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ภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด 
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Service Leadership of School Administrators According to Teachers' 

Opinion under Nakhon Ratchasima Primary Educational  
Service Area Office 2 

 
ชลดา  ปิ่นวิเศษ1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตาม 
ประสบการณ์การสอนและขนาดของโรงเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ านวน 310 คน และสุ่มแบบแบ่งช้ัน โดยใช้ขนาด
โรงเรียนเป็นช้ัน โรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60-1.00  มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และ
เปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่  

ผลการวิจัยพบว่า   
1. ภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการดูแลรับผิดชอบ ด้านการฟัง ด้านการสร้างชุมชน ด้านการ
ตระหนักรู้ ด้านการโน้มน้าว ด้านการเยียวยาจิตใจ ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาให้เติบโต ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 
ด้านการสร้างมโนภาพ และ ด้านการมองการณ์ไกล  

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  จ าแนกตาม ประสบการณ์การสอนและขนาดของโรงเรียน  พบว่า 

  2.1  ข้าราชครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  โดยรวมไม่
แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น และการมองการณ์ไกลแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่าง  

                                                        
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
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  2.2 ข้าราชครูที่มีปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 
ด้านการเยียวยาจิตใจ ด้านการตระหนักรู้ ด้านการโน้มน้าว ด้านการสร้างมโนภาพ ด้านการมองการณ์ไกล ด้านการ
ดูแลรับผิดชอบ ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาให้เติบโต และด้านการสร้างชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  ยกเว้น ด้านการฟังไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าใฝ่บริการ, ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
Abstract 
  The purpose of this research were to study the leadership of service of school administrators 
according to teachers' opinion under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 2, 
to compare the service leadership of school administrators according to teachers' opinions. Under 
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 2, classified by teaching experience and 
school size. The sample this research was 310 peoples the government teachers in schools. Under 
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 2. The stratified random sampling by using the 
school size as class. The school was a random unit. The instrument used in the research was a 
questionnaire. The characteristics of the scale 5 levels of estimation, the consistency index from 0.60-
1.00 with a confidence value equal to .98. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, t-test and analysis of variance One way ANOVA 
 The results of the research found that  
 1. Service leadership of school administrators according to teachers' opinions. Under Nakhon 
Ratchasima Primary Educational Service Area 2, in total, at a high level. When considering each aspect, 
it was found that it was at the high level in all aspects. in order of average order from highest to least 
as follows: supervision, listening, community building Awareness Persuasive Psychological healing in 
the determination to develop in understanding the feelings of others in terms of creation and 
foresight. 
 2. The comparison of service leadership of school administrators according to teachers' 
opinions Under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 2, classified by teaching 
experience and school size. 
  2.1 The teachers had different teaching experiences had different opinions towards the 
