท่ีมีความสามารถจะต่ืนตวัและถูกกระตุน้อยา่งมีเหตุผลเขาไม่ตอ้งการ 
ส่ิงปลอบใจ เพราะเขาสามารถคน้พบความสงบภายในตนเองได ้
 5. การโน้มน้าวใจ (Persuasion) ผูน้ าใฝ่บริการจะใช้ความสามารถในการโน้มน้าวใจ
มากกว่าอ านาจโดยต าแหน่งในการตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ในองค์การ มุ่งท่ีการท าให้ผูอ่ื้นคลอ้ยตาม
มากกว่าการข่มขู่ คุณ ลักษณะน้ี ได้แบ่ งแยก รูปแบบการปกครองแบบ เผ ด็จการดั้ ง เดิม                                       
และภาวะผูน้ าใฝ่บริการได้อย่างชัดเจน ผูน้ าใฝ่บริการสามารถสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัภายในกลุ่ม
อยา่งมีประสิทธิผล 
 6. การสร้างมโนทัศน์  (Conceptualization) ผู ้น าใฝ่บริการจะฝึกฝนความสามารถ                       
ในการฝันถึงส่ิงท่ียิ่งใหญ่ ความสามารถในการมองปัญหาหรือองค์การจากพื้นฐานแนวคิด                           
ท่ี เป็นกระบวนการ เป็นระบบ  กล่าวคือ ต้องคิดให้ เหนือข้ึนไปจากสภาพความเป็นจริง                         
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ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัส าหรับผูบ้ริหารจดัการ คุณลักษณะน้ีต้องอาศัยการมีวินัยและการฝึกฝน                    
แ ต่ส าห รับผู ้น าแล้วต้องแสวงห าความสม ดุลระหว่างการคิดอย่าง เป็นกระบวนการ                              
และแนวคิดวนัต่อวนั 
 7. การมองการณ์ไกล (Foresight) การมองการณ์ไกลจะช่วยให้ผูน้  าใฝ่บริการเข้าใจ                
ถึงบทเรียนจากอดีตความเป็นจริงปัจจุบนั และเหตุการณ์ต่อเน่ืองท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตคุณลกัษณะ
น้ีจะอยู่ในความสามารถในการหยั่ง รู้ ซ่ึ งย ังคงเป็นคุณลักษณะ ท่ีไม่ มีการศึกษามากนัก                                 
ในส่วนของภาวะผูน้ า แต่ก็เป็นส่วนท่ีควรไดรั้บความสนใจ 
 8. การพิทักษ์รักษา (Stewardship) Peter Block ได้ให้ค  านิยามของค าว่า Stewardship                   
ไว้ว่า เป็นการรับผิดชอบต่อบางส่ิงบางอย่างเพื่อผู ้อ่ืน  Greenleaf ได้เสนอทัศนะว่าองค์การ                        
เป็นสถาบนัท่ีทั้ งผูบ้ริหารสูงสุด คณะกรรมการและผูจ้ดัการต้องมีบทบาทส าคญัในการบริหาร
องค์การ ให้รับผิดชอบต่อสังคม ภาวะผูน้ าก็เช่นเดียวกบัการเป็นผูดู้แลท่ีมีหน้าท่ีส าคญัอนัดบัแรก 
ในการอุทิศตนเพื่ อสนองตอบความต้องการของผู ้ อ่ืน  รวมถึงการใช้ความเปิดเผยจริงใจ                              
และการโนม้นา้วมากกวา่การบงัคบัควบคุม 
 9. การมุ่งมัน่พฒันาคน (Commitment to the growth of people) ผูน้ าใฝ่บริการจะเช่ือว่า
คนมีคุณค่าภายในท่ีสูงกว่าลักษณะภายนอก ด้วยเหตุน้ีผู ้น าใฝ่บริการ จึงอุทิศตนอย่างมาก                                 
ในความเจริญงอกงามของแต่ละคนและทุก ๆ คนในองค์การ ผู ้น าใฝ่บริการจึงตระหนัก                       
ถึงความรับผดิชอบท่ียิง่ใหญ่ในการสร้างความเจริญงอกงามของพนกังาน 
 10. การสร้างชุมชน (Building community) ความส านึกการสร้างกลุ่มของผูน้ าใฝ่บริการ
ไดสู้ญสลายไปในอดีตเม่ือไม่นานมาน้ี เป็นผลมาจากการเปล่ียนสภาพชุมชนทอ้งถ่ินไปสู่องคก์าร
ขนาดใหญ่ ซ่ึงได้ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของผูค้นไปดว้ย การตระหนกัน้ีจึงเป็นเหตุให้ผูน้ าใฝ่บริการ                
มุ่งสร้างกลุ่มหรือชุมชนภายในองคก์าร โดยเช่ือวา่กลุ่มท่ีแทจ้ริงสามารถสร้างข้ึนไดท้่ามกลางบุคคล
ในวงการธุรกิจหรือบุคคลในองค์การอ่ืน ส่ิงจ าเป็นส าหรับการสร้างกลุ่มท่ีสามารถรวมผูค้น            
จ  าน วน ม าก ได้  คื อ  ผู ้น า ใ ฝ่ บ ริ ก าร ท่ี ค อ ย ช้ี ท างด้ ว ยก ารแส ด งให้ เห็ น ถึ งแน วโน้ ม                                         
ท่ีไม่จ  ากดัส าหรับกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน 
 ภาวะผูน้ าใฝ่บริการไม่ได้เป็นการลดทอนอ านาจของผูน้ า แต่เป็นการรับใช้ให้บริการ     
เพื่อส่ือสารอ านาจ (Spears, 2004) มีผลการศึกษาวิจยัยืนยนัน่าเช่ือถือ ดงันั้น ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
ผู ้วิ จ ัย ได้ ศึ กษ าภ าวะผู ้น าใ ฝ่ บ ริก าร  ต ามแน ว คิ ดของ  Larry C. Spears ผู ้บ ริห าร สู ง สุ ด                      
ของ The Roert K. Greenleaf Center for Servant-Leadership จ  าแนกคุณลักษณะของภาวะผู ้น า                  
ใฝ่บริการ ออกเป็น 10 ดา้น Spears (2004 อา้งถึงใน สัมฤทธ์ิ กางเพง็ และ สรายุทธ กนัหลง, 2553)                             
ได้แก่ การฟังอย่างตั้ งใจ การเห็นอกเห็นใจ การเยียวยารักษา การตระหนักรู้ การโน้มน้าวใจ          
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การสร้างมโนทัศน์ การมองการณ์ไกล ความรับผิดชอบร่วมกัน การอุทิศตนเพื่อพฒันาบุคคล                
และการสร้างชุมชน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. การฟัง (Listening) 
 ผูน้ าใฝ่บริการต้องมีทักษะในการส่ือสารและการตัดสินใจ ผูน้ าใฝ่บริการต้องตั้งใจ       
พฒันาทักษะแห่งการฟังผูอ่ื้นอย่างตั้ งใจ ผูน้ าแบบผูรั้บใช้สามารถก าหนดเอกลักษณ์ (Identity)                   
และเจตจ านง (Will) ของกลุ่มได ้พวกเขาฟังคนอ่ืนอยา่งตั้งใจฟังทั้งเสียงท่ีออกมาหรืออยูภ่ายในใจ 
การฟั ง ท่ี ดีท าให้ ผู ้น าส ามารถได้ยิน เสี ยงภายใน  (Inner vice) ท าให้พวก เขาเข้าใจผู ้ อ่ื น                            
ว่าก าลังจะส่ืออะไร ทั้ งร่างกาย ความคิดและจิตใจ การฟังเป็นความสามารถท่ีจะเก็บตัวเอง                      
และฟังด้วยใจ เปิดกว้าง พ ร้อมท่ีจะรับฟังด้วยความคิดหรือทัศนคติใหม่ๆ การฟังเช่น น้ี                        
เป็นกุญแจส าคัญท่ีไขไปสู่ความเข้าใจในส่ิงท่ีซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ท่ีแฝงอยู่ในคุณลักษณะ                  
ผู ้น าใ ฝ่บ ริก ารคน อ่ืนๆ  เช่ น กัน  ควรท าอย่ างไร  เพื่ อ ท่ี จะ เป็ นผู ้ ฟั ง ท่ี ก ระฉับ ก ระ เฉ ง                                
พร้อมจะให้ความช่วยเหลือและท าอย่างไรท่ีจะรู้และสามารถยอมรับความคิดของผู ้อ่ืนได ้                    
ในการศึกษาเก่ียวกับองค์การ บทบาทของผูน้ าว่าเป็นการอ านวยความสะดวกในการส่ือสาร 
ช่วงเวลาท่ีส าคัญในการฟังเกิด ข้ึนระหว่างวางแผนการประชุมและการอภิปรายซักถาม                           
เก่ียวกับแนวคิดใหม่ๆ  โดยการสะสมความ รู้จากในอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคตท่ี รับ รู้ได ้                         
ผู ้น า ก็ จ ะ ผ ส าน ค ว าม รู้ ต่ า งๆ  ผู ้น า แบ บ ผู ้ รั บ ใช้  ค น อ่ื น ๆ  แ ล ะ ตัด สิ น ใจ  ท้ าย ท่ี สุ ด                                        
น าไปยงัการสร้างประชาคมเดียวกนัภายในองคก์าร 
 ในการสรุปเก่ียวกับกรณี ศึกษาของ Walker (1997) ได้กล่ าวว่า ผู ้น าใฝ่บริการน้ี               
ได้ด าเนินการส่ิงต่างๆ อย่างคงเส้นคงวาด้วยความซ่ือสัตย์ จริงใจและเคารพ ผู ้น าใฝ่บริการ                            
เป็นผูใ้ห้การดูแล ผูค้รอบครองความไวว้างใจ และมอบอุทิศตนเพื่อการเติบโตเก่ียวกบัชีวิตส่วนตวั
และหนา้ท่ีการงานของบุคคลอ่ืนทั้งท่ีเป็นรายบุคคลและส่วนรวม 
 นอกจากน้ีมีผูใ้ห้ความหมาย หลักการ และแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของการฟัง                  
ตามแนวคิดภาวะผูน้ าใฝ่บริการ ไวด้งัน้ี 
 Greenleaf (1977, p. 12) ก ล่ าวว่า ข้อพิ สู จน์ ท่ี ชัด เจน ท่ี สุดว่าผู ้น าส ามารถ เข้าถึ ง                           
ภาวะผูน้ าใฝ่บริการก็คือการท่ีผูน้ าตอ้งถามตนเองวา่เขาฟังผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งแทจ้ริงหรือไม่ 
 Taylor-Gillians (1998, p. 12)  ให้ ค วามส าคัญ ต่อก ารฟั ง เป็ น เร่ือ งจ า เป็ น ท่ี ผู ้น า                           
ต้องเป็นผู ้ฟังท่ีดี ก่อนท่ีจะเป็นผู ้ท่ี เห็นอกเห็นใจผู ้อ่ืน สามารถตระหนักรู้  เป็นผู ้โน้มน้าวใจ                     
หรือแมแ้ต่ผูส้ร้างมโนทศัน์ 
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 Taylor (2002, p. 17) กล่าวว่า Greenleaf ให้ความส าคัญต่อความสามารถของผู ้น า                     
และความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ ท่ีเปิดเผยความสามารถท่ีจะฟังและความสามารถท่ีจะพูด                         
ในวถีิทางท่ีชกัจูงใหบุ้คคลตดัสินใจเลือกตามเป้าหมายท่ีผูน้ าตอ้งการ 
 Thompson (2005, p. 92) กล่าวว่า ผูบ้ริหารจะได้การยอมรับว่าเป็นผูน้ า ท่ีมีคุณภาพนั้น
อยู่ท่ีความสามารถและทักษะในการส่ือสารและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ตามสถานการณ์                 
ผูน้  าใฝ่บริการตอ้งมีทกัษะท่ีส าคญัของผูน้ าโดยการอุทิศตนในการฟังผูอ่ื้น ผูน้ าใฝ่บริการแสวงหา
เอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มและความสามารถในการท าให้เป้าหมาย ของกลุ่มชัดเจน ผูน้ าต้องฟัง                                    
ในส่ิงท่ีผูอ่ื้นพูด รวมทั้งส่ิงท่ีเขาไม่ได้พูดด้วย การฟังยงัหมายรวมไปถึงเสียงภายในของบุคคล                
และแสวงหาความเขา้ใจในภาษากายและการส่ือสารถึงจิตใจของแต่ละคน 
 บังอร ไชยเผือก  (2550, หน้ า  22-23) ก ล่ าวว่า  ก ารฟั ง หมายถึ ง ความพยายาม                               
ในการส่ือสาร การเปิดรับค าพูดของผูอ่ื้นด้วยใจเป็นกลาง สามารถได้ยินทั้งเสียงท่ีเปล่งออกมา                     
และเสียงภายในใจของผู ้อ่ืน  เพื่อจะสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมตามความจ าเป็น               
ของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ผูน้ าใฝ่บริการตอ้งมีทกัษะท่ีส าคญัของผูน้ าโดยการอุทิศตนในการฟังผูอ่ื้น 
ผู ้น าใฝ่บริการแสวงหาเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มและความสามารถในการท าให้เป้าหมาย                          
ของกลุ่มชดัเจน ผูน้ าตอ้งฟังในส่ิงท่ีผูอ่ื้นพูดรวมทั้งส่ิงท่ีเขาไม่ไดพู้ดดว้ย การฟังยงัหมายรวมไปถึง
การเข้าถึงเสียงภายในของบุคคลและแสวงหาความเข้าใจในภาษากายและการส่ือสารถึงจิตใจ                   
ของแต่ละคน 
 สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง และสรายุทธ กันหลง (2553, หน้า 79) กล่าวว่า การฟัง หมายถึง                         
ความพยายามในการส่ือสาร การเปิดรับฟังค าพูดของผูอ่ื้นดว้ยใจเป็นกลาง สามารถไดย้ินทั้งเสียง               
ท่ี เป ล่งออกมาและเสียงภายในใจของผู ้อ่ืน  เพื่ อจะสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม                                     
ตามความจ าเป็น ของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้ไดแ้ก่ การฟังอยา่งตั้งใจ ไม่ขดัจงัหวะการพูดของผูอ่ื้น 
สนับสนุนให้ มีการแสดงความคิดเห็น ร่วมกัน  ฟั งรายละเอียดของปัญหาอย่างเอาใจใส่                        
ปรึกษาผูร่้วมงานและพิจารณาข้อมูลอย่างระมดัระวงัก่อนการตดัสินใจ และการพูดคุยเก่ียวกับ                   
เร่ืองหรือประเด็นปัญหาใดๆ กบับุคลากรจนเขา้ใจกนั 
 สรุป คุณลักษณะการฟัง หมายถึง พฤติกรรมของผู ้บริหารท่ีแสดงออกถึงทักษะ                  
ในการส่ือสารและการตัดสินใจฟังผูอ่ื้นอย่างตั้ งใจ ฟังด้วยใจท่ีเปิดกวา้ง การเปิดรับฟังค าพูด              
ของผูอ่ื้นด้วยใจเป็นกลาง และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นร่วมกนั เพื่อจะสามารถตดัสินใจ                 
ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
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 2. การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 
 ผู ้น าแบบผู ้ รับ ใช้จะพยายาม เข้าใจและ รู้ ซ้ึ ง ถึ งความ รู้ สึ กของผู ้ อ่ื นอย่างมาก                                   
คนทัว่ไปลว้นตอ้งการการยอมรับและการตระหนกัถึงเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของตน ผูน้ าจึงควรแสดง                      
ความปรารถนาดีต่อผูอ่ื้นและไม่ปฏิเสธท่ีตวับุคคล ถึงแม้เขาจะมีพฤติกรรมหรือผลการท างาน              
ท่ียอมรับไม่ได้ มีความตระหนักว่าคนทุกคนตอ้งการการยอมรับว่าเขามีความเป็นตวัของตวัเอง       
และไม่มีใครเหมือน (Unique spirit) ผู ้น าต้องมีทัศนะท่ีดีต่อผู ้ร่วมงาน ไม่ปฏิเสธผู ้ร่วมงาน                      
แม้ผู ้ อ่ืน จะไม่ เห็นด้วยก็ตาม  โดยดู เพี ยงผลงานและการท างานของเขา แนวคิดส าคัญ                              
ของความสามารถดา้นน้ี คือ ความปรารถนาท่ีจะมองสถานการณ์จากมุมมองของผูอ่ื้นอย่างเขา้ใจ                 
ในปัจจัยต่างๆ  ท่ีก าลัง รุมล้อมเขาอยู่  ซ่ึ งเป็นความต้องการพื้ นฐานของทุกคนท่ีต้องการ                          
ได้รับการเคารพและเข้าใจในความไม่ เหมือนกันของพวกเขา การเข้าใจในสถานการณ์                    
ดว้ยความรู้สึกเช่นน้ีน าไปสู่ความเขา้ใจมากข้ึน เม่ืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีขดัแยง้เป็นความรับผิดชอบ
ของผู ้น าใ ฝ่บ ริก าร ท่ี จะต้องมองให้ เห็ นความ เป็นไปของสถานการณ์ นั้ นอย่างลึก ซ้ึ ง                            
เพื่อจะได้เข้าใจว่าบทบาทของแต่ละคนมีอิทธิพล ต่อกันและกันอย่างไร จากนั้ นผูน้ ามีหน้าท่ี                    
ในการประเมินการกระท าต่างๆ ของผูท่ี้อยู่ในสถานการณ์นั้ น ๆ ว่ามีผลกระทบกันอย่างไร                      
ทั้งน้ีตอ้งกระท าโดยปราศจากอิทธิพลครอบง าต่างๆ อนัเกิดจากอารมณ์หรืออคติ 
 การฟังและการเข้าใจความรู้สึกหรือปัญหาของผู ้อ่ืนเป็นแนวคิดท่ีผู ้น าแสดงออก                   
ให้ เห็นได้จากการท่ีพวกเขาพบปะพูดคุยกับผู ้อ่ืน แนวคิดน้ีสะท้อนให้เห็นถึงความสุภาพ                        
และความเป็นปุถุชนของพวกเขา วธีิท่ีพวกเขาตอบสนองต่อส่ิงท่ีก าลงัเป็นท่ีถกเถียงหรือวิตกกงัวล
อยู่ในหมู่ชน วิธีท่ีพวกเขาน าเสนองานอธิบายในส่ิงท่ีพวกเขาเช่ือเก่ียวกบัองค์การและเป้าหมาย           
ขององค์การ (Wheatley, 1994) ได้ให้ค  านิยามเก่ียวกับองค์ประกอบท่ี เป็นแนวคิดเก่ียวกับ                         
ลกัษณะของผูน้ าอีกมากมายอยา่งเป็นระบบและมีน ้าหนกัแห่งความน่าเช่ือถือมากข้ึน 
 นอกจากนั้ น มี ผู ้ให้ ค วามหมาย  ห ลักก าร  และแนวคิด เก่ี ยวกับ คุณ ลักษณ ะ                               
ของการเห็นอกเห็นใจ ตามแนวคิดของภาวะผูน้ าใฝ่บริการ ไวด้งัน้ี 
 Maxwell (1996, p. 36) กล่าวว่า ภาวะผู ้น าเร่ิม ท่ีหัวใจ ไม่ใช่หัว และเม่ือมิตรภาพ                
ท่ีแท้จริงได้รับการพัฒนา Maxwell ยงัเสริมต่อไปว่า เม่ือผูน้ าสามารถรักผูต้ามได้อย่างแท้จริง                    
ผูน้  าจะไดรั้บความเคารพนบัถือและผูต้ามพร้อมท่ีจะตามดว้ยใจอยา่งแทจ้ริง 
 Greenleaf (1977, p. 32)  เช่ื อ ว่ าอ งค์ ป ระก อบ ท่ี ส าคัญ ของก าร เห็ น อก เห็ น ใจ                            
คือ การยอมรับผูรั้บใช้ ในฐานะผูน้ าตอ้งเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นเสมอ ตอ้งยอมรับผูอ่ื้นเสมอ 
แต่ไม่ควรยอมรับความพยายามของบุคคลท่ีจะสร้างภาพของการเป็นคนดีในบางคร้ังบางครา 
(Greenleaf ,1980 p. 47) กล่าวอีกวา่ ผูน้ ายิ่งตอ้งเป็นผูน้ าท่ีมีอ านาจในการสั่งการ และตอ้งเป็นบุคคล
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ท่ีไม่ประนีประนอมกบัผูใ้ด ซ่ึงเป็นการแสดงออกภายนอกแต่พวกเราตอ้งมีความเห็นอกเห็นใจ              
และสามารถยอมรับขอ้จ ากดัของผูท่ี้อยูใ่ตบ้งัคบับญัชา 
 Thompson (2005, p.  93)  ก ล่ า ว ว่ า  ผู ้ น า แ บ บ ใ ฝ่ บ ริ ก า รพ ย า ย าม ท่ี จ ะ เข้ า ใ จ                            
และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น มนุษยทุ์กคนตอ้งการการยอมรับและเคารพความเป็นบุคคลท่ีไม่เหมือนใคร 
ของตน ผู ้น าต้องมีทัศนคติท่ีดีต่อผู ้ใต้บังคับบัญชา เห็นถึงความตั้ งใจดีของทุกคนและต้อง                
ไม่ปฏิ เสธความเป็นบุคคลของพวกเขา และนั้ นหมายรวมถึงการยอมรับความสามารถ                            
และพฤติกรรมของพวกเขาดว้ย 
 Jennings (2002, p. 77)  Taylor (2002, p. 121) Taylor-Gillham (1998, p. 117)  เห็ น ว่ า 
คุณ สมบั ติ ความ เข้าใจผู ้ อ่ื น  (Empathy) กับ ก ารฟั ง ซ่ึ ง เป็ น อีก คุณ สมบั ติป ระก ารห น่ึ ง                                      
ของภาวะผูน้ าใฝ่บริการ ผูฟั้งท่ีต่ืนตวัยอมรับข้อความจากผูอ่ื้นและรับทราบความรู้สึกของผูอ่ื้น 
นอกจากน้ี ผูน้  าใฝ่บริการยงัมีสมมติฐานวา่ผูอ่ื้นมีความตั้งใจดี ถึงแมว้า่มีผูน้  าอาจไม่ยอมรับผลงาน
หรือพฤติกรรมของผูต้าม ผูน้ าไม่ปฏิเสธตวัตนของคนๆนั้น เม่ือเกิดผลท่ีไม่พอใจผูน้ าใฝ่บริการ
ยอมรับวา่ตอ้งมีขอ้ผดิพลาด แต่รู้ดีวา่คนทุกคนมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้จากความผดิพลาดนั้นได ้
 สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง และสรายุทธ กันหลง (2553, หน้า 86) กล่าวว่า การเห็นอกเห็นใจ 
หมายถึง ความพยายามท่ีจะเข้าใจและเข้าถึงความ รู้สึกของผู ้อ่ืน เก่ียวกับความต้องการ                            
และความจ าเป็นของผู ้อ่ืน  การเข้าใจบุคลากรมากกว่าเรียกร้องให้บุคลากรมาเข้าใจตนเอง                  
การเขา้ใจปัญหาและให้ก าลงัใจบุคลากรในการแกปั้ญหาต่างๆ การปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความเคารพ
ในความแตกต่างระหว่างบุคคล การช่วยให้บุคลากรรู้เท่าทันในอารมณ์ แม้ในสภาวการณ์                          
ท่ีตึงเครียดและการแสดงใหเ้ห็นถึงความกรุณาและความห่วงใยบุคลากร 
 สรุป คุณลกัษณะการเห็นอกเห็นใจ หมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถของผูบ้ริหาร     
ท่ีพยายามเข้าใจและเข้าถึงความ รู้สึกของครู ยอมรับและเคารพความเป็นตัวของตัว เอง                            
ของเพื่อนร่วมงาน โดยมีทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน และยอมรับความผดิพลาดของเพือ่นร่วมงาน 
 3. การเยยีวยารักษา (Healing) 
 การเรียนรู้ท่ีจะเยียวยารักษาเป็นพลังท าให้ เกิดการเปล่ียนแปลง (Transformation)                     
และการประสมประสาน (Integration) ผูน้ าใฝ่บริการมีพลังท่ีจะเยียวยารักษาตนเองและผูอ่ื้น                   
จุดเด่นอีกประการหน่ึงของผูน้ าแบบใฝ่บริการคือ ความสามารถในการรักษาตนเองและผูอ่ื้น         
การรักษาเร่ิมจากภายในตัวตนของแต่ละคน และทันทีท่ีความสมบรูณ์ทั้ งหมดของแต่ละคน              
ถูกค้นพบ เขาผู ้นั้ นก็ จะส ามารถมี อิท ธิพลต่อผู ้ อ่ืน  ผู ้น าใ ฝ่บ ริการตระหนักว่าพวก เขา                                 
สามารถช่วยเหลือผูท่ี้มีความเจบ็ปวดทางดา้นอารมณ์ในรูปแบบต่างๆ ได ้
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 Greenleaf (1977, p. 27) ก ล่ าวว่ า  มี ก ารแฝงอยู่ ลึ กๆ  ในการสนทนาการส่ื อสาร                        
ของผู ้ก  าลังเจ็บปวดและผู ้น า ซ่ึงส่ิ งน้ีควบคุมทิศทางในการสนทนาของเขา ซ่ึงเข้าใจได ้                
การแสวงหาความสมบรูณ์ทั้งหมดของตวัเองเป็นส่ิงท่ีพวกเขาแบ่งปันกนั  
 Abel (2000, p. 27) กล่าวว่า ส่ิงท่ีส าคัญยิ่งและเป็นจุดแข็งของผู ้น าแบบใฝ่บริการ              
คือ ความสามารถท่ีจะเยียวยาตนเองและผูอ่ื้นได้ การเยียวยาเร่ิมท่ีแต่ละคนและความสมบรูณ์                    
ของแต่ละบุคคล นัน่หมายถึง แต่ละบุคคลมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ผูน้ าแบบใฝ่บริการตอ้งสนใจผูอ่ื้น
อย่ างแท้ จ ริ งแล ะต้อ ง มี ความจ ริงใจ ท่ี เห็ น บุ คคล อ่ืน เติ บ โตและพัฒ น าอย่างแท้ จ ริ ง                                        
ไม่เพียงแต่ตอบสนองความตอ้งการขององคก์าร แต่เนน้การเติบโตของมนุษยแ์ต่ละคนอยา่งแทจ้ริง  
 Spears (2004, p. 7-11) กล่าวว่า ผู ้น าแบบใฝ่บริการเป็น รูปแบบผู ้น าท่ี เหมาะสม                 
ในปัจจุบัน คุณลักษณะของผูน้ าแบบใฝ่บริการมิได้เกิดจากการควบคุมโลกภายนอก แต่ทว่า                        
เกิดจากการท่ีผู ้น ากล้าเผชิญความเป็นจริงภายในตนเอง  ทั้ งด้านบวกและด้านลบของตน                          
การรู้จกัตวัตนท่ีแทจ้ริงของผูน้ าจะช่วยใหผู้น้  ามีคุณลกัษณะของผูเ้ยยีวยารักษา 
 Thompson (2005, p. 93)  ก ล่ าว ว่ า  ก าร เรี ยน รู้ ท่ี จ ะ เยี ย ว ย า เป็ น พ ลั ง ท่ี เข้ม เเข็ ง                                 
ของการเปล่ียนสภาพ และการประสมประสานค านิยามของค าว่า “เยียวยา” หมายรวมถึง                         
ฟ้ืนฟูสุขภาพและการพักผ่อนอย่างแท้จริง ท าให้ทุกอย่างถูกต้อง ท าให้สมบรูณ์ครบถ้วน                            
แก้ไขส่ิงท่ีไม่ดี การหายจากโรคภัยตามทฤษฎีของ Greenleaf ควรรู้จกัตนเอง ในขณะเดียวกัน                     
ก็จ  าเป็นตอ้งรู้จกัผูอ่ื้นอยา่งดีดว้ย 
 Wong 2005 cited in Thompson (2005, p. 52) ก ล่ าวว่า  การเยียวยารักษา หมายถึ ง                  
การแสวงหาการสมานแผลของผูเ้จบ็ป่วย ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีมีวจิารณญาณ เพราะเป็นการแสดงถึง
ความพร้อมท่ีจะเขา้ใจความตอ้งการท่ีลึกซ้ึงของแต่ละบุคคล 
 ในบริบทของภาวะผูน้ าใฝ่บริการ การเยียวยารักษาไม่เพียงแต่ทุเลาความเจบ็ป่วยทางกาย 
แ ต่ ช่ ว ย รั ก ษ า ผ ล เสี ย ห า ย จ า ก อ า ร ม ณ์ แ ล ะ จิ ต ใ จ จ า ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ชี วิ ต                                                          
Lubin, 2001 cited in Black ( 2007, p. 55) เป้ าหมายของการศึกษาคือการพัฒนาเด็กทั้ งตัว                               
ท่ีรวมทั้ งความสามารถในการคิด ความสามารถทางกาย ทางอารมณ์และจิตใจ นักการศึกษา                      
เป็นผูเ้ยียวยารักษาเด็กอย่างสมบูรณ์ ผูน้ าใฝ่บริการมุ่งมัน่มองหาโอกาส เพื่อจะเยียวยารักษาคน                
และชุมชนท่ีเขาอยูเ่พื่อใหเ้ป็นสังคมท่ีสมบูรณ์ 
 สรุปคุณลักษณะของการเยียวยารักษา หมายถึง  พฤติกรรมหรือความสามารถ                              
ของผูบ้ริหารท่ีกระตุน้ให้ผูอ่ื้นเกิดความเขม้แข็งทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจปราศจากความกงัวล
ต่างๆ ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงตนเองในทางท่ีดีข้ึน 
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 4. การตระหนกัรู้ (Awareness) 
 การตระหนักรู้ตนเอง (Self-awareness) ท าให้ผู ้น าแบบใฝ่บริการมุ่งมั่นตระหนักรู้                   
เช่น ความกลัว บางคนยงัไม่รู้ว่าตวัเองมีความกลวัซ่อนอยู่ Greenleaf (1998, p. 37) ให้สังเกตว่า 
“การตระหนกัรู้ไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองปลอบใจเรา ตรงขา้ม มนัแค่ท าให้เราวุน่วายใจ เพราะเราไดแ้สวงหา
ค าปลอบใจ แต่ความตระหนักรู้ให้เราปลอดภยั” การรู้ตวัและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้จกัตวัเอง                
ท  าให้ผูน้  ามีความเขม้แข็งข้ึน Greenleaf (1977 , หน้า 28) เช่ือมัน่ว่า “การรู้ตวัเอง” ไม่ไดท้  าให้เกิด
การปลอบประโลมบรรเทา ตรงกันข้ามกลับปลุกให้รู้สึกรบกวน การรู้ตัวเรียกร้องความเช่ือ                 
จากผูน้ าเป็นความเช่ือว่าผูน้ ามีพลังและความสามารถท่ีจะเผชิญกับปัญหาและหาทางออกได ้                     
ดงันั้น  ผูน้ าใฝ่บริการตอ้งเรียนรู้ท่ีจะเอาชนะความกลวัของตนเองพวกเขาตอ้งเรียนรู้ท่ีจะมีอิทธิพล
เหนือความกลวัท่ีฝังแน่นในองค์การ การแสดงให้เห็นว่า มีความเช่ือปรัมปรามากมายท่ีสามารถ     
พบเห็นได้ในองค์การ เขายงัย  ้ าถึงความจ าเป็นในการท่ีจะต้องค้นหาให้พบว่าเป็นความเช่ือ                     
ท่ีแสดงถึงการสมเหตุสมผลหรือความคิดท่ีไร้สาระ 
 มีผู ้ให้ความหมาย หลักการ และแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของการตระหนักรู้                            
ตามแนวคิดของภาวะผูน้ าใฝ่บริการ ไวด้งัน้ี 
 Spears (1995, p. 5) กล่าววา่ ผูน้  าหลายคนท่ีขาดโอกาสแสดงภาวะผูน้ า เน่ืองจากการขาด
ความตระหนกัรู้ ซ่ึงเร่ิมจากผูน้ ามีการรับรู้โลกในมุมมองท่ีแคบถึงโลกรอบตวัพวกเขา การตระหนกั
รู้มิใช่การปลอบประโลมใจ แต่ตรงกันข้ามการตระหนักรู้หมายถึง ผู ้ต่ืน รู้ อยู่ตลอดเวลา                                                     
ผูน้  าท่ีมีความสามารถลว้นเป็นผูน้ าท่ีต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลาและสามารถปรับตนได ้ตามสถานการณ์ 
ผู ้น าจะไม่ แส วงห าก ารปลอบใจ  ผู ้น า ท่ี แท้ต้อง เป็ น บุ คคล ท่ี มี ความ มุ่ งมั่น ในตัว เอ ง                                       
โดยมิตอ้งแสวงหาความมัน่คงจากบุคคลหรือการมอบวตัถุส่ิงของมากมาย 
 Abel (2002, p. 11) เน้นว่าการตระหนักรู้เรียกร้องการปฏิบติัท่ีหน้าเช่ือถือจากผูน้ านั่น
หมายถึง ความเช่ือในตัวผูน้ าว่าเป็นบุคคลท่ีมีความเข้มแข็งและสามารถท่ีจะเผชิญกับปัญหา                    
และสามารถแกส้ถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้
 Thompson (2005 , p. 94) กล่าวว่า การตระหนักรู้เก่ียวกับตัวเอง ท าให้ความสัมพนัธ์
ระหว่างผู ้น ากับผู ้ตามเข็มแข็งข้ึน  ความตระหนัก รู้หมายรวมถึงความ รู้และความเข้าใจ                               
ความไม่ประมาท การรับ รู้ การมองการณ์ไกลอย่างท่ี  Greenleaf ตั้ งข้อสั งเกตว่า ผู ้น าท่ี มี
ความสามารถมักจะต่ืนตัวตลอดเวลา ผู ้น าแบบผู ้รับใช้จะมีอารมณ์หวั่นไหวเม่ือมีเหตุผล                       
ส ม ค วร เส ม อ  แล ะ จะ ไม่ ห ว ัง ส่ิ งต อบ แทน เม่ื อ เข าส าม ารถ จัด ก าร ปั ญ ห าต่ างๆ ได ้                              
เพราะผูน้ าแบบใฝ่บริการมีสันติในใจ 
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 Wong 2005 cited in Thompson (2005, p. 52) กล่าวว่า การตระหนักรู้ หมายถึง ผู ้น า
สามารถตดัสินได้อย่างยุติธรรมและสามารถไตร่ตรองปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนผูน้ าแบบใฝ่บริการ
จ าเป็นตอ้งเขา้ใจวา่ การท างานในฐานะผูน้ าเป็นการตอบสนองจากเบ้ืองบน 
 สัมฤทธ์ิ กางเพง็ และสรายุทธ กนัหลง (2553, หนา้ 72) กล่าววา่ การตระหนกัรู้ หมายถึง 
ความรู้ และความเขา้ใจ ความไม่ประมาท การรับรู้ การมองการณ์ไกล และสามารถไตร่ตรองปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ได้แก่ กล้ายอมรับในขอ้จ ากดัและความผิดพลาดของตน ตระหนักถึงคุณค่าของ
ผูร่้วมงานทุกคน รับรู้ถึงความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน สร้างความตระหนักในการปฏิบติัภารกิจต่างๆ 
มากกวา่ท่ีจะบงัคบัให้บุคลากรท าอยา่งท่ีตนเองตอ้งการ จูงใจให้บุคลากรตระหนกัถึงจรรยาบรรณ 
คุณค่าของตนเองและน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และใช้การติดต่อส่ือสาร                       
ทุกวถีิทาง  เพื่อใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
 สรุปคุณลักษณะของการตระหนักรู้ หมายถึง  พฤติกรรมของผู ้บริหารท่ีแสดงถึง                  
การยอมรับในข้อบกพร่องและข้อจ ากัดของตนเอง สามารถประเมินตนเองก่อนตัดสินใจ                    
และสามารถไตร่ตรองปัญหาต่าง ๆ ท่ี เกิด ข้ึน  ต่ืนตัวอยู่ตลอดเวลาและสามารถปรับตน                                
ไดต้ามสถานการณ์ 
 5. การโนม้นา้วใจ (Persuasion) 
 ผูน้ าใฝ่บริการใช้การโน้มน้าวใจมากกว่าแสดงอ านาจบาตรใหญ่โดยอาศัยต าแหน่ง                 
ในการตดัสินใจ ผูน้ าแบบใฝ่บริการพยายามให้ความเช่ือมัน่แก่ผูอ่ื้นมากกว่าบงัคบัให้อ่อนตาม                    
ข้อน้ีท าให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนถึงผูน้ าแบบเก่า คือ เผด็จการและผู ้น าใฝ่บริการ                                
อีกทั้ งย ังช่วยให้ผู ้ตรวจสอบกลุ่มของตนอย่างมีประสิท ธิภาพ  ลักษณะเด่นอีกประการ                            
ของผู ้น าใฝ่บริการคือความสามารถในการโน้มน้าวใจ  ผู ้น าใฝ่บริการพยายามจะท าให้ผู ้อ่ืน                        
ท่ีจะบงัคบัผูน้ าใฝ่บริการเช่ือในการโน้มน้าวและประสิทธิภาพของการสร้างมติท่ีเป็นเอกฉันท์
ภายในกลุ่ม 
 Taylor-Gillham 1995 cited in Finzel (1998, p. 93) บัน ทึกไว้ว่า ผู ้น าแบบใฝ่บ ริการ
พยายามท าให้เกิดความเช่ือใจแทนท่ีจะใช้วิธีบงัคบัขู่เข็ญให้ปฏิบติัตามองค์ประกอบประการน้ี 
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างการใช้บทบาทอ านาจท่ีสืบทอดตามประเพณี               
และวิ ธีการของผู ้น าแบบผู ้รับ ใช้  ป ระธาน าธิบ ดีไอ เซนฮาวได้ตอกย  ้ า ถึ งความส าคัญ                                  
ของการโนม้นา้วใจในบทบาทของท่านท่ีกล่าววา่ ท่านไม่ใชว้ิธีการรุนแรงเพราะนัน่เป็นการท าลาย
ไม่ใช่วธีิของผูน้ าแบบใฝ่บริการ 
 Taylor & Gillham (1998, p. 226) ในขณะท่ีก าลังศึกษาอยู่ได้ รับการอบรมทักษะ                       
ผูน้  าแบบใฝ่บริการ ได้สรุปหลักการส าคัญของผูน้ าแบบใฝ่บริการเหมือนกับหลักการปฏิบัติ                
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เพื่อความมั่นคงของครอบครัว “ในทั้ งสององค์การ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีท าให ้                    
ทั้งกลุ่มเขม้แข็ง ความปรารถนาท่ีแต่ละคนตอ้งการออกแรงอย่างแข็งขนัเกิดจากการโน้มน้าวใจ                  
ซ่ึงข้ึนอยู่กับระดับคุณภาพของการอุทิศตนต่อเป้าหมายของสมาชิกและคุณภาพของผู ้น า                         
ในการอ านวยความสะดวกนั้นวา่มีมากนอ้ยเพียงใด” 
 Abel (2002 , p. 29) กล่าวว่า ผู ้น าแบบผูรั้บใช้ต้องสามารถท าให้บุคลากรเห็นดีด้วย                    
กับ เป้าหมายขององค์การมากกว่าการใช้อ านาจบังคับให้ปฏิบัติตาม ผู ้น าแบบใฝ่บริการ                             
ตอ้งยดึมัน่วา่การโนม้นา้วใจเป็นการสร้างความเป็นเอกฉนัทภ์ายในกลุ่ม 
 Thompson (2005, p. 94) กล่าวว่า ผู ้น าต้องมีศักยภาพในการโน้มน้าวใจมากกว่า                           
การใช้อ านาจหรือบังคับผู ้ตามในการตัดสินใจ ผู ้น าต้องสามารถท าให้ผู ้ตามเช่ือมั่นตัวผู ้น า                      
ซ่ึงเป็นผลดีมากกว่าการบังคับ เพื่อให้ได้มาซ่ึงท่ีต้องการ ซ่ึงเป็นความแตกต่างอย่างหน่ึง                           
ของผูน้ าแบบใฝ่บริการกบัผูน้ าแบบอ่ืนๆ ผูน้ าท่ีสามารถโนม้นา้วใจเป็นการสร้างความเป็นเอกฉนัท ์
 Wong 2005 cited in Thompson (2005, p. 13) กล่าวว่า การโน้มน้าวใจ หมายถึง หน้าท่ี
ของผูน้ าแบบใฝ่บริการคือการท าให้บุคคลอ่ืนเช่ือใจในผูน้ า มิใช่การบงัคบัหรือใช้ต าแหน่งบงัคบั           
ให้บุคลากรปฏิบัติตาม คุณลักษณะของผู ้น าท่ีสามารถโน้มน้าวใจคนได้  จึงมีความส าคัญยิ่ง                     
การท าให้บุคลากรเช่ือใจในตัวผู ้น าย่อมส่งผลให้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่า                      
การบงัคบัขู่เขญ็ 
 สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง และ สรายุทธ กนัหลง (2553, p. 88) กล่าวว่า การโน้มน้าวใจ หมายถึง 
คว ามพ ยายามท าให้ บุ ค ล าก ร เช่ื อ ใจใน ผู ้น า  มิ ใ ช่ ก ารบั งคับ ห รือ ใช้ ต าแห น่ งบังคับ                                            
ให้บุคลากรปฏิบติัตาม ได้แก่ ความสามารถในการพูดจูงใจผูอ่ื้นให้ปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้                 
ด้วยความเต็มใจ การสร้างแรงจูงใจให้ บุคลากรพร้อมท่ีจะเป ล่ียนแปลง และประยุกต์ใช้                             
แนวคิดใหม่  ๆ  ก ารส ร้างความ เห็นพ้องให้ ผู ้ ร่ วม งาน ร่วม มือกันแบบประชาธิป ไตย                                         
การกระตุ้นผู ้ร่วมงานให้ ใช้ส ติและความคิดในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆให้ ได้ผลดี ท่ี สุ ด                                      
เท่าท่ีสามารถท าได ้ความพยายามอย่างจริงใจในการเสนอความคิดท่ีทา้ทาย การสร้างบรรยากาศ
ของความไว้วางใจ  และการส ร้างแรงบันดาลใจให้ บุ คล ากรในการท า กิ จการต่ าง  ๆ                                           
ใหบ้รรลุผลส าเร็จ 
 สรุปคุณลกัษณะของการโนม้นา้วใจ หมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถของผูบ้ริหาร
ในการจูงใจผูอ่ื้นให้ปฏิบติัตามดว้ยความเต็มใจ โดยสร้างแรงบนัดาลใจให้ครูในการท าภารกิจต่างๆ 
พยายามใหค้วามเช่ือใจแทนท่ีการบงัคบัใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตาม 
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 6. การสร้างมโนทศัน์ (Conceptualization) 
 ผู ้น า ใ ฝ่ บ ริ ก ารพ ย าย าม เส ริ ม ส ร้ า ง ค ว าม ส าม ารถ ท่ี จ ะ  “ ฝั น เ ร่ื อ ง ให ญ่ ”                                        
(Dream great dreams) เป็นความสามารถท่ีเห็นถึงปัญหาหรือมองเห็นองค์การ ในแบบมโนวิสัย 
(Conceptualization perspective) หมายความว่า  เข าก้าวหน้ าไปกว่าก ารคิดแบบวัน ต่อว ัน                       
ผูน้  าใฝ่บริการพยายามแบ่งให้ออกวา่ การคิดแบบวนัต่อวนัและการสร้างมโนทศัน์นั้นแตกต่างกนั
อย่างไร นอกจากน้ีความสามารถในการมองปัญหาหรือองค์การจากแนวลึกและแนวกวา้งนั้น
หมายความว่า ผู ้น าต้องมองให้ไกลจากสภาพท่ีก าลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน การทะเยอทะยาน                        
ในการเป็นผูน้ าใฝ่บริการเก่ียวพนักบัการขยายขอบเขตความคิดให้ไกลจากส่ิงท่ีสนใจในปัจจุบนั
และความปรารถนาท่ีจะมองไปยงัอนาคต รูปแบบแนวคิดเช่นน้ีสร้างหนทางน าไปสู่อนาคต                    
และส่ือสารการผกูมดัตนเอง เพื่อความส าเร็จของอนาคตใหก้บัสมาชิกไดรู้้และเขา้ใจ 
 มีผูใ้ห้ความหมาย หลักการ และแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของการสร้างมโนทศัน์                  
ตามแนวคิดภาวะผูน้ าใฝ่บริการ ไวด้งัน้ี 
 Spear (1995, p. 5) ได้ท บท วน งาน เขี ยน ของ  Greenleaf โดยให้ ค  าจ  ากัด ค วาม                             
ของการสร้างมโนทศัน์ไวว้่า ผูน้ าแบบใฝ่บริการเป็นบุคคลท่ีพยายามจะท านุบ ารุงความสามารถ                
ในการมีความฝันอนัยิ่งใหญ่ของพวกเขาเอาไว ้บุคคลท่ีจะมองปัญหาดว้ยการมีมโนทศัน์ท่ีแท้จริง
บุคคลนั้นจ าเป็นตอ้งคิดให้กวา้งไกลจากสภาพท่ีเป็นจริงในแต่ละวนั คุณลกัษณะเช่นน้ีเรียกร้อง        
การมีวินัยในตนเองและการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจงั ดังนั้ น ผูน้  าแบบใฝ่บริการจึงได้รับการเรียก                   
ใหค้น้หาความสมดุลระหวา่งมโนทศัน์และวธีิปฏิบติัท่ีใกลเ้คียงกบัมโนทศัน์ 
 Thompson (2005, p. 96) ผูน้  าแบบผูรั้บใช้ มีความสามารถท่ีฝันเร่ืองใหญ่ (Dream great 
dreams) สามารถจะมองปัญหาขององคก์าร การสร้างมโนทศัน์ การท่ีจะเห็นปัญหานั้นตอ้งเกิดจาก
การมองการณ์ไกล ไม่มองเห็นปัญหาเพียงในแต่ละวนั ผูน้ าตอ้งสามารถ จดัล าดับความส าคญั
ระหวา่งส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตกบัการเห็นปัญหาของแต่ละวนั 
 Wong 2005 cited in Thompson (2005, p. 52) การสร้างมโนทศัน์ หมายถึง การแสวงหา
ความฝันอนัยิ่งใหญ่ ทั้ งของผูน้ า บุคลากร และองค์การ แต่บุคคลท่ีสามารถอุทิศตนเองทั้ งหมด               
ต่อผูอ่ื้นเท่านั้น จะสามารถไปสู่ฝันท่ียิ่งใหญ่ ส าหรับผูอ่ื้นดว้ย บุคคลทัว่ไปมีแนวโนม้ ท่ีจะแสวงหา
ความดีเพื่อตนเอง 
 สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง และสรายุทธ กนัหลง (2553, หน้า 76-77) กล่าวว่า การสร้างมโนทศัน์ 
หมายถึง ความพยายามท่ีจะเสริมสร้างความสามารถท่ีจะ “ฝันเร่ืองใหญ่” สามารถท่ีจะมองปัญหา
ขององค์การเพื่อการสร้างมโนทัศน์  การท่ีจะเห็นปัญหานั้ นต้องเกิดจากการมองส่ิงท่ีจะเกิด                 
ในอนาคต ไม่ใช่การมองเห็นปัญหาของในแต่ละวนั ผูน้ าตอ้งสามารถจดัล าดบัความส าคญัระหวา่ง
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ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตกับการมองเห็นปัญหาของแต่ละวนั ได้แก่ การมีจุดหมายท่ีชัดเจน                   
และรู้ทิศทางในอนาคต การอธิบายได้อย่างชัดเจนถึงจุดมุ่ งหมายและทิศทางในอนาคต                              
การสร้างเสริมให้บุคลากรเข้าใจเก่ียวกับการมีวิสัยทัศน์ ร่วมกัน การมองเห็นสถานการณ์                      
ท่ี เป็นปัญหาของมหาวิทยาลัยในทุกมิ ติอย่างลึก ซ้ึง การกระตุ้นให้ มีการสร้างเป้ าหมาย                  
ของมหาวทิยาลยัท่ีเป็นไปไดช้ดัเจน และมีความสามารถคิดนอกกรอบ 
 ผูน้ าท่ีมีมโนทศัน์มีคุณลกัษณะท่ีมีวิสัยทศัน์และเป็นผูส้ร้างนวตักรรมในองค์กรของตน 
Spears 1998 cited in Black (2007, p. 56) หลังจากทบทวนบทความของก รีน ลีฟ  ได้นิ ยาม
คุณลกัษณะของการสร้างมโนทศัน์วา่เป็นความสามารถท่ีมองไกลไปกวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั
เพื่อพิจารณาประเด็นท่ี เกิดข้ึน การสร้างมโนทัศน์ของผู ้น าใฝ่บริการท าให้ผู ้น าใฝ่บริการ                        
สร้างความสมดุลระหวา่งวสิัยทศัน์ระยะยาวกบัวสิัยทศัน์ระยะสั้นขององคก์ร 
 สรุปคุณลกัษณะการสร้างมโนทศัน์ หมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถของผูบ้ริหาร
ท่ีจะสร้างฝันของตนเองในอนาคต หรือการมองเห็นส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตของตนเอง                       
ไม่ ใ ช่ ก ารมองเห็นแต่ ปัญหาในแ ต่ละวัน  ผู ้น าต้อง รู้และ เข้าใจ  จัดล าดับความส าคัญ                              
ระหวา่ง ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตกบัการมองเห็นปัญหาของแต่ละวนั 
 7. การมองการณ์ไกล (Foresight)  
 Greenleaf (1977, p.  24)  ให้ ค ว าม ห ม าย ว่ า เป็ น  “ก ารค าด เด า ท่ี ดี ก ว่ าค่ า เฉ ล่ี ย                         
ของส่ิ ง ท่ี จะ เกิด ข้ึนในอนาคต” เราสามารถพัฒนาการมองการณ์ ไกลได้จากการรับ รู้                                    
และการตระหนกัอยา่งดีเยี่ยม และเป็นความสามารถเผชิญกบัส่ิงท่ีไม่รู้ Spears 1998 cited in Black      
( 2007, p. 56-57) รับรู้ว่าการมองการณ์ไกลส่วนหน่ึงเป็นความรู้สึกตามสามญัส านึกและสัมพนัธ์
ใกลชิ้ดกบัการสร้างมโนทศัน์ กรีนลีฟเห็นวา่การมองการณ์ไกลเป็นจริยธรรมหลกัส าหรับภาวะผูน้ า 
ดังนั้ น  การแลเห็นล่วงหน้าเป็น คุณสมบัติ ท่ีท าให้ผู ้น าใฝ่บริการเข้าใจบทเรียนจากอดีต                                  
ความจริงแห่งปัจจุบนั และเหตุการณ์ท่ีจะตามมาในอนาคต เม่ือจะตดัสินใจส่ิงเหล่าน้ี เกิดจากญาณ
ภายในน้ีเอง นอกจากน้ีการมองการณ์ไกลมีความสัมพันธ์อย่างมาก กับการมองอย่างลึกซ้ึง                            
ในหัวข้อข้างบนคุณลักษณะน้ีเองท่ีช่วยให้ผู ้น าใฝ่บริการสามารถเข้าใจบทเรียนจากอดีต                                
ความเป็นจริงในปัจจุบนั และความน่าจะเป็นของการตดัสินใจส าหรับอนาคต การมองการณ์ไกล
ประสบการณ์ความยากล าบากต่าง ๆ กลายเป็นบทเรียนท่ีล ้าค่า ถา้ความยากล าบากนั้นไม่ไดถู้กใช้
เป็นไม้แบบในการสร้างองค์กรหรือตัวบุคคลนั้ น ๆ แล้วไซร้ การหลีกเล่ียง การไขว้เขว                                  
ก็จะเขา้ครอบครององคก์รนั้นแทน 
 มีผูใ้ห้ความหมาย หลักการ และแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของการมองการณ์ไกล                     
ตามแนวคิดของภาวะผูน้ าใฝ่บริการ ไวด้งัน้ี 
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 Greenleaf (1977, p.  26)  เช่ื อ มั่ น ว่ าผู ้น าค ว รได้ รับ ก ารพิ จ ารณ าว่ า เป็ น บุ ค ค ล                               
ท่ี ได้ผิ ด จรรยาบ รรณ  ถ้ าพ วก เข าพลาด ท่ี จะน าความส าม ารถในการมองก ารณ์ ไกล                                                     
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และพลาดท่ีจะกระท าอย่างสร้างสรรค์ทั้ งๆ ท่ีมีเสรีภาพท่ีจะกระท าได ้                
ไม่มีใครสามารถพัฒนาทักษะการเป็นผู ้น าแบบใฝ่บริการ ถ้าบุคคลนั้ นไม่ มีความสามารถ                       
ในการมองการณ์ไกล วิธีทดลองท าเม่ือผิดพลาดก็ท าซ ้ าใหม่เรียกร้องความสามารถในการเรียนรู้
เก่ียวกับการมองการณ์ไกลน้ี การจดัเตรียมข้อมูลท่ีกวา้งขวางแก่ผูน้ าเก่ียวกับการมองอนาคต                      
อยา่งชดัเจน  โดยการใชย้ทุธวธีิท่ีแน่ชดัและการพิจารณาไตร่ตรองท่ีฉบัไว 
 Wheatley (1994, p. 211) ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการหลีกเล่ียง การไขวเ้ขวน้ีท าให้องค์กร
หรือบุคคลนั้น ๆมีจุดอ่อน อาจถึงขั้นท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจและกระบวนการแก้ปัญหา                
มีผูใ้ห้ความหมาย หลกัการ และแนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะของการมองการณ์ไกล ตามแนวคิด             
ของภาวะผูน้ าใฝ่บริการ  
 Livovich (1999, p. 5) เช่ือวา่ลกัษณะเฉพาะท่ีส าคญัของผูน้ าแบบใฝ่บริการ มีความหมาย
สอดคล้องกับการสร้างความคิด คือความสามารถท่ีมองเห็นการณ์ไกล  ว่าอะไรจะเกิดข้ึน                  
กบัเหตุการณ์นั้นๆ ไม่ใช่ส่ิงง่ายๆ ท่ีจะอธิบายหรือคาดการณ์ได้อย่างชัดเจน แต่ก็ง่ายท่ีจะพิสูจน์                     
เราจะรู้ก็ต่อเม่ือเราเห็นการมองการณ์ไกลเป็นลักษณะเฉพาะ ท่ีช่วยผูน้ าแบบผูรั้บใช้ให้เข้าใจ                   
ถึงบทเรียนในอดีต ความจริงในปัจจุบนัและผลท่ีจะตามมา ในอนาคตและยงัเป็นอะไรท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่างลึกซ้ึงกบัการหย ัง่รู้โดยสัญชาตญาณอีกดว้ย ดงันั้น เราสามารถสรุปไดว้่า การมองการณ์ไกล
เป็นลกัษณะเฉพาะประการหน่ึงท่ีผูน้ าแบบใฝ่บริการ มีมาแต่ก าเนิด ส่วนลกัษณะเฉพาะอ่ืนๆ นั้น
สามารถพฒันาได ้อยา่งไรก็ตามยงัไม่ค่อยมี ผูเ้ขียนบทความเก่ียวกบัเร่ืองการคาดการณ์ล่วงหนา้ไว้
อย่างกวา้งขวาง ส่วนใหญ่ยงัไม่ไดท้  าการศึกษาในขอบข่ายของการเป็นผูน้ า แต่เป็นหัวขอ้ท่ีควร
ไดรั้บการสนใจอยา่งยิง่ 
 Abel (2002, p. 15) กล่าวว่า การมองการณ์ไกลพร้อมทั้งการเตรียมการส าหรับอนาคต
และการส ร้างความ คิดมีความคล้ายค ลึงกัน  การมองการณ์ ไกลช่วยให้ เกิดการเรียน รู้                               
จากประสบการณ์ท่ียากล าบาก ผูน้ าแบบใฝ่บริการได้รับความมัน่ใจและความรู้จากกระบวนการ
ตดัสินใจเพราะผูร่้วมงานไดเ้กิดการพฒันาทางดา้นสติปัญญาและความเฉลียวฉลาด 
 Thompson (2005, p. 96) ให้ความหมายของการมองการณ์ไกลเป็นคุณสมบติัท่ีท าใหผู้น้  า
เขา้ใจถึงความเป็นจริงจากบทเรียนในอดีต และความเป็นจริงในปัจจุบนั และสามารถรับรู้ ถึงผล
ของการตัดสินใจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การมองการณ์ไกลเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน จากสัญชาตญาณ                    
ผูน้  าจ  าเป็นตอ้งตระหนกัรู้ตลอดเวลาวา่ ปัจจุบนัเป็นเหตุการณ์ต่อเน่ืองอดีต และอนาคต 
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 Wong 2005 cited in Thompson (2005, p. 52) กล่าวว่า การมองการณ์ไกล หมายถึง                   
การใช้บทเรียนจากอดีต ความเป็นจริงของปัจจุบนัและแนวโน้มของสถานการณ์ของการตดัสินใจ       
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ผูน้ าท่ีไม่สามารถแสดงวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนจะประสบความส าเร็จได้ยาก                 
อนัเน่ืองจากบุคลากรในองคก์ารขาดทิศทางและแรงจูงใจในการท างาน 
 สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง และสรายุทธ กันหลง (2553, หน้า 75) กล่าวว่า การมองการณ์ไกล 
หมายถึง  ความสามารถใช้บท เรียนจากอดีต  ความ เป็นจริงของปัจจุบัน  และแนวโน้ม                               
ของสถานการณ์ของการตดัสินใจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ เพื่อความเจริญ
ของหน่วยงาน การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน และวางแผนเพื่อป้องกัน
ล่วงหน้า การวางแผนและให้แนวทางปฏิบติัแก่บุคลากรไดอ้ย่างเหมาะสม การน าเสนอวิสัยทศัน์   
ให้ บุคลากรยอมรับและท าให้บุคลากรกระตือรือร้นท่ีจะน าไปปฏิบัติ  การช้ีแจงนโยบาย                         
เป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงานต่อบุคลากรได้ชัดเจน การแสดง ผลงานท่ีมีจุดหมาย                  
และเอ้ือประโยชน์ต่อส่วนรวม และใหค้วามสนใจต่อผลงานมากกวา่กิจกรรม ท่ีก่อใหเ้กิดผลงาน 
 สรุปคุณลกัษณะการมองการณ์ไกล หมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถของผูบ้ริหาร
ในการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา ความเป็นจริงของปัจจุบนัและแนวโน้มของสถานการณ์
ของการตดัสินใจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต มีความเขา้ใจทิศทางและเกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
 8. ความรับผดิชอบร่วมกนั (Stewardship) 
 Robert Greenleaf ให้มุมมองว่า ทุกคนในสถาบันไม่ว่าจะเป็น เหล่าซีอีโอพนักงาน 
ผู ้อ  านวยการ และเจ้าหน้าท่ีทุกคน ต่างมีความส าคัญต่อสถาบัน สามารถสร้างความเช่ือมั่น                          
ท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม หลกัการส าคญัของการเป็นผูรั้บใช้อยู่ในแนวคิดเก่ียวกับการให้บริการ                   
รับใช้ผูอ่ื้นตามความเห็นของ Greenleaf (1998, p. 65) ช่วยเขามากในการเลือกผูรั้บการฝึกอบรม                  
ในโปรแกรมการจัดการของสถาบัน  AT & T ผู ้ท่ี เขาพบว่าได้ รับความส าเร็จอย่างมาก                                              
คือ  ผู ้สนใจ จะให้บ ริการคน อ่ืนก่อนความต้องการของตัวเอง ซ่ึ งก่อให้ เกิดความเข้าใจ                                    
ในการผสมผสาน การเป็นผูรั้บใชแ้ก่ทุกคนท่ีอยูใ่นวงการธุรกิจ 
 มีผูใ้ห้ความหมาย หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะของความรับผิดชอบร่วมกนั 
ตามแนวคิดของภาวะผูน้ าใฝ่บริการ ไวด้งัน้ี 
 Block (1996, p. 5) ได้ให้นิยามความรับผิดชอบร่วมกนัว่า เป็นหลกัการและการปฏิบติั      
ซ่ึงมีศกัยภาพก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระบบการจดัการของเรา ซ่ึงหมายถึงการให้ผูต้าม                 
ไดมี้โอกาสควบคุมพึ่งพาตนเองได ้
 Block 1993 cited in Livovich (1999, p. 9) ไดข้ยายความหมายของความรับผดิชอบร่วมกนั
ว่า การอุทิศตนเพื่อพฒันาคนน้ีเรียกร้องให้เรารับใช้และรับผิดชอบต่อองค์การ ไม่ระแวดระวงั
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ควบคุมมากเกินไป เรายึดมัน่ความหมายแห่งการรับใช้ว่าเป็นการให้เกียรติ แก่ส่ิงท่ีเราได้รับมา                   
เพื่อใชอ้  านาจดว้ยความอ่อนโยน และเพื่อสืบสานจุดมุ่งหมายท่ีอยูเ่หนือผลประโยชน์ของตนเอง 
 Abel (2002, p. 31)  ให้ ข้อสั ง เก ต ว่ า  ผู ้น าแบบ ผู ้ รับ ใช้ เห มื อน ผู ้ รับ ใช้ ท่ี ถื อ ว่ า                                     
การใหบ้ริการผูอ่ื้นเป็นหนา้ท่ีอนัดบัแรกของตน 
 Taylor (2002, p. 41) ไดส้รุปวา่ เราสามารถบรรลุถึงการมีจิตวิญญาณแห่งการรับใชน้ี้ได้
โดยการอาศยัการอุทิศตนดว้ยความใส่ใจและความรักต่อผูอ่ื้นอยา่งจริงใจเท่านั้น สรุปคุณลกัษณะ
ความรับผิดชอบร่วมกัน ตามแนวคิดของภาวะผูน้ าแบบใฝ่บริการ หมายถึง การสร้างจิตส านึก                  
ถึงความดูแลรับผิดชอบเพื่อคนอ่ืน จะส่งผลให้คนอ่ืนไวว้างใจและเช่ือใจ เพราะผูน้ าถูกคาดหวงั                 
ใหท้  าทุกส่ิงเพื่อองคก์าร 
 Thompson (2005, p. 96) ให้ขอ้สังเกตว่า ผูน้  าแบบใฝ่บริการตอ้งตั้งสมมุติฐานเก่ียวกบั
ประโยชน์ท่ีผู ้อ่ืนควรจะได้รับหรืออีกแง่มุมหน่ึงคือ การท่ี เราให้ความส าคัญต่อบุคคลอ่ืน                        
ก่อนจะส่งผลให้บุคลากรมีความไวว้างใจผูน้ า เป็นการแลกเปล่ียนความไวว้างใจระหว่างผูน้ า                   
กับผูต้าม ซ่ึงหมายถึงผูน้ าจะต้องท าบางส่ิงบางอย่างส าหรับผูต้าม เพื่อจะได้รับความไวว้างใจ                 
เป็นการตอบแทน 
 สัมฤทธ์ิ กางเพง็ และสรายทุธ กนัหลง (2553, หนา้ 83) กล่าววา่ ความรับผิดชอบร่วมกนั 
หมายถึง การสร้างจิตส านึกถึงการดูแลรับผิดชอบเพื่อคนอ่ืนความรับผิดชอบใด ๆ ท่ีผูน้ าใฝ่บริการ
ได้ รับ  ผู ้น าต้องป ฏิบั ติด้วยความไว้วางใจ  และความ เช่ือใจ ได้แ ก่  การมอบหมายงาน                                 
และความรับผิดชอบ พร้อมทั้ งให้อ านาจ ให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากร ในการปฏิบัติงาน                   
จนบรรลุผล การอุทิศตนเพื่อความส าเร็จของงานและพร้อมรับผิดชอบร่วมกบัผูอ่ื้น การมุ่งพฒันา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อคุณประโยชน์ต่อสังคม การจดัสรรงบประมาณส าหรับโอกาส                 
หรือกิจกรรมต่างๆ การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบติังาน 
และการจดัสรรทรัพยากรเพื่อสนองความตอ้งการของบุคลากรมากกวา่สนองความตอ้งการของตน 
 สรุปคุณลักษณะความรับผิดชอบร่วมกัน หมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถ                            
ของผูบ้ริหารในการสร้างความสนิทสนมคุ้นเคย กระท าตนให้เป็นประโยชน์  เพื่อตอบสนอง                         
ความต้องการของเพื่ อน ร่วมงานและบุคลากร รวมทั้ งจัดสรรทรัพยากรและสวัส ดิการ                              
ตามความตอ้งการและพร้อมท่ีจะรับผดิชอบต่อบุคคลเหล่านั้น 
 9. การอุทิศตนเพื่อพฒันาคน (Commitment to the growth of people) 
 ผูน้ าแบบใฝ่บริการมีความเช่ือมัน่ว่าทุกคนมีคุณค่าภายในมากกว่าส่ิงท่ีเห็นภายนอก                      
ผู ้น าใฝ่บ ริการต้องอุ ทิศตน เพื่ อพัฒนาบุคลากรของตนไม่ว่าในด้าน บุคคล  บุค ลิกภาพ                                
และ จิตวิญญ าณ  ผู ้น าใ ฝ่บ ริก าร เช่ื อว่ า บุ คคล มี คุณ ค่ าม ากกว่ า กิ จกรรมผลงาน ต่ างๆ                                    
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ท่ีพวกเขากระท าอยู่ด้วยความเช่ือน้ี  ผู ้น าใฝ่บริการจึงมอบอุทิศตนทั้ งหมดเพื่อการเติบโต                             
ของสมาชิกในองคก์าร แต่ละคน ผูน้ าใฝ่บริการตระหนกัดีถึงความรับผดิชอบในการดูแลการเติบโต
ของทั้งการเป็นบุคคลหนา้ท่ีการงานตลอดจนชีวติจิตใจของพนกังานทุกคน 
 ผู ้น าใฝ่บ ริการเป็นนัก อ่านและนักทดลอง การใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะ                                  
ของการเป็นผูน้ าใฝ่บริการของพวกเขา โดยทัว่ไปพวกเขาเป็นนกัท านาย นกัฟังและนกัออกแบบท่ีดี 
พวกเขาต้องการท่ีจะสร้างอนาคตร่วมกับคนอ่ืนๆ ไม่ใช่คอยแต่ยอมรับไม่ว่าอะไรท่ีจะเกิดข้ึน               
พวกเขาตอ้งการน าปัจจยัต่างๆ ท่ีอยูแ่วดลอ้มตลอดจนสมาชิกทุกคนในองคก์าร และพฒันาปรับปรุง
ส่ิงเหล่าน้ี เพื่อว่ามนัจะเป็นปัจจยัท่ีก่อคุณประโยชน์มากมาย การเติบโตขององค์การเป็นอย่างไร
สามารถบ่งช้ีถึงยทุธวธีิท่ีอาจน ามาใชใ้นการสร้างประชาคมได ้
 มีผูใ้ห้ความหมาย หลกัการ และแนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะของการอุทิศตนเพื่อรับใช ้
ตามแนวคิดของภาวะผูน้ าใฝ่บริการ ไวด้งัน้ี 
 Spears (1995, p.  5)  ไ ด้ ใ ห้ ค ว าม ห ม า ย ข อ ง ก า ร อุ ทิ ศ ต น เพื่ อ รั บ ใช้ ไ ว้ดั ง น้ี                                         
ผูน้  าแบบใฝ่บริการอุทิศตนเพื่อการเติบโตของปัจเจกบุคคล เพราะประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
ยอ่มมีบทเรียนซ่อนไว ้ผูน้ าใฝ่บริการตอ้งจดจ าไวว้า่ตนมีความรับผิดชอบในการใช้อ านาจของตน
เพื่อการเติบโตของบุคคลท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของตน ผู ้น าใฝ่บริการเป็นนักอ่าน นักทดลอง                         
ผูท้  านายท่ีดีเป็นผูฟั้งท่ีดี รวมทั้ งเป็นนักออกแบบท่ียอดเยี่ยม ผูน้ าใฝ่บริการต้องเป็นผูส้ามารถ                     
สร้างอนาคต มิใช่ใหอ้ะไรเกิดข้ึนตามยถากรรม  
 Thompson (2005, p. 95) ผูน้ าใฝ่บริการได้เช่ือว่าความเป็นบุคคลของมนุษยแ์ต่ละคน                  
มีคุณค่าสูงกว่าผลงานของบุคคลนั้น ผูน้ าใฝ่บริการตอ้งอุทิศตนอยา่งแทจ้ริงในการพฒันาบุคลากร
ของตนใหส้ามารถปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพและเติบโตตามวุฒิภาวะของแต่ละคน  
 Wong 2005 cited in Thompson (2005, p. 52) ค  ากริยา การอุทิศตนเพื่อรับใช้ หมายถึง 
ผูน้ าใฝ่บริการตอ้งบอกตนเองตลอดเวลาวา่บุคลากรมีคุณค่ามากกวา่การเป็นพนกังานปฏิบติัหน้าท่ี
เพื่อองคก์าร  
 สัมฤท ธ์ิ  กางเพ็ ง  และสรายุทธ  กันหลง (2553, หน้า  90) ก ล่าวว่า การอุ ทิศตน                                 
เพื่อพฒันาคน หมายถึง การแสดงให้เห็นว่าความเป็นบุคคลของมนุษยแ์ต่ละคนมีคุณค่าสูงกว่า 
ผลงานของบุคคลนั้น ผูน้ าใฝ่บริการจะต้องอุทิศตนอย่างแท้จริงในการพฒันาบุคลากรของตน                     
ให้สามารถปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพและเติบโตตามวุฒิภาวะของแต่ละคน ไดแ้ก่ การแสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่น ต่อความเจริญงอกงามของบุคลากร การมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรผู ้น า                         
ของหน่วยงาน การรับฟังขอ้มูลป้อนกลบัจากบุคลากรเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากร การผลกัดนัผูอ่ื้น
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ให้ประสบความส าเร็จท่ี สูงกว่าความคาดหวัง การให้ เวลาและจัดสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็น                             
ส าหรับบุคลากรในการพฒันาทางวชิาชีพ เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการเรียนการสอน 
 สรุปคุณลักษณะการอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน หมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถ                
ท่ีแสดงออกให้เห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงานและบุคลากร เช่ือมัน่ในความสามารถมอบหมายงาน
และความรับผิดชอบตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล พฒันาความรู้และทกัษะ                               
การปฏิบติังาน รวมทั้งสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั    
 10. การสร้างกลุ่มชน (Building community)  
 ผูน้ าแบบผูรั้บใช้ตอ้งตระหนกัว่า การเปล่ียนแปลงจากชุมชนเล็กๆ เป็นสถาบนัท่ีท าให้
ชีวิตของคนนั้ นเปล่ียนไปอาจถึงกับเกิดความรู้สึกสูญเสียไปได้ ผู ้น าใฝ่บริการต้องคิดถึง                                
วิธีการสร้างกลุ่มชนในระหว่างผูร่้วมงานในสถาบัน การเป็นผูน้ าใฝ่บริการช้ีแนะว่า “กลุ่ม”                     
ท่ีแท้จริงสามารถสร้างให้เกิดข้ึนในท่ามกลางผูท่ี้อยู่ในวงธุรกิจและวงการอ่ืนๆ กระบวนการ                         
สร้าง “กลุ่ม” จ าเป็นต้องมีทักษะ มี เวลาเพียงพอและการยอมรับปัจจัยแวดล้อมทุกระดับ                         
เพื่อทุกปัจจัยแวดล้อมจะได้รับประโยชน์เต็มท่ี  ควรเป็นการก้าวท่ีละขั้ น  เป้าหมายสูงสุด                            
ของผูน้ าแบบใฝ่บริการ คือ การสร้าง “กลุ่ม” ซ่ึงเป้าหมายร่วมและความเท่าเทียมกนัไดรั้บชยัชนะ 
องคก์ารท่ีตั้งอยูบ่นหลกัการเหล่าน้ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะก่อให้เกิดรางวลัและประโยชน์ต่อองคก์าร
โดยรวม Greenleaf (1977, p. 321) ยอมรับวา่ผูน้ าใฝ่บริการไม่ไดม้าจากการอบรมแต่เป็นการค่อยๆ 
พฒันาเปล่ียนแปลงและเช่ือมัน่วา่คุณลกัษณะของผูน้ าใฝ่บริการเป็นผลมาจากการเติบโตส่วนบุคคล
และการอุทิศตนเองเพื่อการเติบโตของผูอ่ื้นอยา่งต่อเน่ือง  
 มีผู ้ให้ความหมาย หลักการ และแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของการสร้างกลุ่มชน                     
ตามแนวคิดของภาวะผูน้ าใฝ่บริการ ไวด้งัน้ี 
 Taylor-Gillians (1998 , p. 31) ไดอ้า้งถึงความส าคญัของการสร้างกลุ่ม ดงัน้ี เพื่อสามารถ
บรรลุถึงการสร้างกลุ่มแห่งการเรียนรู้โดยแท้จริง ผู ้น าจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะ 9 ประการ                           
ก่อนหน้าน้ีอยู่ในระดับท่ีดีเลิศก่อน ทั้ งน้ีคุณลักษณะทั้ ง 9 ประการ ดังกล่าว เป็นคุณลักษณะ                    
ท่ีสนบัสนุนและเอ้ือใหเ้กิดการสร้างกลุ่มข้ึน 
 Greenleaf ( 1998, p.  37)  ไ ด้ อ ธิ บ า ย ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร ส ร้ า ง ก ลุ่ ม ว่ า                                               
ภายในกลุ่มเองเท่านั้ นท่ีสามารถให้ความรักและการเยียวยาท่ีจ าเป็นต่อการมีสุขภาพท่ีดีได ้
Greenleaf ได้ให้ค  าแนะน าว่า ให้ก้าวทีละก้าวเพื่อว่าทุกคนจะได้รับผลประโยชน์จากทุกๆ ก้าว
องค์การใดท่ีวางรากฐานบนหลักการเช่นน้ี จะมีศกัยภาพก่อให้เกิดรางวลัตอบแทนอนัยิ่งใหญ่                             
แก่องคก์ารเอง  
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 Livovich (1999, p. 250) ได้ข ยายแนวคิด เพิ่ ม เติม ว่า  ก ลุ่ ม คือก ารมาอยู่รวมกัน                              
เพื่อแสวงหาจุดประสงคห์รือเป้าหมายบางอยา่งท่ีใหค้วามหมายแก่ชีวติ  
 Thompson (2005, p. 95) ให้ความหมายของค าว่า “ก ลุ่มชน” หมายถึง “สั งคม”                                    
เช่น  การท าในองค์การ กลุ่มชน หมายถึง การพึ่ งพากันและกัน  คนท่ี เป็นผู ้น ามีศักยภาพ                              
ตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความไวว้างใจและสามารถสร้างจิตตารมณ์และสร้างบรรยากาศทางจริยธรรม 
และค ้ าจุนสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบติัตามกฎกติกาขององค์การของตน ซ่ึงเป็นการสนับสนุน                   
ใหอ้งคก์ารประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 บังอร ไชยเผือก  (2550, p. 34) กล่าวว่า การสร้างกลุ่มชน หมายถึง การแสดงถึง                         
ความรับผิดชอบของผูน้ าท่ีมีต่อกลุ่ม “กลุ่มชน” หมายถึง “สังคม” เช่น การท าในองค์กรกลุ่มชน
หมายถึง การพึ่ งพากันและกันคนท่ีเป็นผูน้ าท่ีมีศกัยภาพต้องเป็นบุคคลท่ีได้รับความไวว้างใจ                     
และสามารถสร้างจิตตารมณ์และสร้างบรรยากาศทางจริยธรรมและค ้ าจุนสนับสนุนให้บุคลากร
ปฏิบัติตามกฎ กติกา ขององค์กรของตน ซ่ึงเป็นการสนับสนุนให้องค์กรประสบผลส าเร็จ                      
ตามเป้าหมาย 
 สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง และสรายุทธ กนัหลง (2553, หน้า 92-93) กล่าวว่า การสร้างกลุ่มชน 
หมายถึง การสร้างความรู้สึกถึงความเป็นกลุ่มชนเดียวกันท่ามกลางผู ้ตามและผู ้ร่วมงาน                            
ให้มีเป้าหมายร่วมและความเท่าเทียมกัน ให้มีการพึ่ งพากันและกัน การพยายามสร้างทีมงาน                      
ให้มีพลังในการท างานอย่างสร้างสรรค์ การปลูกฝังให้ทุกคนเอาใจใส่เอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน                     
ก ารแก้ ปัญหาความขัดแย้งอย่างส ร้างสรรค์  การสนับส นุนให้ มี ก ารแสดงความยิน ดี                                        
ในโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดสามคัคีในกลุ่มบุคลากร และการพร้อมท่ีจะท างานอยูเ่บ้ืองหลงั
และใหผู้อ่ื้นไดรั้บความช่ืนชมหรือมีช่ือเสียง 
 สรุปคุณลกัษณะการสร้างกลุ่มชน หมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถของผูบ้ริหาร           
ในการสร้างกลุ่มและสร้างบรรยากาศในการท างาน มีการก าหนดเป้าหมายในการท างานร่วม                       
และมีความเท่าเทียมกนั รวมทั้งความสามคัคีและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
 2.1.7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะผู้น าใฝ่บริการ 
 งานวจิยัในประเทศ  
 พิชาวีร์ เมฆขยาย (2550) ได้พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาวะผูน้ าใฝ่บริการส าหรับผูน้ า
กิ จกรรมนิ สิ ตมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสต ร์  มี ว ัต ถุป ระสงค์ เพื่ อพัฒนาหลัก สู ตรอบรม                                          
ภาวะผูน้ าใฝ่บริการส าหรับผูน้ ากิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และทดลองใช้หลกัสูตร
ฝึกอบรมภาวะผูน้ าใฝ่บริการส าหรับผูน้ ากิจกรรมนิสิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ผลการวจิยั พบวา่
ได้หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผูน้ าใฝ่บริการส าหรับผู ้น ากิจกรรมนิสิต และผลจากการทดลอง                   
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ใชห้ลกัสูตร พบวา่ 1) ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมภาวะผูน้ าเชิงบริการมีความรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้ าใฝ่บริการ
ภายหลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม 2) ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมภาวะผูน้ าใฝ่บริการ                        
มีเจตคติต่อภาวะผูน้ าใฝ่บริการภายหลงัการฝึกอบรมและระยะติดตามผลมากกวา่ก่อนการฝึกอบรม 
และ 3) ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมภาวะผูน้ าใฝ่บริการ มีภาวะผูน้ าใฝ่บริการระยะติดตามผลมากกวา่ก่อน
การฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 พู นท รัพย์  โยธา (2554) ได้ ศึกษ าความสั มพัน ธ์ ระหว่างภ าวะผู ้น าใ ฝ่บ ริก าร                            
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาขอนแก่น เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ระดบัภาวะผูน้ าใฝ่บริการ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา       
ตามทัศนะของครูผู ้สอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิ จารณาเป็นรายด้าน พบว่า                            
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าใฝ่บริการอยู่ในระดบัมากทุกด้าน ส าหรับด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด             
คือ ด้านการพัฒนาผู ้อ่ืน และด้านการแสดงภาวะผู ้น า รองลงมา คือ ด้านให้ คุณค่าแก่ผู ้อ่ืน                               
ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นการแสดงตนตามความเป็นจริง การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า การเป็นองค์การ                   
แห่งการเรียน รู้ของโรงเรียน  อยู่ในระดับมากในทุกด้าน  ส าห รับด้าน ท่ี มีค่ าเฉ ล่ียสูงสุด                              
คือ ด้านแบบแผนความคิด รองลงมา คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด                   
คือ ดา้นความรอบรู้แห่งตน ภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวก 
กบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยภาพรวม และรายดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยพบว่า ภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา                 
ด้านการแสดงตนตามท่ีเป็นจริง  มีความสัมพันธ์ทางบวกการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้                   
ของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม และด้านการคิด                     
อยา่งเป็นระบบอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 ดวงกมล ทับลือชัย ( 2554 ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าใฝ่บริการ                 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน                   
เขตพื้ น ท่ี ก าร ศึ กษ าขอนแก่น  เขต  1 ผลก ารวิจัยพบว่ า  ผู ้บ ริห ารสถ าน ศึกษ ามี ระดับ                                        
ภ าวะผู ้น าใ ฝ่บ ริก าร  ในด้านการ รับ ฟั ง  ด้ านก าร เอาใจ เขาม าใส่ ใจ เรา  ด้ านการแก้ไข                                    
ด้านการตระหนักรู้  ด้านการโน้มน้าวใจ ด้านการสร้างมโนทัศน์  ด้านการมองการณ์ไกล                    
ดา้นความรับผิดชอบร่วมกนั ดา้นการอุทิศตนเพื่อพฒันาคน และดา้นการสร้างชุมชน อยูใ่นระดบั
มาก และภาวะผู ้น าใฝ่บริการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานของสถานศึกษา                         
โดยภาพรวมและรายดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 อรสิ ริ  ศรศักดา (  2554 )ได้ ศึกษ าความสั มพัน ธ์ ระหว่างภ าวะผู ้น าใ ฝ่บ ริก าร                            
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน              
เขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู ้บ ริหารสถานศึกษา                               
มี ระดับภาวะผู ้น าใ ฝ่บ ริการโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  เม่ื อพิ จารณ ารายด้านพบว่า                                 
ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ครูในสถานศึกษามีความผูกพนัต่อองค์การโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดบัมาก ภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา                      
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การของครูในสถานศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .05 
 จิรวรรณ  เล่ งพ านิชย์ ( 2554 ) ได้วิจัย  โม เดลโครงส ร้าง  ภาวะผู ้น าใ ฝ่บ ริการ                                  
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการแสดงออก 
ภาวะผูน้ าใฝ่บริการและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับการแสดงออกภาวะผู ้น าใฝ่บริการ                          
อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  โ ด ย ผู ้ บ ริ ห า ร ท่ี มี อ า ยุ ต่ า ง กั น แ ล ะ อ ยู่ ใ น ส ถ าน ศึ ก ษ า ต่ า ง กั น                                             
มีระดบัภาวะผูน้ าใฝ่บริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และโมเดลโครงสร้าง
ภาวะผู ้น าใฝ่บ ริการของผู ้บ ริหารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ท่ีส ร้าง ข้ึน มีความสอดคล้อง                                        
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 งานวจิยัต่างประเทศ 
 Abel ( 2000 ) ได้ท  าการศึกษาเพื่ อส ร้างความเข้าใจเก่ียวกับภาวะผู ้น าใฝ่บริการ                        
โดยการระบุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู ้น าเชิงบริการและสภาพแวดล้อมของงาน                                        
ซ่ึ งส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน กระบวนการวิจัยประกอบด้วยการใช้ เทคนิคเดลไฟ                                   
โดยการส่งแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คร้ัง เพื่อหาขอ้สรุปเพื่อตอบค าถาม 4 ขอ้ของการวิจยั คือ 
1) คุณลักษณะท่ีท าให้ผู ้น าเชิงบริการเด่นชัด 2) พฤติกรรมท่ีท าให้ผู ้น าเชิงบริการเด่นชัด 3) 
สภาพแวดล้อมของการท างานท่ีส่งผลให้ภาวะผูน้ าเชิงบริการมีประสิทธิภาพ 4) สภาพแวดล้อม    
ของการท างานท่ีส่งผล ให้ภาวะผู ้น าใฝ่บริการไร้ประสิทธิภาพ โดยมีผู ้เช่ียวชาญหลายกลุ่ม                 
คือ นักเขียน ผูน้ าด้านธุรกิจ นักบวชนักการศึกษา ผูน้ าจากองค์กรต่างๆ รวมทั้งผูน้  าจากองค์กร
อาสาสมัคร รวม 28 ท่าน จากผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะ พฤติกรรม และสภาพแวดล้อม                  
การท างานของผู ้น าเชิงบริการได้รับการน าเสนอและเปิดอภิปรายจากผู ้เช่ียวชาญทั้ งหมด                                  
มีการท าบัญชีภาวะใฝ่บริการจากข้อมูลในการอภิปราย การท ารายการประเมินตนเองถูกเสนอ                 
ให้ เป็ น เค ร่ื อ ง มื อ ใน ก ารส ร้ า งค ว าม ต ระห นั ก เก่ี ย วกับ ภ าว ะผู ้น า ท่ี อ ยู่ บ น พื้ น ฐ าน                                            
ของการให้บริการผูอ่ื้น การศึกษาคร้ังน้ีก่อให้เกิดความเขา้ใจ อย่างลึกซ้ึงเก่ียวกบัรูปแบบของผูน้ า
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และกระบวนการตัดสินใจของผูบ้ริหารโรงเรียนรัฐบาล  4 แห่ง ในขณะท่ีเขาบริหารโรงเรียน                      
ในชุมชนของเขา ผูบ้ริหารเหล่าน้ีมิได้ประเมินตนเอง ว่าเป็นผูน้ าเชิงบริการแต่คณะผูบ้ริหาร                          
ไดล้งความเห็นอยา่งเป็นเอกฉนัทว์า่ผูบ้ริหารโรงเรียน ทั้ง 4 ท่าน ไม่ไดเ้ป็นเพียงผูน้ าตวัอยา่งเท่านั้น 
แต่เป็นผูน้ าใฝ่บริการในเวลาเดียวกนั  
 Patterson ( 2003)  ไ ด้ ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง  Servant Leadership :  A Theoretical Model                                
โดยสร้างทฤษฎีภาวะผูน้ าใฝ่บริการต่อยอดจากทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational 
Leadership Theory) จากแนวคิดโครงส ร้างการป ฏิว ัติวิทยาศาสตร์  (Structure of Scientific 
Revolutions) ของ Kuhn ท่ีเรียกร้องให้พฒันาทฤษฎีใหม่แทนท่ีทฤษฎีเดิม ท่ีไม่สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ได้ ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ียงัมิได้มีการศึกษาคือการท่ีผูน้ า  มีความรักเสียสละ 
(Agapao love)  มี ค ว าม ถ่ อม ตน (Being humble)  ท า ง าน ด้ ว ย ค ว าม เป็ น ห่ ว ง เป็ น ใยผู ้ อ่ื น                           
(Acting altruistically)  มี วิสั ยทัศ น์ ให้ กับ ผู ้ต าม  (Being visionary for followers)  ค วามหมาย                    
ของทฤษฎีภาวะผูน้ าใฝ่บริการอธิบายมโนทศัน์ ดงัน้ี 1) ความรัก (Love) 2) ความถ่อมตน(Humility) 
3)  ค ว าม เสี ย ส ล ะ  ห่ ว ง ใ ย  (Altruism)  4)  วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision)  5)ให้ ค ว าม เช่ื อ มั่ น (Trust)                                       
6) การมอบอ านาจ (Empowerment) และ 7) การให้บริการ (Service) มโนทศัน์เหล่าน้ีเป็นคุณธรรม 
(Virtues) และแสดงออกให้เห็นได้ภายใต้บริบทของภาวะผูน้ า  งานวิจยัน้ีให้รูปแบบท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของมโนทศัน์เหล่าน้ี  
 Spears (  2004 )  ไ ด้ ท า วิ จั ย เ ร่ื อ ง  Practicing Servant-leadership :  Leader to Leader                   
ซ่ึงเป็นบทความในวารสาร Leader to Leader ซ่ึง Spears ได้กล่าวถึงแนวคิดภาวะผูน้ าใฝ่บริการ                 
ว่ า เกิ ด จ ากแน ว คิ ด  ของ  Greenleaf ในท ศวรรษ  1960 จ ากก าร ศึกษ า  Journey to the East                              
ท าให ้Greenleaf ไดคุ้ณลกัษณะท่ีส าคญัต่อการพฒันาภาวะผูน้ าใฝ่บริการคือ 1) การรับฟังอยา่งตั้งใจ 
(Listening) 2) การเห็นอกเห็นใจ  (Empathy) 3) การกระตุ้นและให้ก าลังใจผู ้อ่ืน  (Healing)                             
4) ก ารตระหนัก รู้  (Awareness)  5) ก ารโน้ มน้ าว ใจ  (Persuasion)  6) ก ารส ร้ างม โนทัศน์ 
(Conceptualization)  7)  ม อ ง ก า ร ณ์ ไ ก ล  (Foresight)  8)  ก า ร พิ ทั ก ษ์ รั ก ษ า  (Stewardship)                               
9) ก าร มุ่ งมั่น พัฒ น าคน  (Commitment to the growth of people) และ  10) ก ารส ร้าง ชุมชน                   
(Building community)  
 Thompson (2005)  ไ ด้ท าก าร ศึ กษ า เร่ือ ง  “  The Public Superintendent and Servant 
Leadership” การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพของผูบ้ริหาร
โรงเรียนรัฐบาล ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสูงและคุณลกัษณะ
ผูบ้ริหารใฝ่บริการวธีิการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัคุณภาพ นอกจากจะประกอบดว้ย การวจิยั เชิงส ารวจ
ยงัใช้วิธีสัมภาษณ์โดยใช้ค  าถามปลายเปิด แต่มีความละเอียดถ่ีถ้วนกบัผูบ้ริหาร ท่ีเป็นแบบอย่าง             
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ของรัฐมิเนโซตา้ และรัฐวิสคอนซ่ิน ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งคือผูท่ี้ได้เขา้ร่วม ในการสนทนา                  
กับสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนอเมริกัน จากการศึกษาพบว่า เก่ียวกับคุณลักษณะ ผูน้ าเชิงบริการ               
(การฟัง การเห็นอกเห็นใจ การแกไ้ข การตระหนกัรู้ การโน้มน้าวใจ การสร้างมโนทศัน์ การมอง
การณ์ไกล ความรับผิดชอบร่วมกัน อุทิศตนเพื่องานพัฒนาบุคคล การสร้างชุมชน) เขาพบว่า
คุณลกัษณะผูน้ าใฝ่บริการไดถู้กน ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อก าหนดบทบาทของผูน้ าใฝ่บริการ   
วา่พฤติกรรมผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์ มีความสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ 10 ประการ ของผูน้ าใฝ่บริการ 
 Irving (2005) ได้ท าการศึกษาเร่ืองภาวะผู ้น าใฝ่บริการและประสิทธิผลของทีม 
มหาวิทยาลัย รีเจนท์ รัฐเวอจิ เนีย  สห รัฐฯ (Servant leadership and the effectiveness of teams)                
ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าใฝ่บริการ(Servant leadership) และประสิทธิผลของทีม 
(Effectiveness of teams) งานเขียนของ Greenleaf (1977) ท่ีมีอิทธิพลเร่ือง ภาวะผู ้น าใฝ่บริการ                      
ท  า ให้ เกิ ด วรรณ กรรมอย่ างก ว้างข วาง  แ ต่ มี ก าร ศึ กษ าน้ อ ยม าก เก่ี ย วกับ พ ฤ ติ ก รรม                                        
ของภาวะผู ้น าใฝ่บริการท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของทีม การศึกษาน้ีจึงหาค าตอบงานวิจัยว่า                             
“มีความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าใฝ่บริการและประสิทธิผลของทีมหรือไม่” ด้วยการศึกษา                    
เชิงประจักษ์ในองค์การไม่แสวงผลก าไรนานาชาติในสหรัฐ เก็บข้อมูลด้วยเคร่ืองมือ 3 แบบ                            
คือ  1) “การประเมินภาวะผู ้น าองค์การ” (The Organizational Leadership) ของ Laub (1999)                     
2) “เค ร่ืองมือประเมินภาวะผู ้น าใฝ่บริการ” (The Servant Leadership Assessment Instrument)                        
ของ Dennis (2004) และ 3) “แบบสอบถามประสิทธิผลของทีม” (The Team Effectiveness 
Questionnaire)  ข อ ง  Larson & La Fasto ( 1989)  ท่ี ใ ห้ ข้ อ มู ล ส า ห รั บ ตั ว แ ป ร  ดั ง น้ี                                             
1) ภาวะผูน้ าใฝ่บริการระดบัองค์การ 2) ความพึงพอใจระดบับุคคลท่ีปฏิบติังาน 3) ประสิทธิผล            
ของทีมระดับทีมและตัวแปรภาวะผูน้ าเชิงบริการ 5 ตวั ในระดับบุคคล คือ 4) ความรัก (Love)                  
5) ก ารม อบ อ าน าจ  (Empowerment)  6)  วิ สั ยทั ศ น์  (Vision)  7)  ค ว าม ถ่ อ ม ตน (Humility)                                         
8) ความเช่ือมัน่ (Trust) ใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน R (Pearson r correlation 
analyses) หาความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลของทีมและตวัแปรต่างๆ ของภาวะผูน้ าใฝ่บริการ 
และความพึงพอใจในงาน พบวา่ มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระหวา่งตวัแปรแต่ละตวั
ของภาวะผูน้ าเชิงบริการและตวัแปรแต่ละตวัของความพึงพอใจในงานท่ีมีต่อประสิทธิผลของทีม 
 Black (2007) ได้ ศึ กษ าวิจัย เร่ือ ง  “การวิ เค ราะ ห์ ความสั มพัน ธ์ ของภาวะผู ้น า                                
และบรรยากาศของโรงเรียน (A Correlational Analysis of Servant leadership and School Climate) 
เพื่อวดัภาวะผู ้น าใฝ่บริการ(Servant leadership) ใช้ระเบียบวิธีแบบผสม เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างการรับ รู้ของครูต่อภาวะผู ้น าใฝ่บริการและการรับรู้ของผู ้น าสถานศึกษาและครู                      
ต่อบรรยากาศของโรงเรียน (School climate) การวิจยัแบบผสมเร่ิมดว้ยการใช้เคร่ืองมือเชิงปริมาณ 
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ท่ี ต ร ว จส อบ แ ล้ ว  คื อ  OLA ข อ ง  Laub (1998)  แ ล ะ  OCDQ - RE ข อ ง  Hoy et al.  (1991)                               
กบัตวัอย่าง 231 คน ท่ีได้จากการสุ่มจากครูท่ีสอนเต็มเวลา และจากตวัอย่างของผูน้ าสถานศึกษา                  
15 คน ซ่ึงมาจากประชากรของคณะกรรมการสถานศึกษาคาธอลิกของเมืองออนตาริโอ (Ontario) 
ในแคนาดา หลงัจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ร้อยละ 10 ของกลุ่มตวัอย่างถูกน ามาสัมภาษณ์กลุ่ม 
(Focus group interview) ข้อ มูล ท่ี ได้แสดงว่ามีความสัมพัน ธ์ เชิ งบวกอย่างส าคัญระหว่าง                              
ภาวะผูน้ าใฝ่บริการและบรรยากาศของโรงเรียน 
 Ramer (2008) ได้ท าวิจยัเร่ือง“การใช้ภาวะผูน้ าใฝ่บริการเพื่อเอ้ือให้เกิดการกระตุ้น                  
ให้ก าลงัใจหลงัจากประสบการณ์การเก็บยาผิดท่ี” (Using Servant Leadership to Facilitate Healing 
After a Drug Diversion Experience) บทความในวารสารน้ีกล่าวถึงการตอบโต้ของผู ้ร่วมงาน                 
กบัพยาบาลเม่ือเขาถูกจบัไดว้า่เก็บยาไม่ถูกท่ี (Diverting drugs) พนกังานท่ีเหลืออาจจะมีพฤติกรรม
เป็นทุกข์ซ่ึงอาจส่งผลต่อการดูแลผูป่้วยและความพอใจในการท างาน ดังนั้ น จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง                    
ท่ีต้องให้เวลาและพลังเพื่อให้พนักงานเผชิญกับปัญหาน้ี เพื่อสร้างความสมดุลในหน่วยงาน 
ผูบ้ริหารจึงสามารถใชคุ้ณสมบติัของภาวะผูน้ าเชิงบริการดว้ยการแสดงออกถึงความมุ่งมัน่อุทิศตน 
(Commitment) การโน้มน้าวใจ (Persuasion) การตระหนักรู้ (Awareness) และการมองการณ์ไกล 
(Foresight) เพื่อขจัดความทุกข์และสร้างพลังสามัคคีในหมู่พนักงาน เพื่อก่อให้เกิดคุณภาพ                      
ในการดูแลผูป่้วย 
 

