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ชื่อเรือ่ง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

ผู้วิจัย นายคมกฤช ประการะสังข ์
ปรญิญา ครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
พ.ศ. 2559 
อาจารย์ที่ปรกึษาหลกั ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต แสงสว่าง 
อาจารย์ที่ปรกึษาร่วม ดร.ศุภรกัษ์ อธคิมสุวรรณ 
 

บทคัดยอ่ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
2) เพื่อศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
สถานศึกษา 4) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 จ านวน 291 คนเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันและการวิเคราะห์
ถดถอยอย่างง่าย 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การสร้างสังคมชุมชน การให้อ านาจความตระหนักรู้ 
การบริการ และความอ่อนน้อมถ่อมตน  

2) การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาโดยรวมและรายด้าน                    
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการมีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหา การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล   

3) ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน มีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับปานกลาง (rxy = 0.558) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  

4) ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของสถานศึกษา ได้ร้อยละ 31.10 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ คือ y' = 1.258 + 0.606X 
และสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน คือ Z y'= 0.558X 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ประถมศึกษา 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this research were to study: 1) administrators’ servant leadership. 2) participative 
management in administration. 3) the relationship between the administrators’ servant leadership and 
participative management in school administration. 4) administrators’ servant leadership affecting 
participative management in the administration of schools under the Office of Chonburi Primary 
Education Service-Area 1. The sample for this research consisted of 291 teachers in schools under the Office 
of Chonburi Primary Education Service-Area 1. The research instrument was a questionnaire. The statistics used 
for data analysis were percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment Coefficient, 
and simple regression analysis.   
 The research results were  as follows: 

1) Administrators’ servant leadership, as a whole, was at a high level. Rankings by 
the mean scores, from high to low, were as follows: community development, empowerment,  awareness, 
service, and humility. 

2) Participative management in administration, as a whole, was at a high level. 
Rankings by the mean scores, from high to low, were as follows: participation in decision making, 
participation in problem solving, participation in program implementation, participation in benefits 
sharing, and participation in evaluation. 

3) There was a positive relationship between the administrators’ servant leadership and 
participative management in the schools administration, at a moderate level (rxy=0.558), with a .01 
level of statistical significance. 

4) Servant leadership of administrators affected participative management of the school 
administrators, at a percentage level of 31.10. 

The prediction equation could be written in the form of raw scores, as follows: y’= 1.258 + 0.606X 
The prediction equation could be written in the form of a standardized score, as 

follows: Z y’= 0.558X  
 

Keywords: servant leadership, participative management, primary education 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

กิตติกรรมประกาศ 
 

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต แสงสว่าง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ ดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณอาจารย์ท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน า ให้ข้อคิดเห็นใน
เนื้อหาสาระ ตลอดจนตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ประจ าสาขาการบริหารการศึกษา และคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน ท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อผู้วิจัย 
            ขอกราบขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญ อาจารย์ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี อาจารย์ ดร.อุบล เพียรพิทักษ์ 
นายวรรณไชย์ พิเนตร อาจารย์ ดร.อังคณา กุลนภาดล อาจารย์ ดร.ดวงใจ สีเขียว ท่ีกรุณาตรวจ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยขอขอบคุณศึกษานิเทศ ครูและกรรมการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เพื่อการ
เก็บข้อมูลวิจัยตามความคิดเห็นท าให้ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 ขอขอบคุณ คุณมนตรี ประการะสังข์ คุณธนัชพร ประการะสังข์ และคุณกมลวรรณ ประการะสังข์  
ท่ีให้ค าปรึกษาและเป็นแรงบันดาลใจตลอดจนส าเร็จการศึกษา 
 คุณประโยชน์ท่ีพึ่งได้จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชา คุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ 
ผู้มีพระคุณ และผู้ประสิทธิประสาทวิชาทุกท่านท่ีอบรมส่ังสอนแก่ผู้วิจัยจนท าให้ส าเร็จลงได้ด้วยดี 
 
 