service leadership of school administrators according to teachers' opinions. Under Nakhon Ratchasima 
Primary Educational Service Area Office 2, overall, no different When considered in each aspect, it 
was found that understanding the feelings of others And foresighting were statistically significant at 
the .05 level while other aspects were not different. 
  2.2 The teachers working in different sizes of schools perceived the administrators' desire 
for school administrators according to the opinions of the teachers under Nakhon Ratchasima Primary 
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Educational Service Area Office 2, the difference was statistically significant at the .05 level. When 
considering in each aspect, it was found that the understanding of the feelings of others Psychological 
healing Awareness Persuasive Conceptualization Foresight Responsibility in the determination to 
develop and community building Differences were statistically significant at the .05 level, except for 
listening, there was not difference. 
Keywords: Service leadership, School administrators 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เมื่อกล่าวถึง ผู้น า ซึ่งถือว่า เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จหรือความ
ล้มเลว และสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้หรือไม่ ในโลกปัจจุบันที่ภาวะการแข่งขันนั้นสูงหากเราเปรียบองค์กร
เหมือนกับเรือล าหนึ่งการที่เรือจะแล่นสู่ฝั่งได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นั้น มีองค์ประกอบหลายประการทั้ง ความสามารถ
ของลูกเรือ สภาพทะเล ฯลฯ แต่องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดคือกัปตันหรือผู้น าในเรือล านั้นหากกัปตันไม่มีความรู้ 
ความสามารถที่เพียงพอ โอกาสที่เรือจะเข้าสู่ฝั่งได้อย่างปลอดภัยก็จะมีน้อยแต่หากกัปตันมีความรู้ความสามารถมี
ประสบการณ์ความช านาญที่ดีแล้วโอกาสที่เรือจะเข้าสู่ฝั่งได้อย่างปลอดภัยก็จะมีสูง เช่น เดียวกับองค์กรหากมีผู้น าหรือ 
ผู้บริหารที่มีความรู้ สามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ฯลฯ องค์กรก็สามารถที่จะแข่งขันกับผู้อื่นได้ และประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในกลุ่ม โดยมีผู้น าเป็นตัวแทนในการ
เปลี่ยนแปลง เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอื่น ๆ ในกลุ่มภาวะผู้น าจึงเกี่ยวกับการใช้อิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของสมาชิกคนอื่นในกลุ่ม ทั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มด้วยผู้น าอาจจะเป็นบุคคลที่มีต าแหน่งอย่างเป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการก็ได้ ซึ่งเรามักจะรับรู้เกี่ยวกับผู้น าที่ไม่เป็นทางการอยู่เสมอ เนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะเด่นเป็นที่
ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม ท าให้สมาชิกแสดงพฤติกรรมที่มีน้ าหนักและเป็นเอกภาพ โดยเขาจะใช้ภาวะผู้น าในการ
ปฏิบัติการและอ านวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อสัมพันธ์กัน เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม (มัลลิกา ตันสอน, 2544 
: 4) 
 ผู้บริหารที่ปฏิบัติตามแนวคิดของภาวะผู้น าใฝ่บริการจะมองข้าม หรือไม่ใส่ใจกับการแข่งขันแต่จะน าแบบแผน
หรือวิธีการตัดสินใจของกลุ่ม ที่ให้ความส าคัญและรับรู้ถึงคุณค่าของผู้ร่วมงานเข้ามาแทนที ่ผู้บริหารจะให้ความเอาใจใส่
ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมงานที่เขาเล็งเห็นถึงพื้นฐานที่ส าคัญและจ าเป็นเกี่ยวกับการเป็นผู้น าแบบผู้รับใช้  ผู้น า
ประเภทนี้ดูเหมือนว่าจะมีศักยภาพที่ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมครบทั้งในหน่วยงานที่พวกเขาให้การศึกษาอบรม  ใช้
ชีวิตเพื่อการบริการ ผู้น าใฝ่บริการจะสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบัติซึ่งจะน ามาซึ่งความดีงามให้เกิดขึ้นกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา จะส่งเสริมคุณค่าและพัฒนาตัวตนของบุคคล การสร้างเสริมกลุ่ม การปฏิบัติอย่างแท้จริง การแบ่งปัน
อ านาจและหน้าที่เพื่อความดีงามของแต่ละบุคคลแก่องค์กร และผู้ที่องค์กรให้บริการ (สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง, 2559 : 3) 