2.2 ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 2.2.1. ความหมายของประสิทธิผล 
 ความหมายของค าวา่ ประสิทธิผล (Effectiveness) มีผูใ้หนิ้ยามความหมาย ไวห้ลากหลาย
ข้ึนอยู่กับแนวทางท่ีศึกษาวิจยั แต่ส่วนใหญ่จะมุ่งท่ีผลส าเร็จของงานหรือการท าให้งานบรรลุ
ว ัต ถุประสงค์ เป้ าหมายขององค์การ ซ่ึ งมีนักการศึกษาและนักวิจัย  ได้ให้ ความหมาย                               
ของค าวา่ ประสิทธิผล (Effectiveness) ไวด้งัน้ี 
 Schein (1970, หน้า 177) ให้ความหมายของประสิทธิผลว่า หมายถึง สมรรถนะ                 
ขององค์การในการอยู่รอดปรับตวั รักษาสภาพและเจริญเติบโตไม่วา่องค์การนั้นจะมีหน้าท่ีอะไร 
การด าเนินงาน ก็จะด าเนินในท านองเดียวกนั 
 Hoy & Miskel 2008 อ้าง ถึ งใน  เรขา ศ รีวิชัย  (2554, หน้ า  46-47) ให้ ความหมาย               
ของประสิท ธิผล ว่า  หม าย ถึ ง  ความส ามารถขององค์ก าร ท่ี จะป รับตัวให้ ส อดคล้อ ง                                  
กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป รวมถึงความพึงพอใจของผูม้ารับบริการจากองคก์าร ความพึงพอใจ 
และความผกูพนัของพนกังานกบัองคก์าร 
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 ประพัน ธ์  สุ ริหาร (2537, หน้า  5) ให้ความหมายของประสิท ธิผล ว่า หมายถึง                        
การพิจารณาผลการท างานส าเร็จตามคาดหวงัไว ้ความส าเร็จของงานอย่างมีประสิทธิผลนั้ น                        
อ าจ เกิ ดจากก ารป ฏิบั ติ ง าน ท่ี ไม่ ป ระหยัดห รือไม่ มี ป ระ สิ ท ธิภ าพก็ ได้  ป ระ สิ ท ธิผล                                       
เป็นเร่ืองของการเอางานท่ีส าเร็จดงัคาดหวงัไวม้าพิจารณา 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2541, หน้า 32) ให้ความหมายว่าประสิทธิผล หมายถึง ความส าเร็จ                   
ในการท่ีสามารถด าเนินการกา้วหนา้ไปและสามารถบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีองคก์ารตั้งไวไ้ด ้
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2542, หน้า 667)ได้ให้ความหมาย 
ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จ ผลท่ีเกิดข้ึน โดยพิจารณาท่ีประสิทธิผล 
 มนตรี บุญธรรม (2544, หน้า 33) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผล หมายถึง ผลงาน                   
ขององคก์ารท่ีสามารถด าเนินการบรรลุตามแผนงานขององคก์ารนั้นๆ 
 พันธ์เทพ ใจค า (2547 , หน้า 9)ให้ความหมายว่า ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จ                       
ของก ารบ ริห าร ท่ี บ รร ลุ เป้ าห ม ายห รือวัต ถุป ระส งค์ ท่ี ก าหนดไว้ โดยใช้ท รัพ ยาก ร                                     
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งน้ีเกิดจากประสิทธิภาพของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีสามารถใชค้วามสามารถ
และประสบการณ์  การบ ริหารเพื่ อโน้มน้ าว ให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้ เกิดผล                                   
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 สั มฤท ธ์ิ  ก าง เพ็ ง  (2553, หน้ า  13)  ให้ ค วามหมายว่า  ป ระ สิท ธิผล  หม าย ถึ ง                                     
ระดบัการบรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไวล่้วงหน้าทั้งในด้านผลผลิต และผลลพัธ์        
ของการด าเนินงาน  
 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จการด าเนินงานขององค์การ                
ในด้านต่างๆได้บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว้โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด                      
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 2.2.2 ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน 
 ประสิทธิผลของโรงเรียน เป็นองค์ประกอบและเป้าหมายท่ีส าคญัในการจดัการศึกษา    
ให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ เป็นเคร่ืองมือหรือตวับ่งช้ีในการตดัสินใจวา่การบริหารของหน่วยงาน
หรือองค์การใดองค์การหน่ึงสามารถด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ท่ีวางไว้                         
มากน้อยเพียงใด เป็นเร่ืองเก่ียวกับผลท่ีได้รับและผลส าเร็จของงานมีความเก่ียวพนักับผลงาน                  
ท่ีพึงประสงคข์ององคก์าร ซ่ึงมีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายประสิทธิผลของโรงเรียน ไวด้งัน้ี 
 Steers (1977, p. 1-5) กล่าวว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน  หมายถึง ความสามารถ                           
ของก ารได้ม าและใช้ท รัพ ยาก ร ท่ี มี อยู่ อ ย่ างจ ากัด และ มี คุณ ค่ า เกิ ดป ระโยช น์ สู ง สุ ด                                
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เป็นไปตามเป้าหมาย ไดผ้ลก าไรและมีคุณภาพ ซ่ึงสอดคล้องกบัความหมายท่ีราชบณัฑิตยสถาน                 
ไดบ้ญัญติั ค าวา่ ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จผลท่ีเกิดข้ึน  
 Dessler (1986, p. 68-69) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียนว่า หมายถึง
ความสามารถในการปรับตัวเปล่ียนแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ                      
และความสามารถในการประชาสัมพนัธ์ของสมาชิกในโรงเรียนเพื่อรวมพลงัให้เป็นอนัเดียวกนั                 
ในการปฏิบติัภารกิจของโรงเรียน 
 Armstrong 1989 อ้างถึงใน กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2536, หน้า 31) ได้ให้ความหมาย
ประสิทธิผลของโรงเรียนวา่ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงกวา่ระดบั
เกณฑม์าตรฐานท่ีทดสอบ 
 Hoy & Miskel 2008 อ้างถึงใน  เรขา ศ รีวิชัย  (2554, หน้ า  46 - 47) ให้ความหมาย                     
ของประสิทธิผลของโรงเรียนวา่ หมายถึงผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาหรือความพึงพอใจในการท างาน 
หรือขวญัของสมาชิก โรงเรียนดีโดยพิจารณาจากตัวบ่งช้ี  4 ประการ ดังน้ี 1) ความสามารถ                            
ในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียน                     
ให้ มีทัศนคติทางบวก  3) ความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาให้ เข้ากับ ส่ิงแวดล้อม                                 
4) ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน 
 เปรมสุรีย์ เช่ือมทอง (2536, หน้า 8) กล่าวว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน  หมายถึง 
ความส าเร็จของโรงเรียนท่ีสามารถท าหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเกิดจากประสิทธิภาพ
ของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีสามารถใช้ความสามารถและประสบการณ์การบริหารเพื่อโน้มน้าว                      
ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานใหเ้กิดผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
 อรวรรณ อุ่นวิเศษ (2549, หน้า 56) ให้ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียนว่า 
หมายถึง ความส าเร็จในการท างานของโรงเรียน ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ประกอบด้วย                                  
การด าเนินงานด้านหลักสูตร ด้านการตัดสินใจ ด้านทรัพยากร ด้านภาวะผูน้ า ด้านบรรยากาศ                                                
และดา้นผลลพัธ์ 
 จากความหมายประสิทธิผลของโรงเรียนดงักล่าว สรุปไดว้่า ประสิทธิผลของโรงเรียน 
หมายถึง การบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา โดยผู ้น าใช้ความสามารถจนท าให้นักเรียน                 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ครูมุ่งมัน่ในการจดัการเรียนการสอนจนท าให้ผูเ้รียนใฝ่รู้รักการอ่าน                
มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษามุ่งหวงั รวมทั้งสามารถแกปั้ญหาภายในโรงเรียน                    
จนท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
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 2.2.3 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัประสิทธิผลของโรงเรียน 
 วโิรจน์ สารรัตนะ (2546, หนา้ 21) ไดร้วบรวมแนวคิดของนกัวชิาการท่ีใหท้ศันะเก่ียวกบั
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
 Edmonds (1979, p. 28-32) ได้ ให้ ความส าคัญ ขององค์ป ระกอบ ท่ี จะท าให้ เกิ ด
ประสิทธิผลของโรงเรียนไวด้งัน้ี 
 1. ผูบ้ริหารจะตอ้งมีภาวะความเป็นผูน้ าสูงโดยเฉพาะในดา้นการเรียนการสอน 
 2. เนน้การพฒันาทกัษะพื้นฐานของนกัเรียน 
 3. ตั้งความคาดหวงัในความส าเร็จของนกัเรียนไวใ้นระดบัสูง 
 4. มีการประเมินผลนกัเรียนอยา่งมีระบบ และสม ่าเสมอ 
 5. มีสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 Purkey & Smith (1983, p. 427-452) ใหค้วามส าคญักบัประเด็นต่อไปน้ี 
 1. ผูบ้ริหารมีภาวะความเป็นผูน้ าทางดา้นการเรียนการสอน 
 2. มีหลกัสูตรท่ีมีจุดมุ่งหมาย และไดรั้บการวางแผนไวอ้ยา่งดี 
 3. มีเป้าหมายของโรงเรียนท่ีชดัเจน และมีความคาดหวงัสูง 
 4. มีการท างานตรงตามเวลา 
 5. ส านึกถึงความส าคญัของการบรรลุผลส าเร็จดา้นวชิาการ 
 6. มีบรรยากาศท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 7. มีส านึกความเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน 
 8. มีการพฒันาบุคลากร 
 9. ส่งเสริมสวสัดิการ และความมัน่คงกบับุคลากร 
 10. มีระบบการวางแผนแบบมีส่วนร่วม 
 11. มีการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ ผู ้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมการได้รับ                      
การสนบัสนุนโดยตรง 
 Scheerens & Bosker (1997, p. 67) ใหค้วามส าคญักบัประเด็นต่อไปน้ี 
 1. การมุ่งเนน้ความส าเร็จ 
 2. ความมีภาวะผูน้ าทางการศึกษา 
 3. ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของบุคลากร 
 4. หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและเปิดโอกาสในการเรียนรู้ 
 5. บรรยากาศโรงเรียน และบรรยากาศหอ้งเรียน 
 6. การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
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 7. การประเมินผลท่ีดี 
 8. เวลาเพื่อการเรียนรู้เหมาะสม 
 9. การเตรียมการสอน 
 10. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบอิสระ 
 11. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเปล่ียนใหม่ 
 12. ขอ้มูลยอ้นกลบัและการกระตุน้จูงใจ 
 Holt & Hinds (1994 , p. 25) ให้ทัศนะเก่ียวกับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน                     
วา่เป็นเร่ืองยากจะให้นิยามไดอ้ย่างชดัเจนว่าประกอบดว้ยอะไรบา้ง เป็นเร่ืองท่ีตอ้งมีการอภิปราย
หรือถกเถียงกันได้ไม่ รู้จบ หากจะมองในทัศนะของผู ้ปกครอง โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล                        
ท่ีอาจหมายถึง เด็กมีความสุขหรือไม่ เด็กไดค้ะแนนดีหรือไม่ โรงเรียนสะอาดดีหรือไม่ ครูเอาใจใส่
เด็กดีหรือไม่ ท่ีโรงเรียนมีคนท่ีตนเองชอบและเช่ือถือหรือไม่ หรือควรจะร่วมมือดีหรือไม่ เป็นตน้ 
ในทศันะของครูก็อาจมองว่าเด็กทุกคนได้เรียนรู้หรือไม่ คณะครูเอาใจใส่เด็กและมีความผูกพนั                
กบัภารกิจหน้าท่ีดีหรือไม่ ผูบ้ริหารให้การสนบัสนุนดีหรือไม่ และตนควรท างานอยูโ่รงเรียนน้ีอีก
ต่อไปหรือไม่ เป็นต้น หรือในทัศนะของผู ้บริหารอาจมองว่าโรงเรียนเป็นท่ีนิยมกันหรือไม่ 
โรงเรียนเป็นอยา่งไรเม่ือเปรียบเทียบกบัโรงเรียนอ่ืน เด็กมาโรงเรียนน้ีกนัหรือไม่ เรามีคณะครูท่ีดี
ห รือไม่ ผู ้ปกครองมีการบ่ นห รือต าห นิห รือไม่  เป็นต้น  แ ต่อย่างไรก็ตามก็ มีผู ้พ ยายาม                              
จดัองคป์ระกอบท่ีแสดงถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียนไวห้ลายท่านดว้ยกนั เช่น  
 Halton 1994 อ้างถึงใน วิโรจน์  สารรัตนะ (2546, หน้า 21) ได้เสนอองค์ประกอบ                           
ท่ี แสดงถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียน  โดยแบ่ งเป็น  3 ก ลุ่มใหญ่  โดยแต่ละก ลุ่ม                                  
มีองคป์ระกอบยอ่ยออกไปอีก ดงัน้ี 
 1. องค์ประกอบด้านบรรยากาศการเรียน รู้  ประกอบด้วยการมี ส่วน เก่ียวข้อง                         
และความรับผิดชอบของนักเรียน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การยอมรับและการมีส่ิงจูงใจ
พฤติกรรมในทางบวกของนกัเรียน การไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชนและผูป้กครอง 
 2. องคป์ระกอบดา้นการมีจุดมุ่งหมายร่วมกนัของบุคลากร ประกอบดว้ย การมีจุดหมาย 
ท่ีชดัเจนการมีค่านิยม และมีความเช่ือร่วม และการมีภาวะผูน้ าทางดา้นการเรียนการสอน 
 3. องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ประกอบด้วย เน้นการสอนและหลักสูตรการพฒันา
บุคลากรคาดหวงัในความส าเร็จสูง และติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
 Woods & Orlik (1994, p. 45) ไดก้ล่าวถึงประสิทธิผลของโรงเรียนวา่ มีการเปล่ียนแปลง
ได้ตลอด เวล า  เน่ื อ งจาก โรง เรียน เป็ นสถ าบัน ท่ี มี พ ล วัต  ดั งนั้ น  เกณ ฑ์ ก ารป ระ เมิ น                                     
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนในวนัน้ีกับวนัพรุ่งน้ีอาจไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามมีค าถาม                   
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ท่ีสามารถน าไปใช้ประเมินความมีประสิทธิผลของโรงเรียนได้อย่างกวา้ง ๆ ดังน้ี คือโรงเรียน                     
มีคุณภาพในทุกด้านหรือไม่ โรงเรียนมีคุณภาพต่อนักเรียนทุกคนหรือนักเรียนทุกกลุ่มหรือไม่
โรงเรียนมีคุณภาพดีกว่าท่ี อ่ืน ๆ หรือไม่ในเร่ืองการเรียนการสอน โรงเรียนมีการปรับปรุง                          
ความมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลของโรงเรียนกันอย่างไรส าหรับ Runner เห็นว่า 
องค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนควรมีดังน้ี  1) มีการก าหนดค่านิยม 2) ความคาดหวงั               
และมาตรฐานของโรงเรียน  3) มีการบริหารห้องเรียนท่ีดี  4) การสอนของครูและก าหนด                           
ความคาดหวังท่ี สูง  5) มีครูท่ี เป็นแบบอย่างท่ี ดี  6) มีข้อมูลย้อนกลับทางบวกต่อนัก เรียน                              
7) มีสภาพแวดล้อมท่ีดีของนักเรียนและครู 8) มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้กับนักเรียน                      
9) มีการประสบผลส าเร็จของนกัเรียน 10) มีกิจกรรมร่วมกนัระหวา่งครูกบันกัเรียน 
 Hoy & Miskel 2008 อ้างถึ งใน  เรขา ศ รีวิชัย  (2554, หน้ า  46-47) ได้ เสนอ เกณฑ์               
การวดัประสิทธิผลของโรงเรียนไวด้ังน้ี 1) ดา้นปัจจยัป้อนเขา้ (Input) ควรพิจารณาจากทรัพยากร
การเงิน  ส่ิ งอ านวยความสะดวก  ความพ ร้อมของนัก เรียน  ศักยภาพของครู  ท รัพยากร                                  
2) ดา้นกระบวนการ (Process) ควรพิจารณาจากความปรองดองและวิสัยทศัน์  บรรยากาศองค์การ 
การจัดโรงเรียน การจัดห้องเรียน คุณภาพหลักสูตร คุณภาพการสอน เวลาในการเรียน รู้                   
และคุณภาพ  ภาวะผู ้น า  3) ด้านผลผลิต  (Output) ควรพิ จารณาจากความส าเร็จของงาน                                   
ก าร เรียน รู้ของนัก เรียน  ความพึ งพ อใจใน งาน  ระดับก ารขาดงาน  อัต ราการล าออก                                 
คุณภาพการปฏิบติั 
 Sergiovanni (2001, p. 23 - 24) เสนอวา่ โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ควรท่ีจะมี ลกัษณะดงัน้ี 
คือ เนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง มีแผนงานทางวิชาการท่ีดี จดัการเรียนการสอน ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
ของนกัเรียน มีบรรยากาศของโรงเรียนในทางบวก มีการส่งเสริม การมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัแบบเป็น
กลุ่ม มีการพฒันาบุคลากรอย่างกวา้งขวาง ใช้ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการแก้ปัญหา                    
อยา่งสร้างสรรค ์ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 
 Caldwell & Spink (1990, p. 56) ส รุป ว่า  ลักษณะของ โรงเรียน ท่ี มีประสิท ธิผล                          
จะประกอบดว้ย 4 เร่ืองใหญ่ๆ คือ เน้นเร่ืองการเรียนการสอน ความสามารถของครูและนักเรียน
สามารถตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วมจากผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม และการมีแผนงาน                   
เพื่อน าไปสู่การพฒันา เป็นตน้ 
 จากการศึกษาองค์ประกอบและคุณลักษณะของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล  สรุปได้ว่า
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล  คือ ได้มีการเปล่ียนกระบวนทัศน์ทางการบริหารจากการมุ่งถึง                        
แต่การบรรลุเป้าหมายเป็นการมุ่งประสิทธิผลของปัจจยัป้อนออกเป็นหลกั มุ่งความมีประสิทธิผล
ทั้งระบบ ทั้งปัจจยัป้อนเขา้ กระบวนการ และปัจจยัป้อนออก ตามกรอบแนวคิดของทฤษฎีระบบ 
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ซ่ึงโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลควรมีคุณลักษณะส าคญั  คือ การจดัการศึกษาท่ีมุ่งเน้นความส าคัญ                   
ของกระบวนการเรียนการสอน เน้นความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร เน้นการตรวจสอบ                    
ได้ทั้งจากภายใน และภายนอก ทอ้งถ่ินหรือส่วนกลาง และการมีส่วนร่วมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง               
ทุกฝ่าย 
 2.2.4 ความส าคัญของประสิทธิผลของโรงเรียน 
 ประสิทธิผลมีความส าคญัอย่างยิ่งในศาสตร์ทางการบริหาร นับว่าเป็นการตดัสินใจ                       
ขั้ นสุดท้ายว่า การบริหารองค์การประสบความส าเร็จหรือไม่ เพียงใด องค์การจะอยู่รอด                                 
และมีความมัน่คงจะข้ึนอยู่กบัประสิทธิผลขององค์การ ถ้าองค์การสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์            
จะสามารถด ารงอยูต่่อไปได ้ถา้ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคอ์งคก์ารจะล่มสลายไปในท่ีสุด ดงันั้น
จึงมีความส าคญัต่อองคก์าร ดงัน้ี ธงชยั สันติวงษ ์2537 อา้งถึงใน งามตา ธานีวรรณ (2553, หนา้ 49) 
 1. ช่วยตรวจสอบวตัถุประสงค์การจัดตั้ งองค์การ การจัดตั้ งองค์การย่อมก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการหรือไม่ 
 2. ประเมินผลการด าเนินงานกับแผนงานท่ีก าหนด การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม                
ยอ่มตอ้งมีการวางแผน ก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบ การจดัสรรทรัพยากร การใช้อ านาจหน้าท่ี
การบริหารงาน การปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
 3. ประเมินผลส าเร็จกบัวตัถุประสงค์ เปรียบเทียบผลงานท่ีด าเนินการได ้ตามแผนงาน      
กับวตัถุประสงค์ขององค์การท่ีคาดหวงั ถ้าผลของงานบรรลุวตัถุประสงค์ และความคาดหวงั                    
ขององค์การแสดงว่าองค์การมีประสิท ธิผล โดยประสิทธิผลอาจพิจารณาเป็น  2 ระดับ                            
คือ 1) ประสิทธิผลของบุคคล 2) ประสิทธิผลขององคก์าร 
 ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถปฏิบัติงานใดๆ                      
ห รือป ฏิบัติ กิ จกรรมใดๆแล้วประสบผลส าเร็จ  ท าให้บัง เกิดผลโดยตรงและครบถ้วน                                            
ตามวตัถุประสงคผ์ลท่ีเกิดข้ึนมีลกัษณะคุณภาพ เช่น ความถูกตอ้ง ความมีคุณค่า เหมาะสมดีกบังาน 
ตรงตามความคาดหวงัและความต้องการของหมู่คณะสังคมและผูน้ าผลนั้นไปใช้เป็นผลท่ีได ้                 
จากการปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ประสิทธิผลขององคก์าร คือ การเนน้ไปท่ีผลรวมขององคก์าร ซ่ึงกิบสันและคณะอธิบาย
ถึงเกณฑข์องความมีประสิทธิผลขององคก์ารวา่ประกอบดว้ยตวับ่งช้ี 5 ตวั 1) การผลิต (Production) 
2) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 3) ความพึงพอใจ (Satisfaction) 4) การปรับเปล่ียน(Adaptation)                   
และ 5) การพฒันา (Development) 
 โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล หมายถึง โรงเรียนท่ีสามารถบริหารจดัการศึกษา  ได้บรรลุ               
ตามมุ่งหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบั ท่ี 2) 
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พุทธศักราช 2545 และจุดมุ่ งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2544                             
ท่ีก าหนดไวว้่า สถานศึกษาต้องจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด                     
การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกนัและแกไ้ขการจดักิจกรรม 
ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็ น ท าเป็น รักการอ่าน                    
และใฝ่ รู้ใฝ่ เรียนอย่างต่อเน่ือง ผสมผสานสาระความ รู้ต่างๆ  อย่างได้สั ดส่วนสมดุลกัน                                 
ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ไวใ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้              
อ  านวยความสะดวกเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ ทั้ งสามารถใช้การวิจัย                    
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ โดยค านึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียนและจดัการเรียนรู้                      
ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี 
 สรุปได้ว่า ประสิทธิผลมีความส าคญัต่อองค์การหรือหน่วยงาน โดยเฉพาะโรงเรียน                  
เป็นอย่างมาก ในการท่ีจะตดัสินใจว่าองค์การจะอยู่รอดต่อไปหรือไม่ ประกอบกบัประสิทธิภาพ                  
ก็มีส่วนส าคญัมากเช่นกนั หากการด าเนินงานขององค์การไม่มีประสิทธิภาพก็ยากท่ีองค์การนั้น                 
จะยืนหยดัอยู่ได ้ดงันั้น ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการท าให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย
องค์การ (Goals) และประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการท าให้ผูป้ฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ                  
และร่วมมือกันปฏิบติังานให้ได้ผลผลิต (Output) ท่ีต้องการจึงมีความสัมพนัธ์กันท าให้องค์การ 
บรรลุเป้าหมายในเง่ือนไขท่ีมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การบรรลุถึงประสิทธิผล 
และประสิทธิภาพจึงเป็นท่ีพึงปรารถนาของทุกองคก์าร 
 2.2.5 องค์ประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียน 
 โรงเรียนเป็นองค์กรระดับล่างสุดของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา และย ังถือว่า                        
เป็นองค์กรส าคัญต่อการสร้างสรรค์ความเป็นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาให้บังเกิดข้ึน                     
โดยอาศยักระบวนการจดัการท่ีดี มีกลไกของการพฒันาท่ีสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบ 
และเกิดข้ึนในความร่วมแรงร่วมใจจากทรัพยากรบุคคลในทุก ๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทั้ งภายใน                         
และภายนอกโรงเรียน สุรศกัดิ ปาเฮ (2543, หน้า 7-8) มีนักวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษา                    
ใหท้ศันะเก่ียวกบัองคป์ระกอบประสิทธิผลของโรงเรียนไวห้ลากหลาย ดงัต่อไปน้ี 
 1. องคป์ระกอบของประสิทธิผลของโรงเรียน ตามแนวคิดของ Hoy & Ferguson 
 เก่ียวกบัเร่ืองของประสิทธิผลโรงเรียนนั้น Hoy & Ferguson (1985, p. 117-134) ไดก้ล่าว
ไว้ว่าโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลนั้ นข้ึนอยู่กับความสามารถของผู ้บ ริหารท่ีต้องใช้ภาวะผู ้น า                            
ซ่ึงสามารถแสดงออกใหเ้ห็นถึงความส าเร็จในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 1. ความพึงพอใจในการท างานของครู 
 2. มีการบริหารจดัการจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 3. ความสามารถในการปรับเป ล่ียนต่อสภาวะแวดล้อมท่ีมากระทบทั้ งภายใน                           
และภายนอก 
 2. องค์ป ระกอบของประสิท ธิผลของโรงเรียนตามขอบข่ ายการบ ริห ารงาน                                
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 32) ไดจ้  าแนกองคป์ระกอบของประสิทธิผลโรงเรียน
ตามขอบข่ายการบริหารงานออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ด้ านการบ ริหารงานวิช าการ  ซ่ึ งมี ขอบข่ ายการบ ริห ารงานไว้ 12 ข้อ  ดัง น้ี                                
1) การพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3) การวดัผลประเมินผล                  
การเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การนิเทศการศึกษา                     
6) การส่งเสริมด้านวิชาการแก่ชุมชน 7) การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา                    
8) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 9) การพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา 10) การแนะแนว
การ ศึกษ า 11)  ก ารป ระส านความ ร่วม มื อใน ก ารพัฒ น าวิช าก ารกับ ส ถ าน ศึกษ า อ่ืน                                         
และ 12) การสนับสนุน งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดั
การศึกษา 
 2. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ไดก้ าหนดขอบข่ายการบริหารงบประมาณไว ้7 ขอ้
ดงัน้ี 1) การจดัท าและเสนอของบประมาณ 2) การจดัสรรงบประมาณ 3) การตรวจสอบติดตาม 
ประเมินผลและรายงานการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 4) การระดมทรัพยากร และการลงทุน                   
เพื่อการศึกษา 5) การบริหารการเงิน 6) การบริหารบญัชี และ 7) การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล ได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานบุคคลไว ้5 ขอ้ ดงัน้ี                    
1) ก ารวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแห น่ งว่าง  2) ก ารส รรห าบรรจุและแต่ งตั้ ง                                 
3)  ก าร เส ริม ส ร้ างป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ใน ก ารป ฏิ บั ติ ร าช ก าร  4)  วิ นั ย แ ล ะก าร รักษ าวินั ย                                         
และ 5) การออกจากราชการ 
 4. ด้านการบริหารทั่วไป  ได้ก าหนดขอบข่ ายการบริหารทั่วไปไว้ 19 ข้อ ดัง น้ี                          
1) การด าเนินงานธุรการ 2) งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) การพฒันาระบบ
เครือข่ายการศึกษา 4) การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 5) การจดัระบบการบริหาร                       
และพฒันาองคก์ร  6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 7) การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวชิาการ งบประมาณ 
บุคลากรและบริหารทัว่ไป 8) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 9) การจดัท าส ามะโน
ผูเ้รียน 10) การรับนกัเรียน 11) การส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษา ในระบบนอกระบบ 
และตามอธัยาศยั 12) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 13) การส่งเสริม งานกิจกรรมนักเรียน                 
14) การประชาสัมพันธ์งานด้านการศึกษา  15) การส่งเส ริมสนับสนุน และประสานงาน                           
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การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืน ท่ีจัดการศึกษา                      
16) งานประสานราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 17) การจัดระบบควบคุม                 
ภายในหน่วยงาน 18) งานบริการสาธารณะ และ 19) งานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน 
 3. องคป์ระกอบของประสิทธิผลของโรงเรียนตามแนวคิดของ Hoy & Miskel 
 Hoy & Miskel 2008 อ้างถึงใน เรขา ศรีวิชัย  (2554, หน้า 46-47) ได้ศึกษางานวิจัย                     
ข อ ง  Mott ใน ปี  1972 ก ล่ า ว ถึ งป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง โร ง เรี ย น ว่ า จ ะ ต้ อ งป ระ ก อบ ด้ ว ย                                    
ความสามารถ 4 ประการ คือ 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง           
2 ) ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก  3 ) ความสามารถในการป รับ เป ล่ียน                           
และพฒันาโรงเรียน 4) ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ซ่ึงหมายความถึง
ผลส าเร็จทั้งปริมาณและคุณภาพของนกัเรียน ประสิทธิผลของสถานศึกษาท่ีสร้างความเช่ือมัน่สูง 
พัฒนาได้จากตัวบ่ งช้ี ท่ี เป็นความนิยมจากชุมชนและผู ้ปกครองนักเรียนเป็นสถานศึกษา                         
ท่ี มีความพร้อมในด้านปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่  ว ัสดุ  อุปกรณ์  ส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ                          
อาคารสถานท่ี บรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้มเหมาะสม ปัจจยัดา้นการเงินคล่องตวั มีบุคลากรคือครูผูส้อน
และผูบ้ริหารท่ีดีมีคุณภาพ รวมถึงการพฒันาทศันคติ แรงจูงใจ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์       
ของนักเรียนรวมถึง การท างานอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามโดยเฉพาะ                 
การวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม  ทันสมัย  ทัน ต่อการเป ล่ียนแปลง                             
และความเจริญของโลก 
 2. ความสามารถในการพฒันานักเรียนมีทศันคติทางบวก หมายถึง การพฒันานักเรียน     
ให้มีความคิดเห็นท่าทีความรู้สึกหรือพฤติกรรมของผูไ้ดรั้บการศึกษา ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
ของสังคม รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เอ้ืออาทรต่อเพื่อนมนุษย์รู้จักพัฒนาตนเอง มองโลกในแง่ดี                              
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 
 3. ความสามารถในการปรับ เป ล่ียนและพัฒนาโรงเรียน  ผู ้บ ริหารสถานศึกษา                           
และบุคลากรจะตอ้งมีความสามารถในการปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมนโยบายต่าง ๆ ของสถานศึกษา
ตอ้งสอดคลอ้งและทนัสมยัทนักบัความเจริญกา้วหนา้การเปล่ียนแปลง ของสภาพแวดลอ้มภายนอก
ผู ้บริหาร และครูต้องเป็นนักพัฒนา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ให้ เกิดส่ิงใหม่  ๆ อยู่เสมอ                          
จัดการเรียนการสอนให้นัก เรียน มีความ รู้ความสามารถในการป รับตัว  อยู่ ในสั งคม                                         
ไดอ้ยา่งมีความสุขและเหมาะสมตามอตัภาพ 
 4. ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน การบริหารจัดการโรงเรียน                            
ห รือ ให้ เกิ ด ผลส า เร็ จต าม เป้ าห ม าย ท่ี ก าหนดไว้ อ าจจะต้อ ง มี ปัญ ห าห รือ อุปส รรค                          
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เน่ืองจากพันธกิจ ของโรงเรียนมีอยู่หลายด้าน  ผู ้บ ริหารจะต้องมีความ รู้ความสามารถ                              
ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ ของปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ในแต่ละเร่ืองเพื่อน ามาสังเคราะห์หาทางเลือก
ในการแก้ไขปัญหาท่ี เกิด ข้ึนให้ เหมาะสม  และติดตามประเมินผลการแก้ปัญหานั้ น  ๆ                            
เพื่ อ ก า รป รั บ ป รุ ง ให้ โ ร ง เรี ย น  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ใน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ใน แ ต่ ล ะ ฝ่ า ย                                           
ให้ เกิ ดความราบ ร่ืน เรียบ ร้อยและความ เจ ริญ ก้ าวหน้ าบ รรลุ เป้ าหม ายของโรง เรียน                                   
ซ่ึงจะท าใหเ้กิดประสิทธิผลในโรงเรียนได ้
 ส าห รับ งาน วิ จัย ใน ค ร้ั ง น้ี ผู ้ วิ จ ัย ไ ด้ ใ ช้ แ น ว คิ ด ป ระ สิ ท ธิ ผ ล ข อ งโรง เรี ยน                                         
ของ Hoy & Miskel 2008 อ้างถึงใน เรขา ศรีวิชัย  (2554, หน้า 46-47) มาเป็นกรอบในการวิจัย                    
ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 1. ความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
 ปริมาณและคุณภาพของนกัเรียน เป็นประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีสร้างความเช่ือมัน่ไดสู้ง 
โดยวดัความนิยมจากชุมชนผูป้กครองนักเรียน ประการหน่ึง ได้แก่ โรงเรียนนั้นได้มีนักเรียน               
เข้าเรียนในปริมาณมากและคุณภาพการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์สูโดยดูจากผลสัมฤทธ์ิ                          
ทางการเรียนของนัก เรียน  ความสามารถในการศึกษาต่อในสถาบันชั้ น สู งจ านวนมาก                               
โรงเรียนท่ีมีทั้ งคุณภาพและปริมาณดังกล่าวน้ี ได้แก่ โรงเรียนในเมือง โรงเรียนระดับจงัหวดั            
ท่ีมีช่ือเสียง โรงเรียนท่ีมีพร้อมทางด้านปัจจยัต่างๆ ได้แก่วสัดุอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก              
อย่างเพียงพอ อาคารสถานท่ี บรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม ปัจจัยด้านการเงินคล่องตัว              
มีความสามารถในการจัดซ้ือจัดจ้างและการเบิกจ่ายได้อย่างสะดวก มีบุคลากร คือครูผู ้สอน                 
ท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนการบริหารจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพ เร่ืองคุณภาพนักเรียนนั้นส่วนใหญ่                
จะดูท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นเกณฑ์ ช้ีวดัเพียงประการเดียวนั้ น ซ่ึงเป็นความเข้าใจผิด                       
ควรจะพิจารณาถึงส่วนประกอบต่างๆ  ได้แก่  การพัฒนาทัศนคติแรงจูงใจของนัก เรียน                                
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความเช่ือมั่นในตนเอง ความปรารถนาและความคาดหวงัต่างๆ                    
รวมทั้ งการประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม มีจริยธรรมคุณธรรม  และค่านิยมท่ี ดีงาม                       
ซ่ึ ง ลั ก ษ ณ ะดั ง ก ล่ าวนั บ เป็ น ลั ก ษ ณ ะ ท่ี พึ งป ระส งค์ ต าม ท่ี สั ง ค ม มี ค ว าม ค าด ห วัง                                    
และมีความตอ้งการอยา่งมาก 
 วันวิส าข์  ทองติง (2555, หน้ า  7) ก ล่ าวว่า  ความสามารถในการผลิตนัก เรียน                            
ให้ มีผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนสูง หมายถึง พฤติกรรมโดยภาพรวมของผู ้บ ริหารและครู                            
ในการแสดงออกถึงความสามารถในด้านการบริหารการจัดการศึกษาท่ี ดีมีประสิทธิภาพ                                
โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมตามความพร้อมและศักยภาพของผู ้เรียน                         
ตลอดจนจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัจนสามารถผลิตนกัเรียนส่วนใหญ่
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ให้มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉล่ียอยู่ในระดับท่ีสูงข้ึน ซ่ึงพิจารณาได้จากเกรดเฉล่ีย
โดยรวมของนัก เรียน  ความสามารถของนัก เรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับ ท่ี สู ง ข้ึน                                     
จ  านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับรางวลัทางด้านวิชาการ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน                
รวมถึงมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จดัให้มีและใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกโรงเรียนจดับรรยากาศทางวชิาการใหเ้อ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 อัจชรา  ว รีฤท ธ์ิ  (2553, หน้ า  10) ก ล่ าวว่ า  ความส ามารถในการผ ลิตนัก เรียน                                   
ให้มีความส าเร็จทางการเรียนสูงข้ึน หมายถึง ระดบัความส าเร็จในการจดัการศึกษาของโรงเรียน                
ทั้ งด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอนจนสามารถท าให้นักเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่                      
ให้มีระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงพิจารณาไดจ้าก เกรดเฉล่ียโดยรวม
ของนักเรียน จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถศึกษาต่อในระดับสูงข้ึน ความสามารถ                     
ทางด้านวิชาการของนักเรียน  ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู                      
ตลอดจนนกัเรียนไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทางดา้นวชิาการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 สรุปได้ว่า ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง หมายถึง 
ค ว าม ส าม ารถ ข อ งผู ้บ ริห ารแ ล ะ ค รู ใน ก าร ด า เนิ น ง าน ก ารจัด ก าร เรี ย น ก ารส อน                                           
จัดท าและพัฒนาส่ื อนวัตกรรม  รวมทั้ งจัดบ รรยากาศและท รัพยากรอย่าง เหมาะสม                               
จนสามารถท าให้นักเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัดี 
ส ามารถ ศึกษาต่อในระดับ ท่ี สู ง ข้ึนได้  การได้ รับรางว ัลท างด้านวิชาการของนัก เรียน                                       
จากการเขา้ร่วมประกวด  
 2. ความสามารถในการพฒันานกัเรียนมีทศันคติทางบวก  
 ความ รู้สึ กห รือพฤติกรรมของผู ้ ท่ี ได้ รับการศึกษา  แสดงออกในทางท่ี ดีงาม                          
สมเหตุสมผลและสอดคล้องกบัความตอ้งการของสังคม การศึกษานอกจะเสริมสร้างความเจริญ
ให้กับ บุคคลทั้ ง  4 ด้าน  คือ  ด้าน ร่างกายให้ มีความสมบูรณ์  แข็ งแรง พัฒนาส่วน ต่างๆ                                  
ได้อย่างเหมาะสมกับว ัย  ส ติปัญญามีความใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน  รู้จัก คิดวิ เคราะห์อย่างมี เห ตุผล                                   
และมีความคิดอย่างสร้างสรรค์ ด้านสังคมสามารถน าความรู้ความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็น                 
เพื่อน าไปใชใ้นการด ารงชีวิตในสังคมในยุคโลกาภิวตัน์อยา่งเป็นสุข รู้จกัเหตุผล มีวินยั มีคุณธรรม
และจริยธรรมอยา่งเหมาะสมและดีงาม ทศันคติทางบวกจะเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากผูท่ี้ไดรั้บการศึกษา
อย่างครบถ้วน ผูท่ี้มีทัศนคติทางบวกจะเป็นผูท่ี้มีความรู้สึกและแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมต่างๆ                  
ท่ี เป็ น ท่ีพึ งประสงค์ของสั งคมไทยโดยส่ วนรวม  มี จิตใจกว้างขวาง  ไม่ท าตน ต่อต้าน                                      
หรือถอยหนีสังคม มีความมัน่คงทางจิตใจ มีเหตุผลและยอมรับกติกาของสังคมท่ีได้ก าหนดข้ึน                
และปฏิบติัด้วยความจริงใจ มีจิตใจท่ีเป็นประชาธิปไตยยอมรับและเคารพความคิดเห็นส่วนรวม 
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เห็นความส าคญัการอยูร่่วมกนัของสังคมให้ความร่วมมือร่วมใจต่อการปฏิบติัภารกิจของส่วนรวม
ให้ส าเร็จลุ ล่วงด้วยดี  เป็นผู ้ท่ี มีความสามารถควบคุมจิตใจและมีวินัยในตนเอง  อดกลั้ น                
และเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี                  
ของสังคมรู้จกัเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความเอ้ืออาทรต่อเพื่อนมนุษยต์ลอดจนสามารถด าเนินการอบรม                   
สั่ งสอนนักเรียนให้ เป็นคนดี มีคุณธรรมอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักพัฒนาตนเองมีเจตคติท่ี ดี                           
ต่อการศึกษาและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 
 วันวิสาข์  ทองติง (2555, หน้า  7) ก ล่าวว่า ความสามารถในการพัฒนานักเรียน                            
ให้มีเจตคติทางบวก หมายถึง พฤติกรรมโดยภาพรวมของผูบ้ริหารและครูในการแสดงออก               
ถึงความสามารถในการด าเนินงานด้านการบริหารการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผูเ้รียน              
เป็นผู ้มี ความกตัญ ญูกตเวที  มีการส่งเส ริมผู ้เรียนให้ คิด เชิงบวก คิดดี ต่อตนเองต่อผู ้อ่ืน                      
ต่อโรงเรียน และต่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนแสดงออกถึงพฤติกรรมในทางท่ีดีงามเป็นผูมี้คุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จกัพฒันาตนเองในด้านการศึกษาเล่าเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษา                
และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 อัจชรา วรีฤท ธ์ิ  (2553, หน้า11) ก ล่ าวว่า ความสามารถในการพัฒนานัก เรียน                               
ให้ มี เจตคติทางบวก  หมายถึง ระดับความส าเร็จ ท่ี โรงเรียนสามารถในการด าเนินงาน                                
ภ าย ใน โร ง เรี ยน  ทั้ ง ก ารบ ริห ารแล ะ ก ารอบ รม คุณ ธ รรม จ ริ ย ธ รรม ข อ งนั ก เรี ย น                                          
นอกจากการ เรียนการสอน  เพื่ อ ให้ นั ก เรียน มี คุณ ธรรมจริยธรรม  มี ระ เบี ยบวินั ย ท่ี ดี                                      
ท าใหน้กัเรียนรู้จกัพฒันาตนเอง มีเจคติท่ีดีต่อการศึกษาเล่าเรียน เป็นท่ีพึงพอใจของผูป้กครอง 
 สรุปความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก หมายถึง ความสามารถ
ของผู ้บ ริหารและครูในการด า เนินงานด้านการบ ริหารและการอบรมสั่ งสอนนัก เรียน                                 
ให้ เป็ นคน ท่ี มี คุณ ลักษณะท่ี ดี  มี คุณ ธรรม  จ ริยธรรม  โดย มีความ รู้ สึ กและแสดงออก                                          
ซ่ึ งพฤ ติกรรม ต่ างๆ  ท่ี พึ งป ระสงค์ของสั งคม  รู้จักพัฒน าตน เองจนได้ รับการยกย่อง                                             
มีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาเล่าเรียน 
 3. ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน  
 โรงเรียนประกอบด้วยผู ้บริหารโรงเรียน  ครู นักเรียน ชุมชนและนักการภารโรง                        
ท่ีจะมีส่วนท าใหก้ารเรียนการสอนสมบูรณ์ การจดัการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
โรงเรียนจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม การก าหนดนโยบายต่างๆ                          
ของโรงเรียนไม่ควรยึดตายตัวจน เป ล่ียนแปลงไม่ได้จนท าให้ล้าสมัย  ในขณะเดียวกัน                                     
ก็ตอ้งสามารถปรับตวัให้ทนัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการเรียนการสอน     
ควรมีนวตักรรมและส่ือการสอนใหม่ ๆ มีการคน้ควา้และพฒันาส่ืออุปกรณ์การสอนอยา่งสม ่าเสมอ 
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ปรับปรุงอาคารสถานท่ีส่ิงแวดล้อมให้มีความสะอาดร่มร่ืน เพื่อให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ                 
และเกิดบรรยากาศการเรียนรู้ ผูบ้ริหารและครูต้องมีบทบาทส าคัญต่อการปรับตัวไม่หยุดน่ิง                   
ต้องพยายามปรับปรุงเป ล่ียนแปลง  ทั้ งรูปแบบการบริหารงานและการด าเนินการต่าง ๆ                       
ให้มีความคล่องตวัในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารและครูตอ้งเป็นนกัพฒันามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ให้เกิดส่ิงใหม่ ๆ อยู่เสมอ การจดัการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ เพื่อให้สามารถปรับตวั                  
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ครูจะต้องมี เทคนิควิธีการสอนท่ี เหมาะสม  ครูต้องสร้าง                           
กระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียน ทั้งเน้ือหาวิชาและคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าท่ีจะบอกความรู้               
ห รื อ ส อ น ห นั ง สื อ แ บ บ ธ ร รม ด า  เพ ร าะ วิ ธี ก า ร เรี ย น รู้ ห รื อ ก ร ะ บ วน ก าร เรี ย น รู้                                                 
ของนักเรียน  เป็นวิธี ท่ี ติดตัวนักเรียน ซ่ึงสามารถน าไปประกอบอาชีพและพัฒนาตนเอง                    
ใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ และสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 วัน วิส าข์  ทองติ ง  (2555, หน้ า  8) ก ล่ าวว่ า  ค วามส ามารถในการป รับ เป ล่ี ยน                                 
และพฒันาโรงเรียน หมายถึง พฤติกรรมโดยภาพรวมของผูบ้ริหารและครูในการแสดงออกถึง
ความสามารถ ในการด าเนินงานด้านการบริหาร  ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน                           
เพื่ อ ให้ โ ร ง เรี ยน  มี ค ว าม เจ ริญ ก้ าวห น้ า  ก้ าวทั น ค ว าม เป ล่ี ยน แป ล ง  โด ยพิ จ ารณ า                                              
จากการจัดการเรียนการสอนของครูมีความกระตือรือร้น  ปรับปรุงวิธีการสอน น าความรู้                 
แ ล ะป ระส บ ก าร ณ์ จ าก ก ารอบ รม  ม าจัด กิ จก รรม ก าร เรี ยน ก ารส อน  มี น วัต ก รรม                                          
และส่ือการสอนใหม่ ๆ มีการคน้ควา้และพฒันาส่ือ อุปกรณ์การสอนอยา่งสม ่าเสมอ 
 อจัชรา วรีฤทธ์ิ (2553, หน้า 11) กล่าวว่า ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันา
โรงเรียน หมายถึง ระดบัความส าเร็จท่ีโรงเรียนสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพฒันาโรงเรียน
ให้ บ รร ลุ ผ ล  ทั้ ง ด้ าน งาน วิ ช าก าร  ง าน บ ริห ารงบ ป ระม าณ  ง าน บ ริห ารงาน บุ คค ล                                                    
และงานบริหารทั่วไป เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง โดยพิจารณาจากการยอมรับของครู                         
ต่อการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ ความรวดเร็วของครูต่อการพัฒนาหรือการปรับเปล่ียน                       
วิธีการด าเนินงานของตนเอง มีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
ตลอดจนพิจารณาผลสัมฤทธ์ิท่ีไดจ้ากการปรับปรุงหรือพฒันาโรงเรียน 
 สรุปความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียน หมายถึง ความสามารถ
ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนท่ีร่วมกันพฒันาเปล่ียนแปลงวิธีด าเนินงานด้านการเรียนการสอน 
รวมถึงการปรับหลักสูตร เพื่อให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าทันกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป                      
โดยการรับเอาแนวคิด  นวัตกรรม  เทคโนโลยีใหม่ๆ  มาช่วยในการวางแผนการบริหาร                                  
และการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาผูเ้รียน น าผลการทดสอบของนักเรียน                     
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มาใช้วางแผน สามารถจดัการเรียนการสอนตามความต้องการของท้องถ่ิน จนท าให้โรงเรียน                  
มีช่ือเสียงสามารถแข่งขนักบัโรงเรียนอ่ืนได ้ 
 4. ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน 
 โรงเรียนย่อมมีรูปแบบการบริหารงานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้                    
การก าหนดรูปแบบการบริหารงานในโรงเรียนนั้ นแต่ละโรงเรียนจะมีการก าหนดรูปแบบ              
ให้เหมาะสมกับขนาดและภารกิจของโรงเรียน แต่ไม่ว่าจะมีรูปแบบการบริหารงานแบบใด                        
ระบบในการท างานของโรงเรียนยอ่มประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ ไดแ้ก่ เป้าหมาย คือการมุ่งถึง
ความส า เร็จ ท่ี สู งสุ ด ท่ี เกิดจากการท างาน  บทบาทหน้ า ท่ี เป็น ส่ วนประกอบรองลงมา                           
เพื่อร่วมปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด               
ก ารประส านงาน เป็นแนวท างของความ ร่วม มือในการป ฏิบั ติ งาน ให้ มี ความชัด เจน                                     
และเกิดความเรียบร้อย กิจกรรม คือ การจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย                 
การจดัการศึกษาในโรงเรียน เป็นการสร้างคนให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของบุคคล                  
ตามแนวทางท่ีเหมาะสม การบริหารและการจดัการในโรงเรียนจึงควรมีความยืดหยุ่นพอสมควร 
ตั้ งแต่หลักสูตรควรปรับให้เหมาะสมกับท้องถ่ินและสภาพของบุคลากรและทรัพยากรท่ีมีอยู ่                     
การจดัวิชาต่าง ๆ ส าหรับการเรียนการสอน รวมทั้งการจดักิจกรรมในหลกัสูตรและเสริมหลกัสูตร
ควรให้เพียงพอและหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการและความถนัด                 
ของนักเรียน จะช่วยเป็นแนวทางการพฒันาการเรียนรู้ การปรับตวัและบุคลิกภาพของนักเรียน                 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม ตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ บางเร่ืองเป็นส่ิงท่ีลา้สมยัไม่ทนัตามสภาพปัจจุบนั 
ควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งข้ึน ส่ิงใดท่ีเป็นอุปสรรคในการท างานควรมีการยืดหยุ่นบ้าง 
ผู ้บ ริหารไม่ควรใช้อ านาจเผด็จการ ควรสร้างความไว้วางใจแก่ผู ้ร่วมงาน ให้การยอมรับ                                   
และเอ้ืออาทรแก่ เพื่ อนร่วมงานเพื่ อไม่ให้ เกิดช่องว่างซ่ึงกันและกัน  ควรมีการสร้างขวัญ                                 
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยวิธีต่าง ๆ เช่นการยกย่องชมเชย ให้รางวลัในบางโอกาส                          
พยายามสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เกิดความเป็นมิตร ให้ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร                  
ทุกฝ่ายยอ่มท าใหเ้กิดประสิทธิผลในโรงเรียน  
 วนัวิสาข์ ทองติง (2555, หน้า 8) กล่าววา่ ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน 
หมายถึง พฤติกรรมโดยภาพรวมของผู ้บ ริหารและครูในการแสดงออกถึงความสามารถ                            
ด้านการบริหาร ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้อง                               
กับความถนัดของผู ้เรียน  ดูแล เอาใจใส่และให้ความ ช่วยเห ลือผู ้เรียนด้วยความ เต็มใจ                                    
การปกครองนักเรียนให้ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม การร่วมมือกัน                         
ของบุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมถึงงานรับผิดชอบอ่ืน ๆ โดยใช้ระบบ                   
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การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงาน                 
ไดบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโรงเรียน 
 อจัชรา วรีฤทธ์ิ (2553,หน้า 11) กล่าวว่า ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน 
หมายถึง ระดบัความส าเร็จท่ีโรงเรียนสามารถแกปั้ญหาโดยความร่วมมืของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัครู
ทั้ งด้านการจัดการเรียนการสอนและการปกครองนัก เรียน  การแก้ปัญหาความขัดแย้ง                             
ภายในโรงเรียน ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ได้เม่ือเกิดปัญหาของผูบ้ริหารโรงเรียน 
เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดจ้นบรรลุวตัถุประสงคข์องโรงเรียน 
 สรุปความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหาร
และครูในโรงเรียนท่ีร่วมมือในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ทั้งดา้นการเรียนการสอน ดา้นการปกครองดูแล
ช่วยเหลือนัก เรียนและด้านการพัฒนานักเรียนจนประสบความส าเร็จ หรือเป็นไปด้วยดี                            
เป็นท่ียอมรับจากชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและบรรลุวตัถุประสงค ์ของโรงเรียน 
 2.2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัประสิทธิผลของโรงเรียน 
 1. งานวจิยัในประเทศ 
 สนทยา เจริญพันธ์ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจ                      
ของผูบ้ริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสกลนคร 
ผลการวิจยัสรุปว่า 1) การใช้อ านาจของผูบ้ริหารโรงเรียนทั้ ง 3 ประเภท โดยรวมและรายด้าน                     
อยูใ่นระดบัมาก 2) การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารโรงเรียนแต่ละประเภท แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดับ .05 3) ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมของโรงเรียน  ทั้ ง 3 ประเภทนั้ น                  
อยูใ่นระดบัมาก 4) ประสิทธิผลของโรงเรียนแต่ละประเภท แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ              
ท่ีระดับ .01 5) การใช้อ านาจของผู ้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กัน                     
ในทางบวกในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 กรุณา บุญแก้ว (2552) ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการ                    
กับประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอวงัสมบูรณ์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า 1) การบริหารงานวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา                    
และประสบการณ์สอนของครู โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ                   
เม่ือจ าแนกตามวฒิุการศึกษาและประสบการณ์สอนของครูแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
3) ประสิทธิผลของโรงเรียน  เม่ือจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์สอนของครู                        
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 4) ประสิทธิผลของโรงเรียนจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์     
ในการสอนของครูด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง                              
และด้านความสามารถในการปรับ เป ล่ียนและพัฒนให้ เข้ากับ ส่ิ งแวดล้อม  แตกต่างกัน                         
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p < .05) 5) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  มีความสัมพันธ์                   
กบัประสิทธิผลของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก 
 วิชษารัตน์ ธรรมะรัตน์จินดา (2552) ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กร                   
แห่งการเรียนรู้กบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉล่ีย                      
อยู่ในระดบัมาก จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ              
ท่ีระดับ .05 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนในภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก                        
จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  3) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร                        
แห่งการเรียนรู้กบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2               
มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัมากอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 พิ มพรรณ  สุ ริโย  ( 2552 ) ได้ ศึกษ าวิจัย เร่ืองปั จจัย  ด้ านผู ้บ ริห ารสถาน ศึกษา                           
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 9 กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ผลการวิจยัพบวา่ 1) ระดบัปัจจยัดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม พบวา่ พนกังานครู
และบุคลากรทางการศึกษาทอ้งถ่ิน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกดา้น 2) ระดบัประสิทธิผล           
ของโรงเรียนเทศบาล พบว่า พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถ่ิน มีความคิดเห็น                        
อยู่ในระดบัมาก 3) ปัจจยัด้านผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล มีความสัมพนัธ์กัน
ทางบวกในระดบัปานกลางอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน โดยภาพรวม               
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ ปัจจยัด้านภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ด้านการตดัสินใจ
ดา้นวสิัยทศัน์ และมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 คือ ดา้นการติดต่อส่ือสาร  
 โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ (2553) ได้ศึกษาเร่ืองการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผล                 
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต  2 ผลการวิจัย  พบว่า                              
1) การบ ริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก                                    
2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) การบริหาร                           
งานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกับผูเ้รียน สังกัดส านักงาน                  
เขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีความสัมพนัธ์โดยรวมในระดบัมากอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 
 เรียม สุขกล่า (2553, หน้า 58-61) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต
การท างานของขา้ราชการครูกบัประสิทธิผลโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ 
เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า 1) คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษา สระแกว้ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า คุณภาพชีวิต           
การท างานของข้าราชการครู อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย                             
คือ ด้านระเบียบข้อบงัคบัในการปฏิบติัตน ด้านการปฏิบติังานภายในสังคม ด้านความก้าวหน้า                   
และความมัน่คงในงานส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน ดา้นพฒันาความสามารถ
ของบุคลากร ดา้นบูรณาการ สังคม และอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียดงัน้ีคือ 
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ด้านค่าตอบแทนท่ี เหมาะสมและเป็นธรรม                   
2) ประสิทธิผลโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 โดยรวมและรายดา้น              
อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ดังน้ี  คือ ด้านความสามารถปรับตัว                            
เข้ากับ ส่ิงแวดล้อม ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง                           
ดา้นความสามารถแกปั้ญหาภายในโรงเรียน ดา้นความสามารถพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูกับประสิทธิผลโรงเรียน                      
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 ซ่ึงโดยรวม พบว่ามีความสัมพนัธ์กนัทางบวก
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ขวญัใจ เกตุอุดม (2554) ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรม     
ผูน้  าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 
ผลการวิจัย  พบว่า  1) ผู ้บ ริห ารสถาน ศึกษามีพฤติกรรมผู ้น าโดยรวมอยู่ ในระดับมาก                                    
คือ พฤติกรรมผูน้ าท่ี เน้นงาน พฤติกรรมผู ้น าท่ีเน้นการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมผู ้น าเน้น
คว ามสั ม พัน ธ์  ต าม ล าดับ  2)  ป ระ สิ ท ธิ ผล ขอ งโรง เรี ยน  โด ยรวมอยู่ ใน ระดับ ม าก                                      
คือ ผลในการปรับเปล่ียน และพฒันาโรงเรียน ผลในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน ผลของการผลิต
นกัเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและผลการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก ตามล าดบั 
และ 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของโรงเรียน 
ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรีเป็นไปในทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2. งานวจิยัต่างประเทศ  
 Evers (1987) ได้วิจัยเก่ียวกับประสิทธิผลของผู ้บ ริหารโรงเรียนในรัฐวิสคอนซิล 
ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูร่้วมงานและอ านาจประจ าต าแหน่ง
ของผูบ้ริหารเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของครูและประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 
จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และขนาดโรงเรียนซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ ประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ประสิทธิผลตามความคิดเห็นของครู                   
ท่ี มี วุฒิ การศึกษาป ริญญาตรี  อยู่ในระดับปานกลาง สู งกว่าป ริญญาตรีอยู่ในระดับมาก                              
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ครูท่ีมีประสบการณ์น้อยและมากอยู่ในระดับปานกลาง ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก                       
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่อยูใ่นระดบักลาง 
 Ruhl (1992)ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีจะช่วยพฒันาโรงเรียนให้มีประสิทธิผล ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจยัท่ีจะช่วยให้โรงเรียนมีประสิทธิผลมี 5 ด้าน ได้แก่ ความคาดหวงัในความส าเร็จของงาน                       
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร บรรยากาศของโรงเรียน เป้าหมายทางวิชาการของโรงเรียนและโปรแกรม
การประเมินผล 
 Person (1993) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการรับรู้
ประสิทธิผลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในรัฐนอร์ท โรไลนา โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง                            
ท่ีเป็นผูบ้ริหาร คณะครู และเจา้หนา้ท่ีในวทิยาลยั พบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความสัมพนัธ์
อย่างมีนัยส าคัญกับประสิทธิผล และพบว่าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของผู ้บ ริหาร                             
ไม่มีผลต่อการรับรู้ในประสิทธิผลของวทิยาลยั 
 Finklea (1997) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบภาวการณ์ เป็นผู ้น าของครูใหญ่                     
และโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลท่ีโคโรไลนา โดยมุ่งเน้นไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพ                      
ทางสังคมและเศรษฐกิจ กบัความมีประสิทธิผลโรงเรียน และพบวา่มีสหสัมพนัธ์ทางลบท่ีสูงมาก 
ในระหว่างสถานภาพกับตัวแปรต่างๆ ของความมีประสิทธิผลของโรงเรียน และยงัได้สรุป                       
จากการท่ี มีความสั มพัน ธ์ ใน เชิ งลบ  สภาพแวดล้อมทางสั งคมจะต้องน าม าพิ จา รณ า                                     
ในการตีความหรือแปลความตามผลวจิยัท่ีได ้และมีผลกระทบอยา่งสูงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
 Chui (1997) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ ากบัวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียน
และตามการรับรู้ของนักเรียน  ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู ้น ามีความสัมพันธ์  กับวิสัยทัศน์                   
ของผู ้บ ริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของนักเรียน  ซ่ึงเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน                        
กล่าวคือโรงเรียนท่ีมีผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูน้ าสูงก็จะมีวสิัยทศัน์สภาพบรรยากาศและการรับรู้ 
ของนกัเรียนสูงตามไปดว้ย  
 

