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ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมโรงเรียน ของโรงเรียน 
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ADMINISTRATORS’ SERVANT LEADERSHIP AFFECTING SCHOOL CULTURE 
OF SCHOOLS UNDER THE JURISDICTION OF THE OFFICE OF SECONADARY 

EDUCATIONAL SERVICE AREA 9  
 

อมรรัตน  ศรีทอง  /  AMORNRAT  SRITHONG1   

พรรณี  สุวัตถี  /  PANNEE  SUWATTHEE2   

ดวงใจ  ชนะสิทธ์ิ  /  DUANGJAI  CHANASID3   
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนำแบบผูรับใชของ 

ผูบริหารโรงเรียนและครู 2) ระดับวัฒนธรรมโรงเรียน และ 3) ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหาร

โรงเรียนซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอวัฒนธรรมโรงเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารโรงเรียน

และครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 346 คน ไดมาโดยการสุม

แบบแบงชั้นตามสัดสวนของจังหวัดและขนาดโรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

ที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1.  ความคิดเห็นตอภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนและครู โดยภาพรวม 

และรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก การใชภาวะผูนำรวมกัน  
การแสดงออกทางคุณธรรม การสรางสังคมชุมชน การสงเสริมการเปนผูนำ การเห็นคุณคาของผูอื่น 

และการพัฒนาผูอื่น ตามลำดับ 

 2.  วัฒนธรรมโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครู โดยภาพรวมและ 
รายดานอยูในระดับดีมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต การตัดสินใจ 

ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน การสงเสริมพลังอำนาจ ความเอื้ออาทร การยอบรับ  

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ความหลากหลายของบุคลากร ความไววางใจ ความมีคุณภาพ และความมุงประสงคของโรงเรียน 

ตามลำดับ 

  3.  ภาวะผูนำแบบผูรบัใชของผูบรหิารโรงเรียน ดานการเห็นคุณคาของผูอืน่ ดานการแสดงออก

ทางคุณธรรม การสงเสริมการเปนผูนำ และการพัฒนาผูอื่น เปนปจจัยท่ีสงผลตอวัฒนธรรมโรงเรียน 

โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 80.50 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  

คำสำคัญ: ภาวะผูนำแบบผูรับใช  วัฒนธรรมโรงเรียน  มัธยมศึกษา    

 

ABSTRACT 

 This research aimed to study: 1) the level of administrators and teachers’ opinion 

on servant leadership; 2) the level of school culture and; 3) administrators’ servant leadership, 

as predictors of school culture. The samples were 346 administrators and teachers under 

the Jurisdiction the Office of Secondary Educational Service Area 9, derived by proportional 

stratified random sampling as characterized by province and school size. The research 

instrument was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data 

analysis were percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression 

analysis.  

 The findings of this research were as follows: 

 1.  Overall and in specific aspects, the administrators and teachers’ opinion on 

servant leadership was at the high level. The factors were respectively from the highest to 
the lowest as follows; share leadership, moral expression, community, building leadership 

promotion, valuing people and developing others. 

 2.  Overall and in specific aspects, the school culture was at the high positive level. 

The factors were respectively from the highest to the lowest as follows; integrity, decision 
making, belongingness, empowerment, caring, recognition, diversity, trust, quality and goal. 

 3.  The administrators’ servant leadership in the aspects of moral expression, 

leadership promotion and developing others together predicted school culture at the 
percentage of 80.50 with statistical significance at .05. 

 

Keywords:  servant leadership , school culture , secondary education 
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บทนำ 
 จากการท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมนีโยบายใหดำเนินการปฏิรปูการศึกษา 

ในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) กระทรวงศึกษาธิการโดยกำหนดกลยุทธการขับเคล่ือน 

ตามกรอบแนวทางปฏิรูปการศึกษาดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม มุงเนนการกระจาย 

อำนาจสูสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมท้ังการใหผูปกครอง 

ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสวน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ 

ตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนมีการนำวิธีการบริหารจัดการแนวใหมมาใชในการพัฒนาภาวะผูนำ

ของผูบริหารสถานศึกษาและมีแผนพัฒนาภาวะผูนำควบคูไปกับการสรางผูนำการเปล่ียนแปลงและ

นวัตกรรมการบริหารเชิงคุณภาพ พรอมทั้งสนับสนุนสถานศึกษาใหสามารถบริหารจัดการไดอยาง

อิสระ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 22-32) การดำเนินการตามท่ีกลาวมาน้ัน ผูที่มี

บทบาทสำคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ คือ ผูบริหารสถานศึกษา เพราะ 

ผูบริหารจะเปนผูดำเนินกิจการตาง ๆ ในองคกร รวมทั้งควบคุมบังคับบัญชาใหผูรวมงานปฏิบัติ

ภารกิจใหบรรลตุามเปาหมาย ผูบรหิารสถานศึกษาจงึเปนตัวชีวั้ดความสำคัญตอทิศทางการดำเนินงาน

ตามนโยบายการศึกษาของรัฐ หากผูบริหารเปนผูที่มีความสามารถสูง มีวิสัยทัศนกวางไกล และมี

ลักษณะเฉพาะตัวท่ีแตกตางจากครูท่ัวไป จะสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาใหเปนไปในทิศทาง 

ที่มุงหวังไดสำเร็จ ดังน้ันผูบริหารท่ีมีภาวะผูนำจึงถือไดวาเปนองคประกอบท่ีสำคัญตอความอยูรอด

และความสำเร็จของการบริหารงาน เน่ืองจากจะทำใหผูรวมงานเช่ือมั่น และศรัทธาในความสามารถ

ของผูนำ นำไปสูความรวมมือเพ่ือการเปลี่ยนแปลงท่ีดี ปจจุบันไดมีการกลาวถึง ภาวะผูนำสมัยใหม  

(modern leadership) ซึ่งสมชาย เทพแสง (2556: 63) ไดเสนอไววา เปนรูปแบบของภาวะผูนำท่ีมี

การพัฒนารูปแบบมาจากภาวะผูนำในทฤษฏแีบบดัง้เดิมแลว นำมาพัฒนาและสรางเปนรูปแบบตาง ๆ 

เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของสังคมปจจุบัน และสอดคลองกับองคการโดยมีการนำไปปฏิบัติได

อยางชัดเจนย่ิงข้ึน ภาวะผูนำแบบผูรับใช (servant leadership) เปนรูปแบบหน่ึงของภาวะผูนำ

สมัยใหมที่มีแนวคิดมาจากคัมภีรไบเบิ้ลในศาสนาคริสต มีเจตคติที่เนนการใหความชวยเหลือ  
ความรัก ความเมตตากับบุคคลทุกระดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของลอบ (Laub, 1999: 81 อางถึง

ใน อนุวัฒน  วิภาคธำรงคุณ, 2553: 12) ที่ไดเสนอไววา การเปนผูนำแบบผูรับใชเปนวิถีชีวิตของผูที่มี

จิตใจแหงการรับใช มีวิสัยทัศนและเปาหมายท่ีชัดเจน สรางความเขาใจ และแนวทางปฏิบัติงาน 
ที่สามารถนำมาซ่ึงความดีงามใหเกิดข้ึนกับผูใตบังคับบัญชามากกวาผลประโยชนของตนเอง 

มีการสงเสริมคุณคา และพัฒนาคน สรางเสริมชีวิตกลุม และการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 