ภาวะผู้น าใฝ่บริการ (Servant Leadership) เป็นภาวะผู้น าที่ผู้น าอุทิศตัวรับใช้บริการเสียสละให้ผู้อื่นพัฒนา
ทั้งด้านจิตใจและความสามารถ สร้างเป็นชุมชนท่ีอยู่ร่วมกันมีความสุข หากแต่ในปัจจุบันนี้ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
จ านวนไม่น้อยที่ขาดความเป็นภาวะผู้น าใฝ่บริการ จนท าให้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการ ท าให้การจัดการศึกษาที่
ขาดประสิทธิภาพ  เห็นได้ชัดว่าขาดวิสัยทัศน์ การมองการณ์ไกล  และการสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากร  จึงส่งผลต่อ
การยอมรับ ความเช่ือถือ ความไว้วางใจ ความเช่ือมั่นและศรัทธา ดังนั้นถ้าผู้บริหารมีภาวะผู้น าเหมาะสม ย่อมท าให้
ขวัญและก าลังใจ รวมทั้งความเลื่อมใสต่อผู้บริหารของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในระดับสูงด้วย งานของหน่วยงานก็จะ
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สามารถด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย แต่ถ้าผู้บริหารมีภาวะผู้น าไม่เหมาะสม ย่อมส่งผลให้หน่วยงานขาดประสิทธิภาพ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดความเช่ือถือ ความเลื่อมใส และศรัทธาต่อผู้บริหาร และขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  (วิไล
ภรณ์ ไชยะเดชะ, 2556 : 4) 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ด้านการจัดการศึกษาและมีนโยบาย ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกล
ไกลส าคัญที่จะขับเคลื่อนให้การบริหารงานของสถานศึกษาด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็คือ บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา ตั้งแต่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนท่ีจะต้องช่วยกันบริหารจัดการในสถานศึกษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนท่ีส าคัญ คือ ผู้บริหาร ซึ่งจะต้องมีหลักและมีการบริหารที่ดีที่เหมาะสม และมีความเป็นผู้น าที่จะ
สามารถจูงใจหรือสร้างก าลังใจต่อบุคลากรในสถานศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบสอง (พ.ศ.2555-2559) ช้ีให้เห็นว่าคุณภาพในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษายังไม่บรรลุเป้าหมาย สถานศึกษาแต่ละแห่งมีคุณภาพแตกต่างกัน มีความเหลื่อมล้ าทั้งด้านขนาดและ
คุณภาพ ด้านความสามารถในการบริหารของผู้บริหาร แบบภาวะผู้น าใฝ่บริการที่ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้
ตามผู้น าให้ความส าคัญกับผู้ตาม เปลี่ยนแปลงบทบาทตนเองจากผู้สั่งการมาเป็นผู้บริการเปลี่ยนแปลงการบริหารจาก
บนลงล่างเป็นการบริหารแบบแนวราบ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สะท้อนให้เห็นผลของคุณภาพของการ
บริหารสถานศึกษา ที่ยังไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งการด าเนินงานขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็น
ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะต้องเร่งด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีส่วน
ร่วมกับบุคลากร เพื่อวางแผนในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  และก าหนดแผนด าเนินงานจัดการคุณภาพ 
กระบวนการบริหารจัดการ (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2, 2559 : ออนไลน์) 

ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  ซึ่งมีองค์ประกอบ 10  ด้าน 
ได้แก่ การฟัง การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น การเยียวยาจิตใจ การตระหนักรู้ การโน้มน้าว การสร้างมโนภาพ การมอง
การณ์ไกล การดูแลรับผิดชอบ การมุ่งมั่นพัฒนาให้เติบโต และการสร้างชุมชน เพื่อน าไปพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการให้
สามารถพัฒนาการบริหารงานจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรทุกแห่งในยุคปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู้ เพือ่
รองรับการเปลี่ยนแปลง ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  

