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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา ประชากรเป็นครูสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จ านวน 2,544 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ 
เครจซี่และมอร์แกนจ านวน 335.คน และท าการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามขนาดสถานศึกษา จากนั้นสุ่มอย่าง
ง่ายโดยวิธีการจับสลากเครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 
50.ข้อ.มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และการทดสอบเอฟ (F-test) 
 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
 1. .ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. .ครูที่มีเพศ และปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ในภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ในภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการเป็นผู้ฟังที่ดี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
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Abstract 
The objectives of this research were to study and compare servant leadership of 

school administrator under the Songkhla Primary Educational Service Area Office 3as 
perceived by teacher who differed in gender, work experience and school size. The 
population was 2,544 teachers in schools under the Songkhla Primary Educational 
Service Area Office 3.The sample size from Krejcie and Morgan tablewas 335 and the 
stratified random sampling by school size andthe simple random sampling by drawing 
lots.The research instrument was a set of 5 rating-scale questionnaires which contained 
50 questions. The reliability of a questionnaire was 0.87. The data were analyzed using 
such statistics as percentage, arithmetic means, standard deviation, t-test and F-test. 

The results were as follows: 
 1. .Overall and by individual aspects, servantleadership of school administrator 
under the Songkhla Primary Educational Service Area Office 3 as perceivedby teachers 
showed a high level. 
 2. .Overall and by individual aspects, the teachers of different gender and working 
in different school size showed no significant difference in their perceptions of the 
servant leadership of administrator under the Songkhla Primary Educational Service Area 
Office 3. Overall and individual aspectsthe teachers of different work experience showed 
no significant difference, except aspects oflisteningshowed a .05 significant difference in 
their perceptions of the servant leadership of administrator under the Songkhla Primary 
Educational Service Area Office 3. 
Keyword: servant leadership of administrator 
 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 4 
กล่าวถึงการศึกษาว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความเจริญก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อัดเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้
บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตจะเห็นได้ว่าการศึกษามีความส าคัญต่อชีวิตของมนุษย์และจากการที่
รัฐบาลมีนโยบายให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
ก าหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนตามกรอบแนวทางปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ใหม่โดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
การให้ผู้ปกครองชุมชนภาคเอกชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ตลอดจนมีการน าวิธีการบริหาร
จัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาและมีแผนพัฒนาภาวะผู้น าควบคู่ไป
กับการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการบริหารเชิงคุณภาพพร้อมทั้งสนับสนุนสถานศึกษาให้
สามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 
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ภาวะผู้น าจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์การและการจัดการและการบริหารจะมี
ประสิทธิภาพและด าเนินการให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของ
ผู้บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลส าคัญในการด าเนินการต่างๆ เพราะผู้บริหารเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 
วางแผน อ านวยการ และมอบหมายงาน ในการก ากับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดผู้บริหารจึงต้อง
สร้างภาวะผู้น าที่เข้มแข็งในการบริหารงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารที่มีความเป็น
ผู้น าหรือใช้ภาวะผู้น าได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารที่ดี จะส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานได้อย่างชัดเจนเพราะผู้น าจะมีความสามารถในการใช้อิทธิพลโน้มน้าวจูงใจ
บุคลากรในการปฏิบัติงานและให้บุคลากรตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จของงาน เกิด
ความร่วมมือร่วมใจกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์  (รัตติกรณ์.จงวิศาล, 
2547).สอดคล้องกับความคิดเห็นของประเวศ.วะสี.(2544).กล่าวว่า โลกยุคใหม่ต้องการผู้น าที่มีความ
ยืดหยุ่นตามสถานการณ์และมีเจตจ านงที่แน่วแน่ในการพัฒนางานไปสู่ทิศทางใหม่ๆมองกว้างคิดไกลและ
ใฝ่สูงเป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมเคารพและให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงานท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้มีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อสังคมและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนคนอ่ืนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้
ตามเปลี่ยนแปลงไปมากจากในอดีตการบริหารงานที่เน้นการควบคุมกลายมาเป็นการมอบหมายอ านาจ
การแข่งขันกลายเป็นการให้ความร่วมมือการเน้นรางวัลที่เป็นวัตถุสิ่งของกลายเป็นการรักษาสัมพันธภาพ 
ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นแนวคิดของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ (Servant Leadership) (ภารดี  อนันต์นาวี, 
2545) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.มีผลการทดสอบระดับชาติอยู่ใน
ระดับต่ า สาเหตุหนึ่งเนื่องจากการย้ายโรงเรียนของครูอยู่เป็นประจ า ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของ
ครูขาดความต่อเนื่อง ครูมีความหวาดกลัวในการปฏิบัติในโรงเรียน.เพราะอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย (ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาสงขลา เขต 3, 2559) อีกปัจจัยหนึ่งอาจมาจากครูในสถานศึกษา
ต่างๆ.ได้ตั้งความหวังไว้ว่าผู้บริหารจะเป็นเพ่ือนที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานคอยเป็นที่ปรึกษาและให้
ค าแนะน าแต่ในชีวิตจริงกับพบว่าผู้บริหารอยู่ในต าแหน่งของผู้บังคับบัญชาที่มีลักษณะเป็นการเพ็งเล็งการ
จับผิดท าให้ครูรู้สึกกดดันและอึดอัดในการปฏิบัติงานฉะนั้นลักษณะของความสัมพันธ์แบบสบายๆเป็น
กันเองช่วยเหลือเชื่อใจกันและเสมอต้นเสมอปลายจึงหาได้ยากและผู้บริหารก็คาดหวังให้ครูปฏิบัติงานให้ได้
มากกว่าเดิมแต่ได้รับการช่วยเหลือจากครูน้อยลงท าให้เกิดทัศนคติที่ไม่ตรงกันระหว่างครูและผู้บริหารไม่
ว่าจะเก่ียวกับเรื่องการประเมินผลนักเรียนการประเมินผลครูการจัดองค์กรในโรงเรียนหรือการจัดชั้นเรียน
ของนักเรียนซึ่งก่อให้เกิดความตรึงเครียดความริษยาและความขัดแย้งทั้งทางวิชาการและส่วนตัวแทนที่จะ
สร้างสรรค์สิ่งดีงามเช่น ความถ้อยทีถ้อยอาศัยและความก้าวหน้าทางอาชีพขาดความรักและสามัคคีใน
องค์กรท าให้มีการเขียนขอโยกย้ายสถานปฏิบัติงานงานทั้งของครูและผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ทุกปี  
(อภิชาต  อนันตภักดิ์, 2558) 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เพ่ือน าไปเป็นแนวทางให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาภาวะผู้น าของตน และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 
 1. .เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
 2. .เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์การท างาน
และขนาดสถานศึกษา 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1.  ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 อยู่ในระดับมาก 