ตลอดจนการใหบริการเพ่ือสงผลดีใหกับบุคลากรแตละคนในองคกรโดยรวม ภาวะผูนำรูปแบบนี้จึงมี
องคประกอบสำคัญ 6 ประการ ไดแก 1) การเห็นคุณคาของผูอื่น 2) การพัฒนาผูอื่น 3) การสราง

สังคมชุมชน 4) การแสดงออกทางคุณธรรม 5) การสงเสริมการเปนผูนำ และ 6) การใชภาวะผูนำ 

รวมกัน จึงกลาวไดวา ภาวะผูนำแบบผูรับใชเปนผูที่ถูกเรียกใหรับใชกอนท่ีจะนำผูอื่น มีหัวใจ 
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ของการบริการและพรอมที่จะรับใชผูอื่นมากกวาการแสวงหาการเล่ือนตำแหนงในฐานะเปนผูนำ 

ซึง่ผูบรหิารในปจจบุนัจำเปนจะตองสรางภาวะผูนำท่ีเขมแขง็ในการบริหารงานและมีการใชภาวะผูนำได

อยางเหมาะสม  

 โรงเรียนเปนองคกรทางการศึกษาท่ีทำหนาท่ีจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเจริญงอกงาม 

ดังนั้นโรงเรียนจึงประกอบดวยบุคลากรหลายฝาย ไดแก ผูบริหาร ครู และบุคลากร ซึ่งบุคคลเหลาน้ี

เมื่อมาอยูรวมกัน ไดมีการหลอหลอมรวมคานิยม ความคิด ความเช่ือและพฤติกรรมใหเปนไป 

ในทิศทางเดียวกันท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติติดตอกันมาเปนเวลานาน จึงนำมาซ่ึงการมีวัฒนธรรม

โรงเรียน สอดคลองกับแนวคิดของจีรวัฒน ฟากระจาง (2554: 20) ที่ไดกลาววา วัฒนธรรมโรงเรียน 

เปนคานิยม ความเช่ือ และบรรทัดฐานรวมกันของผูบริหารและครูในโรงเรียน ซึ่งสามารถประเมินได

จากพฤติกรรมที่สะทอนออกมาใหเห็นชัดเจน นอกจากน้ีวัฒนธรรมโรงเรียนยังเปนตัวหลอมความคิด 

ความรูสึกและพฤติกรรมของบุคคลที่อยูในโรงเรียนน้ัน ทั้งนี้ผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรจึงเปน

บุคคลท่ีมีความสำคัญในการเสริมสรางวัฒนธรรมโรงเรียนและมีอิทธิพลตอการบริหารโรงเรียน 

ผูบริหารท่ีมีภาวะผูนำจึงจำเปนตองทำความเขาใจถึงความสำคัญของวัฒนธรรมโรงเรียน ซึ่งจะมีผล 

กระทบตอระบบการบริหารและการพัฒนาโรงเรียน สามารถนำมาปรับใชใหเขากับสภาพแวดลอม 

ซ่ึงจะมีสวนสำคัญในการชวยใหผูบริหารใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ หรือพัฒนาเปล่ียนแปลง

องคการไปใหมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ซึ่ง แพตเตอรสัน (Patterson, 1986: 50-51 

quoted in Sergiovanni and Starratt, 1988: 107-109 อางถึงใน วันเพ็ญ  ศิวะยุทธกิจ, 2552: 26) 

ไดใหแนวคิดเก่ียวกับปจจัยทางวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีบงชี้ถึงพฤติกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียนวามี  

10 ประการ ประกอบดวย 1) ความมุงประสงคของโรงเรียน 2) การมอบอำนาจ 3) การตัดสินใจ  

4) ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน 5) ความไววางใจ 6) ความมีคุณภาพ 7) การยอมรับ  

8) ความเอื้ออาทร 9) ความซื่อสัตยสุจริต และ 10) ความหลากหลายของบุคลากร ปจจัยดังกลาว 
จึงมีความสำคัญในการศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมโรงเรียน 

 จากการศึกษาผลงานวิจัยของทองอินทร อุบลชัย (2556: 105) ไดพบวา ผูบริหาร 

สถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีภาวะผูนำ
แบบผูรับใชตามแนวคิดของลอบ (Laub) 6 ประการ ไดแก 1) การเห็นคุณคาของผูอื่น 2) การพัฒนา 

ผูอื่น 3) การสรางสังคมชุมชน 4) การแสดงออกทางคุณธรรม 5) การสงเสริมการเปนผูนำ และ  

6) การใชภาวะผูนำรวมกัน และพบวา มีความสัมพันธทางบวกกับงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ดานการแสดงตนตามที่เปนจริง นอกจากน้ีจากขอคนพบในงานวิจัยของอนุวัฒน  

 วิภาคธำรงคุณ (2553: 119) ที่พบวา คุณลักษณะภาวะผูนำแบบรับใชของผูบริหารสถานศึกษาใน
เครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ตามแนวคิดของลอบ (Laub) อยูในระดับมาก 

จำนวน 6 ดาน ไดแก 1) การเห็นคุณคาของผูอื่น 2) การพัฒนาผูอื่น 3) การสรางสังคมชุมชน  

4) การแสดงออกทางคุณธรรม 5) การสงเสริมการเปนผูนำ และ 6) การใชภาวะผูนำรวมกัน และ 
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ในผลงานวิจัยดังกลาวยังพบอีกวาคุณลักษณะภาวะผูนำแบบรับใชของผูบริหาร มีความสัมพันธกับ

ทัศนะตอการทำงาน ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 จะเห็นวาขอคนพบในงานวิจัยดังกลาวมาขางตน กลาวไดวาผูบริหารท่ีมีภาวะผูนำแบบ 

ผูรับใชเปนปจจัยหน่ึงท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมโรงเรียน ซึ่งจากการศึกษาผลงานวิจัยของเจริญ  

วองประชานุกูล (2548: 95) พบวา วัฒนธรรมโรงเรียนและความผูกพันตอโรงเรียนของครูในโรงเรียน

คาทอลิก เขตสังฆมณฑลราชบุรี มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สำหรับขอคนพบจากงานวิจัยของสุนันท  หลวงศรี (2550: 90) พบวา วัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน มีความสัมพันธกันเชิงบวก อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 นอกจากน้ี

ขอคนพบจากงานวิจัยของวารสาร  เมืองพวน (2551: 91) พบวา วัฒนธรรมสถานศึกษาและองคการ

แหงการเรียนรูในโรงเรียนประถมศึกษามีความสัมพันธในระดับสูง สอดคลองกับผลงานวิจัยของ

เสวียน เสนงาม (2552: 139) พบวา วัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลโรงเรียน และผลงานวิจัยของ

ดวงดาว บุญกอง (2553: 127) ที่พบวา วัฒนธรรมโรงเรียนสงผลตอสภาพแวดลอมในการปฏิบัติ 

งานของครูในโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคม ใน 5 ดาน ไดแก  

1) การยอมรับ 2) ความหลากหลายของบุคลากร 3) ความมีคุณภาพ 4) ความซ่ือสัตยสุจริต และ 

5) ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน โดยสามารถพยากรณสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานของครู 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากความเปนมาและความสำคัญของปญหา ตลอดจนขอคนพบจากผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ
ภาวะผูนำแบบผูรับใชและวัฒนธรรมโรงเรียนตามท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นวาต้ังแตอดีตจนถึง

ปจจุบันมีผลการวิจัยจำนวนมากท่ีบงชี้วาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพและความสำเร็จในการจัด 