2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การสอนและขนาดของโรงเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  ปีการศึกษา 2562  จ านวน 1,504 คน (สพป.นครราชสีมา เขต 2, 2562 : 4) กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา                     
เขต 2  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 310  คน ซึ่งได้มาโดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซี่และ                   
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มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970:608-610) และสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาด
โรงเรียนเป็นช้ัน (Strata) โรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit)  เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ที่มีผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยประมวลแนวคิดที่ได้ศึกษา วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี
ภาวะผู้น าใฝ่บริการ  โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของครู 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  ใน  10 ด้าน คือ การฟัง การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 
การเยียวยาจิตใจ การตระหนักรู้ การโน้มนาว การสร้างมโนภาพ การมองการณ์ไกล การดูแลรับผิดชอบ การมุ่งมั่น
พัฒนาให้เติบโต และการสร้างชุมชน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด การวิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ
(Percentage) และน าเสนอในรูปตารางและแปลผลด้วยการบรรยาย วิเคราะห์ภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  ใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เกี่ยวกับระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ทดสอบ
สมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การสอน โดยใช้การทดสอบที (t-test for 
Independent Samples) และจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-Way Analysis of Variance) เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’ test) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการดูแลรับผิดชอบ ด้านการฟัง ด้านการสร้าง
ชุมชน ด้านการตระหนักรู้ ด้านการโน้มนาว ด้านการเยียวยาจิตใจ ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาให้เติบโต ด้านการการเข้าใจ
ความรู้สึกของผู้อื่น ด้านการสร้างมโนภาพ และ ด้านการมองการณ์ไกล เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
  1.1 ภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการฟัง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้  ผู้บริหารมีความสนใจในบทสนทนากับผู้ร่วมงาน
เสมอ รองลงมา คือ ผู้บริหารน าความคิดเห็นของผู้ร่วมงานไปพิจารณาปรับปรุงปฏิบัติงาน และผู้บริหารให้ความคิดเห็น 
โตต้อบข้อซักถามอย่างกัลยาณมิตรกับผู้ร่วมงาน 
 1.2  ภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ผู้บริหารยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล รองลงมา คือ  ผู้บริหารมีมนุษย์สัมพันธ์ในการปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและชุมชน และ 
ผู้บริหารให้โอกาสกับผู้ร่วมงานในการแสดงความคิดเห็นหรือการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อความส าเร็จของโรงเรียนเสมอ 

1.3  ภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการเยียวยาจิตใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ  ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหาร
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การจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเสมอ รองลงมา คือ ผู้บริหารให้ก าลังใจกับผู้ร่วมงานเสมอ 
และ ผู้บริหารรู้จักตนเองและควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้

1.4 ภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการตระหนักรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ผู้บริหารทบทวนความคิดเห็นและผลการ
ตัดสินใจเพื่อน าไปสู่การพัฒนาเสมอ  รองลงมา คือ ผู้บริหารเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี  และผู้บริหาร
ให้ความส าคัญกับผู้ร่วมงานมากกว่าปัญหาอื่นใด  

1.5 ภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการโน้มน้าว โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ผู้บริหารใช้ถ้อยค าสุภาพ เรียบร้อยกับทุก
คนเสมอ รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความจริงใจในงาน ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารสร้างศรัทธา
เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติกับผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและชุมชน 

1.6 ภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างมโนภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ผู้บริหารสามารถพยากรณ์ คาดการณ์
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  รองลงมา คือ ผู้บริหารน าข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตมาประกอบในการ
ด าเนินงานในปัจจุบันเสมอ และผู้บริหารให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน 

1.7 ภาวะผู้น าภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการมองการณ์ไกล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ผู้บริหารอธิบายกิจกรรมหรือ
โครงการใหม่ๆ ให้กับผู้ปกครองเข้าใจได้อย่างชัดเจน รองลงมา คือ ผู้บริหารวางแผนและน าครูด าเนินกิจกรรมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้เป็นอย่างดี  และผู้บริหารวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในอดีต
เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 

1.8 ภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการดูแลรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ผู้บริหารให้ความไว้วางใจกับผู้ร่วมงาน
ในการปฏิบัติงานเสมอ  รองลงมา คือ ผู้บริหารให้การช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง  และและ
ผู้บริหารให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนด้วยอัธยาศัยอันดี 

1.9 ภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาให้เติบโต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาและทุม่เทในการพัฒนาคน พัฒนางานอย่างเต็มความสามารถ  รองลงมา คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานใช้
กระบวนการกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และผู้บริหารพัฒนาตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างกับผู้ร่วมงาน 