2.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าใฝ่บริการกบัประสิทธิผลของโรงเรียน 
 อังคณ า ที ภู เวี ย ง  (2551) ได้ ศึ กษ าวิจัย เร่ืองความสั มพัน ธ์ ระหว่างภ าวะผู ้น า                          
การเป ล่ียนแปลงของผู ้บ ริหารกับ ทีมงาน ท่ี มีประสิท ธิผลของโรงเรียนอนุบาลเอกชน                                      
ในจังหวดัขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียน                         
อนุบาลเอกชนในจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ี มีค่าเฉ ล่ียสูงสุด                                   
คื อ  ก าร ระ บุ วิ สั ย ทั ศ น์  ด้ าน ท่ี มี ค่ า เฉ ล่ี ยต ่ า สุ ด  คื อ  ก าร เป็ น แบ บ อย่ า ง ท่ี เห ม าะส ม                                                  
2) ทีมงาน ท่ี มีประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวม                         
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อยู่ ใน ระดับม าก  ด้ าน ท่ี มี ค่ า เฉ ล่ี ย สู ง สุ ด คือความ เห็ นพ้อ งกัน  ด้ าน ท่ี มี ค่ า เฉ ล่ี ยต ่ า สุ ด                                        
คือ รูปแบบการท างาน ท่ีหลากหลาย 3) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัทีมงาน ท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในจงัหวดัขอนแก่นในระดบัสูง 
อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ี ระดบั .01 
 อัจช รา  ว รีฤท ธ์ิ  (2553)  ได้ ศึ กษ าวิ จัย เร่ือ งค วามสั มพัน ธ์ ระห ว่ างภ าวะผู ้น า                                         
การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1-3 ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้าราชการครูและและบุคลากร                 
ทางการศึกษา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน                            
โด ยด้ าน ท่ี มี ค่ า เฉ ล่ี ย สู ง สุ ด  คื อ  ด้ าน ก ารตั้ งค ว ามค าดห วังขอ งงาน ไว้สู ง  รอ งล งม า                                         
คือ ดา้นการสนบัสนุนเป็นรายบุคคล และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการกระตุน้ การใชปั้ญญา 
2) ขา้ราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมากทุกดา้น 
โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความสามารถในการปรับเปล่ียน และพฒันาโรงเรียน รองลงมา คือ 
ด้านความสามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด                     
คือ ด้านความสามารถ ในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น า                 
การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล ของโรงเรียน พบว่า มีความสัมพนัธ์กัน
ทางบวก ท่ีระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 องอาจ สิมแสน (2556 ) ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ผลการวิจยัพบวา่ 
1) ภาวะผู ้น าใฝ่บริการของผู ้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25                      
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ “มาก”                        
ทุกรายการ โดยเรียงล าดับค่าเฉ ล่ียสู งสุด ดังน้ี  ด้านการมองการณ์ ไกล การโน้มน้าวใจ                            
การรับผิดชอบดูแล การมุ่ งมั่นพัฒนาคน การตระหนักรู้ การสร้างว ัฒนธรรมการท างาน                                
การสร้างมโนทศัน์ การมีความรู้สึกร่วม และเห็นคุณค่าของผูอ่ื้น การรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
การกระตุน้ และให้ก าลงัใจผูอ่ื้น ตามล าดบั 2) ภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผล                        
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ              
“ป านกลาง” มี ความสั มพัน ธ์กัน ในท างบวก  อย่าง มี นั ยส าคัญท างส ถิ ติ  ท่ี ระดับ  .01                                    
3) ภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ไดแ้ก่ ดา้นการรับผิดชอบดูแล (X10) ดา้นการมุ่งมัน่พฒันาคน (X2) 
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ด้านการโน้มน้าวใจ (X8) และด้านการรับฟังความคิดเห็นของผู ้อ่ืน (X5) มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.73 ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ ร้อยละ 59.80 อย่างมีนัยส าคัญ                      
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 เพญ็ประภา สาริภา (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผู ้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยม ศึกษา เขต  19 ผลการวิจัย  พบว่า 1) ผู ้บ ริหารสถาน ศึกษามีภาวะผู ้น า เชิ งกลยุ ท ธ์                                  
โดยภาพรวม  อยู่ ใน ระดับม าก  เม่ื อพิ จารณ ารายด้าน  พบว่า  ทุ กด้านอยู่ ใน ระดับม าก                                
2)  โ ร ง เรี ย น มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  โด ย ภ าพ ร วม อ ยู่ ใ น ระ ดั บ ม าก  เม่ื อ พิ จ า รณ าร าย ด้ าน                                        
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดบัมาก 3) ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัประสิทธิผล ของโรงเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 
 