2.  ครูที่มีเพศประสบการณ์ในการท างานและท างานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 3 แตกต่างกัน 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ตามแนวคิดของกรีนลีฟ 
(Greenleaf, 1991) 10 ด้าน คือ 1) การเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นการฟังอย่างตั้งใจ และจดจ่อต่อความต้องการ
ของผู้คน ฟังทั้งสิ่งที่พูดออกมาและไม่ได้พูดออกมา นั่นหมายความว่าทั้งฟังด้วยหู ดูด้วยตา และรับรู้ด้วย
ความรู้สึก เพ่ือให้ได้ยินเสียงที่ไม่ได้ยินทั้งหลาย เสียงเหล่านี้สะท้อนความสุข ความทุกข์ ความต้องการ
ความเข้าใจ ตลอดจนความเข้าใจถูก หรือเข้าใจผิดของคนในองค์กร 2) การยอมรับและเห็นอกเห็นใจเมื่อ
รับรู้ความรู้สึกของคนในองค์กรแล้ว มีความเห็นใจและมักเอาทุกข์ของผู้อ่ืนมาเป็นธุระ เป็นการมุ่งเน้นดูแล
บุคลากร ซึ่งจะต้องมีความพอดี ไม่มากหรือน้อยเกินไป 3) การบ ารุงรักษาบุคลากรการพยายามที่จ าท าให้
คนอ่ืนมีความเข้มแข็ง มีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ ปราศจากความวิตกกังวลต่อการท างานในองค์กร              
4) การมีความตระหนักรู้ความสามารถในการตระหนักรู้ของผู้น าจึงเป็นสมรรถนะที่เกี่ยวกับความรู้ ความ
เข้าใจ ความไม่ประมาทและรับรู้สถานการณ์อย่างถูกต้อง 5) การโน้มน้าวใจเป็นพฤติกรรมของผู้น าที่มุ่ง
สร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่นในตัวผู้น าด้วยความจริงใจ ไม่มีการใช้อ านาจหรือบังคับขู่เข็ญแต่อย่างใด 6) การ
สร้างมโนทัศน์ขององค์กรเป็นความสามารถของผู้น าในการสร้างฝันอันยิ่งใหญ่ สามารถมองเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างความฝันและสิ่งที่เกิดข้ึนจริงได้อย่างชัดเจน 7) การมองการณ์ไกล เป็นคุณสมบัติของ
ผู้น าแบบผู้รับใช้ที่สามารถใช้บทเรียนจากอดีตความเป็นจริงในปัจจุบันและแนวโน้มของสถานการณ์ เพ่ือ
ตัดสินใจอนาคตแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมีทิศทางในการท างานขององค์การอย่างเป็นรูปธรรม                
8) การมีจิตบริการการเป็นผู้ที่มีจิตใจมุ่งมั่นในการให้บริการคนอ่ืนอย่างจริงใจจึงเป็นพฤติกรรมที่ผู้น าแบบ
ผู้รับใช้ต้องมี ความเชื่อม่ันในบุคคลอ่ืนและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลอ่ืนได้อย่างเต็มใจ 
บุคคลอื่นสามารถคาดหวังได้ว่าผู้น าสามารถจะท าทุกอย่างเพ่ือองค์การได้ 9).การมุ่งมั่นการพัฒนาบุคลากร 
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านทักษะ ความช านาญในการท างาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
บุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรสามารถท าได้ด้วยวิธีการ
ฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ส่งไปดูงานต่างประเทศร่วมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ เพ่ือบุคลากรจะสามารถ
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ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร และ 10) การสร้างสรรค์ชุมชน
เป็นพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงออก ถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เชื่อมั่นในศักยภาพของสมาชิก
ชุมชนและสร้างบรรยากาศของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถสร้างความไว้วางใจและร่วมมืออย่าง
สร้างสรรค์ของสมาชิก ภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์การท างานและขนาดสถานศึกษาประชากรเป็นครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จ านวน 2,544 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ เครจซี่
และมอร์แกน จ านวน 335 คน และท าการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามขนาดสถานศึกษา จากนั้นสุ่มอย่างง่ายโดย
วิธีการจับสลากเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องของข้อค าถาแต่ละข้อตั้ งแต่  0.67-1.00.และมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่ อมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบที (t-test) และการทดสอบเอฟ (F-test) 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จ านวน 335 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 42.09 
เพศหญิง ร้อยละ 57.91.มีประสบการณ์ในการท างาน 1-10 ปี ร้อยละ 26.56.มีประสบการณ์ในการ
ท างาน11-20 ปี ร้อยละ 48.96มีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีขึ้นไป.ร้อยละ 24.48 ท างานใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก ร้อยละ 17.31 ท างานในสถานศึกษาขนาดกลาง ร้อยละ 68.66 และท างานใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ร้อยละ 14.03 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ในภาพรวมและรายด้านแสดงไว้ในตาราง 
ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงาน 
   เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ในภาพรวมและรายด้าน 