  นายคมกฤช ประการะสังข์   
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 การศึกษาถือว่าเป็นพลังแห่งปัญญาส าหรับประชาชนในการพัฒนาตัวเอง สังคมและชาติ
บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งในโลกปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ท่ีแข่งขันด้วยปัญญาใช้ความรู้เป็นฐานในการท างาน และให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
การศึกษาเพื่อส่งเสริมบุคลากรในประเทศให้มีความรู้และความสามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์
ท่ีเกิดขึ้น (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554, หน้า 1) การจัดการศึกษาในปัจจุบันตอบสนอง
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  มาตรา 6 ก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย สติปัญญาความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
มีความเป็นสากล ท้ังนี้เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน” โดยมีหลักการส าคัญ
คือ ยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบตรวจสอบได้และ
การกระจายอ านาจ ท้ังนี้ในระบบในการบริหารและการจัดการศึกษาได้มุ่งเน้นให้มีการกระจายอ านาจ
การบริหารจัดการศึกษาไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาและองค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
มาตรา 39 ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังด้านวิชาการ 
งบประมาณการบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง เพื่อให้การศึกษาสร้างคนและสร้างความรู้สู่สังคม
คุณธรรม คุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป โดยเป็นรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะ
แนวคิดการมีส่วนร่วมหรือการบริหารแบบร่วมมือเป็นที่ยอบรับกันมากในวงการบริหารต่างๆ รวมท้ัง
ด้านการศึกษาด้วย โดยเช่ือว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะท าให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ผู้ปฏิบัติงาน
มีความพึงพอใจมากขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หน้า 1-14) 
 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบการบริหารงานท่ีส่งเสริมความร่วมมือกัน ระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษากับบุคลากรของสถานศึกษาให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหา การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์และการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลในการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารที่ท าให้บุคลากรใน
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สถานศึกษามีความรู้สึกท่ีดี มีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความสามารถของตนให้เกิดประโยชน์ ปฏิบัติหน้าได้
ส าเร็จอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีได้รับมอบหมาย ท าให้งานประสบผลส าเร็จ
ได้อย่างรวดเร็ว (Cohen & Uphoff, 1977, pp. 40-42) ส่งผลให้การด าเนินงานของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนตามเป้าหมายของการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้สถานศึกษามีการบริหารให้ประสบความส าเร็จได้นั้น ผู้บริหารต้องมี
ภาวะผู้น า เป็นผู้น าอย่างเต็มศักยภาพ เป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีความรู้ ความสามรถ เป็นนักประสาน
ในการสร้างความสัมพันธ์อันดี  มีวิสัยทัศกว้างไกลและมองอนาคตสถานศึกษาได้ตรงกับความเป็นจริง  
สอดคล้องกับ ปารณทัตต์ แสนวิเศษ (2551, หน้า 167) ท่ีกล่าวว่าการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารต้องมีคุณลักษณะในเรื่องของภาวะผู้น าและความรู้ในเรื่องการบริหาร
การจัดการ ซึ่งมีผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานของโรงเรียน 
 อย่างไรก็ตามในยุคเริ่มต้นของศตวรรษท่ี 21 เทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์มีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อองค์กรและรูปแบบการท างาน แนวคิดเกี่ยวกับผู้น าในปัจจุบันจึงเน้นไปท่ีการมีคุณธรรม  
ซึ่งสนับสนุนให้ผู้ตามสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง  ให้เป็นผู้น าได้มากกว่าที่จะใช้ต าแหน่ง
เพื่อการควบคุมหรือจ ากัดความสามารถของ สอดคล้องกับเซอโต (Certo, 2006; อ้างอิงใน 
จิรวรรณ เล่งพานิชย์ , 2554, หน้า 3) ท่ีว่าผู้น ายุคใหม่ควรมีการผสมผสานคุณลักษณะผู้น าใน5 
รูปแบบ คือ ภาวะผู้น าเพื่อการเปล่ียนแปลง (transformational leadership) ภาวะผู้น าแบบสอนงาน 
(coaching leadership) ภาวะผู้น าแบบพิเศษ (superleadership) ภาวะผู้น าแบบผู้ประกอบการ  
(entrepreneurial leadership) และภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ (servant leadership) ขณะท่ีนักวิชาการ
หลายท่านได้ให้ทัศนะตรงกันว่าภาวะผู้น าในปัจจุบันต้องมีคุณลักษณะของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ ซึ่ง
ถือว่าเป็นภาวะผู้น าท่ีมีประสิทธิผลขององค์กรสมัยใหม่ (Dennis & Bocarnea, 2005, pp. 600-615;  
Black, 2010, pp. 437-466; Northouse, 2013, pp. 235-236; สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และสรายุทธ กันหลง, 
2553, หน้า 117-118) 
 ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้มีแนวคิดท่ีมุ่งเน้นการให้บริการต่อผู้อื่นเพิ่มคุณค่าและพัฒนาผู้อื่น  
ส่งเสริมความส าคัญของชีวิตกลุ่ม กระจายอ านาจการตัดสินใจ มีแนวคิดในการท างานแบบเป็น
องค์รวมและจะต้องมีความรับผิดชอบพื้นฐานท่ีแสดงถึงความมีจริยธรรม (Spears, 1996, pp. 33-35) 
สอดคล้องกับยูลค์ (Yukl, 2013, p. 337) กล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้น าแบบผู้รับใช้อันแสดงถึง
การให้บริการและให้อ านาจแก่ผู้ตาม สนองความต้องการและช่วยเหลือให้ผู้ตามมีความสามารถ
เพิ่มขึ้น ฉลาดขึ้นและปรารถนาท่ีจะรับผิดชอบในงานท่ีตนท ามากขึ้น มีความยุติธรรมและปฏิบัติต่อ
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเพื่อเปล่ียนแปลงองค์กรในอนาคต 
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  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา การพัฒนาครูและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ให้มีความพร้อมและเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าท่ี ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลยุทธ์ส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษาเป็นการยกอ านาจหน้าท่ีการตัดสินใจ และความรับผิดชอบจากเขตพื้นท่ี
การศึกษาไปยังสถานศึกษาโดยตรง โดยมีแนวคิดเป็นแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ที่สามารถ
จัดการบริหารท่ีตอบสนอง หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนได้มากที่สุด และ
เป็นสถานศึกษาท่ีมีรูปแบบการบริหารตนเอง สถานศึกษามีความเป็นอิสระ คล่องตัว มีอ านาจ
การตัดสินใจด้วยตนเองมากขึ้น ภายใต้การบริหารงานในรูปองค์คณะบุคล (ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1, 2557, หน้า 35-37) สอดคล้องกับ สมุทร ช านาญ (2554, หน้า 13) 
ท่ีกล่าวว่า ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ องค์กรทุกประเภทต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง  
สามารถตอบสนองความต้องการต่อผู้รับบริการเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ปรับเปล่ียนโครงสร้าง
องค์กร โดยไม่เน้นค าส่ังจากผู้บริหารระดับสูงเกิดเป็นองค์กรบริหารตัวเอง (self organnization) ท่ี
สามารถวางแผนกลยุทธ์ การตัดสินใจ การเรียนรู้ในการท างาน สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและถือผู้รับบริการเป็นส าคัญ ให้บริการที่มีคุณภาพ ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้จึงเป็นทางเลือก
ในการน าไปใช้ในการบริหารการศึกษาท่ามกลางความเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ 
นอร์ธเฮ้าส์ (Northouse, 2013, pp. 235-236) ท่ีกล่าวว่าภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้สามารถถูกประยุกต์ใช้
ในการจัดการทุกระดับและในองค์กรทุกชนิด นอกจากนี้ สุทธาทิพ เจริญนิพนธ์วานิช (2556, หน้า 127) 
ได้สรุปการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ประเภท
สามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กันกับภาวะผู้น า
แบบผู้รับใช้อยู่ในระดับมาก 
 อย่างไรก็ตามจากผลการติดตามและประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูป
ระบบความรู้ของสังคมไทยในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมท้ังประเทศ พบว่า ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานยังไม่เป็นท่ีพึงใจจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o–net) 
ปีการศึกษา 2556 ของนักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ 50 เกือบทุกวิชา สาเหตุคะแนน (o–net) ต่ า ครูและผู้บริหาร
ให้ความเห็นในอันดับแรก คือ ครูมีภาระงานอื่นๆ นอกจากการสอนมาก (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2557, หน้า 2) สอดคล้องกับรายงานการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานนั้น พบว่า ด้านครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและระบบบริหารที่มีภารกิจ
เพิ่มมากขึ้น อีกท้ังพบว่ามีปัญหาการด าเนินงานการกระจายอ านาจการบริหารการส่งเสริมการมีส่วน
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ร่วมในการจัดการศึกษาของเอกชน และครอบครัว องค์กรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องยังท าได้น้อย (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2554, หน้า 104-106) จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารควรให้ความส าคัญ 
และส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดการงาน ลดปริมาณงาน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์กร และยังช่วยให้คนในองค์กรได้พบประกันตามภาระหน้าท่ีของตน (Mccrea, et al, 2011, 
p. 313) 
 จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นคุณภาพของการบริหารสถานศึกษา ท่ียังไม่ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งการด าเนินงานขับเคล่ือนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นความรับผิดชอบ
โดยตรงของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจะต้องเร่งด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาอย่างมี
ส่วนร่วมกับบุคลากร เพื่อวางแผนในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและก าหนดแผน กระบวนการ
บริหารจัดการในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีภาวะผู้น า
แบบผู้รับใช้ท่ีจะสามารถช่วยพัฒนา และประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา  
ให้ร่วมกันจัดการศึกษาและบริหารงานในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
 ดังนั้น ในบริบทของการบริหารจัดการศึกษาในยุคการเปล่ียนแปลงและสภาพท่ีเป็นปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารที่ส่งผล
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
 