 
 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
  การวิจัย ในค ร้ัง น้ี ผู ้วิ จ ัย มุ่ ง ศึ กษ าความสั มพัน ธ์ ระหว่างภ าวะผู ้น าใ ฝ่บ ริก าร                     
ของผู ้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 เพื่อใหก้ารศึกษาในคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ ผูว้ิจยัไดก้  าหนด
วธีิการด าเนินวจิยัตามล าดบั ดงัน้ี 
  3.1 ขั้นตอนด าเนินการวจิยั 
  3.2 ระเบียบวธีิวจิยั 
 

3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวจิัย 
เพื่ อให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ เพื่ อให้การด าเนินงานเป็นไป                            

อยา่งมีระบบและระเบียบ ผูว้จิยัจึงก าหนดรายละเอียดการด าเนินการวจิยัไว ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 จดัเตรียมโครงการวิจยั เป็นการศึกษาปัญหา นิยามปัญหา ศึกษาเอกสาร   

และงานวิจัยท่ี เก่ียวกับการบริหาร และสร้างเคร่ืองมือพร้อมทั้ งทดสอบและปรับปรุงคุณภาพ                            
ของเคร่ืองมือ 

 ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินงานวิจยั เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือ ทดสอบ ปรับปรุง 
แก้ไขข้อบกพร่องของเคร่ืองมือ แล้วน าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง                              
แลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งท าการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและแปรผล      
การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจยั ผูว้ิจยัรวบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปขอ้คน้พบ
ท่ีไดจ้ากการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 

3.2 ระเบียบวธิีวจิัย 
เพื่อให้การด าเนินการวจิยับรรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยัไดก้  าหนดระเบียบวธีิวจิยั