1.10 ภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาให้เติบโต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ผู้บริหารส่งเสริมการ
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สร้างสัมพันธภาพที่ดีของผู้ร่วมงาน รองลงมา คือ ผู้บริหารน าผู้ร่วมงานปฏิบัติไปสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่ดี   และ
ผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
       2.1  ข้าราชครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  โดยรวมไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น และการมองการณ์ไกลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่าง  
          2.2  ข้าราชครูที่มีปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าใฝ่บริการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2    โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ด้านการเยียวยา
จิตใจ การตระหนักรู้ ด้านการโน้มนาว ด้านการสร้างมโนภาพ ด้านการมองการณ์ไกล ด้านการดูแลรับผิดชอบ ด้านการ
มุ่งมั่นพัฒนาให้เติบโต และด้านการสร้างชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ยกเว้น ด้านการฟัง
ไม่แตกต่างกัน 
        
อภิปรายผล 

1. ภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทและมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ผู้บริหารสามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากร มีการสนับสนุน พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรในการทางาน ให้
อ านาจในการตัดสินใจ ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยปุณยนุช แจ่มทองหลาง (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียน ตามทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4 ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น าด้านการบริการโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียน ตามทัศนะของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก และงานวิจัยของทัศนะ ทิพย์สนิท (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้
ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี การเห็นอกเห็นใจ 
การมองการณ์ไกล ความรับผิดชอบร่วมกัน การสร้างกลุ่มชน การโน้มน้าวใจ การสร้างมโนทัศน์ การอุทิศตนเพื่อพัฒนา
คน การเยียวยารักษา การตระหนักรู้ และการฟัง และงานวิจัยของ บังอร  ไชยเผือก (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษา
คุณลักษณะของผู้น าใฝ่บริการและบรรยากาศของโรงเรียนคอทอลิกสังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู ผลการวิจัยพบว่า
คุณลักษณะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู โดยรวมแลรายด้านทุกด้านอยู่
ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ การสร้างมโนทัศน์ความรับผิดชอบร่วมกัน การโน้มน้าวใจ การมองการณ์
ไกล การฟัง การเยียวยารักษา การอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน การสร้างกลุ่มชน การเห็นอกเห็นใจ และการตระหนักรู้ 
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1.1 ด้านการฟัง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีความสนใจในบทสนทนากับ
ผู้ร่วมงานเสมอ และน าความคิดเห็นของผู้ร่วมงานไปพิจารณาปรับปรุงปฏิบัติงาน และผู้บริหารน าความคิดเห็นของ
ผู้ร่วมงานไปพิจารณาปรับปรุงปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วารุณี  จิรัญเวทย์ (2557: บทคัดย่อ) วิจยัเรื่องแนว
ทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 การมีกิจกรรมที่ใช้ความคิดความเข้าใจในระดับสูงอยู่
ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปนัดดาวรกานต์ทิวัตถ์ (2555: บทคัดย่อ) วิจัยเรื่องภาวะผู้น ากลยุทธ์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู มี ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น า
กลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครตามสภาพท่ีเป็นจริงจากการรับรู้ของผู้บริหารและครู 
ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงอยู่ในระดับมาก 

1.2 ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีมนุษย์สัมพันธ์ในการปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและชุมชน และผู้บริหารมีมนุษย์
สัมพันธ์ในการปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนะ ทิพย์สนิท (2559 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ เขต 4 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดอัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 ด้านการเห็นอกเห็นใจ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร ไชยเผือก 
(2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาคุณลักษณะของผู้น าใฝ่บริการและบรรยากาศของโรงเรียนคอทอลิกสังกัดคณะภคินีพระกุมาร
เยซู ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1) คุณลักษณะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู 
ด้านการเห็นอกเห็นใจ อยู่ในระดับมาก 