การศึกษาข้ึนอยูกับความสามารถ ทักษะในการบริหารงาน และความเปนผูนำของผูบริหาร 
เปนสำคัญ ดังนั้นการไดศึกษาถึงภาวะผูนำแบบผูรับใช จึงเปนแนวคิดการศึกษาภาวะผูนำสมัยใหม
ของผูบริหารโรงเรียนยุคนี้ที่จำเปนตองนำมาปฏิบัติตน เพ่ือกระตุนและเอ้ืออำนวยใหบุคลากร 

ในโรงเรียนสามารถรวมกันสรางวัฒนธรรมโรงเรียนใหนำไปสูการเปล่ียนแปลงที่ดีได ผูวิจัยในฐานะ 
เปนผูสอนทีป่ฏบิตังิานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงสนใจ

ที่จะศึกษาภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งคาดวาผลท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ี จะเปนประโยชนตอการพัฒนา 

ผูบริหารใหมีภาวะผูนำท่ีเอ้ืออำนวยใหเกิดวัฒนธรรมโรงเรียนมีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 
Vol.7 No. 2 July-December 2016 109

วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนและครู สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

 2.  เพ่ือศกึษาระดับวฒันธรรมโรงเรียน สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 

 3.  เพ่ือวิเคราะหภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนและครูที่สงผลตอวัฒนธรรม

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จะเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษายุคปฏิรูป 

การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตองมีความเปนผูนำทางวิชาการท่ีเขมแข็ง เปนผูจัดการท่ีมี 

ความเฉียบแหลม เปนผูประสานงานชุมชนและอำนวยความสะดวกท่ีดี เปนผูมีวิสัยทัศนที่กวางไกล 

ทั้งยังตองเปนผูอุทิศตนและเปนแบบอยางท่ีดีใหกับผูรวมงาน ดังน้ันผูวิจัยจึงไดศึกษาภาวะผูนำแบบ

ผูรับใชตามแนวคิดของลอบ (Laub, 2003: 160-165 อางถึงใน อนุวัฒน วิภาคธำรงคุณ, 2553: 30) 

ที่กลาวไววา การเปนผูนำแบบผูรับใชเปนวิถีชีวิตของบุคคลท่ีมีจิตใจแหงการรับใช มีวิสัยทัศน และ

เปาหมายท่ีชัดเจน สรางความเขาใจ และแนวทางปฏิบัติงาน นำมาซึ่งความดีงามใหเกิดขึ้นกับ 

ผูใตบังคับบัญชา มากกวาผลประโยชนของตนเอง จะสงเสริมคุณคา และพัฒนาคนเพ่ือสรางเสริม

ชีวิตกลุม และปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม การใหบริการเพ่ือสงผลดีตอบุคคลแตละคนและองคกร 

โดยมีองคประกอบ 6 ประการ ไดแก 1) การเห็นคุณคาของผูอื่น 2) การพัฒนาผูอื่น 3) การสราง

สังคมชุมชน 4) การแสดงออกทางคุณธรรม 5) การสงเสริมการเปนผูนำ และ 6) การใชภาวะผูนำ 

รวมกัน จากองคประกอบดังกลาวจึงไดนำมากำหนดเปนตัวแปรตนในการวิจัยคร้ังน้ี สำหรับแนวคิด 

เก่ียวกับวัฒนธรรมโรงเรียนน้ัน โรงเรียนแตละแหงจะมีวัฒนธรรมเปนของตนเอง เพราะเปน 
ตัวหลอหลอม ความคิด และพฤติกรรมของบุคคลที่อยูในโรงเรียน ซึ่งอาจแตกตางกันไปบาง แตโดย

ทั่วไปจะมีปจจัยทางวัฒนธรรมคลายคลึงกัน ดังน้ันผูวิจัยจึงไดศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมโรงเรียน 
ตามแนวคิดของแพตเตอรสัน (Patterson, 1986: 50-51 quoted in Sergiovanni and Starratt  

1988: 107-109 อางถึงใน วันเพ็ญ ศิวะยุทธกิจ, 2552: 26) ซึ่งมีองคประกอบอยู 10 ประการ 

ประกอบดวย 1) ความมุงประสงคของโรงเรียน 2) การมอบอำนาจ 3) การตัดสินใจ 4) ความรูสึกเปน
สวนหน่ึงของโรงเรียน 5) ความไววางใจ 6) ความมีคุณภาพ 7) การยอมรับ8) ความเอ้ืออาทร  

9) ความซื่อสัตยสุจริต และ 10) ความหลากหลายของบุคลากร จากตัวแปรดังกลาวผูวิจัยจึงไดนำมา

จัดกระทำเปนตัวแปรตามในการวิจัยคร้ังน้ี โดยนำเสนอเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือแสดง 

ความสัมพันธระหวางตัวแปร ดังภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนและครูสงผลตอวัฒนธรรมโรงเรียน 

 

คำนิยามศัพทตัวแปรการวิจัย 
 1.  ภาวะผูนำแบบผูรับใช หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนและครู ทำหนาท่ีรับใช
เพ่ือนรวมงานและผูตาม เพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคล โดยใชอำนาจทางศีลธรรมกระตุน

ใหเกิดการรวมมือรวมใจ ไววางใจซึ่งกันและกัน และใหอำนาจแกเพ่ือนรวมงานเพ่ือใหงานบรรลุ

เปาหมายรวมกัน ประกอบดวย  

   1.1  การเห็นคุณคาของผูอื่น หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน ที่มีความเชื่อมั่น 
ใหความสำคัญตอความตองการและยอมรับในความสามารถของผูรวมงาน ตลอดจนเปนผูฟงท่ีดี  

   1.2  การพัฒนาผูอื่น หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน ที่ใหโอกาสพัฒนา

ศักยภาพในการเรียนรูที่เปนแบบอยางท่ีดี ใหกำลังใจและสนับสนุนผูรวมงานในการปฏิบัติงาน  

   1.3  การสรางสังคมชุมชน หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน ที่มีการสราง 

ความสัมพันธกับผูรวมงานใหความสำคัญในการทำงานรวมกับผูรวมงาน และเห็นคุณคาของ 

ความแตกตางระหวางบุคคล 
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   1.4  การแสดงออกทางคุณธรรม หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน ที่เปดใจกวาง 

ปฏิบัติตนใหเปนท่ียอมรับของผูรวมงาน มีความมุงมั่นท่ีจะเรียนรูจากผูรวมงาน และสงเสริมให 

ผูรวมงานมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน  

   1.5  การสงเสริมการเปนผูนำ หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน ที่มีวิสัยทัศน 

ตออนาคตมีแนวทางในการบริหารงานท่ีชัดเจนตอการใหบริการองคกร มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

และเสริมสรางภาวะผูนำแกผูรวมงานอยางมีเปาหมายชัดเจน  

   1.6  การใชภาวะผูนำรวมกัน หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน ที่แบงปน 

ความเปนผูนำ โดยการใชอำนาจรวมกัน ลดการควบคุม และมีสถานะผูนำรวมกัน 

 2.  วัฒนธรรมโรงเรียน หมายถึง การท่ีผูบริหารโรงเรียนและครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการยึดถือคานิยม ความเช่ือ รวมท้ังการนำสภาพการปฏิบัติงานมาใช