1.2 ค าถามการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้ังค าถามการวิจัยดังนี้ 
 1.2.1 ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 อยู่ในระดับใด 
 1.2.2 การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 อยู่ในระดับใด 
 1.2.3 ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  
มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
 1.2.4 ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 หรือไม่ 
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1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ได้ต้ังวัตถุประสงค์ไว้ดงันี้ 
           1.3.1 เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
           1.3.2 เพื่อศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   
           1.3.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  
           1.3.4 เพื่อศึกษาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1   
  

1.4 สมมุติฐานการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 1.4.1 ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  
มีความสัมพันธ์กัน 
 1.4.2 ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
ในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้จากนักทฤษฎี นักวิชาการ นักการศึกษา ดังนี้ 
จิรวรรณ เล่งพานิชย์ (2554, หน้า 9); ปองภพ ภูจอมจิตร (2555, หน้า 9); กรีนลิฟ (Greenleaf, 2002, 
p. 21-61); รัสเซล และสโตน (Russell & Stone; อ้างถึงใน สุทธาทิพ เจริญนิพนธ์วานิช , หน้า 33-39); 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%9E%20%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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สเปียร์ (Spears, 2002, pp. 7-11); แพทเทอสัน (Patterson, 2003, p. 1-7); ลอบ (Laub, 2004, 
online); เดนนิส และโบคาร์เนีย (Dennis & Bocarnea, 2005, pp. 602-604); วอง (Wong, 2005; 
Cited in Thompson, 2005, p. 52), พูล (Poon, 2006, pp. 5-7), รีด, ไวดาเวอ–โคเฮน และโคลเวลล์ 
(Reed, Vidaver-Cohen & Colwell, 2011, p . 425); แวนเดียเรนดอน์ค และนุยเทน (Van 
Dierendonck & Nuijten, 2011, pp. 251–252) ได้แนวคิดภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้มี 5 ด้าน คือ 1) การให้
อ านาจ 2) ความอ่อนน้อมถ่อมตน 3) ความตระหนักรู้ 4) การบริการ 5) การสร้างสังคมชุมชน  
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา ศึกษาจากการสังเคราะห์
แนวคิดของ โกวิทย์ พวงงาม (2545, หน้า 8); อคิน รพีพัฒน์ (2547, หน้า 49); อรทัย ก๊กผล (2552, 
หน้า 17-19); โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980, pp. 219-222); ฟอร์นารอฟฟ์ 
(Fornaroff, 1980, p. 104); ซาชกิน (Sashkin, 1982, pp. 110-113); ไวท์ (White, 1999, p. 5)  
ได้แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 3) การมีส่วนร่วมใน การด าเนินงาน 4) การมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์ 5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 1.5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1) ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1,117 คน จาก 82 โรงเรียน 
 2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 291 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970, p. 608) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (stratified random sampling) ตามสัดส่วน
ของประชากรครูในแต่ละโรงเรียนโดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์ 
 1.5.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1) ตัวแปรต้น ได้แก่ ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา                      
ประกอบด้วย 5 ด้าน 
  (1) ด้านการให้อ านาจ   
  (2) ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน   
  (3) ด้านความตระหนักรู้   
  (4) ด้านการบริการ   
  (5) ด้านการสร้างสังคมชุมชน  
 