(n=335) 

ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ 
การเป็นผู้ฟังที่ด ี 3.60 0.54 มาก 
การยอมรับและเห็นอกเห็นใจ 3.77 0.41 มาก 
การบ ารุงรักษาบุคลากร 3.77 0.51 มาก 
การมีความตระหนักรู้ 3.86 0.48 มาก 
การโน้มน้าวใจ 3.59 0.34 มาก 
การสร้างมโนทัศน์ขององค์กร 3.54 0.43 มาก 
การมองการณ์ไกล 3.92 0.46 มาก 
การมีจิตบริการ 3.64 0.58 มาก 
การมุ่งมั่นการพัฒนาบุคลากร 3.82 0.59 มาก 
การสร้างสรรค์ชุมชน 3.78 0.57 มาก 

รวม 3.73 0.27 มาก 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.73, 
S.D.=0.27) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การมองการณ์ไกล ( X =3.92, S.D.=0.46) การมีความ
ตระหนักรู้ ( X =3.86, S.D.=0.48) การมุ่งมั่นการพัฒนาบุคลากร ( X =3.82, S.D.=0.59) การสร้างสรรค์
ชุมชน ( X =3.78, S.D.=0.57) การยอมรับและเห็นอกเห็นใจ( X =3.77, S.D.=0.41) การบ ารุงรักษา
บุคลากร( X =3.77, S.D.=0.51) การมีจิตบริการ ( X =3.64, S.D.=0.58) การเป็นผู้ฟังที่ดี ( X =3.60, 
S.D.=0.54) การโน้มน้าวใจ ( X =3.59, S.D.=0.34) การสร้างมโนทัศน์ขององค์กร ( X =3.54, S.D.=0.43) 
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์การ
ท างานและขนาดสถานศึกษา พบว่า 

1..ครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.ที่มีเพศต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

2..ครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.ที่มีประสบการณ์
การท างานต่างกัน 3มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการเป็นผู้ฟังที่
ดี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3..ครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.ที่ท างานใน
สถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