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานสืบทอดตอกันมา ประกอบดวย 

  2.1  ความมุงประสงคของโรงเรียน หมายถึง การท่ีโรงเรียนมีการเปดโอกาสใหบุคลากร

ทุกคนมีสวนรวมในการกำหนดวัตถุประสงคของโรงเรียน โดยใหมีการคำนึงถึงสภาพปญหาและ

ความตองการใหชัดเจนเปนไปได เพ่ือจูงใจใหบุคลากรสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.2  การสงเสริมพลังอำนาจ หมายถึง การท่ีผูบริหารโรงเรียน มีการมอบอำนาจ 

การตัดสินใจใหบุคลากรปฏิบัติงานตรงตามความรูและความสามารถของแตละคน โดยกระจาย

อำนาจแบบมีสวนรวมในการบริหารงานในโรงเรียนมากข้ึน ทำใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจและ

เต็มใจรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 

  2.3  การตัดสินใจ หมายถึง การท่ีผูบริหารโรงเรียนมีการตัดสินใจปฏิบัติงานโดยอาศัย

ทางเลือกท่ีไดกำหนดไว คำนึงถึงความเปนไปไดในการปฏิบัติ รวมท้ังเปดโอกาสใหผูรวมงานท่ีมี

ความรู ความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ๆ ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

   2.4  ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน หมายถึง การท่ีผูบริหารโรงเรียนและครู  
ไดรวมมือกัน พัฒนาโรงเรียนดวยความรูสึกวาเปนเจาของรวมกัน มีความผูกพันท่ีจะชวยเหลือและ

พัฒนาซึ่งกันและกัน ใหความสำคัญกับการทำงานเปนทีมเพ่ือพัฒนาโรงเรียน รวมท้ังอุทิศเวลาใหกับ

การปฏิบัติงานตาง ๆ ของโรงเรียนดวยความเต็มใจ 

   2.5  ความไววางใจ หมายถึง การท่ีครูมีอิสระในการทำงานในโรงเรียนโดยเช่ือมั่นวาจะ

สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความไววางใจในการปฏิบัติงานซ่ึงกันและกัน 
   2.6  ความมีคุณภาพ หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีดำเนินไปดวยการมีมาตรฐานและมี

คุณภาพของครูในโรงเรียนทุกคน ไดรวมกันกำหนดแผนกลยุทธเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน รวมท้ัง

การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
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   2.7  การยอมรับ หมายถึง การท่ีผูบริหารโรงเรียน ใหความสำคัญและใหการยอมรับ 

ในความคิดเห็น ความรูความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนแตละคน การยกยองชมเชยในผลงาน

ที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งใหการยอมรับความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของแตละคน  

   2.8  ความเอ้ืออาทร หมายถึง การท่ีผูบริหารโรงเรียน มีการดูแลเอาใจใสในความเปนอยู

ของบุคลากรของโรงเรียน ทั้งในดานการงานและดานสวนตัว การสนับสนุนสงเสริมความกาวหนา

ทางอาชีพของบุคลากร การจัดสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูลดวยการชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 

   2.9  ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การท่ีครูในโรงเรียน มีการปฏิบัติหนาท่ีดวย 

ความจริงใจทั้งตอตนเองและตอผูอื่น โดยยึดมั่นในแนวทางแหงจริยธรรมและคุณธรรม ยึดหลัก

ธรรมาภิบาล มีความพยายามในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถและสม่ำเสมอ เพ่ือใหเกิด

ผลดีตอโรงเรียน 

   2.10 ความหลากหลายของบุคลากร หมายถึง การท่ีโรงเรียนใหความสำคัญกับ 

ความคิดเห็นท่ีแตกตางกันของบุคลากรแตละคน มีการแลกเปล่ียนเรียนรูแนวคิด เทคนิควิธีการ 

เพ่ือพัฒนางานและพัฒนาตนเอง รวมทั้งการประสานรูปแบบ วิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรแตละคน

เพ่ือนำมาใชเปนแนวปฏิบัติรวมกัน 

 

วิธีดำเนินการ 
 ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 61 โรงเรียน โดยเปนผูบริหารโรงเรียน จำนวน 199 คน  

ครูผูสอน จำนวน 3,096 คน ที่ตั้งอยูในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม รวมท้ังสิ้น จำนวน 
3,295 คน 

 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสำเร็จรูปของเครจซ่ีและ
มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) ไดกลุมตัวอยาง

จำนวน 346 คน โดยใชการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนของจังหวัดและขนาดโรงเรียน ดังปรากฏ 

ในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 

 

 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 

 ผู วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวกำหนดรูปแบบและโครงสรางของ

แบบสอบถาม ดำเนินการสรางเคร่ืองมือตามคำนิยามศัพทตัวแปรการวิจัย โดยผานการตรวจสอบ
ความเท่ียงเชิงเน้ือหา และพิจารณาเฉพาะขอทีม่คีา IOC เทากับ 0.67 และ 1.00 เพ่ือหาคาความเท่ียง 

โดยไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาไดคาความเท่ียงของภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนและครู 

เทากับ 0.84 และคาความเท่ียงของวัฒนธรรมโรงเรียน เทากับ 0.86 
             

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผู วิจัยดำเนินการนำแบบสอบถามจำนวน 346 ฉบับ ไปยังโรงเรียนในสังกัดท่ีเปน 
กลุมตัวอยางดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 341 ฉบับ คิดเปน

รอยละ 98.55 
  

                                                                                             

       

       9                                                     

  

 (32)                    105                    1,468                    11              154 
 -   (10)     29                464              3                   49 

 -   (13)     48                599              5                   63 

 -   (7)     19                      318              2                   33 

 -  (2)     9                 87              1                    9 

 (29)                        94                    1,628                    10                 171 

 -   (9)     28                504              3                       54 

 -   (8)      28                446              3                   47 

 -   (6)                  19                      339                  2         35 

   -   (6)    19                339                    2           35 

                                                    199                    3,096               21              325  

                                                    3,295                                                   346  
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 การวิเคราะหขอมูล 

 ดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป โดยการวิเคราะหระดับ

ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนและครู และวัฒนธรรมโรงเรียนใชการหารอยละ คาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนท่ีสงผลตอวัฒนธรรม

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ

แบบขั้นตอน 

 

ผลการวิจัย  
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับสูง ( x̄ = 4.16, S.D. = 0.65) และเม่ือพิจารณาเปน 

รายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับสูงทุกดานโดยดานการใชภาวะผูนำรวมกัน มีคาเฉล่ียสูงสุด 

( x̄  = 4.22, S.D. = 0.65) รองลงมาไดแก การแสดงออกทางคุณธรรม ( x̄ = 4.20, S.D. = 0.64) 

และการสรางสังคมชุมชน ( x̄  = 4.19, S.D. = 0.65) ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  ระดับและลำดับภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

  (n = 341) 
  S.D.   