ซ่ึงประกอบด้วยประชากร กลุ่มตวัอย่าง และขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ตวัแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือ                  
และการสร้างเคร่ืองมื อ การเก็บรวบรวมข้อมู ล การวิ เคราะห์ ข้อมู ล สถิ ติ ท่ี ใช้ ในการวิจัย                                              
ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกร  
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกอบด้วย  ผู ้บ ริห ารสถาน ศึกษ าจ าน วน  183 คน  และค รูผู ้ส อน จ าน วน  1,442 คน                       
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในปีการศึกษา 2557 รวมทั้ งส้ิน 
จ านวน 1,625 คน ( กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ขอ้มูล 10 มิถุนายน 2557 ) 
 กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ป ระกอบ ด้ ว ย  ผู ้บ ริห ารส ถ าน ศึ กษ า  จ าน วน  35 ค น  แล ะค รูผู ้ส อน จ าน วน  276 คน                           
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในปีการศึกษา 2557 รวมทั้ งส้ิน
จ านวน 311 คน มีขั้นตอนในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งและการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 1. ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) โดยใชก้ารเปิดตารางของ Krijcie & Morgan 
1970 อ้างถึ งใน  บุญชม ศรีสะอาด  (2543, หน้า  40) ซ่ึ งในงานวิจัยค ร้ังน้ี ใช้ก ลุ่มตัวอย่าง             
จ  านวน 311 คน 
 2. จ  าแนกกลุ่มตวัอย่างออกเป็นชั้นภูมิ (Stratetid Rundom Sampling) โดยจ าแนกตาม
ท่ีตั้ งของโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน และต าแหน่งหน้าท่ี ค  านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่าง           
ตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละชั้นภูมิ 
 3. สุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ให้ได้จ  านวน       
ท่ีครบตามสัดส่วนท่ีก าหนดไว ้ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 3.1 
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ตำรำงที ่3.1   แสดงจ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง สังกดัส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ 
   ประถมศึกษำเลย เขต 2 จ ำแนกตำมทีต่ั้งของโรงเรียน ขนำดของโรงเรียน 
   และต ำแหน่งหน้ำที ่ 
 

ที่ตั้งของ
โรงเรียน 

ประชำกรตำมขนำดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่ำงตำมขนำดโรงเรียน 
เลก็ กลำง ใหญ่ 

 
รวม 

เลก็ กลำง ใหญ่ 

 
รวม 

ต ำแหน่ง
หน้ำที่ 

ต ำแหน่ง
หน้ำที่ 

ต ำแหน่ง
หน้ำที่ 

ต ำแหน่ง
หน้ำที่ 

ต ำแหน่ง
หน้ำที่ 

ต ำแหน่ง
หน้ำที่ 

ครู
 

ผู้บ
ริห

ำร
 

ครู
 

ผู้บ
ริห

ำร
 

ครู
 

ผู้บ
ริห

ำร
 

ครู
 

ผู้บ
ริห

ำร
 

ครู
 

ผู้บ
ริห

ำร
 

ครู
 

ผู้บ
ริห

ำร
 

วงัสะพุง 199 37 201 16 138 12 603 38 7 39 3 26 2 115 

ภูกระดงึ 74 17 47 4 63 7 212 14 3 9 1 12 1 40 

ภูหลวง 33 9 82 7 31 4 166 6 2 16 1 6 1 32 

ผำขำว 56 15 131 12 66 5 285 11 3 25 2 13 1 55 

เอรำวณั 43 10 74 5 64 5 201 8 2 14 1 12 1 38 

หนองหิน 67 13 22 2 51 3 158 13 2 4 1 10 1 31 

รวม 472 101 557 46 413 36 1,625 90 19 107 9 79 7 311 

 
ท่ีมา : ( กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2            
ขอ้มูล 10 มิถุนายน 2557)  
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ท่ีผูว้ิจยัปรับปรุงข้ึนภายใตก้รอบแนวคิด
เชิงทฤษฎีท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ตอน         
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
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 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) สอบถามเก่ียวกับอ าเภอท่ีตั้ งของโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน       
และต าแหน่งหนา้ท่ี  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงาน                 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5  ระดับ  สอบถาม เก่ี ยวกับภาวะผู ้น าใ ฝ่บ ริก ารของผู ้บ ริห ารสถาน ศึกษ า                       
มีเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงัน้ี  
 5   หมายถึง  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าใฝ่บริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4   หมายถึง  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าใฝ่บริการอยูใ่นระดบัมาก 
 3   หมายถึง  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าใฝ่บริการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2   หมายถึง  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าใฝ่บริการอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1   หมายถึง  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าใฝ่บริการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)            
5 ระดบั สอบถามเก่ียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียน มีเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 5   หมายถึง  โรงเรียนมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4   หมายถึง  โรงเรียนมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัมาก 
 3   หมายถึง  โรงเรียนมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2   หมายถึง  โรงเรียนมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1   หมายถึง  โรงเรียนมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
  
 กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี มีรายละเอียด 
ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
 1. การสร้างแบบสอบถามตอนท่ี 1  
 การสร้างแบบสอบถามตอนท่ี 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ท่ีจะใช ้                 
เก็บขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัจึงก าหนดประเด็นสถานภาพทัว่ไป        
เป็ น  3 ป ระ เด็น  คือ  1) ท่ี ตั้ งของโรงเรียน  2) ต าแห น่ งหน้ า ท่ี ของผู ้ตอบแบบสอบถาม                                
และ 3) ขนาดของโรงเรียน แล้วก าหนดรายการ (List) ให้ผูต้อบตรวจสอบตามความเป็นจริง              
ของแต่ละคน ดงัน้ี  
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 ประเด็นค าถามท่ี 1 ท่ีตั้งของโรงเรียน ก าหนดรายการเป็นท่ีตั้งของโรงเรียน ในเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ  านวน 6 อ  าเภอ ได้แก่  อ าเภอวังสะพุง  อ าเภอภูกระดึง           
อ าเภอภูหลวง อ าเภอผาขาว อ าเภอหนองหิน และอ าเภอเอราวณั  
 ประเด็นค าถามท่ี 2 ต  าแหน่งหน้าท่ี ก าหนดรายการเป็น 2 รายการ ตามต าแหน่งหน้าท่ี
ของบุคลากรในโรงเรียน คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน 
 ประเด็นค าถามท่ี 3 ขนาดของโรงเรียน ก าหนดรายการให้ตรวจสอบเป็น 3 รายการ คือ 
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่  
 ( รายละเอียดแบบสอบถามตอนท่ี 1 ไดเ้สนอไวใ้นภาคผนวก ก ) 
 2. การสร้างแบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3  
 การสร้างแบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) ท่ีจะใช้เก็บขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และประสิทธิผลของโรงเรียน ไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี  
 1. การสร้างแบบสอบถาม  
  1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวกับภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียน 
  1.2 ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบข่ายในการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้อง      
ตามนิยามศพัท ์
  1.3 สร้างแบบสอบถามในการวิจยัตามกรอบแนวคิดและนิยามศพัท์เก่ียวกบัภาวะผูน้ า
ใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียน 
  1.4 น าร่างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและน าข้อเสนอแนะมาแก้ไข
ปรับปรุง 
 2. การตรวจสอบหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) 
  2.1 เสนอเคร่ืองมือต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content validity) และตรวจแกภ้าษา 
  2.2 หาความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง
ขอ้ค าถามกบันิยามศพัท ์(Index of Item objective congruence: IOC) 
  2.3 คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป เป็นแบบสอบถาม พิชิต ฤทธ์ิจรูญ 
(2544, หน้า 273) ซ่ึงแบบสอบถามน้ีมีค่า IOC ตั้ งแต่ 0.60 ถึง 1.00 ( ภาคผนวก ข ) ซ่ึงสรุปว่า                  
อยูใ่นเกณฑใ์ชไ้ดทุ้กขอ้ค าถาม 
  2.4 ตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข 
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 3. การตรวจสอบหาค่าความเท่ียง (Reliability) 
  3.1 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ  านวน 30 คน 
  3.2 น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู ้น าใฝ่บริการของผู ้บ ริหาร
สถ าน ศึ กษ าและป ระ สิ ท ธิผลของโรงเรียน  ไป ค าน วณ ห าค่ าคว าม เท่ี ย ง  (Reliability)                       
ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีการ
ของ  Cronbach ซ่ึ ง เกณฑ์ก าหนดว่าต้องมีค่ าตั้ งแต่  .70 ข้ึนไป บุญธรรม กิจปรีดาบ ริสุท ธ์ิ            
(2549 , หน้า  119) ซ่ึ งแบบสอบถามฉบับ น้ีพบว่ามีค่ าความเท่ี ยงรายด้านและรายตัวแปร                     
อยู่ระหว่าง 0.791 – 0.988 ( ภาคผนวก จ ) ซ่ึงสรุปว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ทุกตวัแปร  ดงัรายละเอียด                   
ตามตารางท่ี 3. 2 
ตำรำงที ่3.2  ค่ำควำมเทีย่งของแบบสอบถำมของตัวแปรภำวะผู้น ำใฝ่บริกำรของผู้บริหำร 
      สถำนศึกษำและประสิทธิผลของโรงเรียน 
 

ตัวแปร ค่ำควำมเทีย่ง 
ภาวะผูน้ าใฝ่บริการ .99 
 1. การฟัง  .95 
 2. การเห็นอกเห็นใจ  .93 
 3. การเยยีวยารักษา  .91 
 4. การตระหนกัรู้  .87 
 5. การโนม้นา้วใจ  .90 
 6. การสร้างมโนทศัน์  .93 
 7. การมองการณ์ไกล  .95 
 8. ความรับผดิชอบร่วมกนั  .93 
 9. การอุทิศตนเพื่อพฒันาบุคคล  .91 
 10. การสร้างชุมชน .93 
ประสิทธิผลของโรงเรียน .94 
 1. ความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง .85 
 2. ความสามารถในการพฒันานกัเรียนมีทศันคติทางบวก  .79 
 3. ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน .88 
 4. ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน .86 
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 3.3 ตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข 
 3.4 ตรวจสอบและจดัพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล    
กับก ลุ่มตัวอย่างต่อไป  สามารถเขียน เป็นแผนภาพขั้ นตอนการส ร้างเค ร่ืองมือการวิจัย                    
ไดด้งัภาพประกอบท่ี 2 ดงัน้ี 
 

ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3 

 
 
การสร้างแบบสอบถาม 

1.ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบข่ายในการสร้างแบบสอบถาม  
ใหส้อดคลอ้งตามนิยามศพัท ์
3.สร้างแบบสอบถามในการวจิยัตามกรอบแนวคิดและนิยามศพัท์ 
4.ตรวจสอบความถูกต้อง และน าร่างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย ์      
ท่ีปรึกษาและน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 

 
 
 
การตรวจสอบหาค่า
ความตรงเชิงเน้ือหา 

1.เสนอแบบสอบถามต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรง            
เชิงเน้ือหา (Content validity) 
2.ค  านวณหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ นิยามศัพท์  (Index of Item 
objective congruence : IOC) 
3.คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป 
4.ตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข  

 
 
 

การตรวจสอบ 
หาค่าความเท่ียง 

1.น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่             
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน 
2.ค  านวณหาค่าความเท่ียง (Reliability)โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient Method) ตามวธีิการของ Cronbach 
3.ตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข 
4.ตรวจสอบความถูกตอ้งและจดัพิมพเ์อกสารฉบบัสมบูรณ์ 

 
ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
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 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลการวิจยัจากบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั
มหามกุฏ ราชวิทยาลัย  วิท ยาเขตศ รีล้านช้ าง  เพื่ อขออนุญ าตและขอความอนุ เคราะ ห์                       
จากผูอ้  านวยการส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
 2. ผู ้วิจ ัยส่งแบบสอบถามโดยทางไปรษณีย์ และขอความอนุเคราะห์ให้ตอบกลับ      
ภายใน 3 สัปดาห์ และแบบสอบถามบางส่วนผูว้จิยัไดเ้ดินทางไปเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง  
 3. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์      
ของแบบสอบถามทุกชุดหลังเก็บรวบรวมข้อมูลและน าแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูล               
ในขั้นตอนต่อไป 
 กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูว้จิยัจะด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลและตรวจสอบความถูกตอ้ง
แลว้ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป โดยด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ตามล าดบั ดงัน้ี 
 1. ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม สถิติ ท่ี ใช้  ได้แก่  ค่ าความ ถ่ี             
และค่าร้อยละ 
 2. ระดบัภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)           
โดยก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี บุญชม ศรีสะอาด (2535 , หนา้ 100) 
 4.51 - 5.00  หมายถึง  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าใฝ่บริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 3.51 - 4.50  หมายถึง  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าใฝ่บริการอยูใ่นระดบัมาก 
 2.51 - 3.50  หมายถึง   ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าใฝ่บริการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1.51 - 2.50  หมายถึง  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าใฝ่บริการอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1.00 - 1.50  หมายถึง  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าใฝ่บริการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3. ระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 2 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยก าหนดเกณฑ ์        
การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี บุญชม ศรีสะอาด (2535 , หนา้ 100)   

4.51 - 5.00  หมายถึง  โรงเรียนมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด               
3.51 - 4.50  หมายถึง  โรงเรียนมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัมาก 

 2.51 - 3.50  หมายถึง  โรงเรียนมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 1.51 - 2.50  หมายถึง  โรงเรียนมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบันอ้ย  
 1.00 - 1.50  หมายถึง   โรงเรียนมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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 4. ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วิเคราะห์โดยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
โดยก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี พิชิต ฤทธ์ิจ ารูญ (2547, หนา้ 283) 
 r มีค่า มากกวา่ 0.90  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก  
 r มีค่า 0.70 - 0.90  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์กนัสูง 
 r มีค่า 0.30 – 0.69  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์กนัปานกลาง   
 r มีค่า นอ้ยกวา่ 0.30  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์กนัต ่า 
 r มีค่า 0      หมายถึง  ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
 r มีค่า 1     หมายถึง  มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสมบูรณ์  
 r มีค่าเป็น บวก   หมายถึง  ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั 
 r มีค่าเป็น ลบ   หมายถึง  ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางผกผนักนั 
 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดป้ระมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) มีดงัน้ี 
 1. ความถ่ี (Frequency) 
 2. ค่าร้อยละ (Percentage) 
 3. ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 4. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สถิติอา้งอิง ( Inferential statistics) มีดงัน้ี 
 1.ทดสอบค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์ของเพี ย ร์สัน  (Pearson ’s Product Moment 
Correlation Coefficient)  



 บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าใฝ่บริการ        
ของผู ้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี 
 4.1 สัญลกัษณ์ทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับภาวะผู ้น าใฝ่บริการของผู ้บริหารสถานศึกษา       
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 4.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 4.5 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล เก่ียวกับความสัมพัน ธ์ระหว่างภาวะผู ้น าใฝ่บ ริการ               
ของผู ้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 
 

4.1 สัญลกัษณ์ทางสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  การวิ เคราะห์ข้อมูลในคร้ังน้ี  เพื่ อให้สะดวกและเข้าใจตรงกันในการน าเสนอ                
ผลการวเิคราะห์และการแปลความหมาย ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 x   แทน คะแนนเฉล่ีย ( Mean ) 
 S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) 
 N  แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  
 r  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
 S  แทน ภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 S1  แทน การฟัง 
 S2  แทน การเห็นอกเห็นใจ 
 S3  แทน การเยยีวยารักษา 
 S4  แทน การตระหนกัรู้ 
 S5  แทน การโนม้นา้วใจ 
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 S6  แทน การสร้างมโนทศัน์ 
 S7  แทน การมองการณ์ไกล 
 S8  แทน ความรับผดิชอบร่วมกนั 
 S9  แทน การอุทิศตนเพื่อพฒันาบุคคล 
 S10  แทน การสร้างชุมชน 
 E  แทน ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 E1  แทน ความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
 E2  แทน ความสามารถในการพฒันานกัเรียนมีทศันคติทางบวก 
 E3  แทน ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน 
 E4  แทน ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2         
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 311 คน สามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา              
ได้  311 ฉบับ  คิด เป็น ร้อยละ 100 ของก ลุ่มตัวอย่าง ผู ้วิจ ัยได้สอบถามสถานภาพทั่วไป                 
ของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับ ท่ีตั้ งของโรงเรียน  ต าแหน่งหน้าท่ี  และขนาดของโรงเรียน        
ผลการวเิคราะห์ปรากฏดงัตารางท่ี 4.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 
ตารางที ่4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  ร้อยละ 
 1.ท่ีตั้งของโรงเรียน   
           วงัสะพุง 115 36.98 
           ภูกระดึง 40 12.86 
           ภูหลวง 32 10.29 
           ผาขาว 55 17.68 
           เอราวณั 38 12.22 
           หนองหิน 31 9.97 

รวม 311 100.00 
 2.ต าแหน่งหนา้ท่ี   
           ผูบ้ริหารสถานศึกษา 35 11.25 
           ครูผูส้อน 276 88.75 

รวม 311 100.00 
 3.ขนาดของโรงเรียน   
          โรงเรียนขนาดเล็ก  
          (นกัเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา) 

 
109 

 
35.05 

          โรงเรียนขนาดกลาง  
          ( นกัเรียนตั้งแต่ 121 - 300 คน ) 

 
116 

 
37.30 

          โรงเรียนขนาดใหญ่  
          (นกัเรียนตั้งแต่ 301 คน ข้ึนไป) 

 
86 

 
27.65 

รวม 311 100.00 
 
  จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติังานในโรงเรียนเขตอ าเภอวงัสะพุง 
มากท่ีสุด  จ  านวน  115  คน  คิดเป็นร้อยละ 36.98  รองลงมา  คือ  อ าเภอผาขาว  จ านวน 55  คน   
คิดเป็นร้อยละ  17.68  อ าเภอภูกระดึง  จ  านวน  40  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.86  อ าเภอเอราวณั 
จ านวน  38  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.22  อ าเภอภูหลวง  จ านวน  32  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.29     
และอ าเภอหนองหิน  จ านวน  31  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.97  ตามล าดบั  
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 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อน  จ านวน  276  คน  คิดเป็นร้อยละ  88.75 
และเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง  จ านวน  116  คน      
คิดเป็นร้อยละ 37.30 รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน  109  คน คิดเป็นร้อยละ 35.05 
และโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 27.65 ตามล าดบั  
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ระดับภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงาน     
      เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 ผู ้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล เก่ียวกับภาวะผู ้น าใฝ่บ ริการของผู ้บ ริหารสถานศึกษา            
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  2  ทั้ ง  10  ด้าน  วิเคราะห์ข้อมูล           
โดยการค านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลปรากฏ     
ดงัตารางท่ี 4.2 

 
ตารางที ่4.2 ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา       
                    สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวม และรายด้าน 
  

รายการ   S.D. แปลผล 
1. การฟัง 4.08 .59 มาก 
2. การเห็นอกเห็นใจ 4.11 .64 มาก 
3. การเยยีวยารักษา 4.11 .63 มาก 
4. การตระหนกัรู้ 4.10 .60 มาก 
5. การโนม้นา้วใจ  4.06 .62 มาก 
6. การสร้างมโนทศัน์ 4.10 .66 มาก 
7. การมองการณ์ไกล 4.09 .63 มาก 
8. ความรับผดิชอบร่วมกนั 4.04 .63 มาก 
9. การอุทิศตนเพื่อพฒันาบุคคล 4.18 .67 มาก 
10. การสร้างชุมชน 4.15 .69 มาก 

รวม 4.10 .56 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าใฝ่บริการ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.10 , S.D. = .56) เม่ื อพิ จารณ ารายด้าน  ทุ กด้านอยู่ ใน ระดับมาก                
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ด้านการอุทิศตนเพื่อพฒันาบุคคล มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด   
( x  = 4.18, S.D. = .67 )  ร อ ง ล ง ม า  คื อ  ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง ชุ ม ช น  ( x  = 4.15, S.D. = .69)                      
และด้านการเยียวยารักษา ( x  = 4.11, S.D. = .63) ตามล าดับ  ส่วนด้านท่ี มีค่ าเฉ ล่ียต ่ าท่ี สุด          
ไดแ้ก่ ดา้นความรับผดิชอบร่วมกนั ( x  = 4.04, S.D. = .63 ) 
 
ตารางที ่4.3   ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา  
                        สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
 ด้านที ่1 การฟังโดยภาพรวม 
 

รายการ  S.D. แปลผล 
1. ผูบ้ริหารรับฟังการพูดแสดงความคิดเห็นของครู 
    ดว้ยความตั้งใจ 

 
4.09 

 
.67 

 
มาก 

2. ผูบ้ริหารเปิดใจยอมรับฟังปัญหาของครูดว้ยใจท่ีเปิดกวา้ง 4.09 .68 มาก 

3. ผูบ้ริหารตั้งใจรับฟังค าพูดของครูทุกเร่ืองดว้ยจิตใจ  
    ท่ีเป็นกลาง 

 
4.05 

 
.68 

 
มาก 

4. ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้ครูแสดงความคิดเห็นร่วมกนั  
    เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจในการพฒันาโรงเรียน 

 
4.08 

 
.73 

 
มาก 

รวม 4.08 .59 มาก 
 
  จากตารางท่ี  4.3 พบว่า ผู ้บ ริหารสถานศึกษามีภาวะผู ้น าใ ฝ่บ ริการด้านการฟั ง              
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.08 , S.D. = .59) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ          
อยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ขอ้ 1 ผูบ้ริหารรับฟังการพูดแสดงความคิดเห็นของครู
ด้วยความตั้ งใจ ( x  = 4.09, S.D. = .67) รองลงมา คือ ข้อ 2 ผู ้บริหารเปิดใจยอมรับฟังปัญหา        
ของครูดว้ยใจท่ีเปิดกวา้ง ( x  = 4.09, S.D. = .68) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ขอ้ 3 ผูบ้ริหารตั้งใจ
รับฟังค าพูดของครูทุกเร่ืองดว้ยจิตใจท่ีเป็นกลาง ( x  = 4.05, S.D. = .68) 
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ตารางที ่4.4  ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
                      ด้านที ่2 การเห็นอกเห็นใจ โดยภาพรวม 
 

รายการ  S.D. แปลผล 
5. ผูบ้ริหารรับรู้และเขา้ใจความรู้สึกของครู 4.09 .78 มาก 
6. ผูบ้ริหารยอมรับและเคารพในความเป็นตวัของตวัเอง  
    ของครู 

 
4.13 

 
.73 

 
มาก 

7. ผูบ้ริหารมีทศันคติท่ีดีต่อครูในโรงเรียน 4.22 .72 มาก 
8. ผูบ้ริหารยอมรับความผดิพลาดของครูและใหโ้อกาส 
    ดว้ยความเห็นอกเห็นใจของครู 

 
3.99 

 
.81 

 
มาก 

รวม 4.11 .64 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าใฝ่บริการดา้นการเห็นอกเห็นใจ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.11, S.D. = .64 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ          
อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ี สุด คือ ข้อ 7 ผู ้บ ริหารมีทัศนคติท่ีดีต่อครูในโรงเรียน              
( x  = 4.22, S.D. = .72 ) รองลงมา คือ ขอ้ 6 ผูบ้ริหารยอมรับและเคารพในความเป็นตวัของตวัเอง
ของค รู  ( x  = 4.13, S.D. = .73 )  ส่ วนข้อ ท่ี มี ค่ า เฉ ล่ี ยต ่ า ท่ี สุ ด  คื อ  ข้อ  8 ผู ้บ ริห ารยอม รับ                
ความผดิพลาดของครูและใหโ้อกาสดว้ยความเห็นอกเห็นใจของครู ( x  = 3.99, S.D. = .81 )  
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ตารางที ่4.5  ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
ด้านที ่3 การเยยีวยารักษา โดยภาพรวม 

 
รายการ  S.D. แปลผล 

9.   ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูเกิดความเขม็แขง็ในดา้นร่างกาย 4.09 .70 มาก 
10. ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูเกิดความเขม็แขง็ในดา้นจิตใจ 4.04 .76 มาก 
11. ผูบ้ริหารใหค้  าปรึกษาเม่ือครูประสบปัญหา  
      เพื่อใหป้ราศจากความกงัวลต่างๆ 

 
4.13 

 
.75 

 
มาก 

12. ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูเกิดการเปล่ียนแปลงตนเอง 
      ในทางท่ีดี 

 
4.16 

 
.74 

 
มาก 

รวม 4.11 .63 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าใฝ่บริการดา้นการเยียวยารักษา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.11, S.D. = .63) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ           
อยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ขอ้ 12 ผูบ้ริหารกระตุน้ให้ครูเกิดการเปล่ียนแปลงตนเอง
ในทางท่ีดี ( x  = 4.16, S.D. = .74) รองลงมา คือ ขอ้ 11 ผูบ้ริหารให้ค  าปรึกษาเม่ือครูประสบปัญหา
เพื่ อให้ปราศจากความกังวลต่างๆ ( x  = 4.13, S.D. = .75) ส่วนข้อ ท่ี มีค่ าเฉ ล่ียต ่ า ท่ี สุด  คือ                
ขอ้ 10 ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูเกิดความเขม็แขง็ในดา้นจิตใจ ( x  = 4.04 , S.D. = .76 )  
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ตารางที ่4.6  ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
ด้านที ่4 การตระหนักรู้ โดยภาพรวม 

 
รายการ  S.D. แปลผล 

13. ผูบ้ริหารยอมรับในขอ้จ ากดัและขอ้ผดิพลาดของตน 4.17 .65 มาก 

14. ผูบ้ริหารสามารถประเมินตนเองก่อนตดัสินใจกระท า 
      หรือแสดงพฤติกรรมต่างๆ 

 
4.08 

 
.73 

 
มาก 

15. ผูบ้ริหารไตร่ตรองปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ก่อนตดัสินใจ 
      อยา่งรอบคอบ 

 
4.05 

 
.70 

 
มาก 

16. ผูบ้ริหารต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลาและสามารถปรับตนได ้
      ตามสถานการณ์ 

 
4.10 

 
.78 

 
มาก 

รวม 4.10 .60 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าใฝ่บริการด้านการตระหนักรู้  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.10 , S.D. = .60 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ         
อยู่ในระดับมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ข้อ 13 ผูบ้ริหารยอมรับในขอ้จ ากัดและขอ้ผิดพลาด   
ข อ งต น  ( x  = 4.17, S.D. = .65 )  ร อ งล งม า  คื อ  ข้ อ  16 ผู ้บ ริห าร ต่ื น ตั ว อ ยู่ ต ล อ ด เว ล า                            
และสามารถปรับตนได้ตามสถานการณ์ ( x  = 4.10, S.D. = .78 ) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ           
ขอ้ 15 ผูบ้ริหารไตร่ตรองปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนก่อนตดัสินใจอยา่งรอบคอบ ( x  = 4.05, S.D. = .70 )  
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ตารางที ่4.7  ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
ด้านที ่5 การโน้มน้าวใจ โดยภาพรวม 

 
รายการ  S.D. แปลผล 

17. ผูบ้ริหารมีทกัษะในการพูดจูงใจครูใหป้ฏิบติัตาม 
      ดว้ยความเตม็ใจ 

 
4.11 

 
.70 

 
มาก 

18. ผูบ้ริหารสร้างแรงบนัดาลใจใหค้รูท าภารกิจต่างๆ 
      ใหบ้รรลุผลส าเร็จ 

 
4.00 

 
.77 

 
มาก 

19. ผูบ้ริหารพยายามใหค้วามเช่ือใจ แทนการบงัคบัใหผู้อ่ื้น 
      ปฏิบติัตาม 

 
4.04 

 
.74 

 
มาก 

20. ผูบ้ริหารใชก้ารโนม้นา้วจูงใจครูในการปฏิบติังาน 
      มากกวา่การบงัคบัใหค้รูท าอยา่งท่ีตนเองตอ้งการ 

 
4.06 

 
.71 

 
มาก 

รวม 4.06 .62 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าใฝ่บริการด้านการโน้มน้าวใจ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.06 , S.D. = .62 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ         
อยู่ในระดับมาก  ข้อ ท่ี มีค่ าเฉ ล่ียสู งท่ี สุด  คือ  ข้อ  17 ผู ้บ ริหารมีทักษะในการพู ด จูงใจค รู                    
ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามด้ วยความ เต็ ม ใจ  ( x  = 4.11, S.D. = .70 ) รองลงม า  คื อ  ข้อ  20 ผู ้บ ริห าร                     
ใช้การโน้มน้าวจูงใจครูในการปฏิบัติงานมากกว่าการบังคับให้ครูท าอย่างท่ีตนเองต้องการ           
( x  = 4.06, S.D. = .71 ) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าท่ี สุด คือ ข้อ 18 ผู ้บ ริหารสร้างแรงบันดาลใจ           
ใหค้รูท าภารกิจต่างๆใหบ้รรลุผลส าเร็จ    ( x  = 4.00 , S.D. = .77 )  
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ตารางที ่4.8  ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
ด้านที ่6 การสร้างมโนทศัน์ โดยภาพรวม 

 
รายการ  S.D. แปลผล 

21. ผูบ้ริหารใชส้ถานการณ์ท่ีเป็นจริงในปัจจุบนัสร้างภาพ 
      อนาคตของโรงเรียน 

 
4.08 

 
.72 

 
มาก 

22. ผูบ้ริหารร่วมก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
      ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
4.10 

 
.81 

 
มาก 

23. ผูบ้ริหารสามารถอธิบายถึงจุดมุ่งหมายและทิศทาง  
      ในอนาคตของสถานศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
4.00 

 
.73 

 
มาก 

24. ผูบ้ริหารมีความคิดในการพฒันาหน่วยงาน  
      ตามล าดบัความส าคญั 

 
4.18 

 
.82 

 
มาก 

รวม 4.10 .66 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าใฝ่บริการดา้นการสร้างมโนทศัน์ 
โดยภาพรวมอยู่ ใน ระดับ ม าก  ( x  = 4.10 , S.D. = .66 ) เม่ื อพิ จารณ าเป็น รายข้อ  พบว่ า                    
ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ข้อ 24 ผู ้บริหารมีความคิดในการพัฒนา   
หน่วยงานตามล าดบัความส าคญั ( x  = 4.18, S.D. = .82 ) รองลงมา คือ ขอ้ 22 ผูบ้ริหารร่วมก าหนด
เป้าหมายในการท างานได้อย่างชัดเจน ( x  = 4.10, S.D. = .81 ) ส่วนข้อท่ี มีค่าเฉล่ียต ่ าท่ี สุด            
คือ ข้อ 23 ผู ้บ ริหารสามารถอธิบายถึงจุดมุ่ งหมายและทิศทางในอนาคตของสถานศึกษา                
ไดอ้ยา่งชดัเจน  ( x  = 4.00 , S.D. = .73 )  
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ตารางที ่4.9  ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
ด้านที ่7 การมองการณ์ไกล โดยภาพรวม 

 
รายการ  S.D. แปลผล 

25. ผูบ้ริหารก าหนดทิศทางการท างานโดยเรียนรู้จาก 
      ประสบการณ์ท่ีผา่นมา 

 
4.06 

 
.69 

 
มาก 

26. ผูบ้ริหารสามารถวเิคราะห์ความเป็นจริงในปัจจุบนั  
      และแนวโนม้ของสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

 
4.08 

 
.75 

 
มาก 

27. ผูบ้ริหารเขา้ใจทิศทางในการปฏิบติังาน 4.09 .75 มาก 
28. ผูบ้ริหารมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 4.09 .77 มาก 

รวม 4.09 .63 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าใฝ่บริการ ดา้นการมองการณ์ไกล 
โดยภาพรวมอยู่ ใน ระดับ ม าก  ( x  = 4.09, S.D. = .63 ) เม่ื อพิ จารณ า เป็ น รายข้อ  พบว่ า                    
ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ขอ้ 27 ผูบ้ริหารเขา้ใจทิศทางในการปฏิบติังาน  
( x  = 4.09, S.D. = .75)  รอ งล งม า  คื อ  ข้ อ  28 ผู ้บ ริห าร มี แ รง จู ง ใ จ  ใน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน                        
( x  = 4.09, S.D. = .77 ) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ขอ้ 25 ผูบ้ริหารก าหนดทิศทางการท างาน
โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผา่นมา ( x  = 4.06 , S.D. = .69 )  
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ตารางที ่4.10  ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
ด้านที ่8 ความรับผดิชอบร่วมกนั โดยภาพรวม 

 
รายการ  S.D. แปลผล 

29. ผูบ้ริหารมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสนิทสนมคุน้เคย 
      กบัครู 

 
4.09 

 
.69 

 
มาก 

30. ผูบ้ริหารกระท าตนใหเ้ป็นประโยชน์ เพื่อตอบสนอง 
      ความตอ้งการของครู 

 
4.01 

 
.73 

 
มาก 

31. ผูบ้ริหารจดัสรรทรัพยากรและสวสัดิการตาม 
      ความตอ้งการของครู 

 
3.96 

 
.83 

 
มาก 

32. ผูบ้ริหารพร้อมจะรับผดิชอบการท างานของครู 4.09 .73 มาก 
รวม 4.04 .63 มาก 

 
  จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าใฝ่บริการดา้นความรับผิดชอบ
ร่วมกัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.04 , S.D. = .63 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า       
ทุ ก ข้ อ อ ยู่ ใ น ระ ดั บ ม าก  ข้ อ ท่ี มี ค่ า เฉ ล่ี ย สู ง ท่ี สุ ด  คื อ  ข้ อ  29 ผู ้บ ริห าร มี พ ฤ ติ ก รรม                                     
ท่ีแสดงถึงความสนิทสนมคุ้นเคยกับครู ( x  = 4.09, S.D. = .69 ) รองลงมา คือ ข้อ 32 ผูบ้ริหาร           
พร้อมจะรับผิดชอบการท างานของครู ( x  = 4.09, S.D. = .73 ) ส่วนข้อท่ี มีค่าเฉ ล่ียต ่ าท่ี สุด                      
คื อ  ข้ อ  31 ผู ้บ ริ ห าร จัด ส รรท รัพ ย าก ร  แ ล ะส วัส ดิ ก ารต าม ค ว าม ต้ อ งก ารข อ งค รู                                
( x  = 3.96 , S.D. = .83 )  
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ตารางที ่4.11  ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
ด้านที ่9 การอุทศิตนเพ่ือพฒันาคน โดยภาพรวม 

 
รายการ  S.D. แปลผล 

33. ผูบ้ริหารแสดงออกใหเ้ห็นถึงคุณค่า ความเช่ือ 
      ในความสามารถของครู 

 
4.15 

 
.75 

 
มาก 

34. ผูบ้ริหารมอบหมายงานและความรับผดิชอบ 
      ตามความถนดัของครู 

 
4.16 

 
.80 

 
มาก 

35. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูเขา้รับการอบรม เพื่อพฒันาความรู้  
      และทกัษะในการปฏิบติังาน 

 
4.17 

 
.76 

 
มาก 

36. ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
      ซ่ึงกนัและกนั 

 
4.21 

 
.73 

 
มาก 

รวม 4.18 .67 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าใฝ่บริการด้านการอุทิศตน     
เพื่อพัฒนาคน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.18 , S.D. = .67 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ    
พบว่า  ทุ กข้ออยู่ ใน ระดับมาก  ข้อ ท่ี มี ค่ า เฉ ล่ี ย สู ง ท่ี สุ ด  คื อ  ข้อ  36 ผู ้บ ริห ารสนับส นุน                        
ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ( x  = 4.21, S.D. = .73) รองลงมา คือ ข้อ 35 ผูบ้ริหาร
ส่ ง เส ริ ม ให้ ค รู เข้ า รั บ ก ารอบ รม  เพื่ อ พัฒ น าค ว าม รู้ แ ล ะทั ก ษ ะ ใน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน                                
( x  = 4.17, S.D. = .76 ) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ขอ้ 33 ผูบ้ริหารแสดงออกให้เห็นถึงคุณค่า 
ความเช่ือในความสามารถของครู ( x  = 4.15 , S.D. = .75 )  
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ตารางที ่4.12  ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
  ด้านที ่10 การสร้างกลุ่มชน โดยภาพรวม 

 
รายการ  S.D. แปลผล 

37. ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการท างาน โดยใหค้รูทุกคน 
      เอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั 

 
4.16 

 
.72 

 
มาก 

38. ผูบ้ริหารมีการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 4.09 .76 มาก 
39. ผูบ้ริหารสร้างความตระหนกัใหค้รูมีความเท่าเทียม  
      และความสามคัคีกนั 

 
4.15 

 
.84 

 
มาก 

40. ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูมีการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั  4.19 .79 มาก 
รวม 4.15 .69 มาก 

 
  จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าใฝ่บริการดา้นการสร้างกลุ่มชน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.15 , S.D. = .69 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ         
อยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ขอ้ 40 ผูบ้ริหารกระตุน้ให้ครูมีการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
( x  = 4.19, S.D. = .79)  รอ งล งม า  คื อ  ข้อ  37 ผู ้บ ริห ารส ร้ างบ รรย าก าศ ใน ก ารท าง าน                                
โดยให้ครูทุกคนเอาใจใส่ ซ่ึงกันและกัน ( x  = 4.16, S.D. = .72 ) ส่วนข้อท่ี มีค่าเฉล่ียต ่ าท่ี สุด            
คือ ขอ้ 38 ผูบ้ริหารมีการก าหนดเป้าหมายในการท างาน ( x  = 4.09 , S.D. = .76 )  
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4.4   ผลการวเิคราะห์ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  
        ประถมศึกษาเลย เขต 2 
 ผูว้ิจยัได้รวบรวมขอ้มูลท่ีบ่งบอกถึงระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงาน   
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ทั้ง 4 ด้าน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการค านวณหาค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลปรากฏดงัตารางท่ี 4.13  
 
ตารางที ่4.13  ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย  
  เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

รายการ  S.D. แปลผล 
1. ความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ 
    ทางการเรียนสูง 

 
4.12 

 
.62 

 
มาก 

2. ความสามารถในการพฒันานกัเรียนมีทศันคติทางบวก 4.25 .55 มาก 
3. ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน 4.37 .63 มาก 
4. ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน 4.37 .57 มาก 

รวม 4.28 .53 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.28 , S.D. = .53 ) เม่ือพิจารณา         
รายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านท่ี มีค่ าเฉ ล่ียสูงท่ี สุด คือ ด้านความสามารถ                  
ในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ( x  = 4.37, S.D. = .57 ) รองลงมา คือ ด้านความสามารถ            
ในการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียน  ( x  = 4.37, S.D. = .63 ) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าท่ีสุด         
คือ ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ( x  = 4.12 , S.D. = .62 )  
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ตารางที ่4.14  ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านักงาน 
 เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านความสามารถในการผลตินักเรียน  
 ทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง จ าแนกเป็นรายข้อและโดยภาพรวม 
 

รายการ  S.D. แปลผล 
1. โรงเรียนใหก้ารสนบัสนุน เพือ่พฒันาการจดัการเรียน  
     การสอนใหมี้คุณภาพและบรรลุผลตามวตัถุประสงค ์

 
3.99 

 
.65 

 
มาก 

2. โรงเรียนมีการจดัท าและพฒันาส่ือนวตักรรม 4.08 .79 มาก 
3. โรงเรียนมีการจดับรรยากาศและทรัพยากรอยา่งเหมาะสม 4.07 .88 มาก 
4. นกัเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
    อยูใ่นระดบัดี สามารถศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

 
4.30 

 
.74 

 
มาก 

5. โรงเรียนไดรั้บรางวลัดา้นวชิาการจากการส่งนกัเรียน  
     เขา้ประกวด 

 
4.13 

 
.72 

 
มาก 

รวม 4.12 .62 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ประสิทธิผลของโรงเรียนดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียน
ท่ี มี ผลสั มฤท ธ์ิท างการ เรียน สู ง  โดยภาพรวมอยู่ ใน ระดับม าก  ( x  = 4.12 , S.D. = .62 )                  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 2 อนัดบัแรก คือ ขอ้ 4 
นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับดี สามารถศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนได ้      
( x  = 4.30 , S.D. = .74 )  ร อ ง ล ง ม า  คื อ  ข้ อ  5 โ ร ง เรี ย น ไ ด้ รั บ ร า ง ว ัล ด้ า น วิ ช า ก า ร                             
จากการส่งนักเรียนเข้าประกวด ( x  = 4.13, S.D. = .72 ) ตามล าดับ  ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด      
คือ ข้อ 1 โรงเรียนให้การสนับสนุน เพื่อพฒันาการจดัเรียนการสอนให้มีคุณภาพและบรรลุผล    
ตามวตัถุประสงค ์( x  = 3.99 , S.D. = .65 ) 
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ตารางที ่4.15  ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านักงาน  
   เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านความสามารถในการพฒันานักเรียน 
   มีทศันคติทางบวก จ าแนกเป็นรายข้อและโดยภาพรวม 
 