ตอนที่ 1.ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต 3 พบว่า ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การบริหารแบบการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการท างานแบบทีม ให้ครูใน
สถานศึกษามีความรักความสามัคคี มีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความ
คิดเห็น พร้อมทั้งยอมรับความคิดเห็นและน าข้อเสนอแนะมาพิจารณา ไตร่ตรอง เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุด
ส าหรับการตัดสินใจ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง ครูสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนการบริหารงาน
ของสถานศึกษา สร้างขวัญก าลังใจแก่ครูตามความเหมาะสม สามารถโน้มน้าวครูให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความรู้ความสามารถ อีกทั้งผู้บริหารยังเป็นบุคคลที่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การวางแผนส าหรับบริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทองอินทร์อุบลชัย (2556) เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต.1.พบว่าภาวะผู้น า
แบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต .1.โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เจียระไน ไชยนา (2553) เรื่องภาวะผู้น าแบบ
ผู้รับใช้ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานีพบว่าภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานีตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ บังอรไชยเผือก (2550) เรื่องคุณลักษณะของผู้น า
แบบผู้รับใช้และบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซูพบว่าคุณลักษณะผู้น าแบบ
รับใช้ของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกสังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซูโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริรัตน์ สาลีทิพย์.(2556).เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
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แบบผู้รับใช้ของผู้บริหารโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีพบว่าภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางและขนาด
ใหญ่อยู่ในระดับมากส่วนผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์การท างาน
และขนาดสถานศึกษา ดังนี้ 

1. ครใูนสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ที่มีเพศต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
เปิดโอกาสให้ครูทั้งเพศชายและหญิงได้มีส่วนร่วมในการวางแผนท างาน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารคอยให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เมื่อครูมีปัญหาและอุปสรรค อย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาค จึงท าให้ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของขนิษฐา โพธิสินธุ์ (2550) เรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลและเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของกชรัตน์ ทวีวงศ์ (2553) เรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ในอ าเภอแกลง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอแกลง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง 
เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

2. ครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.ที่มีประสบการณ์
ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการเป็นผู้ฟัง
ที่ดี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..05.ทั้งนี้เป็นเพราะว่า.ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
บริหารงานโดยการก าหนดแผนงานและโครงการใหม่ๆ อยู่เสมอ มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร ผู้บริหารมีการ
พัฒนาตนเองและสนับสนุนครูได้แสวงหาความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ.ที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารและแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการ
ให้เกียรติและความเป็นกันเองกับครู มีความยุติธรรมเป็นที่เคารพรักใคร่ของครู .จึงท าให้ครูทั้งที่มี
ประสบการณ์มากหรือน้อย ต่างได้รับทราบถึงภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาได้ใกล้เคียงกัน แต่ใน
ขณะเดียวกันครูที่มีประสบการณ์ในการท างานสูงมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูได้
แสดงความคิดเห็นก็จริง แต่สุดท้ายผู้บริหารสถานศึกษากลับใช้ความคิดของตนเองเป็นส่วนใหญ่ ไม่ยอม
น าข้อเสนอแนะของครูไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานต่างๆ จึงท าให้ค่าเฉลี่ยด้านการเป็น
ผู้ฟังที่ดีของผู้บริหารน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ต้นศักดิ์.ศรีสิทธิ์ (2555) เรื่องพฤติกรรม
ผู้น าของผู้อ านวยการสถานศึกษาในอ าเภอท่าตะเกียบ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้น าของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาในอ าเภอท่าตะเกียบ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของกชรัตน์.ทวีวงศ์ (2553) 
พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในอ าเภอแกลง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน
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ไม่แตกต่างกัน 
3. .ครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3ที่ท างานใน

สถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็น
เพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสถานศึกษา จะต้องผ่านการอบรมก่อนเข้าสู่ต าแหน่งตามหลักสูตรที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญและค านึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน โดยการสร้างบรรยากาศความนับถือใช้อ านาจทาง
ศีลธรรมกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดการร่วมมือร่วมใจ เกิดความรักความสามัคคี มีใจในการท างาน
อย่างปราศจากอคติ และคอยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายร่วมกันของสถานศึกษา จึงท าให้ครูที่ท างานในสถานศึกษาต่างๆ มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอุทัยวรรณ  ฝอยหิรัญ (2551) 
เรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า 
ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของเจียระไน ไชยนา (2553) พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. .ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างมโนทัศน์ขององค์กร โดยการบูรณาการความเป็นจริงในปัจจุบัน
และความน่าจะเป็นในอนาคต เพ่ือน าใช้ส าหรับวางแผนบริหารสถานศึกษา และกระตุ้นให้มีการสร้าง
เป้าหมายของสถานศึกษาท่ีเป็นไปได้อย่างชัดเจน 
 2. .ผู้บริหารสถานศึกษาควรรับฟังความคิดเห็น แสดงความเห็นอกเห็นใจต่อครูที่มีประสบการณ์
ในการท างานทุกช่วงประสบการณ์อย่างเท่าเทียมกัน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. .ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
 2. .ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
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