  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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   2) ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 5 ด้าน 
  (1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   
  (2) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  
  (3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
  (4) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์                  
  (5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งวิจัยภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหาร 
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1 โดยน าหลักการแนวคิดและทฤษฎีมาเป็นกรอบแนวคิดดังนี้ 
 1) ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาโดยการสังเคราะห์จากแนวคิด 
จิรวรรณ เล่งพานิชย์ (2554, หน้า 9); ปองภพ ภูจอมจิตร (2555, หน้า 9); กรีนลิฟ (Greenleaf, 2002, 
pp. 21-61); รัสเซล และสโตน (Russell & Stone; อ้างถึงใน สุทธาทิพ เจริญนิพนธ์วานิช, หน้า 33-39);  
สเปียร์ (Spears, 2002, pp. 7-11); แพทเทอสัน (Patterson, 2003, pp. 1-7); ลอบ (Laub, 2004,  
online); เดนนิส และโบคาร์เนีย (Dennis & Bocarnea, 2005, pp. 602-604); วอง (Wong, 2005; 
Cited in Thompson, 2005, p. 52); พูล (Poon, 2006, pp. 5-7); รีด, ไวดาเวอ–โคเฮนและโคลเวลล์ 
(Reed, Vidaver-Cohen & Colwell, 2011, p. 425); แวนเดีย เรนดอน์ค และนุยเทน (Van Dierendonck  
& Nuijten, 2011, pp. 251-252) ได้แนวคิดภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้มี 5 ด้าน คือ 1) การให้อ านาจ 
2) ความอ่อนน้อมถ่อมตน 3) ความตระหนักรู้ 4) การบริการ 5) การสร้างสังคมชุมชน 
 2) การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา ศึกษาจากการสังเคราะห์
แนวคิดของ โกวิทย์ พวงงาม (2545, หน้า 8); อคิน รพีพัฒน์ (2547, หน้า 49); อรทัย ก๊กผล (2552, 
หน้า 17–19); โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980, pp. 219-222); ฟอร์นารอฟฟ์  (Fornaroff, 
1980, p. 104); ซาชกิน (Sashkin, 1982, pp. 110-113); ไวท์ (White, 1999, p. 5) ได้แนวคิดการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
2) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  
5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล    
 
 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%9E%20%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ  
 
 1.7.1 ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความต้องการช่วยเหลือผู้อื่น  
ส่งเสริมให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าและความส าคัญในตนเอง สามารถเสียสละความต้องการหรือผลประโยชน์
ของตนเพื่อให้ในสิ่งที่ผู้อื่นต้องการทั้งทางกายและทางจิตใจ จัดหาโอกาสให้ผู้อื่นได้พัฒนาเพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าและความส าเร็จของผู้อื่นให้มีความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นผู้น าด้วย ความเต็มใจ 
สามารถวัดได้จากองค์ประกอบของตัวแปรท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ การให้อ านาจ ความอ่อนน้อมถ่อมตน  
ความตระหนักรู้ การบริการและการสร้างสังคมชุมชนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
  1) การให้อ านาจ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ให้อ านาจแก่บุคลากร 
ในงานท่ีรับผิดชอบส่งเสริมให้แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยให้อิสระในการท างานและการตัดสินใจให้
ทรัพยากร ข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็น สนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ทักษะท่ีจ าเป็นสร้างแรงจูงใจ
ในการท างานให้เกิดการยอมรับมากกว่าการบังคับ ให้ก าลังใจในการท างาน เช่ือมั่นในการมอบหมายงาน
ให้แก่บุคลากรและสร้างความมั่นใจให้เกิดในตัวของบุคลากรในการท างาน 
 2) ความอ่อนน้อมถ่อมตน หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงถึง
ความสงบเสงี่ยมเจียมตัว สุภาพเรียบร้อย ไม่ยกย่องตนเอง ให้ค าปรึกษาด้วยความสุภาพเป็นผู้รับฟังท่ีดี 
เปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ยอมรับและเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาดของตนจาก
ความคิดเห็น ค าวิพากษ์ วิจารณ์และค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ รับฟังในเสียงส่วนใหญ่ เคารพและ
ให้เกียรติผู้อื่นเสมอ  
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน                
ของสถานศึกษา 
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
2) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
4) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
5)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 
 

 

ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

1) การใหอ้ านาจ   
2) ความอ่อนน้อมถ่อมตน   
3) ความตระหนักรู้    
4) การบริการ 
5)  การสร้างสังคมชุมชน 
 
 

 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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 3) ความตระหนักรู้  หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีแสดงถึง
การมองสถานการณ์ท่ีเป็นองค์รวม มองการไกล รับรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัวได้ดี มีความต่ืนตัวอยู่เสมอ 
สามารถเผชิญหน้าปัญหาและแก้ไขปัญหาต่างๆ  อย่างรวดเร็ว และน าประสบการณ์ในอดีต
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น เข้าใจในภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบ ส่ือความหมายกับบุคลากร
จนเกิดความเข้าใจได้ดี มอบหมายงานได้เหมาะสมกับความสามารถของบุคลากรแต่ละคน สามารถ
คาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
 4) การบริการ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีให้ความส าคัญต่อ
ความต้องการของบุคลากรก่อนความต้องการของตนเอง ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้อื่นโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน ช่วยเหลือตามความต้องการอย่างเต็มท่ีรวดเร็ว จัดหาสวัสดิการตามความต้องการให้
ค าปรึกษาค าแนะน าในการแก้ไขปัญหา สนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นในการท างาน แสดงถึงความห่วงใยในสวัสดิภาพในการท างานความเป็นอยู่ของบุคลากร 
 5) การสร้างสังคมชุมชน หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีแสดงถึง
การมีปฏิสัมพันธ์ดีกับผู้อื่น ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ท างานร่วมกับบุคลากรทุกระดับโดยค านึงถึง
ความแตกทาง เพศ อายุและวัฒนธรรมของบุคลากร เสริมสร้างบรรยากาศและอ านวยความสะดวก
ท่ีเอื้อต่อการท างาน ส่งเสริมให้บุคลากรแสดงออกถึงความเป็นตัวของตนเองท่ีสามารถแสดง
ความสามารถได้อย่างเต็มท่ีในการท างาน 
 1.7.2 การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หมายถึง การที่ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การวางแผน การแก้ปัญหา 
การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน การประเมินผล การได้รับผลประโยชน์หรือสนับสนุนด้านทรัพยากร 
ร่วมกันรับผิดชอบในงานของสานศึกษาและผลท่ีเกิดขึ้นด้วยความเต็มใจ ประกอบไปด้วย 5 ด้าน    
 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง การท่ีครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน 
ร่วมตัดสินใจในการท าแผนพัฒนาหลักสูตร แผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา แผนพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน แผนพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม แผนพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี แผนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน การเสนอของบประมาณและการจัดท า
งบประมาณสถานศึกษา  
 2) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หมายถึง การท่ีครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาในการใช้หลักสูตร การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                
ของสถานศึกษา การพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี             
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การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน การเสนอของบประมาณและการจัดท างบประมาณ
สถานศึกษา และการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน       
 3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน หมายถึง การท่ีครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
ในด้านทรัพยากร งบประมาณ แรงงาน บุคลากร สถานท่ี ในการด าเนินงาน การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การสรรหา แต่งต้ัง  
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา                       
การพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและการเสนอของบประมาณ และจัดท างบประมาณสถานศึกษา    
 4) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ หมายถึง การท่ีครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การรับการสนับสนุนด้านสวัสดิการ ข้อต าหนิ ข้อเสนอแนะในผลท่ีเกิดจากการด าเนินงาน การยกย่อง 
ชมเชย การพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้และได้รับความก้าวหน้าและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
สวัสดิภาพในการท างาน 
  5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึง การท่ีครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การนิเทศ 
ติดตาม สรุปรายงานผล การด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา  
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา การพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม การพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและการด าเนินงานด้านงบประมาณ
สถานศึกษา  

 1.7.3 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 
 1.7.4 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   
 1.7.5 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือ
รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  
 

1.8  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
 1.8.1 ผลของการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาน าไปใช้

เป็นแนวทางในการเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้มีศักยภาพ

ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย   
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 1.8.2 ผลของการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องใน
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา น าไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
 1.8.3 เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้และการบริหาร 
แบบมีส่วนร่วม              
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
            การศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหาร             
แบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งนี้  
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวม หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องน าเสนอตามล าดับหัวข้อ
ต่อไปนี้ 
 2.1 สภาพบริบทของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
                 2.2.1 ข้อมูลท่ัวไปของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1           
 2.1.2 นโยบายส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1     
 2.1.3 ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี    
 2.2 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  2.2.1 ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 2.2.2 ความส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 2.2.3 แนวคิดหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 2.2.4 การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา  
 2.3 ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้  
 2.3.1 ความหมายของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ 
 2.3.2 ความส าคัญของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ 
 2.3.3 องค์ประกอบของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ 
 2.3.4 ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
                2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
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2.1 สภาพบริบทของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานของทางราชการท่ีจัดต้ังขึ้น เพื่อมีหน้าท่ี
ด าเนินงานการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชลบุรีมีสภาพทั่วไป  และสภาพ
การด าเนินงานดังนี้ (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1, 2558, หน้า 1-4) 
 2.1.1 ข้อมูลทั่วไปของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1     
 สถานที่ต้ัง 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ต้ังอยู่เลขท่ี 162/6 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงแผ่นดิน 
สายบางนา - ตราด ประมาณ 80 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 1,273 ตารางกิโลเมตร 
 ภูมิประเทศ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อ าเภอพานทอง 
อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอบ่อทอง และอ าเภอเกาะจันทร์ 
 ทิศใต้ ติดต่อกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 3 อ าเภอศรีราชา 
อ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ และอ าเภอเกาะสีชัง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอพนัสนิคมและอ าเภอบ่อทอง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอศรีราชาและอ่าวไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 1  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
 