รายการ  S.D. แปลผล 
6.   ผูบ้ริหารและครูมีการด าเนินงานดา้นการบริหาร 4.14 .75 มาก 
7.   ผูบ้ริหารและครูมีการอบรมสั่งสอนนกัเรียน 
      ใหเ้ป็นคนท่ีมีคุณลกัษณะท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

 
4.19 

 
.69 

 
มาก 

8.   ผูบ้ริหารและครูแนะน าใหน้กัเรียนแสดงความรู้สึกและ 
      แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีพึงประสงคข์องสังคม 

 
4.08 

 
.89 

 
มาก 

9.   ผูบ้ริหารและครูแนะน าใหน้กัเรียนรู้จกัพฒันาตนเอง 4.41 .64 มาก 
10. ผูบ้ริหารและครูกระตุน้ใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดี 
      ต่อการศึกษาเล่าเรียน 

 
4.42 

 
.67 

 
มาก 

รวม 4.25 .55 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนด้านความสามารถในการพัฒนา
นักเรียนมีทศันคติทางบวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.25 , S.D. = .55 ) เม่ือพิจารณา   
เป็นรายข้อ  พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อ ท่ี มีค่าเฉล่ียสูงท่ี สุด 2 อันดับแรก คือ ข้อ 10       
ผูบ้ริหารและครูกระตุ้นให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาเล่าเรียน ( x  = 4.42 , S.D. = .67 ) 
รองลงมา คือ ขอ้ 9 ผูบ้ริหารและครูแนะน าให้นักเรียนรู้จกัพฒันาตนเอง  ( x  = 4.41 , S.D. = .64 ) 
ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ขอ้ 8 ผูบ้ริหารและครูแนะน าให้นกัเรียนแสดงความรู้สึก
และแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีพึงประสงคข์องสังคม ( x  = 4.08 , S.D. = .89 )  
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ตารางที ่4.16  ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านักงาน 
   เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านความสามารถในการปรับเปลีย่น  
    และพฒันาโรงเรียน จ าแนกเป็นรายข้อและโดยภาพรวม 
 

รายการ  S.D. แปลผล 
11. ผูบ้ริหารและครูร่วมกนัพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร 
      ใหมี้ความกา้วหนา้ทนักบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป 

 
4.40 

 
.67 

 
มาก 

12. ผูบ้ริหารและครูร่วมกนัน าแนวคิด นวตักรรม เทคโนโลย ี
      ใหม่ๆ มาช่วยในการวางแผนปรับเปล่ียนพฒันาการ 
      บริหารและการเรียนการสอน  

 
 

4.36 

 
 

.78 

 
 

มาก 
13. ผูบ้ริหารและครูร่วมกนัน าผลการทดสอบของนกัเรียน 
      มาเป็นขอ้มูลในการวางแผนพฒันานกัเรียน 

 
4.40 

 
.73 

 
มาก 

14. ผูบ้ริหารและครูจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้ง 
      ตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

 
4.31 

 
.78 

 
มาก 

15. ผูบ้ริหารและครูร่วมกนัพฒันา ใหน้กัเรียนมีช่ือเสียง 
      สามารถแข่งขนักบัโรงเรียนอ่ืนได ้

 
4.37 

 
.72 

 
มาก 

รวม 4.37 .63 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนดา้นความสามารถในการปรับเปล่ียน
และพัฒนาโรงเรียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.37 , S.D. = .63 ) เม่ือพิ จารณา              
เป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 2 อนัดบัแรก คือ ขอ้ 11 ผูบ้ริหาร
และครูร่วมกนัพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรให้มีความกา้วหน้าทนักบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป 
( x  = 4.40, S.D. = .67 ) รองลงมา คือ  ข้อ  13 ผู ้บ ริห ารและค รูร่วมกันน าผลการทดสอบ               
ของนักเรียนมาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนานักเรียน  ( x  = 4.40 , S.D. = .73 ) ตามล าดับ      
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าท่ี สุด คือ ข้อ 14 ผู ้บ ริหารและครูจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง            
ตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ( x  = 4.31, S.D. = .78 )  
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ตารางที ่4.17  ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านักงาน 
   เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ภายในโรงเรียน จ าแนกเป็นรายข้อและโดยภาพรวม 
 

รายการ  S.D. แปลผล 
16. ผูบ้ริหารและครูร่วมมือกนัแกปั้ญหาดา้นการเรียนการสอน 
      ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโรงเรียน 

 
4.42 

 
.65 

 
มาก 

17. ผูบ้ริหารและครูร่วมมือกนัแกปั้ญหาดา้นการปกครอง  
      ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 
4.37 

 
.67 

 
มาก 

18. ผูบ้ริหารและครูร่วมมือกนัพฒันานกัเรียน  
      จนประสบความส าเร็จ 

 
4.40 

 
.67 

 
มาก 

19. ผูบ้ริหารและครูร่วมมือกนัพฒันานกัเรียน 
      ใหเ้ป็นท่ียอมรับจากชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
4.34 

 
.70 

 
มาก 

20. ผูบ้ริหารและครูร่วมมือกนัพฒันานกัเรียน 
      ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโรงเรียน 

 
4.32 

 
.69 

 
มาก 

รวม 4.37 .57 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.37 , S.D. = .57 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 2 อันดับแรก คือ ข้อ 16 ผูบ้ริหารและครู  
ร่ วม มื อ กัน แก้ ปั ญ ห าด้ าน ก าร เรี ยน ก ารส อน ให้ บ รร ลุ ว ัต ถุ ป ระส งค์ ข อ งโรง เรี ยน                              
( x  = 4.42 , S.D. = .65 ) รองลงมา คือ  ข้อ  18 ผู ้บ ริหารและครูร่วมมือกันพัฒนานัก เรียน                
จนประสบความส าเร็จ  ( x  = 4.40 , S.D. = .67 ) ตามล าดับ  ส่ วนข้อ ท่ี มีค่ า เฉ ล่ี ยต ่ า ท่ี สุ ด                  
คือ ข้อ 20 ผู ้บ ริหารและครูร่วมมือกันพัฒนานักเรียนให้บรรลุว ัตถุประสงค์ของโรงเรียน               
( x  = 4.32 , S.D. = .69 )  
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4.5    ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา 
         กบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย  
         เขต 2 
 
ตารางที ่4.18  ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าใฝ่บริการ  
  ของผู้บริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของโรงเรียน  
   สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 

ตัวแปร E1 E2 E3 E4 E 

S1 .49** .48** .40** .42** .50** 
S2 .56** .56** .43** .43** .56** 
S3 .58** .52** .35** .41** .52** 
S4 .64** .56** .48** .52** .62** 
S5 .55** .50** .39** .48** .54** 
S6 .59** .54** .40** .50** .57** 
S7 .56** .53** .37** .47** .55** 
S8 .54** .51** .39** .43** .53** 
S9 .64** .59** .48** .50** .63** 

S10 .61** .61** .50** .57** .64** 
S .65** .61** .48** .54** .64** 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผล 
ของโรงเรียน  สั งกัดส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวม                     
มีความสัมพนัธ์ทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง ( r =.64 ) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01     
เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นรายด้าน เรียงล าดับความสัมพนัธ์     
กบัประสิทธิผลของโรงเรียน ปรากฏดงัน้ี 
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 ภาวะผู ้น าใฝ่บริการของผู ้บริหารสถานศึกษาด้านการสร้างชุมชนกับประสิทธิผล        
ของโรง เรียน โดยภาพ รวม มีค วามสั มพัน ธ์ กันท างบ วก ในระดับป านกลาง  (r = .64)                     
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ี ระดับ  .01 โดยเรียงล าดับด้าน ท่ี มีความสัมพัน ธ์กัน สูงท่ี สุ ด                                 
คื อ   ค ว าม ส าม ารถ ใน ก ารผ ลิ ต นั ก เรี ย น ท่ี มี ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ ท างก าร เรี ย น สู ง  ( r = .61)                                           
และด้านท่ีมีความสัมพันธ์ต ่ าท่ีสุด คือ ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียน                    
( r = .50)  
 ภาวะผู ้น าใฝ่บริการของผู ้บ ริหารสถานศึกษาด้านการ อุทิศตนเพื่อพัฒนาบุคคล             
กบัประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัปานกลาง ( r = .63) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ี ระดับ  .01 โดยเรียงล าดับด้าน ท่ี มีความสัมพัน ธ์กัน สูงท่ี สุ ด                                 
คื อ   ค ว าม ส าม ารถ ใน ก ารผ ลิ ต นั ก เรี ยน ท่ี มี ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ ท างก าร เรี ยน สู ง  (  r = .64)                                     
และด้านท่ีมีความสัมพันธ์ต ่าท่ีสุด  คือ  ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน                     
( r = .48)  
  ภาวะผู ้น าใฝ่บริการของผู ้บริหารสถานศึกษาด้านการตระหนักรู้กับประสิทธิผล          
ของโรงเรียน โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัปานกลาง (r = .62) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดับ  .01 โดยเรียงล าดับด้านท่ี มีความสัมพัน ธ์กันสูงท่ี สุด คือความสามารถ                                     
ในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (r = .64) และด้าน ท่ีมีความสัมพนัธ์ต ่าท่ีสุด                     
คือ  ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน ( r = .48)  
  ภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการสร้างมโนทศัน์กับประสิทธิผล   
ของโรงเรียนโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัปานกลาง (r = .57) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยเรียงล าดบัดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด คือความสามารถในการผลิต
นัก เรียน ท่ี มี ผลสั มฤท ธ์ิท างการเรียน สู ง  (r = .59) และด้ าน ท่ี มี ความสั มพัน ธ์ต ่ า ท่ี สุ ด                        
คือ ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน (r = .40)  
  ภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการเห็นอกเห็นใจกับประสิทธิผล     
ของโรงเรียน โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัปานกลาง (r = .56) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยเรียงล าดบัดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด คือความสามารถในการผลิต
นัก เรียน ท่ี มี ผลสั มฤท ธ์ิท างการเรียน สู ง  (r = .56) และด้ าน ท่ี มี ความสั มพัน ธ์ต ่ า ท่ี สุ ด                        
คือ ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน (r = .43)  
  ภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการมองการณ์ไกลกับประสิทธิผล   
ของโรงเรียนโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัปานกลาง (r = .55) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยเรียงล าดบัดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด คือความสามารถในการผลิต
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นัก เรียน ท่ี มี ผลสั มฤท ธ์ิท างการเรียน สู ง (r = .56) และด้าน  ท่ี มี ความสั มพัน ธ์ต ่ า ท่ี สุ ด                       
คือ ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน (r = .37)  
  ภาวะผู ้น าใฝ่บริการของผู ้บริหารสถานศึกษาด้านการโน้มน้าวใจกับประสิทธิผล        
ของโรงเรียนโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัปานกลาง (r = .54) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยเรียงล าดบัดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด คือความสามารถในการผลิต
นัก เรียน ท่ี มี ผลสั มฤท ธ์ิท างการเรียน สู ง  (r = .55) และด้ าน ท่ี มี ความสั มพัน ธ์ต ่ า ท่ี สุ ด                        
คือ ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน (r = .39) 
  ภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นความรับผดิชอบร่วมกนักบัประสิทธิผล
ของโรงเรียนโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัปานกลาง (r = .53) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยเรียงล าดบัดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด คือความสามารถในการผลิต
นัก เรียน ท่ี มี ผลสั มฤท ธ์ิท างการเรียน สู ง  (r = .54) และด้ าน ท่ี มี ความสั มพัน ธ์ต ่ า ท่ี สุ ด                        
คือ ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน (r = .39) 
  ภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการเยียวยารักษากับประสิทธิผล       
ของโรงเรียนโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัปานกลาง (r = .52) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยเรียงล าดบัดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด คือความสามารถในการผลิต
นัก เรียน ท่ี มี ผลสั มฤท ธ์ิท างการเรียน สู ง  (r = .58) และด้ าน ท่ี มี ความสั มพัน ธ์ต ่ า ท่ี สุ ด                        
คือ  ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน (r = .35) 
  ภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการฟังกบัประสิทธิผลของโรงเรียน 
โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัปานกลาง (r = .50) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                   
ท่ีระดบั .01 โดยเรียงล าดบัดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด คือ ความสามารถในการผลิตนกัเรียน        
ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (r = .49) และด้านท่ีมีความสัมพันธ์ต ่ า ท่ีสุด คือความสามารถ                    
ในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน (r = .40) 
 เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของโรงเรียน 
แต่ละด้านพบว่าทุกคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัปานกลางอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ       
ท่ีระดบั .01 คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด คือ ดา้นการตระหนกัรู้กบัดา้นความสามารถในการผลิต
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 
โดยมีความสัมพนัธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง (r = .64) และด้านท่ีมีความสัมพนัธ์ ต ่าท่ีสุด คือ      
ด้ าน การ เยี ยวยารักษ ากับด้ าน ความส ามารถในการป รับ เป ล่ี ยนและพัฒ นาโรง เรียน                           
มี ค ว าม สั ม พัน ธ์ กัน อ ย่ า ง มี นั ยส าคัญ ท างส ถิ ติ ท่ี ระ ดับ  .01 โด ย มี ค ว าม สั ม พัน ธ์ กัน                              
อยูใ่นระดบัปานกลาง (r = .35)  



บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
 ก ารวิ จัย ค ร้ั ง น้ี เป็ น ก าร ศึ กษ าค ว ามสั ม พัน ธ์ ระห ว่ า งภ าว ะผู ้น า ใ ฝ่ บ ริก าร                          
ของผู ้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยมีวตัถุประสงค์การวิจัย  1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู ้น าใฝ่บริการ           
ของผู ้บ ริหารสถานศึกษา สั งกัดส านักงาน เขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2                       
2) เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 2 และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าใฝ่บริการของผู ้บริหารสถานศึกษา            
กบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ได้แก่ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 183 คน และครูผูส้อน จ านวน 1,442 คน ในสถานศึกษา
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปีการศึกษา 2557 รวมทั้งส้ิน จ านวน 
1,625 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา           
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปีการศึกษา 2557                    
โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นรวมทั้งส้ิน 311 คน จ าแนกเป็น ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 35 คน                    
และครูผูส้อน จ านวน 276 คน  
  เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นแบบสอบถามท่ีผู ้วิจ ัยส ร้างข้ึน                         
และปรับปรุงมาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามกรอบแนวคิดและนิยามศพัท์เฉพาะ น าไปหาคุณภาพ
ของเคร่ืองมือ โดยวิธีการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) จากผู ้เช่ียวชาญ        
จ  านวน 5 ท่าน โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ                    
( Index of item Objective Congruence : IOC)  ผ ล ก าร วิ เค ร า ะ ห์ ไ ด้ ข้ อ ค า ถ าม ท่ี มี ค่ า  IOC                            
ตั้ งแต่ 0.60 ข้ึนไป แล้วน าเคร่ืองมือไปทดลองใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2                        
จ  านวน  30 คน  เพื่ อวิ เคราะ ห์ห าค่ าความ เท่ี ยง  (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ งฉบับ                                 
โดยใช้ สู ตรสั มประสิท ธ์ิแอล ฟ่ า ตามวิ ธีของครอนบาค  (Alpha Coefficient of Cronbach)                                
ซ่ึงสรุปผล ไดด้งัน้ี ภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า เท่ากับ .99 และประสิทธิผล ของโรงเรียน                        
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า เท่ากบั .94  