1.3  ด้านการเยียวยาจิตใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงแนว
ทางการบริหารการจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเสมอ  และผู้บริหารให้ก าลังใจกับผู้ร่วมงาน
เสมอ และผู้บริหารให้ก าลังใจกับผู้ร่วมงานเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนะ ทิพย์สนิท (2559 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 
4 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ เขต 4 ด้านการเยียวยารักษาอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร ไชยเผือก (2550 : 
บทคัดย่อ) ศึกษาคุณลักษณะของผู้น าใฝ่บริการและบรรยากาศของโรงเรียนคอทอลิกสังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู ผล
การศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1) คุณลักษณะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู ด้าน
การเยียวยาจิตใจ อยู่ในระดับมาก 
 1.4 ด้านการตระหนักรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารทบทวนความคิดเห็นและ
ผลการตัดสินใจเพื่อน าไปสู่การพัฒนาเสมอ และผู้บริหารเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี ให้ความส าคัญกับ
ผู้ร่วมงานมากกว่าปัญหาอื่นใด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนะ ทิพย์สนิท (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะ
ผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 ผลการวิจัย 
พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4  
ด้านการตระหนักรู้ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร ไชยเผือก (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษา
คุณลักษณะของผู้น าใฝ่บริการและบรรยากาศของโรงเรียนคอทอลิกสังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู ผลการศึกษาสรุปได้
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ดังนี้ 1) คุณลักษณะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู ด้านการตระหนักรู้ อยู่
ในระดับมาก 
 1.5 ด้านการโน้มนาว โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารใช้ถ้อยค าสุภาพ เรียบร้อย
กับทุกคนเสมอและผู้บริหารมีความจริงใจในงาน ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  สร้างศรัทธาเพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติกับผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนะ ทิพย์
สนิท (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัด
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ครูผู้สอน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 ด้านการโน้มนาว อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บังอร ไชยเผือก (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาคุณลักษณะของผู้น าใฝ่บริการและบรรยากาศของโรงเรียนคอทอลิกสังกัด
คณะภคินีพระกุมารเยซู ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1) คุณลักษณะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัด
คณะภคินีพระกุมารเยซู ด้านการโน้มนาว อยู่ในระดับมาก 
 1.6 ด้านการสร้างมโนภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสามารถพยากรณ์ 
คาดการณ์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้บริหารให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของทัศนะ ทิพย์สนิท (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้
ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 ด้านการสร้างมโนภาพ อยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร ไชยเผือก (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาคุณลักษณะของผู้น าใฝ่บริการและ
บรรยากาศของโรงเรียนคอทอลิกสังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1) คุณลักษณะผู้น าใฝ่บริการ
ของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู ด้านการสร้างมโนภาพ อยู่ในระดับมาก 
 1.7 ด้านการมองการณ์ไกล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารอธิบายกิจกรรมหรือ
โครงการใหม่ๆ ให้กับผู้ปกครองเข้าใจได้อย่างชัดเจนและผู้บริหารวางแผนและน าครูด าเนินกิจกรรมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อน ามาเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์สนิท (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าแบบ
ผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 ด้านการมองการณ์ไกล 
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร ไชยเผือก (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาคุณลักษณะของผู้น าใฝ่
บริการและบรรยากาศของโรงเรียนคอทอลิกสังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1) คุณลักษณะผู้น า
ใฝ่บริการของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู ด้านการมองการณ์ไกล อยู่ในระดับมาก  
 1.8 ด้านการดูแลรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารให้ความไว้วางใจกับ
ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานเสมอและผู้บริหารให้การช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารให้
การต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยี่ยนด้วยอัธยาศัยอันดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์สนิท (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง 
ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 
ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ เขต 4 ด้านการดูแลรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร ไชยเผือก (2550 : 
บทคัดย่อ) ศึกษาคุณลักษณะของผู้น าใฝ่บริการและบรรยากาศของโรงเรียนคอทอลิกสังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู ผล



 