 

ชลบุรีเขต 3 

ชลบุรีเขต 2 

ชลบุรีเขต 1 
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 บทบาทอ านาจหน้าที่ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย
ว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.  2546 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 33 การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นท่ีการศึกษา
โดยแบ่งเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพ.ศ. 2546 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องแบ่งส่วนราชการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 13 
กันยายน พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ก าหนดให้
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
 1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ความต้องการของท้องถิ่น 

  2) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมท้ัง
ก ากับ ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3) ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 4) ก ากับ ดูแลติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 5) ศึกษา วิเคราะห์วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคลองค์กรชุมชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและ
สถาบันอื่นท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

15 

 10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะท างาน
ด้านการศึกษา 
 11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 12) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็น
หน้าท่ีของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการตาม
โครงสร้างการบริหารงานสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดังนี้ 
 (1) กลุ่มอ านวยการ (administration group) 
 (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล (personnel administration group) 
 (3) กลุ่มนโยบายและแผน (policy and planning group) 
 (4) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (promotion of educational provision 
group) 
 (5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (supervision, monitoring 
and evaluation for educational provision group) 
 (6) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (financial and assets administration 
group) 
 (7) กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (promotion of private educational 
institution group) 
 (8) หน่วยตรวจสอบภายใน (internal audit group) 
 (9) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ( information technology for 
educational center) 
 เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 3 อ าเภอ ดังนี้
อ าเภอเมือง มีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 18 ต าบล 107 หมู่บ้าน เทศบาลเมือง 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองชลบุรี 
เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลเมืองอ่างศิลา เทศบาลต าบล  8 แห่ง ได้แก่ 
เทศบาลต าบลคลองต าหรุ เทศบาลต าบลบางทราย เทศบาลต าบลนาปุา เทศบาลต าบลดอนหัวฬ่อ  
เทศบาลต าบลหนองไม้แดง เทศบาลต าบลห้วยกะปิ เทศบาลต าบลเสม็ด เทศบาลต าบลเหมือง
องค์การบริหารส่วนต าบล 4 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี องค์การบริหารส่วนต าบล 
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 2.1.2 นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้ยึดหลักการด าเนินงานโดยมี
แนวทาง ดังนี้ (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1, 2557, หน้า 34-37) 
 วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย   
บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 พันธกิจ 
 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ
และมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 
 2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 3) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 4) พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมภายใต้
หลักธรรมาภิบาล  
 เป้าประสงค์ 
 1) นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 
  2) ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพ
และเสมอภาค 
  3) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
  4) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะและวัฒนธรรม การท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์
และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
  5) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และสถานศึกษามีระบบ
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
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 ค่านิยม 
 “มุ่งมั่น ความสุข เปิดใจ เครือข่าย เป็นหนี่ง” 
 CHON 1 
 C = commitment: มุ่งมั่น 
 H = happiness: ความสุข 
 O = open mind: เปิดใจ 
 N = network: เครือข่าย 
 1 : เป็นหนึ่ง 
 กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน  
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
 จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
 1) นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 
 (1) นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ 
สติปัญญาท่ีสมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 (2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติ (o-net) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
 (3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ 
ด้านค านวณและด้านการใช้เหตุผลท่ีเหมาะสม 
 (4) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ 
ด้วยการแนะแนวท้ังโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่างๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการ)  
และได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 
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 (5) นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และทักษะการส่ือสาร
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
เหมาะสมตามช่วงวัย 
 2) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ              
และทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
 (1) นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝุเรียนรู้ ใฝุดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
 (2) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง 
 3) นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพ 
เป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย  
 (1) เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย
ตามหลักวิชา  
 (2) เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นท่ีพิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 
 (3) นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
 (4) นักเรียนท่ีเรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ 
บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่นและการศึกษาทางเลือก ได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 (5) เด็กกลุ่มท่ีต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครอง
และช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 (6) เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1) ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการส่ือสารมีสมรรถนะในการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 (1) ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆ และ
การวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 (2) ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและ
การส่ือสารอย่างเหมาะสม 
 (3) ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 
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 (4) ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วน
ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 (5) ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 (6) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ
อาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
 2) ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
 3) ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
 4) องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องวางแผนและสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและสังคม 
 ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
 1) สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
บริหาร จัดการ โดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
 (1) โรงเรียนท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท าหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนท า
แผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  (2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 (3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามตรวจสอบ
การบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 (4) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเส่ียงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
 2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 (1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามา              
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 (2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

20 

 2.1.3 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
ตาราง 1  ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   
 

สถานศึกษา 
จ านวน  (คน) 