104 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัได้ด าเนินการด้วยน าแบบสอบถามทั้งหมดจากกลุ่มตวัอย่าง               
ม าป ระม วลผล วิ เค ราะ ห์ ข้อ มู ลท างส ถิ ติ  โด ย ใช้ ค อมพิ ว เต อ ร์ โป รแ ก รมส า เร็ จ รูป                                        
วิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไป เก่ียวกับสถานภาพผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความ ถ่ี                             
และหาค่าร้อยละ วิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2                          
โดยการหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล้วน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์พร้อมทั้งแปลผล     
และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผล 
ของโรงเรียน  สั งกัดส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยใช้วิ ธีการ                          
หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
 ผูว้จิยัจะน าเสนอรายละเอียดตามล าดบั ดงัน้ี 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะการวจิยั 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าใฝ่บริการของผู ้บ ริหารสถานศึกษา                              
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2                                                         
สรุปผลไดด้งัน้ี 
 1. สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติังานในโรงเรียนในอ าเภอวงัสะพุงมากท่ีสุด จ านวน 115 คน 
คิด เป็ น ร้อยละ  36.98 รองลงมา คือ  อ า เภอผาขาว  จ านวน  55 คน  คิด เป็น ร้อยละ  17.68                                       
อ า เภ อ ภู ก ระ ดึ ง  จ าน วน  40 คน  คิ ด เป็ น ร้อ ยล ะ  12.86 อ า เภ อ เอ ราว ัณ  จ าน วน  38 คน                                     
คิดเป็นร้อยละ 12.22 อ าเภอภูหลวง จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.29 และอ าเภอหนองหิน 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 9.97 ตามล าดับ ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูผู ้สอน                           
จ  าน วน  276 คน  คิ ด เป็ น ร้อ ยละ  88.75 แล ะ เป็ น ผู ้บ ริห ารส ถ าน ศึ กษ า จ าน วน  35 คน                                   
คิดเป็นร้อยละ 11.25 ตามล าดบั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดกลาง
มากท่ีสุด จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 รองลงมา คือ ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 35.05 และปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 86 คน                         
คิดเป็นร้อยละ 27.65 ตามล าดบั  
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 2. ภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ าใฝ่บริการ                      
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ การอุทิศตนเพื่อพฒันาบุคคล 
รอ งล งม า  คื อ  ด้ าน ก ารส ร้ าง ชุ ม ชน  ด้ าน ก าร เห็ น อก เห็ น ใจ  ด้ าน ก าร เยี ย วย า รัก ษ า                                       
ด้ าน ก ารส ร้ างม โนทัศน์  ด้ าน ก ารต ระหนั ก รู้  ด้ าน ก ารม อ งก าร ณ์ ไกล  ด้ าน ก าร ฟั ง                                        
และดา้นการโนม้นา้วใจตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ดา้นความรับผดิชอบร่วมกนั  
 เม่ือพิจารณารายดา้นสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี  
 2.1 ด้ าน ก าร ฟั ง  พ บ ว่ า  โ ด ย ภ าพ รวม แ ล ะ ร าย ข้ อ ทุ ก ข้ อ อ ยู่ ใ น ระ ดับ ม าก                                     
ข้อ ท่ี มีค่ าเฉ ล่ียสู งท่ี สุด  2 อันดับแรก  คือ  ข้อ  2 ผู ้บ ริหารเปิดใจยอมรับฟังปัญหาของค รู                                       
ด้วยใจท่ี เปิดกว้าง  รองลงมา คือ ข้อ 1 ผู ้บ ริหารรับฟังการพูดแสดงความคิดเห็นของครู                                   
ดว้ยความตั้งใจ ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ขอ้ 3 ผูบ้ริหารตั้งใจรับฟังค าพูดของครู      
ทุกเร่ืองดว้ยจิตใจท่ีเป็นกลาง  
 2.2 ด้านการเห็นอกเห็นใจ พบว่า โดยภาพรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก                              
ข้อ ท่ี มีค่ าเฉ ล่ี ยสู งท่ี สุด  2 อันดับแรก  คือ  ข้อ  7 ผู ้บ ริหารมีทัศนคติ ท่ี ดี ต่อครูในโรงเรียน                                    
รองลงมา คือ ข้อ 6 ผูบ้ริหารยอมรับและเคารพในความเป็นตัวของตัวเองของครู   ตามล าดับ                         
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าท่ี สุด คือ ข้อ 8 ผู ้บริหารยอมรับความผิดพลาดของค รูและให้โอกาส               
ดว้ยความเห็นอกเห็นใจของครู  
 2.3 ด้านการเยียวยารักษา พบว่า โดยภาพรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก                       
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 2 อนัดบัแรก คือ ขอ้ 12 ผูบ้ริหารกระตุน้ให้ครูเกิดการเปล่ียนแปลงตนเอง
ในทางท่ีดี รองลงมา คือ ข้อ 11 ผูบ้ริหารให้ค  าปรึกษาเม่ือครูประสบปัญหา เพื่อให้ปราศจาก                  
ความกังวลต่างๆ  ตามล าดับ ส่วนข้อท่ี มีค่าเฉ ล่ียต ่ าท่ี สุด คือ ข้อ 10 ผู ้บริหารกระตุ้นให้ครู                             
เกิดความเขม็แขง็ในดา้นจิตใจ  
 2.4 ด้านการตระหนัก รู้  พบว่า โดยภาพรวมและรายข้อ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก                                   
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 2  อนัดบัแรก คือ ขอ้ 13 ผูบ้ริหารยอมรับในขอ้จ ากดั และขอ้ผดิพลาดของตน 
รองลงมา คือ ข้อ 16 ผู ้บริหารต่ืนตัวอยู่ตลอดเวลาและสามารถปรับตนได้ตามสถานการณ์ 
ตามล าดับ  ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าท่ี สุด คือ ข้อ 15 ผู ้บริหารไตร่ตรอง ปัญหาต่างๆ ท่ี เกิดข้ึน                     
ก่อนตดัสินใจอยา่งรอบคอบ  
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 2.5 ด้านการโน้มน้าวใจ พบว่า โดยภาพรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก                        
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 2 อนัดบัแรก คือ ขอ้ 17 ผูบ้ริหารมีทกัษะในการพูดจูงใจครูใหป้ฏิบติัตามดว้ย
ความ เต็ม ใจ  รองลงมา คือ  ข้อ  20 ผู ้บ ริห ารใช้การโน้มน้ าว จูงใจค รูในการป ฏิบั ติ งาน                             
มากกว่าการบงัคบัให้ครูท าอย่างท่ีตนเองตอ้งการ ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ขอ้ 18 
ผูบ้ริหารสร้างแรงบนัดาลใจใหค้รูท าภารกิจต่างๆใหบ้รรลุผลส าเร็จ  
 2.6 ด้านการสร้างมโนทัศน์  พบว่า โดยภาพรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก                        
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 2 อันดับแรก คือ ข้อ 24 ผู ้บริหารมีความคิดในการพัฒนาหน่วยงาน    
ตามล าดับความส าคัญ  รองลงมา คือ ข้อ 22 ผู ้บ ริหารร่วมก าหนดเป้าหมายในการท างาน                          
ได้อย่างชัดเจน ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าท่ี สุด คือ ข้อ 23 ผู ้บริหารสามารถอธิบาย              
ถึงจุดมุ่งหมายและทิศทางในอนาคตของสถานศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน  
 2.7 ด้านการมองการณ์ไกล พบว่า โดยภาพรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก                        
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 2 อนัดับแรก คือ ข้อ 28 ผูบ้ริหารมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน รองลงมา                 
คือ ข้อ 27 ผู ้บริหารเข้าใจทิศทางในการปฏิบัติงาน  ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าท่ี สุด                              
คือ ขอ้ 25 ผูบ้ริหารก าหนดทิศทางการท างานโดยเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผา่นมา  
 2.8 ด้านความรับผิดชอบร่วมกนั พบว่า โดยภาพรวมและรายขอ้ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 2 อนัดับแรก คือ ข้อ 32 ผูบ้ริหารพร้อมจะรับผิดชอบการท างานของครู 
รองลงมา คือ ข้อ 29 ผู ้บริหารมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสนิทสนมคุ้นเคยกับครู ตามล าดับ                     
ส่ วน ข้ อ ท่ี มี ค่ า เฉ ล่ี ย ต ่ า ท่ี สุ ด  คื อ  ข้ อ  31 ผู ้บ ริห ารจัด ส รรท รัพ ย าก รแล ะส วัส ดิ ก าร                                   
ตามความตอ้งการของครู  
 2.9 ดา้นการอุทิศตนเพื่อพฒันาคน พบวา่ โดยภาพรวมและรายขอ้ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 2 อนัดับแรก คือ ข้อ 36 ผูบ้ริหารสนับสนุน ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้                          
ซ่ึงกันและกัน รองลงมา คือ ข้อ 35 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูเข้ารับ การอบรมเพื่อพฒันาความรู้                            
และทกัษะในการปฏิบติังาน ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ขอ้ 33 ผูบ้ริหารแสดงออก        
ใหเ้ห็นถึงคุณค่าความเช่ือในความสามารถของครู  
 2.10 ด้านการสร้างกลุ่มชน พบว่า โดยภาพรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก                              
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 2 อนัดับแรก คือ ข้อ 40 ผูบ้ริหารกระตุน้ให้ครูมีการพึ่ งพาซ่ึงกนัและกัน 
รองลงมา คือ ขอ้ 37 ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการท างานโดยให้ครูทุกคนเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั 
ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ขอ้ 38 ผูบ้ริหารมีการก าหนดเป้าหมายในการท างาน  
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 3. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
 ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน                          
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านท่ี มีค่าเฉล่ียสูงท่ี สุด คือ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา                        
ภายในโรงเรียน  รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการปรับเป ล่ียนและพัฒนาโรงเรียน                       
และด้านความสามารถในการพฒันานักเรียนมีทศันคติทางบวก ตามล าดบั ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย              
ต ่าท่ีสุด คือ ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  
 เม่ือพิจารณารายดา้นสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 3.1 ด้ าน ความส าม ารถ ในการผ ลิตนั ก เรี ยน ท่ี มี ผลสั ม ฤท ธ์ิท างก าร เรียน สู ง                                       
พบว่า ทั้ งโดยภาพรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 2 อันดับแรก                    
คือ  ข้อ  4 นัก เรียน ส่วนใหญ่ มีผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับ ดี  สามารถศึกษาต่อ                                 
ในระดับสูงข้ึนได้ รองลงมา คือ ข้อ 5 โรงเรียนได้รับรางวลัด้านวิชาการจากการส่งนักเรียน                
เข้าประกวด  ตามล าดับ  ส่วนข้อท่ี มีค่าเฉ ล่ียต ่ า ท่ี สุด คือ ข้อ 1 โรงเรียนให้การสนับสนุน                                    
เพื่อพฒันา การจดัเรียนการสอนใหมี้คุณภาพและบรรลุผลตามวตัถุประสงค ์  
 3.2 ด้านความสามารถในการพฒันานักเรียนมีทศันคติทางบวก พบว่า ทั้งโดยภาพรวม
และรายขอ้ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 2 อนัดบัแรก คือ ขอ้ 10 ผูบ้ริหารและครู
กระตุน้ให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาเล่าเรียน รองลงมา คือ ขอ้ 9 ผูบ้ริหารและครูแนะน า                
ให้นักเรียนรู้จกัพฒันาตนเอง ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ข้อ 8 ผูบ้ริหารและครู
แนะน าใหน้กัเรียนแสดงความรู้สึกและแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีพึงประสงคข์องสังคม  
 3.3 ด้านความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน พบว่า ทั้ งโดยภาพรวม                   
และรายขอ้ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 2 อนัดบัแรก คือ ขอ้ 13 ผูบ้ริหารและครู
ร่วมกันน าผลการทดสอบของนักเรียนมาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนานักเรียน  รองลงมา                      
คือ  ข้อ  11 ผู ้บ ริห ารและค รู ร่วมกันพัฒนาและป รับป รุงหลัก สู ตรให้ มี ความก้าวหน้ า                                
ทนักบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ขอ้ 14 ผูบ้ริหารและครู
จดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  
 3.4 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน พบว่า ทั้ งโดยภาพรวม                             
และรายขอ้ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 2 อนัดบัแรก คือ ขอ้ 16 ผูบ้ริหารและครู
ร่วมมือกนัแกปั้ญหาดา้นการเรียนการสอนให้บรรลุวตัถุประสงคข์องโรงเรียน รองลงมา คือ ขอ้ 18 
ผูบ้ริหารและครูร่วมมือกนัพฒันานักเรียนจนประสบความส าเร็จ ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย              
ต ่าท่ีสุด คือ ขอ้ 20 ผูบ้ริหารและครูร่วมมือกนัพฒันานกัเรียนใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ของโรงเรียน   
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 4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู ้น าใฝ่บริการของผู ้บ ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล                         
ของโรงเรียน  สั งกัดส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวม                              
มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก อยูใ่นระดบัปานกลาง ( r = .64 ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 เม่ือพิจารณาภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่ละด้านมีความสัมพนัธ์               
กับประสิท ธิผลของโรงเรียนทั้ งโดยภาพรวมและรายด้ าน  ทุ ก คู่ มี ความสั มพัน ธ์กัน                                          
อยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ด้านท่ีมีความสัมพันธ์สูง ท่ีสุด                     
3 อันดับแรก  คือ ด้านการสร้างชุมชน  รองลงมา คือ ด้านการอุทิศตนเพื่ อพัฒนาบุคคล                                           
และดา้นการตระหนกัรู้ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าท่ีสุด คือ ดา้นการฟัง  
 เม่ือพิจารณารายด้านของภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผล
ของโรงเรียนแต่ละด้าน พบว่า ทุกคู่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญ                                      
ทางสถิติท่ีระดบั .01 คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการตระหนกัรู้กบัดา้นความสามารถ 
ในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง รองลงมา คือ ดา้นการอุทิศตนเพื่อพฒันาบุคคล
กบัดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง และดา้นการสร้างชุมชน
กบัดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ส่วนคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
ต ่าท่ีสุด คือ ด้านการเยียวยารักษากับด้านความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน                      
โดยมีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัปานกลางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าใฝ่บริการของผู ้บ ริหารสถานศึกษา                              
กบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 คร้ังน้ี
สามารถน ามาอภิปรายในประเด็นส าคญัเพื่อใหเ้กิดความชดัเจน ไดด้งัน้ี  
 1. ภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2  
 จากผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน                  
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 หมวดท่ี 6 มาตราท่ี 43 ไดก้ าหนดแผนพฒันา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  2) 2545 ซ่ึงผู ้บริหารโรงเรียนควรมีหลักในการบริหารจัดการ                     
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เพื่ อรอง รับมาตรฐาน คุณ ภาพการศึกษาโรง เรียน  และสภาวการณ์ ซ่ึ งอยู่ ใน ช่ วง เวล า                           
ของการเปล่ียนแปลงการปฏิรูปการศึกษา ท าให้ผู ้บริหารซ่ึงเปรียบเสมือนผู ้ก  าหนดทิศทาง                        
ของสถานศึกษาเป็นหลกัท่ีส าคญัยิ่งต่อสถานศึกษา ครู และผลงานอนัเป็นส่วนรวม ผูบ้ริหารจึงตอ้ง
มีการปรับเปล่ียนภาพลักษณ์ตัวเองให้เหมาะสมเป็นตัวอย่างและเป็นผูน้ าท่ีจะน าพาองค์การ                          
ไปสู่ เป้าหมายซ่ึง Bennis 1989 อ้างถึงใน  Russell (2001, p. 145-157) ระบุว่าคุณภาพท่ีดี ท่ี สุด                        
ข อ งผู ้น า ใน ท างป ฏิ บั ติ คื อ ค ว าม ซ่ื อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต  (Integrity) ก าร อุ ทิ ศ ตน  (Dedication)                                      
ความอ่อนน้อม  (Magnanimity) การเปิ ดกว้าง  (Openness) และการส ร้างสรรค์  (Creativity)                         
ซ่ึงคุณภาพเหล่าน้ีจะแสดงถึงการลม้เหลวหรือการไดย้อมรับในภาวะผูน้ านั้น  
 จากผลการวิจยัอาจเน่ืองมาจากปัจจุบนัความคิดเห็นเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ า
และเพื่อนร่วมงานมีการเปล่ียนแปลงไปมากจากอดีต การบริหารงานท่ีเนน้การควบคุม กลายมาเป็น
การมอบอ านาจ การแข่งขันกลายเป็นการให้ความช่วยเหลือ การเน้นรางวลัท่ีเป็นวตัถุส่ิงของ
กลายเป็นการรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีช้ีให้เห็นว่า               
ทุกส่ิงในโลกย่อมมีการเปล่ียนแปลง การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการ                         
ของผูบ้ริหาร เพื่อพฒันาการบริหารงานให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวตัน์                 
ก าร เป็ น ผู ้น า ใ ฝ่ บ ริก ารนั้ น จ ะต้ อ ง เรี ยน รู้ ท่ี จ ะ คิ ด ใน รูป แบ บ ขอ งก ารค วบ คุ ม ร่ วม                                                 
ซ่ึงก็คือการหาขอ้ตกลงระหว่างผูน้ าและเพื่อนร่วมงานมากกว่าจะเป็นการควบคุม ผูน้ าใฝ่บริการ                 
จ ะ ส ร้ า ง ค ว าม สั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ น ร่ ว ม ง าน บ น พื้ น ฐ าน ข อ งค ว าม คิ ด  วัฒ น ธ ร รม                                                  
ท่ีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  เพื่อน าไปสู่เป้าหมายขององค์การ ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นต้องมีลักษณะ                      
การอ านวยความสะดวก โดยการรับใชเ้พื่อนร่วมงาน ซ่ึงเป็นความรับผดิชอบตามธรรมชาติของผูน้ า 
เป็นการให้คุณค่า และความส าคัญในความเป็นบุคคลของมนุษย์ทุกคนรับใช้ความต้องการ                          
ของกลุ่มมากกว่าความต้องการส่วนตัว ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และเป็นบุคคล                     
ท่ีมีคุณธรรมสูง ผูบ้ริหารยุคใหม่ต้องใช้อ านาจท่ียึดมัน่ในแนวทางท่ีเป่ียมด้วยความมีศีลธรรม 
กระตุ้นเพื่อนร่วมงานให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ และส่งเสริมสนับสนุนให้เพื่อนร่วมงาน                
และบุคลากร ประสบความส าเร็จ เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกนั และการจดัการศึกษา                   
ในปัจจุบนั มีการส่งเสริมสนับสนุน กระตุน้และพฒันาผูบ้ริหารให้รับผิดชอบและมอบอุทิศตน      
เพื่อการให้บริการการศึกษา  นอกจากน้ีในฐานะผู ้บริหารโรงเรียนยงัมีหน้าท่ีผลิตนักเรียน                
ท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม พร้อมกบัการบริการหรือใหบ้ริการแก่ผูอ่ื้น และการกระจายอ านาจ
ในการตัด สินใจ  การสนับส นุนให้ เกิ ด จิตส านึ กของก ลุ่มห รือ ชุมชน  และการท างาน                                       
แบบเป็นองค์รวม สอดคล้องกับทศันะของ Certo (2006) ท่ีให้ทศันะว่า วิธีการน าของผูบ้ริหาร                   
ท่ี เห็ น ว่ าบทบ าทพื้ น ฐ าน ท่ี ส าคัญ คื อก าร ช่ วย เห ลื อผู ้ใต้บั งคับ บัญ ช าต ามค า ร้อ งขอ                                    
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เพื่อสนองตอบ ความตอ้งการ ความปรารถนา และความสนใจ และให้ทศันะเพิ่มเติมวา่การเป็นผูน้ า
ในลกัษณะน้ีจะปรากฏออกมาในรูปของการเสริมพลงัอ านาจไม่ใช่ให้ทางเลือก สอดคลอ้งกบัทศันะ
ของ Brown 1999 อ้างถึ งใน  สรายุทธ  กันหลง และคณะ  (2553, หน้ า  90) ท่ี ให้ ทัศนะว่า                          
การบริหารสถานศึกษา ท่ียึดหลกัการกระจายอ านาจเป็นการเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มผลผลิต
ทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สอดคล้องกับทศันะ ของสัมฤทธ์ิ กางเพ็ง และสรายุทธ กนัหลง (2553, หน้า 90) ท่ีให้ทัศนะว่า                 
การท่ีผูบ้ริหารใช้ภาวะผูน้ าใฝ่บริการในการบริหารจดัการย่อมน าไปสู่ความส าเร็จในการบริหาร
องคก์ารหรือหน่วยงาน ไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากการใชภ้าวะผูน้ าตามแนวคิดน้ี ท าให้ความสัมพนัธ์
ระหว่างผูบ้ริหาร และบุคลากรมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีการบริหารงานเน้นการควบคุม 
กลาย เป็น  การมอบอ านาจการแข่งขันกลายเป็นการร่วม มือการเน้นรางว ัล ท่ี เป็นว ัต ถุ                                    
กลายเป็นการรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูบ้ริหารและบุคคลากร และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ข อ ง  พู น ท รัพ ย์  โ ย ธ า  (2554) ได้ ศึ ก ษ าค ว ามสั ม พัน ธ์ ร ะห ว่ า งภ าว ะผู ้น า ใ ฝ่ บ ริก าร                                          
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา กบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาขอนแก่น เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ระดบัภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา                               
ต า ม ทั ศ น ะ  ข อ ง ค รู ผู ้ ส อ น  โ ด ย ภ าพ ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  แ ล ะ ย ั ง ส อ ด ค ล้ อ ง                                            
กับงานวิจัยของ อรสิริ ศรศักดา (2554) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าใฝ่บริการ                     
ของผู ้บริหารสถานศึกษา กับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน                       
เขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัย  พบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษา                                 
มีระดบัภาวะผูน้ าใฝ่บริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 จากความส าคญัดงักล่าวท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 ตระหนกัถึงความส าคญัของทฤษฎีภาวะผูน้ าใฝ่บริการ และพร้อมท่ีจะปรับ
วิสัยทศัน์และเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองเพี่อการพฒันาและปรับปรุงให้โรงเรียนบรรลุผลส าเร็จ
และการท่ีผู ้บ ริหารสถานศึกษาได้ใช้ความสามารถในการบริหารสถานศึกษา  เพื่อพัฒนา                               
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้นย่อมส่งผลให้โรงเรียนมีความพร้อมท่ีจะเขา้สู่สังคม                   
ดว้ยความมัน่คงและมีคุณภาพ จึงท าใหผ้ลของภาวะผูน้ าใฝ่บริการอยูใ่นระดบัมาก 
 ส าหรับการใช้ภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นรายดา้น เม่ือเรียงล าดบั
จากค่ า เฉ ล่ี ยม ากไปหาน้ อย  ซ่ึ งผู ้วิ จ ัยขออ ภิปรายผล เฉพ าะด้าน ท่ี มี ค่ า เฉ ล่ี ยม าก ท่ี สุ ด                                      
และค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ดงัน้ี  
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 1.1 ด้านการอุทิศตนเพื่ อพัฒนาบุคคล  โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก                     
แล ะ เป็ น ด้ าน ท่ี มี ค่ า เฉ ล่ี ยม ากกว่ า ทุ ก ข้อ  อาจ เน่ื อ งม าจ าก ใน ก ารบ ริห ารก าร ศึ กษ า                                          
ผูน้  าใฝ่บริการจะต้องอุทิศตนอย่างแท้จริง ในการพฒันาบุคลากรของตนให้สามารถปฏิบติังาน              
อย่างมืออาชีพ และเติบโตตามวุฒิภาวะของแต่ละคน ได้แก่ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น                    
ต่อความเจริญงอกงามของบุคลากร การมุ่ งมั่นในการพัฒนาบุคลากรผู ้น าของหน่วยงาน                             
การรับ ฟั งข้อ มูล ป้อนกลับจากบุคลากรเก่ี ยวกับการพัฒนาบุคลากร การผลักดันผู ้ อ่ืน                             
ให้ประสบความส าเร็จท่ี สูงกว่าความคาดหวัง การให้ เวลาและจัดสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็น              
ส าหรับบุคลากรในการพัฒนาทางวิชาชีพ เพื่อให้ เกิดการเปล่ียนแปลงการเรียนการสอน                     
ซ่ึ งผู ้บ ริห ารแสดงให้ เห็ น ถึ งความ มุ่ งมั่น  ในการส่ ง เส ริมความ เจ ริญ ก้าวหน้ าของค รู                                   
ทั้ ง น้ี อ าจ เป็ น เพ ราะว่า  ผู ้บ ริห ารอุ ทิ ศตนอย่างแท้จ ริง  ในการพัฒนาบุ คลากรของตน                                            
ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและเติบโตตามวุฒิภาวะ ของแต่ละคน  จากเหตุผล                          
และความส าคัญดังกล่าว ด้านการอุทิศตน เพื่ อพัฒนาบุคคล จึงเกิด ข้ึนมากกว่าทุกด้าน                                             
ซ่ึ งสอดคล้องกับทัศนะของ  Spears (1995, p. 1-14) ท่ี ให้ทัศนะว่าผู ้น าใฝ่บ ริการอุ ทิศตน                          
เพื่อการเจริญเติบโตของปัจเจกบุคคล เพราะประสบการณ์ของแต่ละคนย่อมมีบทเรียนซ่อนไว ้                  
ผูน้  าใฝ่บริการตอ้งจดจ าว่าตนมีความรับผิดชอบในการใช้อ านาจของตน เพื่อการเติบโตของบุคคล                
ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของตน ผูน้ าใฝ่บริการเป็นนักอ่าน นักทดลอง เป็นผูท้  านายท่ีดี เป็นผูฟั้งท่ีดี 
รวมทั้ ง เป็นนักออกแบบ ท่ี ยอด เยี่ ยม  ผู ้น าใ ฝ่บ ริก ารต้อง เป็นผู ้ ท่ี ส ามารถส ร้างอนาคต                                
และย ังสอดคล้องกับทัศนะของ สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง และสรายุทธ กันหลง (2553, หน้า  90)                                
ท่ี ให้ทัศนะว่าความเป็นบุคคลของมนุษย์แต่ละคนมีคุณค่าสู งกว่าผลงานของบุคคลนั้ น                      
ผูน้  าใฝ่บริการจะต้อง อุทิศตนอย่างแท้จริงในการพฒันาบุคลากรของตนให้สามารถปฏิบติังาน                  
อย่างมืออาชีพ และเติบโตตามวุฒิภาวะของแต่ละคน ได้แก่ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น                        
ต่อความเจริญงอกงามของบุคลากร การมุ่ งมั่นในการพัฒนาบุคลากรผู ้น าของหน่วยงาน                           
การรับ ฟั งข้อ มูลป้อนกลับ  จากบุคลากรเก่ี ยวกับการพัฒนาบุคลากร การผลักดันผู ้อ่ืน                             
ให้ประสบความส าเร็จท่ี สูงกว่า ความคาดหวัง การให้เวลาและจัดสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็น                      
ส าหรับบุคลากรในการพฒันาทางวชิาชีพ เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการเรียนการสอน 
 1.2 ด้านความรับผิดชอบร่วมกนั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากแต่เป็นด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย                
ต ่ า ท่ี สุ ด  แ ต่ ถึ งแม้ ว่ าจ ะ มี ค่ า เฉ ล่ี ยต ่ า ท่ี สุ ด แ ต่ โด ยภ าพ รวม แล้ ว ย ังอ ยู่ ใน ระดับ ม าก                                             
อาจเน่ืองมาจาก ในการบริหารการศึกษาภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารต้องตั้งอยู่บนคุณค่า                
ทางศีลธรรม เป็นส าคัญ  เน่ืองจากการดูแลปกครองครูเป็นจ านวนมากอาจเป็นการยาก                                
ซ่ึงผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีจิตส านึก ในการดูแลรับผิดชอบเพื่อคนอ่ืนมากข้ึนกวา่น้ี จะส่งผลให้คนอ่ืน
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ไว้วางใจและความรับผิดชอบใดๆ  ท่ีผู ้บริหารได้รับต้องปฏิบัติด้วยความไว้วางใจ  เช่ือใจ                       
ได้แก่ การมอบหมายงาน และความรับผิดชอบพร้อมทั้ งให้อ านาจ ให้ความช่วยเหลือแก่ครู                      
ในการปฏิบติังานจนบรรลุผล เพื่อให้ครูอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข มีความรักความเมตตาต่อกนั 
สร้างเสริมความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั มีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั นอกจากนั้นผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัตน
ให้เป็นท่ีเคารพนบัถือเล่ือมใสศรัทธา ตอ้งยึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม ซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนั อดทน 
ป ฏิ บั ติ ตน เป็ น แบ บอย่ าง ท่ี ดี ให้ แ ก่ คณ ะค รู  อัน จะ ส่ งผล ให้ ค รู ผู ้ส อน มี ค ว าม ตั้ ง ใ จ                                        
จะท าให้การปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้ าหมาย  ความ รับผิดชอบจึงเป็นภาระผูกพัน                              
ท่ีผูน้  าต้องสร้างข้ึนเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้อย่างดี เพราะผูน้ าถูกคาดหวงัให้ท าทุกส่ิง               
เพื่อองค์การ จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวด้านความรับผิดชอบร่วมกันจึงเกิดข้ึนน้อย                  
ซ่ึ งสอดคล้องกับทัศนะของ  Thompson (2005, p. 129) ท่ี ให้ทัศนะว่าผู ้น าแบบใฝ่บ ริการ                              
ต้ อ ง ตั้ ง ส ม มุ ติ ฐ าน เก่ี ย ว กั บ ป ร ะ โ ย ช น์ ท่ี ผู ้ อ่ื น ค ว ร จ ะ ไ ด้ รั บ ห รื อ อี ก แ ง่ มุ ม ห น่ึ ง                                        
คือ การท่ี เราให้ความส าคัญ ต่อบุคคลอ่ืนก่อนจะส่งผลให้ บุคลากรมีความไว้วางใจผู ้น า                         
เป็นการแลกเปล่ียนความไวว้างใจระหวา่งผูน้ ากบัผูต้าม ซ่ึงหมายถึงผูน้ าจะตอ้งท าบางส่ิงบางอยา่ง
ส าหรับผูต้าม เพื่อจะได้รับความไวว้างใจเป็นการตอบแทน และยงัสอดคล้องกับทัศนะของ           
สัมฤทธ์ิ กางเพง็ และสรายทุธ กนัหลง (2553, หน้า 90) ท่ีให้ทศันะวา่การสร้างจิตส านึกถึงการดูแล
รับผิดชอบ เพื่ อคน อ่ืน  ความ รับผิดชอบใด  ๆ  ท่ี ผู ้น าใ ฝ่บ ริก ารได้ รับ  ผู ้น าต้องป ฏิบั ติ                                      
ด้วยความไว้วางใจและความ เช่ื อใจ  ได้แ ก่  ก ารมอบหมายงานและความ รับผิดชอบ                                    
พร้อมทั้ งให้อ านาจ ให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานจนบรรลุผล การอุทิศตน                     
เพื่อความส าเร็จของงานและพร้อมรับผดิชอบร่วมกบัผูอ่ื้น การมุ่งพฒันามหาวิทยาลยัสู่ความเป็นเลิศ
เพื่ อ คุณประโยชน์ ต่อสั งคม  การจัดสรรงบประมาณส าห รับโอกาสหรือกิจกรรมต่างๆ                                  
ก าร จัด ส่ิ งอ าน ว ยค ว าม ส ะด วก  เพื่ อ ให้ บุ ค ล าก ร มี ค ว าม พ ร้อ ม ใน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน                                                   
และการจดัสรรทรัพยากรเพื่อสนองความตอ้งการของบุคลากรมากกวา่สนองความตอ้งการของตน  
 2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 
 จากผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย  เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ ง น้ีอาจเน่ืองมาจาก เจตนารมณ์                           
ในการปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการท่ีดี  ตามท่ีปรากฏ         
ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม                   
(ฉ บั บ ท่ี 2) พ .ศ . 2545 ห ม ว ด  5 ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  ม า ต ร า  39                                                   
บญัญติัให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้ งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป ท าให้สถานศึกษามีความคล้องตวั               
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ในการบริหารจัดการ  หมวดท่ี  6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา  48                            
ท่ีก าหนดให้หน่วยงานตน้สังกดั และสถานศึกษาจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา                          
ท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ห น่ วยงาน ท่ี เก่ี ยวข้อ ง  และ เปิ ด เผย ต่อส าธ ารณ ะชน  เพื่ อน าไป สู่ ก ารพัฒ น าคุณ ภาพ                                  
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่ อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  ซ่ึ งท าให้โรงเรียน                            
จะต้องมีการจัดเตรียม รับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษ า  ซ่ึ งโรงเรียนจะต้องด า เนิ น งาน ให้ ผ่ าน เกณฑ์ มาตรฐาน ต่ างๆ  ท่ี ก าหนดไว ้                               
อีกทั้ งผู ้บ ริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองเพิ่มมากข้ึน  ไม่ว่าจะเป็นการเข้าฝึกอบรม                         
และศึกษาต่อในระดับสูงข้ึน ท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความเป็นภาวะผูน้ าด้านการบริหาร                
มากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับทัศนะของ วาริน แซ่ตัน (2543, หน้า 66) ท่ีกล่าวว่า ความพึงพอใจ                     
ในการท างานของครู จึงเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของโรงเรียน ท่ีประสบความส าเร็จในการบริหารงาน 
เพราะความพึ งพอใจในการท างาน  เป็น ปัจจัย ท่ี ช่วยให้การท างานประสบความส าเร็จ                        
และยงัสอดคล้องกับทัศนะของ Sergiovanni (2001) ท่ีให้ทัศนะว่าโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล                             
ควร ท่ี จะ มี ลักษณ ะดัง น้ี  คื อ  เน้ นนั ก เรียน เป็ น ศูน ย์กลาง  มี แผน งาน  ท างวิช าก าร ท่ี ดี                                         
จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน มีบรรยากาศของโรงเรียน ในทางบวก                        
มีการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแบบเป็นกลุ่ม  มีการพัฒนาบุคลากร อย่างกว้างขวาง                    
ใช้ภาวะผู ้น าแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม                         
และยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของสนทยา เจริญพันธ์ (2550) ได้ศึกษาวิจยั เร่ืองความสัมพันธ์               
ระหวา่งการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
จงัหวดัสกลนคร ผลการวิจยัดา้นประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมของโรงเรียนทั้ง 3 ประเภท นั้น
อยู่ในระดับมาก และย ังสอดคล้องกับงานวิจัย  ของ วิชษารัตน์  ธรรมะรัตน์ จินดา  (2552)                             
ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร แห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียน                           
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน                   
ในภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนในภาพรวม                        
ไ ม่ แ ต ก ต่ า ง กั น  แ ล ะ ย ัง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง าน วิ จั ย  ข อ ง  โส ภ า  ว งษ์ น าค เพ็ ช ร์  (2553)                                   
ได้ศึกษาเร่ือง  การบริหารงานวิชาการกบัประสิทธิผล ของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  2 ผลการวิจัย  พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา  โดยภาพรวม                          
และรายด้านอยู่ ในระดับมาก  และย ังสอดคล้อง  กับงานวิจัยของ เรียม  สุ ขก ล่ า  (2553)                       
ได้ ศึ กษ าวิจัย เร่ือง  ความสั มพัน ธ์ระหว่างคุณ ภาพ ชีวิต  ก ารท างานของข้าราชการค รู                                    
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กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล โ ร ง เรี ย น  สั ง กั ด ส านั ก ง าน เข ต พื้ น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ าส ร ะ แ ก้ ว  เข ต  1                                            
ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1                        
โดยรวมและรายด้ าน  อยู่ ใน ระดับ ม าก  เรีย งล าดับ จากค่ า เฉ ล่ี ยม ากไปห าน้ อย  ดัง น้ี                                 
คือ  ด้านความสามารถปรับตัวเข้ากับ ส่ิงแวดล้อม  ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียน                     
ท่ี มี ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ ท า ง ก าร เรี ย น สู ง  ด้ าน ค ว าม ส าม า รถ แ ก้ ปั ญ ห าภ า ย ใน โ ร ง เรี ย น                                                
ด้านความสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก  และยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ                      
ขวญัใจ เกตุอุดม  (2554) ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู ้น า                        
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา กบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 
ผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ ผลในการปรับเปล่ียน               
และพฒันาโรงเรียน ผลในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน ผลของการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง และผลการพฒันานักเรียนให้มีทศันคติทางบวก  ดังนั้น ผูบ้ริหารในฐานะผูน้ า                
ในการบริหารโรงเรียนจึงต้องพัฒนาโรงเรียน  ทั้ งทางด้านบุคลากร สถาน ท่ี  ตลอดจน                           
สร้างความสัมพนัธ์ กับชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายให้เขา้มาร่วมมือกันพฒันาการศึกษา                   
ทุกดา้นอยา่งต่อเน่ือง โดยเนน้ไปท่ีประสิทธิผลตามวสิัยทศัน์ท่ีแต่ละโรงเรียนไดก้ าหนดไว ้
 จากความส าคัญของประสิทธิผลของโรงเรียน ดังกล่าว จึงท าให้ผู ้บริหารและครู 
ตระหนักถึงความส าคัญของการมีประสิทธิผลของโรงเรียน ว่าโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลนั้ น                
มิ ได้ เกิ ด ข้ึน จากก ารกระท าขอ งบุ คคลคน เดี ยว เท่ านั้ น  และ มิ ได้ เกิ ด ข้ึ น ใน ลักษณ ะ                                                
ท่ีจะท าอยา่งไรก็ได ้แต่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งอาศยัหลกัการ
แนวคิดทฤษฎีเป็นแนวทางอาศัยความทุ่ม เทพยายามในทุกด้านจากบุคลากรท่ี เก่ียวข้อง                                 
ความเป็นอันหน่ึง อันเดียวกัน การมีเป้าหมายท่ีชัดเจนและท้าทายการมีทรัพยากรท่ีเพียงพอ                   
และมีคุณภาพ ความมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรและการสอน ภาวะความเป็นผูน้ าทั้ง
ของผู ้บ ริห ารและคณะค รูตลอดจนบรรยาก าศแห่ งก ารยอม รับนับ ถือ ซ่ึ งกัน และกัน                               
จึงท าใหผ้ลการวจิยัประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 ส าหรับประสิทธิผลของโรงเรียนจ าแนกเป็นรายด้าน ผู ้วิจ ัยเสนอการอภิปรายผล                          
เฉพาะดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดและค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ดงัน้ี  
 2.1 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน  โดยภาพรวมและรายข้อ                      
อยู่ในระดับมาก และเป็นด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากกว่าทุกด้าน อาจเน่ืองมาจากผู ้บริหารและครู                 
ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความสามารถด้านการบริหารและด้านการจัดการเรียนการสอน                              
โดยจัด กิ จกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับความถนัดของผู ้ เรียน  ดูแล เอาใจใส่                                  
และให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนด้วยความเต็มใจ  ใช้แนวทางการปกครองนักเรียนให้ปฏิบัติตน                    
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ดว้ยความรับผิดชอบมีวนิยัและอยูใ่นกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม เสริมสร้างความร่วมมือกนั
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง เป ล่ี ย น แ ป ล ง พั ฒ น า  แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ต่ า ง  ๆ                                         
รวมถึงงานท่ีตอ้งรับผดิชอบอ่ืน ๆ โดยใชร้ะบบการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholder) 
ทุกฝ่ายก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบติังาน และสามารถปฏิบติังานได้บรรลุวตัถุประสงค์       
และเป้าหมายของโรงเรียน รวมทั้งอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารและครูปฏิบติังานโดยค านึงถึงประโยชน์
ของโรงเรียนเป็นส าคญั มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกบัผูป้กครองและชุมชน เพื่อน าความคิดเห็น
ท่ี ได้ม า เป็ น แนวท างในก ารพัฒ น าโรง เรี ยน  มี ก าร ร่วม มื อกัน ระหว่ าง  ผู ้บ ริห าร  ค รู                                    
และกรรมการสถานศึกษา  ในการแก้ปัญหาต่างๆ  ของโรงเรียนด้วยดี  จากเหตุผลดังกล่าว                          
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน จึงเกิดข้ึนมากกว่าทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับ
ทศันะของ วนัวิสาข์ ทองติง (2555) ท่ีให้ทศันะว่าพฤติกรรมโดยภาพรวม ของผูบ้ริหารและครู                    
ใน ก ารแสดงออก ถึ งความส าม ารถด้ าน ก ารบ ริห าร  ด้ าน ก ารจัดก าร เรี ยน  ก ารสอน                                      
โดยจัด กิ จกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับความถนัดของผู ้ เรียน  ดูแล เอาใจใส่                                    
และให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนดว้ยความเต็มใจ การปกครองนกัเรียนให้ปฏิบติัตนอยู่ในกฎระเบียบ
ของโรงเรียนและสังคม  การร่วมมือกันของบุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ                          
รวมถึงงานรับผิดชอบอ่ืน  ๆ โดยใช้ระบบการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดี                 
ในการปฏิบติังาน และสามารถปฏิบติังานได้บรรลุวตัถุประสงค์ของโรงเรียน และยงัสอดคล้อง                   
กับทัศนะของ อัจชรา วรีฤทธ์ิ (2553) ท่ีให้ทัศนะว่าความส าเร็จท่ีโรงเรียนสามารถแก้ปัญหา               
โด ยค ว าม ร่ วม มื อ ขอ งผู ้บ ริห ารโ รง เรี ยน กับ ค รู  ทั้ ง ด้ าน ก ารจัด ก าร เรี ยน ก ารส อน                                   
และการปกครองนกัเรียน การแกปั้ญหาความขดัแยง้ภายในโรงเรียน ความสามารถในการควบคุม
ส ถ าน ก าร ณ์ ได้  เ ม่ื อ เกิ ด ปั ญ ห าข อ งผู ้บ ริห ารโรง เรี ยน  เพื่ อ ให้ ส าม ารถป ฏิ บั ติ ง าน                                            
ไดจ้นบรรลุวตัถุประสงค ์ของโรงเรียน 
 2.2 ด้านความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง โดยเป็นดา้น             
ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด แต่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารเห็นความส าคญั
ของงาน วิช าก าร ท่ี ส่ งผล ต่อผลผ ลิตของก ารจัดก ารศึกษ า ซ่ึ ง คื อ ผู ้ เรี ยน  จึ ง เน้ น ย  ้ าให ้                                   
ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู ้เรียนทุ กคน สามารถเรียน รู้และพัฒนาตนเองได ้                                
โดยยึดหลกัวา่ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด การจดัการศึกษาจึงตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาไปตามธรรมชาติ
ของการเรียน รู้ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  และเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต                                
โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียน  เช่น จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ              
น านกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะวชิาการกบัหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการน านกัเรียนไปทศันศึกษา
แหล่งเรียนรู้ ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้นอกสถานศึกษา ส่งผลให้นกัเรียน
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ได้รับรางว ัลจากการเข้าร่วมห รือจัด กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา                             
จนเป็นท่ียอมรับ จากผูป้กครองและส่งบุตรหลานเขา้มาเรียนอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะ 
ของ ว ันวิสาข์  ทองติง (2555) ท่ีให้ทัศนะว่าพฤติกรรมโดยภาพรวมของผู ้บ ริหารและครู                       
ในการแสดงออกถึงความสามารถในด้านการบริหารการจัดการศึกษาท่ี ดีมีประสิทธิภาพ                         
โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมตามความพร้อมและศักยภาพของผู ้เรียน                          
ตลอดจนจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จนสามารถผลิตนกัเรียนส่วนใหญ่ 
ให้มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉล่ียอยู่ในระดับท่ีสูงข้ึน ซ่ึงพิจารณาได้จาก เกรดเฉล่ีย
โดยรวมของนกัเรียน ความสามารถของนกัเรียนในการเขา้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน จ านวนร้อยละ
ข อ งนั ก เรี ย น ท่ี ไ ด้ รั บ ร าง ว ัล ท างด้ าน วิ ช าก า ร จ าก ห น่ ว ย ง าน ภ าค รั ฐ แ ล ะ เอ ก ช น                                         
รวมถึงมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จดัให้มีและใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกโรงเรียนจดับรรยากาศทางวิชาการ ให้เอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน                   
และย ังสอดคล้องกับทัศนะของ อัจชรา  วรีฤทธ์ิ  (2553) ท่ี ให้ทัศนะว่า ระดับความส าเร็จ                         
ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนทั้งด้านการบริหาร การจดัการเรียนการสอน จนสามารถท าให้
นักเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่ให้มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเฉล่ียอยู่ในระดับสูง                 
ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากเกรดเฉล่ียโดยรวมของนกัเรียน  จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถศึกษาต่อ             
ในระดับสูงข้ึน ความสามารถทางด้านวิชาการของนักเรียน  ความสามารถในการจดักิจกรรม                  
การเรียนการสอนของครู  ตลอดจนนักเรียนได้รับรางว ัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ                                                             
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 จากความส าคัญของประสิทธิผลของโรง เรียนดังกล่าวจึงท าให้ผู ้บ ริหารและครู                           
ตระหนักถึงความส าคัญของประสิทธิผลของโรงเรียน  ความสามารถในการผลิตนักเรียน                 
ท่ี มี ผ ลสั ม ฤท ธ์ิ ท างก าร เรี ยน สู ง  จึ งท าให้ ผ ลก ารวิ จัย โด ยภ าพ รวมอยู่ ใน ระดับ ม าก                                  
แต่เป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ดา้นอ่ืน 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 ผลการวิจัย  พบว่า ภาวะผู ้น าใฝ่บ ริการของผู ้บ ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม                      
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                      
ท่ีระดับ .01 โดยจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันผู ้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญ                     
กบัการพฒันาทั้งบุคลากรทุกคนและการพฒันาองค์การ โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม         
และกระจายอ านาจไปยงัผูป้ฏิบติัเป็นการพฒันาแบบองค์รวม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูป
การศึกษ าพ ระราชบัญญั ติ ระ เบี ยบบ ริห ารราชการ  กระท รวง ศึกษ าธิ ก าร  พ .ศ .  2546                                       
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ซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 35 ก าหนดให้สถานศึกษา 
ท่ีจัดการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ตามมาตรา 34 (2) เฉพาะท่ี เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล                        
เพื่อให้เกิดความคล่องตวัโดยจะตอ้งมีการจดัการศึกษาแบบกระจายอ านาจโดยการเสริมพลงัอ านาจ 
ให้อ านาจหน้าท่ีในการตดัสินใจจากล าดบัขั้นท่ีสูงกว่าไปยงัระดบัท่ีต ่ากว่า การมอบอ านาจหน้าท่ี        
ท  าแท นภ ายใน กรอบของน โยบ าย ท่ี ก าห นดจาก ส่ วน บน  ซ่ึ งส อดคล้อ งกับ ทัศน ะ                                             
ของ ธีระ รุญ เจริญ  (2545) กล่าวว่า การจัดการศึกษาและภารกิจการบริหารตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติท่ีก าหนดไว ้จะต้องมีการจดัการศึกษาแบบกระจายอ านาจ               
โดยการเสริมพลังอ านาจทั้ งในหน้าท่ี  การจัดการศึกษาและภารกิจการบริหารตามแนวทาง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติสอดคลอ้งกบั สุดารัตน์ สารสว่าง (2553) ไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบั 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมน้ี บุคลากรท่ีได้รับโอกาสให้คิดตัดสินใจก็จะพัฒนาทักษะการคิด                   
ของตน เองมาก ข้ึนจนมีความมั่น ใจ และมีทักษะการตัดสินใจท่ี มีประสิท ธิภาพ สูงข้ึน                          
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีองค์การตอ้งการในการบริหาร ความเปล่ียนแปลงการกระจายโอกาสให้บุคลากรไดใ้ช ้
และพฒันาศกัยภาพของตนเอง ไดท้  างานโดยใชค้วามคิดให้เต็มท่ี ตลอดจนไดมี้ส่วนร่วมตดัสินใจ
ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนจะเป็นการพฒันาทั้งบุคลากรทุกคนและตวัองค์การในภาพรวม 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ องอาจ สิมแสน (2556 ) ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าใฝ่บริการ                 
ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 25 ผลการวิจัย  พบว่า ภาวะผู ้น าใฝ่บริการของผู ้บ ริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน                        
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง”                       
มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ เพ็ญประภา สาริภา (2556) ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์                   
ข องผู ้บ ริห ารสถ าน ศึกษ ากับ ป ระ สิ ท ธิ ผลของโรง เรี ยน  สั งกัด ส านั ก งาน เขตพื้ น ท่ี                                       
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา                  
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่สถานศึกษาทุกแห่ง โดยเฉพาะผูบ้ริหารไดมี้การปรับปรุงคุณภาพ
ของโรงเรียน โดยปรับเปล่ียนระบบการบริหารจดัการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผล ตามจุดมุ่งหมาย
ท่ีตั้งไวซ่ึ้งตอ้งอาศยัหลกัแนวคิดทฤษฎีเป็นแนวทาง โดยอาศยัความทุ่มเท ในทุกดา้นจากบุคลากร    
ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการมีเป้าหมายท่ีชัดเจนและท้าทาย มีทรัพยากร ท่ีเพียงพอความมีวิสัยทศัน์
เก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรและการสอน อีกทั้งตอ้งอาศยัความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารและคณะครู
ตอ้งมีบรรยากาศแห่งการยอมรับนบัถือและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  
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 จากความส าคัญดังกล่าว จึงท าให้ผู ้บ ริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญ                           
ของการน ารูปแบบภาวะผูน้ าใฝ่บริการ ซ่ึงเป็นรูปแบบของภาวะผูน้ าท่ีจะน าโรงเรียนไปสู่เป้าหมาย
ในการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง เพื่อส่งผลให้การบริหารงานสถานศึกษาในด้านต่างๆ             
ไดรั้บผลส าเร็จ เช่น การแกปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้การแกปั้ญหาผลการสอบ O - Net 
การเตรียมความพร้อมในการประเมินจากสมศ. เป็นตน้ จึงส่งผลใหป้ระสิทธิผล ของโรงเรียนสูงข้ึน 
จนไดรั้บการยอมรับจากผูป้กครอง และชุมชนใกลเ้คียงให้ความไวว้างใจ ส่งบุตรหลานเขา้มาเรียน
เป็นอันมาก จึงท าให้ภาวะผู ้น าใฝ่บริการของผู ้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวก                           
กบัประสิทธิผลของโรงเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .01 
 เม่ือพิจารณารายด้านของภาวะผู ้น าใฝ่บริการของผู ้บริหารสถานศึกษาแต่ละด้าน                   
มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัปานกลาง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด คือ ดา้นการสร้างชุมชน                  
มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .644)                         
ทั้ งน้ีเน่ืองจากผูน้ าแบบผูรั้บใช้ต้องตระหนักว่า การเปล่ียนแปลงจากชุมชนเล็กๆ เป็นสถาบัน                        
ท่ีท  าให้ชีวิตของคนนั้นเปล่ียนไป อาจถึงกบัเกิดความรู้สึกสูญเสียไปได ้ผูน้ าใฝ่บริการตอ้งคิดถึง
วิธีการสร้างกลุ่มชนในระหว่างผูร่้วมงานในสถาบัน การเป็นผูน้ าใฝ่บริการช้ีแนะว่า “กลุ่ม”                 
ท่ี แท้ จ ริ งส าม ารถส ร้ าง ให้ เกิ ด ข้ึ น ใน ท่ าม ก ล างผู ้ ท่ี อ ยู่ ใน ว ง ธุ ร กิ จแ ล ะว งก าร อ่ื น ๆ                                      
กระบวนการสร้าง “กลุ่ม” จ าเป็นต้องมีทักษะ มีเวลาเพียงพอและการยอมรับปัจจยัแวดล้อม            
ทุ กระดับ  เพื่ อ ทุ ก ปั จจัยแวดล้อมจะได้ รับประโยชน์ เต็ ม ท่ี  ค วร เป็ นการก้ าว ท่ี ล ะขั้ น                                    
เป้าหมายสูงสุด ของผูน้ าแบบใฝ่บริการ คือ การสร้าง “กลุ่ม” ซ่ึงเป้าหมายร่วมและความเท่าเทียมกนั
ได้รับชัยชนะ องค์การท่ีตั้ งอยู่บนหลักการเหล่าน้ี มีความเป็นไปได้ท่ีจะก่อให้ เกิดรางว ัล                     
และประโยชน์ต่อองคก์ารโดยรวม Greenleaf (1977) ยอมรับวา่ผูน้ าใฝ่บริการไม่ไดม้าจากการอบรม
แต่ เป็ นก ารค่ อยๆ  พัฒน าเป ล่ี ยนแปลงและ เช่ื อมั่น ว่ า คุณ ลักษณ ะของผู ้น าใ ฝ่บ ริก าร                                    
เป็นผลมาจากการเติบโต ส่วนบุคคลและการอุทิศตนเองเพื่อการเติบโตของผูอ่ื้นอยา่งต่อเน่ือง 
 ส าหรับการพิจารณารายด้านของภาวะผู ้น าใฝ่บริการของผู ้บ ริหารสถานศึกษา               
กบัประสิทธิผลของโรงเรียน แต่ละด้านคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการตระหนักรู้       
กับด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีความสัมพันธ์กัน                      
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง (r = .64)                     
ทั้ งน้ีเน่ืองจากการตระหนักรู้ตนเองท าให้ผูน้  าแบบใฝ่บริการมุ่งมั่นตระหนักรู้ เช่น ความกลัว                
บางคนยังไม่ รู้ว่าตัวเองมีความกลัวซ่อนอยู่  Greenleaf (1998) ให้สังเกตว่า “การตระหนักรู้                     
ไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองปลอบใจเรา ตรงขา้ม มนัแค่ท าให้เราวุ่นวายใจ เพราะเราได้แสวงหาค าปลอบใจ                  
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แต่ความตระหนัก รู้ให้ เราปลอดภัย”  ก าร รู้ตัวและโดย เฉพ าะอย่างยิ่ งก าร รู้จักตัว เอ ง                          
ท าให้ ผู ้น า มี ความ เข้ม แข็ ง ข้ึ น  Greenleaf (1977) เช่ื อมั่น ว่ า  “ก าร รู้ตัว เอ ง”  ไม่ ได้ท  าให ้                        
เกิดการปลอบประโลมบรรเทา ตรงกนัขา้มกลับปลุกให้รู้สึกรบกวน การรู้ตวัเรียกร้องความเช่ือ              
จากผูน้ า เป็นความเช่ือว่าผูน้ ามีพลังและความสามารถท่ีจะเผชิญกับปัญหาและหาทางออกได ้               
ซ่ึงส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพของนกัเรียน มีประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีสร้างความเช่ือมัน่ไดสู้ง 
โดยวดัความนิยมจากชุมชนผูป้กครองนักเรียน ซ่ึงโรงเรียนได้มีนักเรียนเขา้เรียนในจ านวนมาก        
และคุณภาพการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์สูง โดยดูจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
ความสามารถในการศึกษาต่อในสถาบันชั้ น สู งจ านวนมาก  ส่ วน คุณภาพนัก เรียนนั้ น                      
ส่วนใหญ่จะดูท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นเกณฑ์ช้ีวดัเพียงประการเดียว ซ่ึงเป็นความเขา้ใจผิด 
ควรจะพิจารณาถึงส่วนประกอบต่างๆ  ได้แก่  การพัฒนาทัศนคติแรงจูงใจของนัก เรียน                              
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความเช่ือมั่นในตนเอง ความปรารถนาและความคาดหวงัต่างๆ                
รวมทั้ งการประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม  มีจริยธรรมคุณธรรม  และค่านิยมท่ี ดีงาม                    
ซ่ึ ง ลั ก ษ ณ ะดั ง ก ล่ าว  นั บ เป็ น ลั ก ษ ณ ะ ท่ี พึ งป ระส งค์ ต าม ท่ี สั ง ค ม มี ค ว าม ค าดห วัง                                          
และมีความตอ้งการอยา่งมาก 
 

5.3 ข้อเสนอแนะการวจิัย 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 1) ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู ้น าใฝ่บริการของผู ้บริหารสถานศึกษา  โดยภาพรวม               
อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
คือ ด้านการอุทิศตนเพื่อพัฒนาบุคคล ผูน้ าใฝ่บริการจะต้องอุทิศตนอย่างแท้จริงในการพัฒนา
บุคลากรของตนให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและเติบโตตามวุฒิภาวะของแต่ละคน                      
และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าท่ี สุด คือ ด้านความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนั้ นผู ้  บริหารสถานศึกษา                    
จึงควรให้ความส าคัญ  ส่ งเส ริมให้ค รู รู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง มุ่ งพัฒนาสถานศึกษา                        
สู่ความเป็นเลิศร่วมกัน  มีความจริงใจในการช่วยเหลือครูให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน                       
เสียสละและมีความรับผดิชอบร่วมกบัผูอ่ื้น 
  2) ผลการวิจัย  พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                         
และเม่ือพิ จารณารายด้าน  พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และด้าน ท่ี มีค่ า เฉ ล่ียสู งท่ี สุ ด                                  
คือ ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน ผูบ้ริหารและครูควร จดักิจกรรมการเรียน
การสอนสอดคล้องกับความถนัดของผู ้เรียน  ดูแลเอาใจใส่ และให้ความช่วยเหลือผู ้เรียน                          
ด้วยความ เต็มใจ  โดยใช้ระบบการมี ส่ วน ร่วมของทุกฝ่าย  และด้าน ท่ี มีค่ า เฉ ล่ียต ่ า ท่ี สุ ด                                
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คื อ  ด้ า น ค ว าม ส าม า ร ถ ใ น ก า ร ผ ลิ ต นั ก เ รี ย น ท่ี มี ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ  ท า ง ก า ร เรี ย น สู ง                                                
ผูบ้ริหารควรเห็นความส าคญัของงานวิชาการด้านผลผลิตผูเ้รียน จดักระบวนการเรียนการสอน                   
ใหผู้เ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้พฒันาตนเองไดโ้ดยยดึหลกัวา่ ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด  
  3) ผลการวจิยั พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าใฝ่บริการ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
กบัประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กนัทางบวก คือ มีความสัมพนัธ์กนัไปทิศทางเดียวกนั 
แสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือผูบ้ริหารสถานศึกษา มีภาวะผูน้ าใฝ่บริการสูง ส่งผลใหป้ระสิทธิผลของโรงเรียน
ดีตามไปด้วย ดังนั้ น  ผู ้บ ริหารและครูจึงควรให้ความส าคัญในการน าภาวะผู ้น าใฝ่บริการ                        
ไปใช้ในการบริหารงานให้มากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมากข้ึนด้วย                        
เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์รายคู่ พบวา่ ภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผล
ของโรงเรียน คือ ด้านการตระหนักรู้กับด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง เป็นคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด เน่ืองจากผูบ้ริหารและครูได้ให้ความส าคญั                 
กั บ ก ารต ระห นั ก รู้  เพ ร าะ ก ารต ระห นั ก รู้ เป็ น กุ ญ แ จส าคัญ ท่ี จ ะ ไป สู่ ค ว าม ส า เร็ จ                              
ของการบริหารสถานศึกษาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างย ัง่ยืน โดยจะส่งผลท าให้โรงเรียน                   
มีความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง และมีประสิทธิผลของโรงเรียน
มากข้ึนดว้ย  
 2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
  1) ควรน าความสัมพัน ธ์ระหว่างภาวะผู ้น าใฝ่บริการของผู ้บ ริหารสถานศึกษา                
กับประสิทธิผลของโรงเรียนไปท าวิจัยเชิงปฏิบัติ  (Action research ) เพื่อให้ เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 
  2) ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าใฝ่บริการของผู ้บริหารสถานศึกษา                    
กับประสิทธิผลของโรงเรียนของกลุ่มประชากรกลุ่มอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา                             
เช่น ครูโรงเรียนเอกชน ครูสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อจะให้ทราบสภาพท่ีแท้จริง  เพื่อน าผลการวิจัยไปพัฒนาองค์การ                             
ใหก้า้วหนา้ยิง่ข้ึน 
  3) ควรศึกษาปัจจยัทางการบริหารท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร 
 4) ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในศตวรรษท่ี 21                       
ท่ีสอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ เพื่อให้ผู ้บริหารใช้เป็นแนวทางในการบริหารโรงเรียน                  
ใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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 5)  ค ว ร ศึ ก ษ าก ารท า วิ จั ย เ ก่ี ย ว กั บ ภ าว ะ ผู ้น า ใ ฝ่ บ ริ ก าร  (Servant leadership)                                              
กบัตวัแปร 2 ตวั โดยใช้การวิจยัแบบผสานวิธี ( Mixed Method Research : MMR ) ซ่ึงเป็นการวิจยั
ทั้ ง เชิ งป ริม าณ  (Quantitative Research ) และก ารวิ จัย เชิ ง คุณ ภ าพ  ( Qualitative Research )                          
ซ่ึงจะท าใหไ้ดข้อ้มูลละเอียดและลึกมากยิง่ข้ึน ส่งผลใหก้ารวจิยันั้นน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



123 
 

บรรณานุกรม 
1.ภาษาไทย 

1) หนังสือทัว่ไป 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2546).  การบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีเป็นนิติบุคคล.  กรุงเทพฯ :   
 องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์(รสพ.).  
กษมา  วรวรรณ ณ อยธุยา.  (2542).  พระราชบัญญัติการศึกษากับการปฏิรูปการศึกษา. 
 วารสารพฒันาดา้นความรู้ระเบียบกฎหมาย, 6 (32). 3 -7.   
คุณวฒิุ คนฉลาด. (2540). ภาวะผู้น า. (พิมพค์ร้ังท่ี2). ชลบุรี: ภาควชิาบริหารการศึกษา 
 มหาวทิยาลยับูรพา.  
จิรพฒัน์ อุดมผล. (2548). จตุกกะ หมวด 4. (Online). www.dhammathai.org/dhamma/  
 group04.php?. 25 ธนัวาคม 2552.  
ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย. (2548). อุปนิสัยท่ี 8.พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง.  
 แปลจาก Covey, S.R. (2004). The 8th Habit, from Effectiveness to Greatness.New York  
 : Free Press. 
ธีระ รุญเจริญ. (2545). สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานของสถานศึกษา 
 ในประเทศไทย. รายงานการวจิยั. กรุงเทพฯ : ว.ีที.ซี. คอมมิวนิเคชัน่. 
ธงชยั  สันติวงษ.์  (2541).  การบริหารสู่ศตวรรษท่ี 21.  กรุงเทพฯ : ประชุมช่าง. 
บุญชม ศรีสะอาด.  (2535).  การอา้งอิงประชากรเม่ือใชเ้คร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
 กบักลุ่มตวัอยา่ง. วารสารการวดัผลการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 มหาสารคาม   3(1) : 23-24.  
บุญชม ศรีสะอาด.  (2543).  การวิจัยเบือ้งต้น.กรุงเทพฯ:สุวรียาสาส์น. 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ.(2549). เทคนิคการสร้างเคร่ืองมือรวมรวบข้อมลูส าหรับการวิจัย.  
 พิมพค์ร้ังท่ี 6. กรุงเทพฯ: จามจุรี.  
บุญช่วย ศิริเกษ.  (2540).  พฤติกรรมองค์การในการบริหารการศึกษา.   เลย  : คณะครุศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย. 
ประพนัธ์  สุริหาร.  (2537). หลักและระบบบริหารการศึกษา.  ขอนแก่น: ภาควชิาการบริหาร 
 การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
พระพรหมคุณาภรณ์. (2548). ธรรมนูญชีวิต.คน้เม่ือ 28พฤษภาคม2555,  
 จาก www.dhammathai.org/book/dhammanoon.04php. 
 

http://www.dhammathai.org/book/dhammanoon.04php


124 
 

พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ. (2547). การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน. พิมพค์ร้ังท่ี 4.  
 คณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฏัพระนคร.  
รังสรรค ์ประเสริฐศรี. (2544). ภาวะผู้น า. กรุงเทพฯ : ธนรัชการพิมพ.์ 
รัชพล  คชชารุ่งโรจน์.  ( 2548).  โรงเรียนทันสมยั.  กรุงเทพฯ : ด่านสุทองการพิมพ.์ 
วโิรจน์ สารรัตนะ. (2546). บริหารการศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพว์สุิทธ์ิ. 
วรีวธุ มาฆะศิรานนท.์ (2541). องค์กรเรียนรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ. กรุงเทพมหานคร: เอก็ซเปอร์เน็ท. 
สัมฤทธ์ิ กางเพง็ และสรายทุธ  กนัหลง. (2553). ภาวะผู้น าใฝ่บริการในองค์การ :แนวคิด หลักการ  
 ทฤษฎแีละงานวิจัย Servant Leadership in Organization : Concept, Principle,  
 Theory and Research.ขอนแก่น : โรงพิมพค์ลงันานาวทิยา. 
สุดารัตน์ สารสวา่ง. (2553). ทฤษฎแีละหลักการ บริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: สาขาวชิาการบริหาร 
 การศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
เสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์. (2544). การศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหาร.  นนทบุรี :  
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านกันายกรัฐมนตรี. (2554).  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555-2559. กรุงเทพมหานคร.  
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.  (2551).  มาตรฐานตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ 
 พิจารณาเพ่ือประกันคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน รอบท่ี 2.  กรุงเทพฯ  
 ส านกัรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์รมหาชน). 
สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์. (2545). ภาวะผู้น า ทฤษฎแีละปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: บุ๊คล๊ิงค.์ 

 
2) วทิยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 

กมลวรรณ ชยัวานิชศิริ. (2536). ปัจจัยเกี่ยวข้องกับผู้บริหารท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิผล                                  
                 ของโรงเรียนเอกชน. ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหาร 

 การศึกษา. บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  
กรุณา บุญแกว้. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียน  
 ขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอวงัสมบูรณ์ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสระแก้ว  
 เขต 1. วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.  
 มหาวทิยาลยับูรพา. 
 