 790 

การศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1) คุณลักษณะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู ด้าน
การดูแลรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก 
 1.9 ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาให้เติบโต โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาและทุ่มเทในการพัฒนาคน พัฒนางานอย่างเต็มความสามารถและผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานใช้
กระบวนการกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้บริหารพัฒนาตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างกับผู้ร่วมงาน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทิพย์สนิท (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ครูผู้สอน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ทัศนะของครูผู้สอน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4  ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาให้เติบโต อยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร ไชยเผือก (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาคุณลักษณะของผู้น าใฝ่บริการและบรรยากาศของ
โรงเรียนคอทอลิกสังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1) คุณลักษณะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหาร
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาให้เติบโต อยู่ในระดับมาก 
 1.10 ด้านการสร้างชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารส่งเสริมการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีของผู้ร่วมงานและผู้บริหารน าผู้ร่วมงานปฏิบัติไปสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่ดี ผู้บริหารจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์สนิท (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าแบบ
ผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 ผลการวิจัย พบว่า 
ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 ด้านการ
สร้างชุมชน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร ไชยเผือก (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้น าใฝ่บริการและบรรยากาศของโรงเรียนคอทอลิกสังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู  ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1) 
คุณลักษณะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู ด้านการสร้างชุมชน อยูใ่นระดับ
มาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การสอน พบว่า  
  2.1 ข้าราชครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น และการมองการณ์ไกลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่าง  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูที่มีประสบการณ์การมากกว่า เข้าใจปัญหาเห็นความส าคัญของ
การด าเนินงานวางแผนและผู้บริหารสามารถน าครูด าเนินกิจกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมได้เป็นอย่างดี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บริหารคนด้วยความรักเป็น
การใช้บุคคลท างานโดยให้ความเอาใจใส่และสร้างความพึงพอใจเพื่อน าไปสู่ การบรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนพรัตน์  ศรีสุวรรณ (2551 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารกับความพึงพอใจในงานของครู โรงเรียนอนุบาลเอกชน  จังหวัดอุดรธานี  หนองบัวล าภู และหนองคาย พบว่า   
ความพึงพอใจในงานของครูจ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติต่างกัน มีความพึงพอใจในภาวะผู้น าไม่แตกต่างกัน  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสัมฤทธิ์  มั่นดอนเรือน (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนใน
ทรรศนะของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 3 พบว่าผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ใน
การบริหารโรงเรียนต่างกัน มีระดับภาวะผู้น าโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
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2.2 ข้าราชครูที่มีปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ด้านการเยียวยาจิตใจ การ
ตระหนักรู้ ด้านการโน้มนาว ด้านการสร้างมโนภาพ ด้านการมองการณ์ไกล ด้านการดูแลรับผิดชอบ ด้านการมุ่งมั่น
พัฒนาให้เติบโต และด้านการสร้างชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ยกเว้น ด้านการฟังไม่
แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลาง ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือและพัฒนา
บุคลากรอย่างทั่วถึงทุกคน เห็นอกเห็นใจในภาระหน้าที่งานของผู้ร่วมงาน และรับความรู้สึกกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ว ต่างจากครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งผู้บริหารไม่สามารถเข้าถึงปัญหาได้ทุกคน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสมพร  จ าปานิล  (2549: บทคัดย่อ) ศึกษาภาวะผู้น าการรับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ที่ต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05 และงานวิจัยของ สุรชิน  วิเศษลา  (2550: บทคัดย่อ)  ที่ศึกษาภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ด้านการมองการณ์ไกล ผู้บริหารโรงเรียนควรเข้าใจปัญหาอันจะน าไปสู่การแก้ไขในอนาคตและ
ผู้บริหารได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและชุมชนในการปฏิบัติงาน 

2. ด้านการสร้างมโนภาพ ผู้บริหารโรงเรียนควรแสดงเป้าหมายของโรงเรียนให้กับผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง 
ชุมชนได้อย่างชัดเจน และเสนอแนวทางในการด าเนินกิจกรรมไปสู่เป้าหมายในอนาคต 

3. ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาให้เติบโต ผู้บริหารโรงเรียนควรสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานและบุคคลเพื่อ
ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าท่ีในองค์การและส่งเสริมและยกย่องเชิดชูวัตกรรมของผู้ร่วมงานให้ที่ปรากฏในการปฏิบัติงาน 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าใฝ่บริการกับผลการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียน ส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ เพื่อใช้เป็นต้นแบบหรือแนวทางใน
การบริหารงานของผู้บริหารในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลต่อไป 
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