ขนาด 
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

รวม 

วัดบุญญราศี 2 11   9 23 เล็ก 
วัดดอนด ารงธรรม 1 27 15 42 กลาง 
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง  3 37 15 55 กลาง 
วัดนาเข่ือน 1   6   9 16 เล็ก 
นาปุามโนรถ 1   8   9 18 เล็ก 
วัดราษฏร์สโมสร 1 12   9 22 เล็ก 
อนุบาลพุทธยาคม                                 2 18 15 35 เล็ก 
อนุบาลวัดช่องลม 1 10   9 20 เล็ก 
อนุบาลชลบุรี 4 113 15 132 ใหญ่พิเศษ 
อนุบาลวัดอุทยานนที 2 10   9 21 เล็ก 
วัดใหม่เกตุงาม                               
บ้านสวนอุดมวิทยา 

1 
3 

11 
46 

  9 
15 

21 
64 

เล็ก 
กลาง 

วัดธรรมนิมิตต์ 1   4   9 14 เล็ก 
วัดส านักบก 1   9  9 19 เล็ก 
วัดเสม็ด 1 10  9 20 เล็ก 
วัดเตาปูน 1   9  9 19 เล็ก 
วอนนภาศัพท์ 1 11  9 21 เล็ก 
วัดบางเปูง 1   7  9 17 เล็ก 
บ้านแหลมแท่น 1 14 15 30 เล็ก 
อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 3 38 15 56 กลาง 
บ้านหนองตะโก 1 15 15 31 เล็ก 
วัดผาสุการาม                             1   8   9 18 เล็ก 
บ้านวังตะโก 1   8   9 18 เล็ก 
บ้านห้วยสาลิกา 1   8   9 18 เล็ก 
อนุบาลวัดอู่ตะเภา 2 38 15 55 กลาง 

http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080026&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080027&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080009&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080010&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080011&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080012&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080036&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080034&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080038&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080006&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080007&Area_CODE=2001
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

สถานศึกษา 
จ านวน  (คน) 

ขนาด 
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

รวม 

วัดศรีพโลทัย 1   8   9 18 เล็ก 
ชุมชนวัดหนองร ี 2 26 15 43 กลาง 
บ้านช่องมะเฟือง 1   7   9 17 เล็ก 
บ้านหัวโกรก 1 13 15 29 เล็ก 
บ้านชากพุดซา 1   9   9 19 เล็ก 
บ้านห้วยกะปิ 3 31 15 49 กลาง 
บ้านไร่ใหหล า 1   6   9 16 เล็ก 
วัดราษฏร์ศรัทธา 1 39 15 55 กลาง 
วัดตาลล้อม 1 10   9 20 เล็ก 
พระต าหนักมหาราช 1 10   9 20 เล็ก 
บ้านปากคลองโรงนาค 1   8   9 18 เล็ก 
บ้านมาบล าบิด 1 14   9 24 เล็ก 
บ้านโสม 1   8   9 18 เล็ก 
บ้านมาบคล้า 1   6   9 16 เล็ก 
วัดหนองน้ าเขียว 1 13   9 23 เล็ก 
บ้านหมื่นจิต 1   6   9 16 เล็ก 
ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 2 18 15 34 เล็ก 
อนุบาลบ้านบึง                      1 12 15 28 เล็ก 
บ้านหนองปลาไหล                     1   8   9 18 เล็ก 
บ้านมาบกรูด 1 15   9 25 เล็ก 
บ้านห้วยมะไฟ 1   5   9 15 เล็ก 
บ้านเขาแรต 1   6   9 16 เล็ก 
บ้านมาบไผ่ 1 11   9 21 เล็ก 
บ้านห้วยยาง 1   8   9 18 เล็ก 
บ้านเกาะไม้แหลม 1   4   9 15 เล็ก 
บ้านหนองเขิน 1 19 15 35 เล็ก 

http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080005&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080035&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080039&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080041&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080030&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080028&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080013&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080014&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080015&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080025&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080031&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080109&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080110&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080111&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080087&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080106&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080107&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080083&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080084&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080085&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080086&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080076&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080077&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080078&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080079&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080092&Area_CODE=2001
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

สถานศึกษา 
จ านวน  (คน) 

ขนาด 
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

รวม 

บ้านหนองชาก                        1 13 15 29 เล็ก 
บ้านหนองซ้ าซาก 1 10   9 20 เล็ก 
บ้านโปุง                                      1   5   9 15 เล็ก 
บ้านเขาดิน 1 11   9 21 เล็ก 
วัดหนองบอนแดง 1   4   9 14 เล็ก 
วัดหนองยาง 1 14   9 24 เล็ก 
บ้านหนองไผ่แก้ว 1   8   9 18 เล็ก 
บ้านปุายุบ 1 24 15 40 เล็ก 
บ้านหนองปรือ 1   9   9 19 เล็ก 
วัดเขาไผ่ 1 21 15 37 กลาง 
บ้านเนินโมก 1   8   9 18 เล็ก 
บ้านปุาแดง 1 15 15 31 เล็ก 

วัดคลองใหญ่ 1   5   9 15 เล็ก 

วัดอรุณรังษี            1   4   9 14 เล็ก 
วัดหนองชันจันทนาราม 1   8   9 18 เล็ก 
บ้านตาลด า 1   7   9 17 เล็ก 
บ้านบึงกระโดน                               1   5   9 15 เล็ก 
ชุมชนบ้านอ่างเวียน 1 13   9 23 เล็ก 
บ้านชากนา 1   8   9 18 เล็ก 
บ้านคลองสิบแปด 1 13   9 23 เล็ก 
บ้านคลองตะเคียน 1 12   9 22 เล็ก 
ชุมชนบ้านคลองพลู 1 16 15 32 เล็ก 
บ้านหนองเสือช้าง 1   7   9 17 เล็ก 
วัดเฉลิมลาภ 1 12   9 22 เล็ก 
บ้านท่าจาม 1   6   9 16 เล็ก 
บ้านห้วยมะระ 1   5   9 15 เล็ก 

http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080093&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080082&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080080&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080081&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080088&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080090&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080101&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080105&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080098&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080104&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080102&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080103&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080099&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080091&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080094&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080095&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080096&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080097&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080255&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080257&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080256&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080253&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080258&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080259&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080260&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080261&Area_CODE=2001
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