 



125 
 

ขวญัใจ เกตุอุดม. (2554). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา 
 กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชลบุรี.  
 วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา.  
 มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์.   
งามตา ธานีวรรณ. (2553). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี 
 การศึกษายโสธร. วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหาร 
 การศึกษา. บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยับูรพา. 
จิรวรรณเล่งพานิชย.์(2554). โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ขัน้พืน้ฐาน. วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา.  
 บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
ดวงกมล  ทบัลือชยั. (2554).ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษากับ 
 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
 ของแก่น เขต1. วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา.  
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย. 
บงัอร ไชยเผือก. (2550). การศึกษาคุณลักษณะของผู้น าแบบผู้รับใช้และบรรยากาศของโรงเรียน 
 คาทอลิกสังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู. สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  
 สาขาวชิาการบริหารการศึกษา. บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
บณัฑิต แท่นพิทกัษ.์  (2540).  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการใช้อ านาจความศรัทธาและ 
 ความพึงพอใจในงานของครูโรงเรียนมธัยม. ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎี 
 บณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา. บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
เปรมสุรีย ์ เช่ือมทอง.  (2536).  จิตลักษณะของผู้บริหารและสภาวการณ์ของกลุ่มเกี่ยวข้องกับ 
 ประสิทธิผลของโรงเรียน.  ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการ 
 บริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร. 
พนัธ์ุเทพ ใจค า. (2547). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับ 
 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเลย เขต 1.  
 วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
 สถาบนัราชภฏัเลย.  
พิชาวร์ี  เมฆขยาย.(2550). การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภาวะผู้น าแบบผู้ รับใช้ส าหรับผู้น า 
 กิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต 
 สาขาวชิาจิตวทิยาอุตสาหกรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 



126 
 

พิมพรรณ  สุริโย.  (2552).  ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
 เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน.   
 วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย. 
พูนทรัพย ์ โยธา. (2554).ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษากับการ 
 เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ขอนแก่น 
 เขต 2. วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย. 
เพญ็ประภา   สาริภา. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19.  
 วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย. 
มนตรี บุญธรรม. (2544). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ 
 โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.  
 วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา. 
เรขา ศรีวชิยั. (2554). รูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวยัท่ีมปีระสิทธิผลใน 
 จังหวดันนทบุรี.วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหาร 
 การศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม. 
รุจา รอดเขม็. (2547). การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยในสังกัด  
 กระทรวงสาธารณสุข ประยุกต์ตามแนวทางการประเมินองค์การแบบสมดุล. 
 วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
 บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
เรียม สุขกล่า . (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทา งานของข้าราชการครูกับ 
 ประสิทธิผล โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1.  
 วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา.   
 บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยับูรพา. 
 
 
 



127 
 

วนัวสิาข ์ทองติง. (2555).ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผล 
 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5. 
 วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย. 
วาริน แซ่ตนั. (2543). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท างานกับความ 
 พึงพอใจในการท างานของครูในสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวดัพังงา.  
 ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
วชิษารัตน์ ธรรมะรัตน์จินดา.(2552). ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผล 
 ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2. วทิยานิพนธ์ปริญญา  
 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
วนิยั  ฉิมวงษ.์  (2542).  ภาวะผู้น าเชิงจัดการและภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปของผู้บริหารสถานศึกษา  
 โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา.  วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  
 สาขาวชิาการบริหารการศึกษา. บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยับูรพา. 
สรายทุธ กนัหลง. (2553). ยทุธศาสตร์การพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. ดุษฎีนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต   
 สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์. บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์   
 ในพระบรมราชูปถมัภ ์.  
โสภา วงษน์าคเพช็ร์. (2553). การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
 สังกัดสานักงานเขตพืน้ท่ี การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2.  
 วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
สนทยา เจริญพนัธ์. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ 
 โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสกลนคร. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหา 
 บณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี. 
อจัชรา วรีฤทธ์ิ (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับ 
 ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเลย เขต 1-3. 
 วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย. 
 
 
 



128 
 

องัคณา ทีภูเวยีง (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับทีมงานท่ี 
 มปีระสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในจังหวดัขอนแก่น. 
 วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย. 
อรวรรณ อุ่นวเิศษ. 2549. คุณภาพการท างานของข้าราชการครูท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  
 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี การศึกษาสกลนคร เขต 3.  
 วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร. 
อรศิริ ศรศกัดา. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษากับความ 
 ผกูพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา. 
 วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย. 
องอาจ   สิมแสน. (2556). ภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25. 
 วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
 

2. ภาษาองักฤษ 
 1) Books 
Abel, A.T. (2002). The Characteristics, Behavirs, and Effective Work Environments of  
 Servant Leader: A Delphi Study. Dissertation, Ph.D.(Educational Leadership and  
 Policy Studies). Virginia Graduate School: Blacksburg. Photocpied. 
Black, G.L. (2007). A correlational analysis of servant leadership and school  
 climate.Ed.D.dissertation, University of Phoenix, United States - Arizona.   
Block, P. (1996). Stewardship: Choosing service over self-interest. San Francisco. 
Blum, M. L. and James C. N. (1968). Industrial Psychology. New York :  
 Harper Row  Publisher. 
Caldwell,B.J., and Spinks J.M.  (1990).   The Self-Managing School. London :  
 Taylor and  Francis (Printers).  
Chui, H. S.  (1997).  Vision and leadership of principals in self –managing school in Hong  
 Kong (China).   Dissertation Abstracts International , 58 (3) : 807 – A.   



129 
 

Daft, R.l.  (1999).  Management ( 3nd ed.) Fort Worth : The Deyden. 
Daft, R. L. (2002). Management. 6th ed. Mason, OH : Thomson South-Western. 
Daft, R. L. (2005). The Leadership Experience. 3rd ed. Mason, OH : Thomson South-Western. 
Dennis, R.S., and Bocarnea, M.(2005). Development of the servant leadership assessment     
Dessler, G.  (1986).  Organization theory : Integrating structure and behavior.   
 ( 2nd ed). Englewood Cliffs.  New Jersey : Prentice-Hall .development. (pp. 1-28).  
 Oxford: University Press of America.  
Dubrin, E. A. (1998). Leadership Research Findings. Practice, and Skills. New Jersey :  
 Houhton Miffin Company. 
Edmonds, R. 1979. “Some Schools Work and More Can”, Social Policy, 9,28-32. 
Evers,A.S. (1987). Leadership Effectiveness of Wisconsin Superintendents. Dissertation  
 Abstracts  International. 47 (12) : 499 – a 
Finklea,C.W.  (1997).  Principal leadership style and the effective school.  Abstracts from :  
 ProQupst File : Dissertation Abstract Item : 9738233. 
Greenleaf, R. K. (1970). The Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate   
 Power and Greatness. New York: Paulist Press.  
Greenleaf, R. K. (1980). Seminary as servant. Indianapolis, IN: The Robert K.  
 Greenleaf Center.  
Greenleaf. (1998).What is Servant Leadership. Retrieved May 28, 2012, from. 
Hanson, E.M. (1996). Education Administration and Organization Behavior.4 th ed. London :  
 A simon L Schuster.   
Hollander, E. P. (1978). Leadership in dynamics: A practical guide to effective relationships.  
 New  York: The Free Press.  
Holt. A. & Hind, T. (1994).  The New School Governor. : realizing the Authority in the Head  
 and  Governind Body.  London : Biddles Ltd., Guildford and King’s Lynn.  
Hoy,W.K,& Miskel,C.G. (2008). Educational Administration: Theory, Research, and  
 Practice.6th ed. New York : McGraw-Hill.  
Hoy, W. K.; & Ferguson, J. (1985). A Theoretical Framework and Exploration of  
 Organizational Effectiveness of School. In Educational Administration Quarterly. 21.  
 pp. 117 –34. 



130 
 

 
Irving, J. A. (2005). Servant Leadership and the effectiveness of teams. Ph.D. dissertation,  
 Regent University, United States Virginia. Retrieved May 28, 2012,from  
 ABI/INFORM  Global database.(Publication No.AAT 3173207).  
Jennings, D.B. (2002). Those who lead must first serve : The praxis of servant leadership by  
 public school principals (Doctoral dissertation, The University of North Carolina at  
 Greensboro, 2002).Dissertation Abstract International, 63(04), 1207. 
 UMI No.3049171). 
Larson, C. E., & LaFasto, F. M. J. (1989). Team Work: What Must Go Right, What Can Go  
 Wrong. Newbury Park, CA: Sage. 
Lawrence, L.J. (2002). “For Truly, I Tell You, They Have Received Their Reward”  
 (Ma th 6:2)Investigating honor precedence and honor virtue the Catholic Biblical  
 Quarterly,64-687. 
Laub, J. A. (1998). Organizational leadership assessment [Assessment protocol]. Retrieved  
 from http://www.olagroup.com/documents/instrument.pdf 
Laub, J. A. (1999). Assessing the servant organization: Development of the Servant  
 Organizational Leadership Assessment (SOLA) instrument. Dissertations Abstracts  
 International, 60(02), 308. 
Laub, J. (2004). ‘Defining Servant Leadership: a Recommended Typology for Servant   
 Leadership’. Paper presented at the Servant Leadership Research Roundtable.  
 Regent University, Virginia Beach, Virginia, August. 
Livovich, M. P., Jr. (1999). An investigation of servant-leadership in public school  
 superintendents in the state of Indiana. Dissertation, Ed.D. (Doctor of Education).  
 Indiana: Graduate School Indiana State University.  
Lussier, R.N. & Achua, C.F. (2001).Leadership : Theory application skill development.Ohio  
 : South-Western College.manuscript, Northern Arizona University.  
Maxwell, J.C. (1996). The 21 Irrefutable Laws of Leadership: Follow Them and People Will  
 Follow You, Thomas Nelson Publishers, Nashville, TN.  
Patterson, K.A.(2003).Servant leadership: A theoretical model.Doctoral dissertation. Regent  
 University, Virginia Beach, VA. USA.  

http://www.olagroup.com/documents/instrument.pdf


131 
 

 
Person,J.L.  (1993).  An examination of the relationship  between participative management  
 and perceived institutional effectiveness in North Carolina Community Colleges.   
 Dissertation  Abstracts International ,53(9)3071-A. 
Purkey,S.C.,& Smith, M.S. (1983). Effective Schools : A Review. Elementary School 
 Journal,83,427-452. 
Ramer, L.M. (2008).Using Servant Leadership to Facilitate Healing After a Drug Division  
 Experience.Association of Operating Room Nurses.AORN Journal, 88(2), 253-8. 
 Retrieved May 28, 2012, from ABI/NIFROM Global database.(Document ID : 
 521138211).Retrieved May 28, 2012, from ProQuest Health and Medical Complete
 database. (Document ID : 1538599511). 
Robbins, S. P.  (2005).   Organizational Behavior.  ( 11th ed).  Upper Saddle River, NJ :  
 Pearson.  Prentice Hall.  
Ruhl, M.A.  (1992).  The school effectiveness : A strategy for sustainable development.   
 Maindenhead : McGraw - Hill.  
Russell, D.H. (2001).Children’s thinking. New York : Oinn and Company. 
Scheerens, J. & Bosker, R.(1997). The Foundations of Educational Effectiveness.  
 Oxford: Permagon. 
Schein, E.H. (1970). Organization Psychology. 2nd ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall. 
Sergiovanni,H.B.  (2001).  Leadership for effectiveness school.  Boston : Allgn and Bacon. 
Spears, L.C.(1995).“Servant-Leadership and the Greenleaf”, in Spears, L (Ed) Reflections on  
 Leadership : How Robert K. Greenleaf’s Theory of Servant-Leadership Influenced.  
Spears, L. C. (2004). The Understanding and Practice of Servant-leadership.  
 In L. C. Spears, & M. Lawrence (Eds.), Practicing servant leadership: Succeeding. 
Steers , R. M.  (1977).  Organizational effectiveness : A behavioral view.  Santa Monica , CA :  
 Goodyear. 
Stogdill, R.M. (1974). Handbook of leadership.London : Collier Macmillan.superintendents in  
 the state of Indiana. Dissertation, Ed.D.(Doctor of Education).Indiana: Graduate  
 School Indiana State University. Photocopied.  
 



132 
 

Taylor, T.A. (2002). Examination of leadership practices of principals identified as servant  
 leadership. International Journal of Leadership in Education. New York :  
 McGraw-Hill Co. 
Taylor-Gillham, D.J. (1998). Images of servant leadership in education. Unpublished. 
Thompson, C.H. (2005). The public school superintendent and servant leadership (Doctoral  
 dissertation, Edgewood College, 2005). Dissertation Abstract International, 66(09),  
 129. (UMI No. 3190501).Today’s Top Management Thinker, John Wiley and Sons,  
 Inc, New York, NY, pp. 1-14. 
Wheatley, M. (1994).Leadership and the new science: Learning about organizations for man  
 or dearly universe. San Francisco: Berrett-K0ehler.  
Wong, T.P. (2000).A conceptual framework for measuring servant leadership. 
 In S Adjibolosoo (Ed).   
Wood. D. & Orlik, S.  (1994).   School Review and Inspection. London : Biddles. Guilford  
 And King’s Lynn.  
Yukl, G. (2002). Leadership in Organizations (5th ed.). Englewood Cliffs, NJ:  Prentice Hall. 
Yukl, G. (2010). Leadership in organizations (7th ed.). Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๐๐๓         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย             
     วิทยาเขตศรีล้านช้าง  

                 อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย  ๔๒๐๐๐ 
                               
              ๙    พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

เรียน   รองศาสตราจารย์  ดร. บุญช่วย  ศิริเกษ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินแบบสอบถาม   จ านวน    ๑    ฉบับ 

         ด้วยนางสาวสุพรรณนิภา นามกันยา  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชา         
การบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
ก าลังท าวิทยานิพนธ์  เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  ๒  โดยมี      
รองศาสตราจารย์  ดร. พิมพ์อร  สดเอ่ียม  และ  ดร. สุภชัย  จันปุ่ม  เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  ในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้  จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวตรวจสอบเครื่องมือใน
งานวิจัยดังกล่าว 

  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง      
ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว  จึงขอเรียน
เชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกล่าว  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 
                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ 
    

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์) 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๐๐๓         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย             
     วิทยาเขตศรีล้านช้าง  

                 อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย  ๔๒๐๐๐ 
                               
              ๙    พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สุขุม  พรมเมืองคุณ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินแบบสอบถาม   จ านวน    ๑    ฉบับ 

         ด้วยนางสาวสุพรรณนิภา นามกันยา  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชา         
การบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
ก าลังท าวิทยานิพนธ์  เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  ๒  โดยมี      
รองศาสตราจารย์  ดร. พิมพ์อร  สดเอ่ียม  และ  ดร. สุภชัย  จันปุ่ม  เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  ในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้  จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวตรวจสอบเครื่องมือใน
งานวิจัยดังกล่าว 

  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง      
ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว  จึงขอเรียน
เชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกล่าว  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 
                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ 
    

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์) 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๐๐๓         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย             
     วิทยาเขตศรีล้านช้าง  

                 อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย  ๔๒๐๐๐ 
                               
              ๙    พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

เรียน   ดร. สมพงษ์   พรมใจ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินแบบสอบถาม   จ านวน    ๑    ฉบับ 

         ด้วยนางสาวสุพรรณนิภา นามกันยา  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชา         
การบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
ก าลังท าวิทยานิพนธ์  เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  ๒  โดยมี      
รองศาสตราจารย์  ดร. พิมพ์อร  สดเอ่ียม  และ  ดร. สุภชัย  จันปุ่ม  เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  ในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้  จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวตรวจสอบเครื่องมือใน
งานวิจัยดังกล่าว 

  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง      
ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว  จึงขอเรียน
เชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกล่าว  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 
                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ 
    

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์) 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๐๐๓         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย             
     วิทยาเขตศรีล้านช้าง  

                 อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย  ๔๒๐๐๐ 
                               
              ๙    พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

เรียน   ดร. นวภา   วงษ์อินตา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินแบบสอบถาม   จ านวน    ๑    ฉบับ 

         ด้วยนางสาวสุพรรณนิภา นามกันยา  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชา         
การบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
ก าลังท าวิทยานิพนธ์  เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  ๒  โดยมี      
รองศาสตราจารย์  ดร. พิมพ์อร  สดเอ่ียม  และ  ดร. สุภชัย  จันปุ่ม  เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  ในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้  จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวตรวจสอบเครื่องมือใน
งานวิจัยดังกล่าว 

  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง      
ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว  จึงขอเรียน
เชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกล่าว  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 
                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ 
    

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์) 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๐๐๓         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย             
     วิทยาเขตศรีล้านช้าง  

                 อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย  ๔๒๐๐๐ 
                               
              ๙    พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

เรียน   ดร. อิสรียา   พจนธารี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินแบบสอบถาม   จ านวน    ๑    ฉบับ 

         ด้วยนางสาวสุพรรณนิภา นามกันยา  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชา         
การบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
ก าลังท าวิทยานิพนธ์  เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  ๒  โดยมี      
รองศาสตราจารย์  ดร. พิมพ์อร  สดเอ่ียม  และ  ดร. สุภชัย  จันปุ่ม  เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  ในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้  จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวตรวจสอบเครื่องมือใน
งานวิจัยดังกล่าว 

  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง      
ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว  จึงขอเรียน
เชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกล่าว  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 
                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ 
    

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์) 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/๐๓๕                                     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย             
     วิทยาเขตศรีล้านช้าง  

                 อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย  ๔๒๐๐๐ 
                               
              ๑๖    พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาเครื่องมือวิจัย 

เรียน    

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย   จ านวน        ชุด 

         ด้วยนางสาวสุพรรณนิภา นามกันยา  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์  เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  ๒  โดยมี  รองศาสตราจารย์  ดร. พิมพ์อร  สดเอ่ียม  และ         
ดร. สุภชัย  จันปุ่ม  เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ในการนี้  นักศึกษามีความจ าเป็น                     
ต้องเก็บรวบรวมข้อมูล  เพ่ือการทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (Try-out)  โดยขอให้บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่านเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องดังกล่าว 

  ดังนั้น  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขต                         
ศรีล้านช้าง  จึงขอความอนุเคราะห์ให้นางสาวสุพรรณนิภา นามกันยา  ได้เก็บรวบรวมข้อมูล                        
เพ่ือการทดลองใช้เครื่องมือในการท าวิทยานิพนธ์  จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 
                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห์ 
    

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์) 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/๐๔๗                                     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย             
     วิทยาเขตศรีล้านช้าง  

                 อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย  ๔๒๐๐๐ 
                               
              ๒๒    พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย 

เรียน    

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย   จ านวน        ชุด 

         ด้วยนางสาวสุพรรณนิภา นามกันยา  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง  ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์  เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  ๒  โดยมี  รองศาสตราจารย์  ดร. พิมพ์อร  สดเอ่ียม  และ         
ดร. สุภชัย  จันปุ่ม  เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ในการนี้นักศึกษามีความจ าเป็น                          
ต้องเก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่อการวิจัยโดยขอให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
เรื่องดังกล่าว 

  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง      
จึงขอความอนุเคราะห์ให้นางสาวสุพรรณนิภา นามกันยา  ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในการท า
วิทยานิพนธ์ในหน่วยงานของท่าน  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ 
    

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์) 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
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                                                          แบบสอบถามหมายเลข 

แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 
เร่ือง  ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา 

กบัประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
------------------------------------------------------------  

ค าช้ีแจง   
  1.  แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ า
ใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2  
  2.  แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  
   ตอนท่ี   1 แบบสอบถามสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
   ตอน ท่ี    2 แบบสอบถามภาวะผู ้น าใฝ่บ ริการของผู ้บ ริห ารสถานศึกษา                                 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
    ตอนท่ี 3 แบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2   
  3.  โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้และทุกตอนตามความเป็นจริง  ผูว้ิจยัขอรับรอง   
ว่าค าตอบของท่านน ามาใช้ในการวิจัยเท่านั้ น  ซ่ึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนของท่าน                              
และตวัท่านแต่อยา่งใดทั้งส้ิน  ผูว้จิยัจะวเิคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอเป็นภาพรวม 
 หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า  จะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ีอย่างดียิ่ง       
และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

นางสาวสุพรรณนิภา   นามกนัยา 
                                                      นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  

         มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง  
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ตอนที ่1  สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  √  ลงใน (    ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพของท่าน  
 

1. ท่ีตั้งของโรงเรียน 
(   ) อ าเภอวงัสะพุง  
(   ) อ าเภอภูกระดึง 
(   ) อ าเภอภูหลวง  
(   ) อ าเภอผาขาว 
(   ) อ าเภอเอราวณั  
(   ) อ าเภอหนองหิน 
 

2. ต  าแหน่งหนา้ท่ี 
(   ) ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
(   ) ครูผูส้อน  
 

3. ขนาดของโรงเรียน  
(   ) โรงเรียนขนาดเล็ก  (นกัเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา) 
(   ) โรงเรียนขนาดกลาง  (นกัเรียนตั้งแต่ 121 - 300 คน) 
(   ) โรงเรียนขนาดใหญ่  (นกัเรียนตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป) 
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ตอนที ่2  ภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา   สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  
               ประถมศึกษาเลย เขต 2 
 

ค าช้ีแจง   
  แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามความคิดเห็นของท่าน  เก่ียวกบัภาวะผูน้ า 
ใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ว่ามีระดบัการปฏิบติัหรือมีคุณลกัษณะตามรายการต่าง ๆ ท่ี
ก าหนดมากนอ้ยเพียงใด  โดยท าเคร่ืองหมาย  √   ลงในช่องระดบัการปฏิบติั ตามสภาพท่ีเป็นจริง
เพียงช่องเดียว 
 

5 หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าใฝ่บริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4   หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าใฝ่บริการอยูใ่นระดบัมาก 
 3   หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าใฝ่บริการอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 2  หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าใฝ่บริการอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1   หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าใฝ่บริการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
 

ตัวอย่าง 

ข้อที่ ภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา  5   4 3  2   1  

01 ผูบ้ริหารพร้อมรับฟังอยา่งตั้งใจในส่ิงท่ีครูพูดดว้ยใจท่ีเปิดกวา้ง  √     
02 ผู ้บริหารไม่ขัดจังหวะการพูดของครู   ถ้ามีการขัดจังหวะ           

จะมีการอธิบายเหตุผล 
  √   

 

ค าอธิบาย 
 

ข้อท่ี  01 ท่านท าเคร่ืองหมาย √  ลงในช่องระดับการปฏิบัติ  5   หมายถึง ผู ้บ ริหาร
สถานศึกษาพร้อมรับฟังอยา่งตั้งใจในส่ิงท่ีครูพูดดว้ยในท่ีเปิดกวา้ง แมค้รูมีความเห็นท่ีแตกต่างกบั
ความคิดของตนในระดบั  มากทีสุ่ด  

ข้อท่ี  02 ท่านท าเคร่ืองหมาย √  ลงในช่องระดับการปฏิบัติ  3   หมายถึง ผู ้บ ริหาร
สถานศึกษาไม่ขดัจงัหวะการพูดของครูโดยไม่สมควร ถา้มีการขดัจงัหวะ จะมีการอธิบายเหตุผล
และเปิดโอกาสใหค้รูพูดต่อไปในระดบั ปานกลาง 
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ข้อที่ ภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา  5   4 3  2   1  
 

1 
การฟัง  

ผูบ้ริหารรับฟังการพูดแสดงความคิดเห็นของครูดว้ยความตั้งใจ 
     

2 ผูบ้ริหารรับฟังปัญหาของครูดว้ยใจท่ีเปิดกวา้ง      
3 ผูบ้ริหารรับฟังค าพูดของครูทุกคนดว้ยใจท่ีเป็นกลาง      
4 ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูแสดงความคิดเห็นร่วมกนั เพื่อเป็นประโยชน์   

ต่อการตดัสินใจในการพฒันาโรงเรียน 
     

 
5 

การเห็นอกเห็นใจ  
ผูบ้ริหารรับรู้และเขา้ใจความรู้สึกของครู 

     

6 ผูบ้ริหารยอมรับและเคารพในความเป็นตวัของตวัเองของครู      
7 ผูบ้ริหารมีทศันคติท่ีดีต่อครู      
8 ผูบ้ริหารยอมรับความผิดพลาดและให้โอกาสด้วยความเห็นอกเห็นใจ              

ของครู 
     

 
9 

การเยยีวยารักษา  
ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูเกิดความเขม็แขง็ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 

     

10 ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน าท่ีช่วยใหค้รูสามารถพฒันาตนอยา่งเตม็ศกัยภาพ      
11 ผูบ้ริหารใหค้  าปรึกษาเม่ือครูประสบปัญหา เพื่อลดความกงัวลท่ีเกิดข้ึน      
12 ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูเกิดการเปล่ียนแปลงตนเองในทางท่ีดี      

 
13 

การตระหนักรู้  
ผูบ้ริหารยอมรับในขอ้จ ากดัและขอ้ผดิพลาดของตน 

     

14 ผู ้บ ริหารสามารถประเมินตนเองก่อนตัดสินใจกระท าห รือแสดง
พฤติกรรมต่างๆ 

     

15 ผูบ้ริหารไตร่ตรองปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ก่อนตดัสินใจอยา่งรอบคอบ      
16 ผูบ้ริหารต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลาและสามารถปรับตวัไดต้ามสถานการณ์      
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ข้อที่ ภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา  5   4 3  2   1  
 

17 
การโน้มน้าวใจ  

ผูบ้ริหารมีทกัษะในการพูดจูงใจครูใหป้ฏิบติัตามดว้ยความเตม็ใจ 
     

18 ผูบ้ริหารสร้างแรงบนัดาลใจให้ครูท าภารกิจต่าง ๆใหบ้รรลุผลส าเร็จ      
19 ผูบ้ริหารใหค้วามไวว้างใจครูแทนการบงัคบัใหป้ฏิบติัตาม      
20 ผูบ้ริหารใช้การโน้มน้าวจูงใจครูในการปฏิบัติงานมากกว่าการบังคับ           

ใหค้รูท าอยา่งท่ีตนเองตอ้งการ 
     

 
21 

การสร้างมโนทศัน์  
ผู ้บ ริห ารใช้สถานการณ์ ท่ี เป็นจริงใน ปัจจุบันส ร้างภาพอนาคต                         
ของโรงเรียน 

     

22 ผูบ้ริหารร่วมก าหนดเป้าหมายในการท างานไดอ้ยา่งชดัเจน      
23 ผู ้บ ริห ารส ามารถอ ธิบ ายถึ งจุด มุ่ งหมายและทิ ศท างในอนาคต                    

ของสถานศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน 
     

24 ผูบ้ริหารมีความคิดในการพฒันาหน่วยงานตามล าดบัความส าคญั      
 

25 
การมองการณ์ไกล  

ผูบ้ริหารก าหนดแนวทางการท างานโดยเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผา่นมา 
     

26 ผูบ้ริหารสามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและแนวโน้มของสถานการณ์                   
ในอนาคต  

     

27 ผูบ้ริหารใชเ้ป้าหมายและทิศทางเพื่อการท างานใหส้ าเร็จ      
28 ผูบ้ริหารมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน      

 
29 

ความรับผดิชอบร่วมกนั 
ผูบ้ริหารมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสนิทสนมคุน้เคยกบัครู 

     

30 ผูบ้ริหารกระท าตนใหเ้ป็นประโยชน์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของครู      
31 ผูบ้ริหารจดัสรรทรัพยากรเพื่อตอบสนองความตอ้งการของครู      
32 ผูบ้ริหารพร้อมจะร่วมรับผดิชอบการท างานของครู      
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ข้อที่ ภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา  5   4 3  2   1  
 

   33 
การอุทิศตนเพ่ือพฒันาคน  

ผูบ้ริหารแสดงออกใหเ้ห็นถึงคุณค่าและเช่ือในความสามารถของครู 
     

34 ผูบ้ริหารมอบหมายงานและความรับผดิชอบตามความถนดัของครู      
35 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาความรู้และทกัษะใน

การปฏิบติังาน 
     

36 ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั      
 

37 
การสร้างกลุ่มชน  

ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการท างาน โดยใหค้รูทุกคนเอาใจใส่ซ่ึงกนั
และกนั 

     

38 ผูบ้ริหารสามารถกระตุน้ให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายในการท างาน
ร่วมกนั 

     

39 ผูบ้ริหารสร้างความตระหนกัให้ครูมีความเท่าเทียมและความสามคัคี
กนั 

     

40 ผูบ้ริหารกระตุน้ให้ครูมีการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั  ทั้งในเร่ืองการท างาน
และเร่ืองส่วนตวั 
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ตอนที ่3   ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
 
ค าช้ีแจง   
  แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค์   เพื่อสอบถามความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบัประสิทธิผล
ของโรงเรียนวา่มีระดบัการปฏิบติัตามรายการต่าง ๆ ท่ีก าหนดมากน้อยเพียงใด โดยท าเคร่ืองหมาย  
√   ลงในช่องระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน  ใหต้รงตามสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 
เพียงขอ้ละ  1  ระดบั  โดยแต่ละระดบัมีความหมาย  ดงัน้ี 
 

5   หมายถึง    โรงเรียนมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4   หมายถึง    โรงเรียนมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัมาก  
3   หมายถึง    โรงเรียนมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัปานกลาง  
2   หมายถึง    โรงเรียนมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบันอ้ย  
1   หมายถึง    โรงเรียนมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

 

ตัวอย่าง 

ข้อที่ ประสิทธิผลของโรงเรียน  5   4 3  2   1  
01 โรง เรียนของท่ านจัด กิ จกรรมการเรียนการสอน                     

ไดเ้หมาะสมตามความพร้อมและศกัยภาพของผูเ้รียน 
 √    

02 โรงเรียนของท่านมีความสามารถในการจัดกิจกรรม                       
การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

  √   

 

ค าอธิบาย 
 

ขอ้ท่ี 01 ท่านท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องระดบัการปฏิบติั 4   หมายถึง โรงเรียนของท่าน 
จดักิจกรรมการเรียนการสอนไดเ้หมาะสมตามความพร้อมและศกัยภาพของผูเ้รียนอยูใ่นระดบั  มาก 

ขอ้ท่ี 02 ท่านท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องระดบัการปฏิบติั 3   หมายถึง โรงเรียนของท่าน 
มีความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
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ข้อที่ ประสิทธิผลของโรงเรียน  5   4 3  2   1  
 
1 

ความสามารถในการผลตินักเรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
โรงเรียนสนบัสนุนใหก้ารจดัเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ
และบรรลุผลตามวตัถุประสงค ์

     

2 โรงเรียนมีการจดัท าและพฒันาส่ือนวตักรรมการเรียนการสอน      
3 โรงเรียนมีการจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม      
4 นัก เรียน ส่วนใหญ่ มีผลสั มฤท ธ์ิท างการเรียนอยู่ ในระดับ ดี                         

สามารถศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้
     

5 โรงเรียนไดรั้บรางวลัดา้นวชิาการจากการส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนั      
 

6 
ความสามารถในการพฒันานักเรียนมีทัศนคติทางบวก 

ผูบ้ริหารและครูร่วมกนัส่งเสริมใหน้กัเรียนเป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน 
     

7 ผูบ้ริหารและครูมีการอบรมสั่งสอนนกัเรียนให้เป็นคนท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรม 

     

8 ผู ้บ ริหารและครูแนะน าให้นัก เรียนแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม                       
ท่ีพึงประสงค ์

     

9 ผูบ้ริหารและครูแนะน าใหน้กัเรียนสามารถพฒันาตนเอง      
10 ผูบ้ริหารและครูกระตุน้ใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน      

 
11 

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพฒันาโรงเรียน 
ผู ้บ ริห ารแ ล ะ ค รู ร่ ว ม กั น พัฒ น าแ ล ะป รับ ป รุ งห ลั ก สู ต ร                                 
ใหมี้ความกา้วหนา้ทนักบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป 

     

12 ผูบ้ริหารและครูร่วมกันน าแนวคิด  นวตักรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ                   
ม าช่ วยในการวางแผนป รับ เป ล่ี ยนและพัฒนาการบ ริห าร                       
การเรียนการสอน  

     

13 ผูบ้ริหารและครูร่วมกนัน าผลการทดสอบของนกัเรียนมาเป็นขอ้มูล
ในการวางแผนพฒันานกัเรียน 

     

14 ผู ้บ ริหารสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง                          
ตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
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ข้อที่ ประสิทธิผลของโรงเรียน  5   4 3  2   1  
15 ผูบ้ริหารและครูร่วมกนัพฒันาให้นักเรียนมีช่ือเสียงสามารถแข่งขนั

กบัโรงเรียนอ่ืนได ้
     

 
16 

ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 
ผู ้บ ริห ารและค รู ร่วม กัน แก้ ปั ญ ห าด้ าน ก าร เรี ยน ก ารส อน                                   
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโรงเรียน 

     

17 ผู ้ บ ริ ห า ร แ ล ะ ค รู ร่ ว ม กั น แ ก้ ปั ญ ห า ด้ า น ก า ร ป ก ค ร อ ง                                                   
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

     

18 ผูบ้ริหารและครูร่วมกนัพฒันานกัเรียนจนประสบความส าเร็จ      
19 ผูบ้ริหารและครูร่วมกันพฒันานักเรียนให้เป็นท่ียอมรับจากชุมชน

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
     

20 ผู ้บ ริหารและครูร่วมกันพัฒนานักเรียนให้บรรลุว ัตถุประสงค ์                       
ของโรงเรียน 

     

 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงท่ีกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
 

 

  



ค่าความเทีย่งของแบบสอบถามวดัภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา 
กบัประสิทธิผลของโรงเรียน  

 
ความเทีย่งของแบบสอบถามวดัภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability  Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 40 
Alpha =    .988 

 
ความเทีย่งของแบบสอบถามวดัภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา  ด้านการฟัง 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability  Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 4 
Alpha =    .952 
 

ความเทีย่งของแบบสอบถามวดัภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา  ด้านการเห็นอกเห็นใจ 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability  Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 4 
Alpha =    .933 

 

ความเทีย่งของแบบสอบถามวดัภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา  ด้านการเยยีวยารักษา 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability  Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 4 
Alpha =    .914 

 

 

 



ความเทีย่งของแบบสอบถามวดัภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา  ด้านการตระหนักรู้ 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability  Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 4 
Alpha =    .872 

 

ความเทีย่งของแบบสอบถามวดัภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา  ด้านการโน้มน้าวใจ 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability  Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 4 
Alpha =    .902 

 

ค ว าม เที่ ย ง ข อ งแบ บ ส อบ ถ าม วั ด ภ าว ะ ผู้ น า ใ ฝ่ บ ริ ก าร ข อ ง ผู้ บ ริห ารส ถ าน ศึ ก ษ า                               
ด้านการสร้างมโนทศัน์ 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability  Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 4 
Alpha =    .930 

 

ความเทีย่งของแบบสอบถามวดัภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมองการณ์ไกล 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability  Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 4 
Alpha =    .945 
 
 
 
 



ความเทีย่งของแบบสอบถามวดัภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา  ด้านความรับผดิชอบ
ร่วมกนั 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability  Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 4 
Alpha =    .931 

 

ความเทีย่งของแบบสอบถามวดัภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา  ด้านการอุทศิเพ่ือ
พฒันาบุคคล 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability  Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 4 
Alpha =    .911 

 

ความเทีย่งของแบบสอบถามวดัภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา  ด้านการสร้างชุมชน 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability  Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 4 
Alpha =    .934 

 

ความเทีย่งของแบบสอบถามวดัประสิทธิผลของโรงเรียน 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability   Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 20 
Alpha =    .935 

 

 

 

 

 



ความเทีย่งของแบบสอบถามวดัประสิทธิผลของโรงเรียน  ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability   Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 5 
Alpha =    .849 

 

ความเทีย่งของแบบสอบถามวดัประสิทธิผลของโรงเรียน  ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียน
มีทศันคติทางบวก 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability   Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 5 
Alpha =    .791 
 

ความเทีย่งของแบบสอบถามวดัประสิทธิผลของโรงเรียน  ด้านความสามารถในการปรับเปลีย่นและ
พฒันาโรงเรียน  

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability   Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 5 
Alpha =    .883 
 

ความเทีย่งของแบบสอบถามวดัประสิทธิผลของโรงเรียน  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในโรงเรียน 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability   Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 5 
Alpha =    .861 

 

 

 



 Correlations 

    S1 S2 S3 S4 S5 TOTALS C1 C2 C3 TOTALC 

S1 Pearson Correlation 1 .799(**) .813(**) .782(**) .757(**) .892(**) .567(**) .442(**) .467(**) .555(**) 
  Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
  N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 
S2 Pearson Correlation .799(**) 1 .860(**) .850(**) .824(**) .933(**) .649(**) .444(**) .525(**) .609(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
  N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 
S3 Pearson Correlation .813(**) .860(**) 1 .873(**) .850(**) .948(**) .607(**) .412(**) .544(**) .590(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

  N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 
S4 Pearson Correlation .782(**) .850(**) .873(**) 1 .846(**) .938(**) .588(**) .402(**) .485(**) .556(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 

  N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 
S5 Pearson Correlation .757(**) .824(**) .850(**) .846(**) 1 .926(**) .660(**) .525(**) .576(**) .662(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 
  N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 
TOTALS Pearson Correlation .892(**) .933(**) .948(**) .938(**) .926(**) 1 .663(**) .481(**) .561(**) .642(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 
  N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 
C1 Pearson Correlation .567(**) .649(**) .607(**) .588(**) .660(**) .663(**) 1 .669(**) .689(**) .887(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 

  N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 
C2 Pearson Correlation .442(**) .444(**) .412(**) .402(**) .525(**) .481(**) .669(**) 1 .696(**) .878(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 
  N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 
C3 Pearson Correlation .467(**) .525(**) .544(**) .485(**) .576(**) .561(**) .689(**) .696(**) 1 .901(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 
  N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 
TOTALC Pearson Correlation .555(**) .609(**) .590(**) .556(**) .662(**) .642(**) .887(**) .878(**) .901(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 
  N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม  (IOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
ค่าความเทีย่งของแบบสอบถาม  (Reliability) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์  (Correlation  Coefficient)



ประวตัย่ิอของผู้วจิยั 
 

ช่ือ-สกุล     : นางสาวสุพรรณนิภา  นามกนัยา 
วนั เดือน ปีเกิด    : 25  ตุลาคม  2527 
สถานท่ีเกิด     : บา้นนาหนองทุ่ม  ต าบลหว้ยสีเสียด  อ าเภอภูหลวง   
      จงัหวดัเลย  
สถานท่ีอยูปั่จจุบนั    : 63 หมู่ท่ี 8 บา้นนาหนองทุ่ม  ต าบลหว้ยสีเสียด  
      อ าเภอภูหลวง  จงัหวดัเลย 42230  
ต าแหน่งและประวติัการท างาน 
    พ.ศ. 2552 – 2554  : ครูผูช่้วยโรงเรียนบา้นวงัผา  อ าเภอปากชม  จงัหวดัเลย 
    พ.ศ. 2554 – 2555  : ครู คศ.1 โรงเรียนบา้นวงัผา  อ าเภอปากชม  จงัหวดัเลย 
    พ.ศ. 2555 – 2556  : ครู คศ.1 โรงเรียนบา้นไร่พวยมิตรภาพท่ี 18   
      อ าเภอหนองหิน  จงัหวดัเลย 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั  : ครู คศ.1 โรงเรียนบา้นนามูลตุ่น  อ าเภอภูหลวง   
      จงัหวดัเลย 
ประวติัการศึกษา   
 พ.ศ. 2539     : ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นนามูลตุ่น 
 พ.ศ. 2542     : ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนศรีสงครามวทิยา 
 พ.ศ. 2545     : ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีสงครามวทิยา 
 พ.ศ. 2550     : ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.คณิตศาสตร์)  มหาวทิยาลยัราช

ภฏัเลย  
 พ.ศ. 2558     :  ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.การบริหารการศึกษา)  
      มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง  
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