1.  4.11 0.65  5 

2.  4.11 0.70  6 

3.  4.19 0.65  3 

4.  4.20 0.64  2 

5.  4.15 0.65  4 

6.  4.22 0.65  1 

 4.16 0.65   
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 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหระดบัวฒันธรรมโรงเรียน สงักัดสำนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

มัธยมศึกษา เขต 9 

 วัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม 

มีการปฏิบัติอยูในระดับสูง ( x̄ = 4.13, S.D. = 0.71) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  

มีการปฏิบัติอยูในระดับสูงทุกดานโดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูง 3 ลำดับแรก ไดแก ดานความซ่ือสัตยสุจริต 

( x̄ = 4.21, S.D. = 0.68) ดานการตัดสินใจ ( x̄  = 4.17, S.D. = 0.73) และดานความรูสึกเปน 

สวนหน่ึงของโรงเรียน ( x̄  = 4.16, S.D. = 0.66) สวนท่ีมีคาเฉล่ียต่ำ 3 ลำดับสุดทาย ไดแก  

ดานความไววางใจ ( x̄ = 4.10, S.D. = 0.75) ดานความมีคุณภาพ ( x̄ = 4.06, S.D. = 0.76) 

และดานความมุงประสงคของโรงเรียน ( x̄ = 4.05, S.D. = 0.75) ดังปรากฏในตารางท่ี 3  

 

ตารางที่ 3  ระดับและลำดับวฒันธรรมโรงเรียน สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 

 

 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรม
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในของภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารซ่ึงมี
ความสัมพันธทางบวกอยูในระดับต่ำถึงระดับสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี 
คาสหสัมพนัธระหวาง 0.40-0.82 และเม่ือพิจารณาคาสมัประสทิธ์ิสหสัมพนัธของภาวะผูนำแบบผูรบัใช
ของผูบริหารกับวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (Y

tot
)  

พบวา มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลางถึงระดับสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง 0.64-0.79 ดังปรากฏในตารางท่ี 4 

 

                                                                                                                          (n = 341) 

  S.D.   

1.  4.05 0.75  10 

2.  4.16 0.73  4 

3.  4.17 0.73  2 

4.      4.16 0.66  3 

5.  4.10 0.75  8 

6.  4.06 0.76  9 

7.  4.14 0.72  6 

8.  4.14 0.69  5 

9.  4.21 0.68  1 

10.  4.13 0.70  7 

 4.13 0.71   
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ตารางที่ 4  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร 

 

 ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารสงผลตอวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรียงตามลำดับตัวแปร 4 ตัวแปร ที่เขาสูสมการดังน้ี การเห็นคุณคาของ

ผูอื่น (X
1
) การแสดงออกทางคุณธรรม (X

4
) การสงเสริมการเปนผูนำ (X

5
) และการพัฒนาผูอื่น (X

2
) 

เปนตัวแปรท่ีไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอธิบายความผันแปรของวัฒนธรรมโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวม (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.805 ซึ่งแสดงวา การเห็นคุณคาของ 
ผูอื่น การแสดงออกทางคุณธรรม การสงเสริมการเปนผูนำ และการพัฒนาผูอื่นสงผลตอวัฒนธรรม

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และรวมกันทำนายไดรอยละ 80.50 

โดยสามารถเขียนสมการทำนายได ดังน้ี 
 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 

 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

 ดังปรากฏในตารางท่ี 5 

 

                                                                                                                                                            (n = 341) 
 

 

 

 

 

  
(X 1) 

  (X
2) 

  
(X 3) 

  (
X 4) 

  
(X 5) 

  

(X 6) 

 ( 
Y to

t) 

 (X1) 1.00       

 (X2) 0.82** 1.00      

 (X3) 0.66** 0.70** 1.00     

 (X4) 0.60** 0.56** 0.69** 1.00    

 (X5) 0.51** 0.60** 0.60** 0.55** 1.00   

 (X6) 0.82** 0.65** 0.57** 0.40** 0.46** 1.00  

 (Ytot) 0.79** 0.78** 0.72** 0.74** 0.69** 0.64** 1.00 

**  .01 
 

tot= -0.26 + 0.32 (X1) + 0.25 (X4) + 0.24 (X5) + 0.19 (X2) 

tot = 0.31 (Z1) + 0.30 (Z4) + 0.23 (Z5) + 0.20 (Z2) 
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารท่ีสงผล 

  ตอวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

อภิปรายผล  
 1.  จากผลการวิจัย ที่พบวา ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับสูง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการใชภาวะผูนำรวมกัน รองลงมาไดแก การแสดงออก 
ทางคุณธรรม และการสรางสังคมชุมชน โดยเฉพาะในประเด็นท่ีวา ผูบริหารมอบหมายให 

รองผูบริหารตามงานตามท่ีไดรับผิดชอบ โดยเปดโอกาสใหผูรวมงานรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย 
และทำงานรวมกันไดอยางอิสระ ทั้งยังใหผูรวมงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่เหมาะสม 

และใหผูรวมงานทุกคนรวมกันตัดสินใจแกปญหาของโรงเรียนไดซึ่งสอดคลองกับภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 

(2546: 184) ที่ไดเสนอไววา ผูนำตองสรางความเปนเอกภาพใหเกิดข้ึนกับบุคลากรในหนวยงาน 
เปนการเปดโอกาสใหบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการทำงานตามความรูความสามารถท่ี

ไดรับมอบหมาย จะทำใหเกิดความรูสึกผูกพันกับงานและองคกรเปนผลใหเกิดขอผูกมัดหรือขอตกลง

รวมกันท่ีจะทำงานใหสำเร็จ และสอดคลองกับผลงานวิจัยของบังอร ไชยเผือก (2550: 93) ที่ไดศึกษา

วิจัย เร่ืองคุณลักษณะของผูนำแบบผูรับใชและบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินี 

พระกุมารเยซู พบวา คุณลักษณะผูนำแบบรับใชของผูบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินี 

                                                                                                                                     (n=341) 

 df SS MS F Sig. 

Regression 4 57.02 14.255 345.79* 0.00 

Residual 336 13.85 0.041   

Total 340 70.87    

 b Beta SEb t Sig. 
 -0.26  0.123 -2.125* 0.03 

 (X1) 0.32 0.31 0.045 7.141* 0.00 

 (X4) 0.25 0.30 0.027 9.457* 0.00 

 (X5) 0.24 0.23 0.034 7.316* 0.00 

 (X2) 0.19 0.20 0.043 4.460* 0.00 

*  .05 

R = 0.897 R2 = 0.805 SEE. = 0.203 
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พระกุมารเยซู โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตามลำดับคาเฉล่ีย ไดแก การสราง

มโนทัศน ความรับผิดชอบรวมกัน การโนมนาวจิตใจ การมองการณไกล การฟง การเยียวยารักษา 

การอุทิศตัวเพ่ือพัฒนาคน การสรางกลุมชน การเห็นอกเห็นใจ การตระหนักรู และบรรยากาศของ

โรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับดี 

 นอกจากน้ี ผลจากการวิจัยคร้ังนี้ ยังพบอีกวา ภาวะผูนำแบบผูรับใชดานการพัฒนาผูอื่น 

มีคาเฉลี่ยต่ำสุด โดยเฉพาะในประเด็นท่ีวา ผูบริหารดำเนินชีวิตอยางพอเพียง มัธยัสถ ประหยัด 

ทำงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีการสนับสนุนใหผูรวมงานไปเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง 

โดยปฏิบัติตนตอผูรวมงานทุกคนดวยความสุภาพออนนอม และเปดโอกาสใหผูรวมงานพัฒนา

ตนเองตามศักยภาพตอความตองการของแตละบุคคล มีการจัดบรรยากาศในท่ีทำงานใหเอื้อตอ 

การเรียนรู พรอมกับเปดโอกาสใหผูรวมงานเรียนรูงานจากความผิดพลาดของตนเอง พยายามจัดหา

ปจจัยสนับสนุนพัฒนาผลงานดานวิชาการ ยังใหการยกยองชมเชยในการปฏิบัติงานของผูรวมงาน

อยางเสมอภาค และมีความรับผิดชอบ ขยัน กระตือรือรนในการทำงานอยางสม่ำเสมอ ซึ่งสอดคลอง

กับผลงานวิจัยของทองอินทร อุบลชัย (2556: 103) ที่ไดศึกษาวิจัย เร่ืองความสัมพันธระหวางภาวะ

ผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนำ

แบบผูรับใชของผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาผูอื่น มีความสัมพันธทางบวกกับการดำเนินงาน

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง  

 2.  จากผลการวิจัยท่ีพบวา วัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับสูง และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูง 3 ลำดับแรก ไดแก ดานความซ่ือสัตยสุจริต ดานการตัดสินใจ และดานความรูสึก

เปนสวนหน่ึงของโรงเรียนโดยเฉพาะในประเด็นท่ีวา ผูบริหารตระหนักถึงการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู มีการปฏิบัติงานดวยความจริงใจทั้งตอตนเองและผูอื่น ตามกฎระเบียบของทางโรงเรียน
อยางเครงครัด ดวยความซ่ือสัตยทั้งคำพูดและการกระทำ ตองประพฤติและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง

ที่ดีตอนักเรียนและผูปกครอง มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ 
และยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผูบริหารโรงเรียน มีความรู 

ความเขาใจในวัฒนธรรมในหนวยงานของตนเปนอยางดี  เห็นความสำคัญของการเสริมสรางวัฒนธรรม

ใหเขมแข็ง ใหความยอมรับนับถือบุคลากรในโรงเรียน ยอมรับวาครูมีความรูความสามารถ 

มีความรับผิดชอบ ยอมรับแนวความคิดใหม ๆ ของครูเปดโอกาสใหครูมีอิสระในการทำงานรวมกัน 

จึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุภาวดี ลำเจียกมงคล (2554: 92) ที่พบวา วัฒนธรรมโรงเรียน 
กับการบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถิ่นท่ี 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ 

หลักการยอมรับและการใหผลตอบแทน หลักความเอ้ืออาทร หลักการมอบอำนาจ หลักความหลากหลาย 
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หลักความซ่ือสัตย หลักความเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน หลักความเปนเลิศ หลักความไววางใจ 

หลักการตัดสินใจ และหลักเปาหมายของโรงเรียน  

 นอกจากน้ี ผลการวิจัยคร้ังน้ี ยังพบอีกวา วัฒนธรรมโรงเรียนดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำ 3 ลำดับ

สุดทาย ไดแก ดานความไววางใจ ดานความมีคุณภาพ และดานความมุงประสงคของโรงเรียน 

โดยเฉพาะในประเด็นท่ีวา ผูรวมงานทุกคนมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายของโรงเรียน มีระเบียบ

ปฏิบัติของโรงเรียนสามารถจูงใจใหผูรวมงานปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูรวมงานทุกคน

เขาใจนโยบายของโรงเรียนอยางชัดเจน และนโยบายของโรงเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได ที่เปนเชนน้ี

อาจเน่ืองมาจากปจจุบันมีการปรับเปล่ียนการบริหารงานของโรงเรียนและระบบการศึกษา และมี 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูอยางตอเน่ืองเสมอมา ฉะน้ันผูบริหารโรงเรียนจึงจำเปนตองสราง

วัฒนธรรมของโรงเรียนดานความมุงประสงคของโรงเรียนใหดีข้ึนตลอดเวลา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 

ของโรงเรียนและบริหารงานมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวารสาร เมืองพวน (2551: 23) 

กลาววา การท่ีสถานศึกษาไดประชาสัมพันธใหบุคลากรไดทราบถึงความมุงประสงคของสถานศึกษา 

ดวยรูปแบบวิธีการตาง ๆ ทำใหบุคลากรเกิดความตระหนัก เห็นคุณคาและความสำคัญในเปาประสงค

ของสถานศึกษา การนำเปาประสงคไปใชในการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตาง ๆ รวมทั้ง 

การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหบรรลุผลสำเร็จ 

 3.  ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารสงผลตอวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยเรียงตามลำดับการทำนายจากมากไปหานอย ดังน้ี 1) การแสดงออก

ทางคุณธรรม 2) การสงเสริมการเปนผูนำ 3) ดานการเห็นคุณคาของผูอื่น และ 4) การพัฒนาผูอื่น

เปนปจจัยสงผลตอวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพ

รวมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยครั้งนี้พบวา ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหาร

โรงเรียน ซึ่งไดแก การแสดงออกทางคุณธรรม การสงเสริมการเปนผูนำ ดานการเห็นคุณคาของผูอื่น 

และการพัฒนาผูอ่ืน รวมกันทำนายวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 ในภาพรวมไดรอยละ 80.50 ท้ังน้ีสาเหตุท่ีทำนายไดรอยละ 80.50 สืบเน่ืองมาจากคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธของภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนกับวัฒนธรรมโรงเรียน มีความสัมพันธ 
ทางบวกอยูในระดับปานกลางถึงระดับสูง สงผลตัวแปรภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียน

เขาสมการทำนายเพียง 4 ดาน โดยสามารถอภิปรายผลเปนรายดานดังน้ี 

  3.1  ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียน ดานการแสดงออกทางคุณธรรมสงผล

ตอวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวมและ 

รายดาน 8 ดาน ไดแก 1) ดานความมุงประสงคของโรงเรียน 2) การตัดสินใจ 3) ความรูสึกเปน 
สวนหน่ึงของโรงเรียน 4) ความไววางใจ 5) ความมีคุณภาพ 6) ความเอ้ืออาทร 7) ความซื่อสัตยสุจริต 

และ 8) ความหลากหลายของบุคลากร ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารสนับสนุนใหครูและบุคลากรในโรงเรียน

ยึดถือหลักคำสอนของศาสนาท่ีตนเองนับถือ รับฟงขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานจากผูรวมงาน 
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ทุกระดับ สามารถบริหารงานใหเปนท่ียอมรับของผูรวมงานและผูเก่ียวของไดเปนอยางดี และประพฤติตน

ตามหลักคุณธรรมอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปราณี วรสุทธิพิศาล (2547: 50) 

ที่ไดสรุปไววา คุณธรรมเปนหัวใจสำคัญในการพัฒนามนุษย เปนคุณลักษณะท่ีกอใหเกิดความเจริญ

กาวหนา และความสงบสุขในสังคม เพราะคุณธรรมเปนคุณลักษณะของความดีความงามที่อยูใน

จิตใจของมนุษยแตละบุคคล คุณธรรมทำใหเกิดจริยธรรม คานิยมท่ีเหมาะสม และเปนปจจัยสงเสริม

บทบาทดานคุณธรรมของผูบริหาร ผลจากการวิจัยครั้งนี้จึงสอดคลองกับขอคนพบจากงานวิจัย 

ของย่ิงยศ พละเลิศ (2550: 60) ที่ไดศึกษา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบวา ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยมีดานคุณธรรม

และจริยธรรมสำหรับผูบริหารสถานศึกษามีระดับปฏิบัติมากท่ีสุด  

  3.2  ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียน ดานการสงเสริมการเปนผูนำสงผล 

ตอวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวมและ 

รายดาน 6 ดาน ไดแก 1) ดานการมอบอำนาจ 2) การตัดสินใจ 3) ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของ

โรงเรียน 4) การยอมรับ 5) ความซื่อสัตยสุจริต และ 6) ความหลากหลายของบุคลากร ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ผูบริหารสงเสริมใหครูและบุคลากรทุกคนเขารวมกิจกรรมพัฒนาภาวะผูนำกับหนวยงานตาง ๆ อยาง

ตอเน่ืองทุกป ผูบริหารสามารถวางแผนพัฒนาโรงเรียนไดอยางมีเปาหมาย โดยเปดโอกาสให 

ผูรวมงานเปนผูนำและผูตามในการทำงานและนำแนวคิดท่ีเปนนวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการบริหารงาน

ในโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสเพียร (Spears, 2004: 4) ที่ไดกลาววา ผูนำแบบผูรับใช 

จะตองมองหาวิธีการท่ีจะเพ่ิมพนูความสามารถ ความฝน ความหวังของบคุลากร ดวยการสรางมโนทัศน 

และสามารถมองปญหาขององคกรในปจจุบัน และท่ีจะเกิดขึ้นไดในอนาคตโดยการมองการณไกล 

สามารถท่ีจะคาดการณลวงหนา มีวิสัยทัศนชัดเจน และเรียนรูจากบทเรียนท่ีเกิดขึ้นในอดีต 

ความเปนจริงในปจจุบัน และแนวโนมจากเหตุการณที่นาจะเปนผลท่ีเกิดจากการตัดสินใจในอนาคต 

ชวยใหบุคลากรเขาใจทิศทางในการทำงาน เพ่ือนำองคกรไปสูความสำเร็จ 
  3.3  ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียน ดานการเห็นคุณคาของผูอื่นสงผล 

ตอวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวมและ 

รายดาน 5 ดาน ไดแก 1) ดานความมุงประสงคของโรงเรียน 2) ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน 

3) ความไววางใจ 4) ความมีคุณภาพ และ 5) การยอมรับ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารเปดโอกาสให 

ผูรวมงานแสดงความสามารถของตนเองในงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ ใหความไววางใจ 
ในการปฏิบัติงานตามความสามารถของแตละบุคคล ใหความเคารพและใหเกียรติผูรวมงานทุกคน 

ใหความชวยเหลือเก้ือกูลดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมงานอยางท่ัวถึง ตั้งใจรับฟงการแสดง 

ความคิดเห็นของผูรวมงานในท่ีประชุม และยินดีรับฟงเหตุผลจากผูรวมงานเพ่ือตัดสินใจในการแก

ปญหาท่ีเกิดขึ้นดวยความเต็มใจ และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุชามนตร แยมเจริญกิจ 

(2553: 89) ที่ไดศึกษาวิจัย เร่ืองภาวะผูนำการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการมี
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สวนรวมของชุมชนในสถานศึกษาประเภทท่ี 1 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ 

เขต 1 และเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการเปนแบบอยาง มีคาเฉล่ียมาก 

เปนลำดับแรกรองลงมา ไดแก ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนการใชปญญา  

ดานการสรางและการส่ือสารวิสัยทัศน ตามลำดับ สวนดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  

มีคาเฉล่ียเปนลำดับสุดทาย  

  3.4  ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารดานการพัฒนาผูอื่นสงผลตอวัฒนธรรมโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวมและรายดาน 5 ดาน ไดแก  

1) ดานความมุงประสงคของโรงเรียน 2) การมอบอำนาจ 3) ความไววางใจ 4) ความมีคุณภาพ และ 

5) การยอมรับ ทั้งนี้เน่ืองจากผูบริหารดำเนินชีวิตอยางพอเพียง มัธยัสถ ประหยัด ทำงานดวย 

ความซื่อสัตยสุจริต มีการสนับสนุนใหผูรวมงานไปเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองโดยการปฏิบัติ

ตนตอผูรวมงานทุกคนดวยความสุภาพออนนอม และเปดโอกาสใหผูรวมงานพัฒนาตนเอง 

ตามศักยภาพและความตองการของแตละบุคคล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของลอบ (Laub, 2003: 

161 อางถึงใน อนุวัฒน วิภาคธำรงคุณ, 2553: 30) ที่ไดเสนอไววา ผูบริหารตองพัฒนาศักยภาพ  

การเรียนรูของผูอื่นโดยการใหโอกาส และสงเสริมพัฒนาความสามารถของผูอื่นอยางเต็มศักยภาพ 

ใชอำนาจของตนกอใหเกิดประโยชนตอผูอื่น ใหกำลังใจ และสรางความสัมพันธที่ดีมองความขัดแยง

เปนโอกาสท่ีจะเรียนรูและเติบโต สรางส่ิงแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรูของผูอื่นโดยมีผูใหความหมาย 

หลักการ และแนวคิดเก่ียวกับการใหโอกาสพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูของผูอื่น  

  3.5  ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียน ดานการสรางสังคมชุมชนไมสงผล 

ตอวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวม แตสงผล

ในรายดาน 7 ดาน ไดแก 1) การมอบอำนาจ 2) การตัดสินใจ 3) ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน 

4) ความไววางใจ 5) ความมีคณุภาพ 6) การยอมรับ และ 7) ความเอ้ืออาทรซึ่งไมเปนตามสมมุติฐาน

ในการวิจัย ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูบริหารและครูที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีมีสถานภาพ 
สวนบุคคลดานประสบการณ การทำงานคอนขางนอยคือ เปนผูมปีระสบการณในการทำงานนอยกวา 

10 ป จึงตองอาศัยคำแนะนำในการปฏิบัติงานตาง ๆ จากเพ่ือนรวมงานหรือผูมีความรู ความสามารถ  
ที่มีประสบการณในการทำงานมากกวาจึงจะทำใหการทำงานประสบผลสำเร็จ ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของสำรอง เพ็งหนู และคณะ (2540: 64 -65) ที่ไดกลาวถึง วิธีการทำงานกับผูอื่นใหประสบ

ความสำเร็จบรรลุเปาหมายและราบรื่น ประกอบดวย 1) เปนผูใหการยอมรับ ชื่นชม และยกยอง 

ในความสำเร็จของผูรวมงานไมฉวยโอกาสเอาผลงานของคนอ่ืนเปนของตน 2) เปนผูใหความชวยเหลือท่ีดี

พรอมที่จะใหความชวยเหลือแกผูรวมงานทุกดาน ชวยแกปญหา มีความหวงและมีความกระตือรือรน
ที่จะใหความชวยเหลือเพ่ือนรวมงานใหมที่มีปญหา 3) สรางทัศนคติที่ดีในการทำงานพยายาม 

มองดวยเจตนาดีใหความชวยเหลือรวมมือรวมใจอยางสุดกำลังความสามารถ 4) สรางความสัมพันธ

ที่ดีในหนวยงาน การทำงานท่ีใดก็ตาม การปฏิบัติงานในฐานะสมาชิกของกลุมดีกวาปฏิบัติงาน 
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ไปตามลำพัง ความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกันทำใหงานดำเนินไปสูผลดี 5) เปนผูมีความจริงใจกับทุกคน 

และ 6) เปนบุคคลเปดเผยตรงไปตรงมาซึ่งทำใหบุคคลอื่นมีความเชื่อถือและไววางใจการกระทำ 

สิ่งใดก็จะงาย  

  3.6  ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียน ดานการใชภาวะผูนำรวมกันไมสงผล 

ตอวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวม แตสงผล

ในรายดาน 5 ดาน ไดแก 1) ดานความมุงประสงคของโรงเรียน 2) ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน 

3) ความไววางใจ 4) ความมีคุณภาพ และ 5) ความหลากหลายของบุคลากร ซ่ึงไมเปนตามสมมุติฐาน 

ในการวิจัย ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาอำนาจการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ในการทำงานไมวาจะเปน 

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป  

ยังขึ้นอยูกับผูบริหารเปนสำคัญ ฉะน้ันผูบริหารจึงควรกระจายอำนาจใหอำนาจในการทำงาน 

กับผูอื่นดวย และสนับสนุนการมีสวนรวมในดานการตัดสินใจของผูที่เก่ียวของเพ่ิมมากย่ิงขึ้น 

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดการเปล่ียนแปลงและเกิดประสิทธิผลซึ่งสอดคลองกับแนวคิด 

ของชาญชัย อาจินสมาจาร (2543: 84) ที่กลาววา ผูนำท่ีจะทำใหเกิดความเปล่ียนแปลงจะตองมี

ลักษณะใชอำนาจโดยการมอบอำนาจใหผูอื่น เปนผูเรียนรูตลอดไป กำหนดแนวทางคุณธรรม 

และจริยธรรมภายในหนวยงาน เปนแบบอยางท่ีดี มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีวิสัยทัศนกวางไกล  

มุงพัฒนาบุคลากรใหเปนผูนำ เกิดแรงจูงใจ และมีทัศนคติที่ดีตอองคกรเพ่ือพัฒนาตนเองและองคกร 

ไปสูอนาคต 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

  1.1  จากผลการวิจัยท่ีพบวา ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหาร สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้ง 6 ดาน แต 
ดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุด คือ ดานการพัฒนาผูอื่น ดังน้ันผูบริหารจึงตองตระหนักและเห็นความสำคัญ 

ในเร่ือง การใหโอกาสพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูของผูอื่น ตองสงเสริมพัฒนาความสามารถของ

ผูอื่นอยางเต็มศักยภาพ การพัฒนาดานบุคลิกภาพ ทักษะการทำงาน และดานจิตใจโดยใชอำนาจ
ของตนกอใหเกิดประโยชนตอผูอื่น และสรางความสัมพันธที่ด ีสงเสริมการเรียนรูของบุคลากร เพ่ือนำ

องคกรสูความสำเร็จ มีการแสดงออกเปนตัวอยางของพฤติกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดี ทั้งดานความเกง 
ความดี และความมีสุขภาพสมบูรณ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน 

และมีการใหกำลังใจโดยการใชการจูงใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาพลังใจของบุคลากร และ 

การสนับสนุนการพัฒนาแตละคนใหกาวหนาตามขีดความสามารถของบุคลิกภาพเฉพาะตน และ

การสรางความม่ันใจในการทำงานของบุคลากร เพ่ือเปนปจจัยเก้ือหนุนท่ีจะสงผลไปถึงประสิทธิภาพ 
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ขององคการตอไป ทั้งนี้สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงควรจัดอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผูบริหารสถานศึกษาอยางตอเน่ือง ทั้งในดานความรู ทักษะ และเจตคติ คุณลักษณะท่ีดี

ตอการเปนผูบริหารและครูอยางมีอุดมการณ โดยนำผูบริหารสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จใน 

การบริหารจัดการสถานศึกษามาใหความรู คำแนะนำตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการจัดการศึกษา 

ในโรงเรียน และควรสงเสริม สนับสนุน ยกยอง เชิดชูเกียรติ เพ่ือสรางแรงจูงใจใหผูบริหารสถานศึกษา

ที่มีผลงานดีเดนเพราะผูบริหารสถานศึกษาถือวาเปนกุญแจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  1.2  จากผลการวิจัยท่ีพบวา วัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้ง 10 ดาน แตดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุด 

คือ ดานความมุงประสงคของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนควรใหความสำคัญในเรื่องการเปดโอกาส 

ใหทุกคนมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายของโรงเรียนโดยมีการคำนึงถึงสภาพปญหาและ 

ความตองการอยางชัดเจน เพ่ือสามารถจูงใจใหทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.3  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ควรพัฒนาและสงเสริมภาวะผูนำ

แบบผูรับใชของผูบริหารดานการเห็นคุณคาของผูอื่น การแสดงออกทางคุณธรรม การสงเสริม 

การเปนผูนำ และการพัฒนาผูอื่นใหมีการปฏิบัติเพ่ิมมากขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากภาวะผูนำ

แบบผูรับใชของผูบริหารท้ัง 4 ดาน เปนปจจัยท่ีสงเสริมการเปนวัฒนธรรมของโรงเรียนท่ีย่ังยืนได และ

ควรใหความสำคัญกับภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหาร ดานการสรางสังคมชุมชน และดานการใช

ภาวะผูนำรวมกันใหมากข้ึน โดยการสงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหารสถานศึกษาไดพัฒนาตนเอง 

ในท้ัง 2 ดานดังกลาว อยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ ในลักษณะองครวมเนนกระบวนการมีสวนรวม 
อยางตอเนื่องและเปนระบบ เพราะถาผูบริหารมีภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารมีมากเทาใด 

การเปนวัฒนธรรมของโรงเรียนก็จะเกิดตามผลดีมากข้ึนในลักษณะคลอยตามกัน 

  1.4  ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียน ควรใหความสำคัญในการสรางวัฒนธรรมโรงเรียน 
ในทุกดาน โดยเฉพาะดานความหลากหลายของบุคลากร ความไววางใจ ความมีคุณภาพ และ 

ความมุงประสงคของโรงเรียน ซึ่งจะชวยใหการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบภาวะผูนำของผูบริหารท่ีมีอิทธิพลตอวัฒนธรรม 

โรงเรียนในยุคศตวรรษที่ 21  
  2.2  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติงานของผูบริหารที่มีภาวะผูนำแบบ

ผูรับใชในโรงเรียนท่ีมีความหลากหลายดานวัฒนธรรมโรงเรียน 

  2.3  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูประชาคม 

อาเซียน 
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สรุป 
 การวิจัยเร่ือง ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัด 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จากขอคนพบในงานวิจัยคร้ังน้ีจะเห็นวา ภาวะผูนำ

แบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบ

วา ดานการใชภาวะผูนำรวมกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก 1) การแสดงออกทางคุณธรรม  

2) การสรางสังคมชุมชน 3) การสงเสริมการเปนผูนำ 4) การเห็นคุณคาของผูอื่น และ 5) การพัฒนา 

ผูอื่น และวัฒนธรรมโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานความซ่ือสัตยสุจริตมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ไดแก 1) การตัดสินใจ 2) ความรูสึกเปน

สวนหน่ึงของโรงเรียน 3) การมอบอำนาจ 4) ความเอ้ืออาทร 5) การยอมรับ 6) ความหลากหลายของ

บุคลากร 7) ความไววางใจ 8) ความมีคุณภาพ และ 9) ความมุงประสงคของโรงเรียน และภาวะผูนำ

แบบผูรับใชของผูบริหารสงผลตอวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 เรียงตามลำดับการทำนายจากมากไปหานอยดังน้ี 1) การเห็นคุณคาของผูอ่ืน 2) การแสดงออก 

ทางคุณธรรม 3) การสงเสริมการเปนผูนำ และ 4) การพัฒนาผูอื่น เปนปจจัยสงผลตอวัฒนธรรม

โรงเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยรวมกันทำนาย

ไดรอยละ 80.50 ซึ่งผลท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยเห็นวาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาผูบริหาร 

ใหมีภาวะผูนำท่ีเอ้ืออำนวยใหเกิดวัฒนธรรมโรงเรียนมีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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