สถานศึกษา 
จ านวน  (คน) 

ขนาด 
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

รวม 

อนุบาลหนองใหญ่ 2 23 15 39 กลาง 
บ้านหนองผักหนาม -  4   9 13 เล็ก 
บ้านห้างสูง                                        1  5   9 15 เล็ก 
บ้านหนองประดู่ 1  6   9 16 เล็ก 
รวม 100 1117 870 1217  

 

2.2 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 
           2.2.1 ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 จันทรานี สงวนนาม (2551, หน้า 69) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีบุคคล
ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานท้ังในด้านการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน  
ตลอดจนการประเมินผล 
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553, หน้า 32) กล่าวว่า การบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วมเป็นรูปแบบของการท างาน ท่ีเกิดจากการประสานงานกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในลักษณะของ
กัลยาณมิตรที่มีเปูาหมายการท างานร่วมกัน ด้วยการร่วมคิด ก าลังคน ความสามารถ ความเช่ียวชาญ 
ตลอดจนทรัพยากรของแต่ละสถานศึกษา ร่วมกันแก้ปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา ด้วยระบบ
เครือข่าย โดยการร่วมกันสร้างเปูาหมาย เน้นการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมท างานจากฝุายต่างๆ เปิดโอกาส
ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข่าวสาร ประสบการณ์กัน ท้ังภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
            เมตต์ เมตต์การุณจิต (2553, หน้า 16) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมคือการเปิดโอกาสให้
ประชาชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
ทางอ้อม ในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามผล 
 ประภาพรรณ รักเล้ียง (2556, ออนไลน์) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารงาน
ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมตามความเหมาะสม ต้ังแต่การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมสนับสนุน ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ไขปัญหา  ร่วมรับผิดชอบ
ผลงานท่ีออกมา ร่วมภาคภูมิใจในผลงาน รางวัล ท่ีเกิดจากการร่วมกันปฏิบัติงาน หรือรับข้อต าหนิท่ี
เกิดขึ้น นั่นคือ ร่วมทั้งผิดและชอบ 

http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080249&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080250&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080251&Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1020080252&Area_CODE=2001
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            ยูคล์ (Yulk, 1981, pp. 208–209) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นลักษณะการบริหารท่ี
ผู้น าเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีอิสระในการท างาน ตลอดจนมีสิทธิ์ใน
การเสนอความคิดเห็นเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นลักษณะของการสร้างแรงจึงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เกิดความพึงพอใจ และมีผลของการปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น   
 อาร์กีริส (Argyis; อ้างถึงใน จันทรามณี สงวนนาม, 2551, หน้า 166) กล่าวว่า การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมเป็นการจูงใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในองค์กร ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมรับผิดชอบ  
และร่วมมือในการพัฒนาองค์กรท่ีปฏิบัติอยู่ด้วยความเต็มใจ 
 จากการศึกษาความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีกล่าวมาท้ังหมดจึงสรุปได้ว่า  
การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติงาน การประเมินผล การแก้ไขปัญหา  
การได้รับผลประโยชน์หรือสนับสนุนด้านทรัพยากร ร่วมกันรับผิดชอบในหน้าท่ีและผลท่ีเกิดขึ้นด้วย
ความเต็มใจ      
 2.2.2 ความส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2553 ได้กล่าวถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไว้ดังนี้ 
 มาตรา 8 การจัดการศึกษาไทยต้องยึดหลักเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  
การพัฒนาสาระและกระบวนการการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าต่อเนื่องและให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล  
ครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน องค์ปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ  
และสถาบันสังคมอื่น 
 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง  
และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมี
การจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและ
วิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมท้ังหาวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 
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 มาตรา 57 ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาโดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคล
ดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
 มาตรา 58 ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่น
ให้แก่สถานศึกษาและมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553, หน้า 79) กล่าวว่า การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมถือเป็นเงื่อนไขและเป็นกุญแจดอกส าคัญของความส าเร็จในการพัฒนาความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์สุขของผู้เรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพราะเป็นปัจจัยท่ีสนับสนุน
และส่งเสริมให้สถานศึกษามีพลังในการพัฒนาประเทศที่สร้างสรรค์ อันเป็นเปูาหมายหลักของ
การพัฒนาสถานศึกษายุคใหม่ ท่ีต้องการให้เกิดภาพรวมอันเป็นผลจากความรู้สึกเป็นเจ้าของมีส่วนร่วม
ในประโยชน์และมีความเช่ือมั่นในความส าเร็จท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม 
 สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ (2554, หน้า 258) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการ
ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน เป็นวิธีการที่สามารถน ามาใช้ได้ทุกระดับ
หลักส าคัญคือ ต้องค านึงว่าจะให้ใคร มีส่วนเรื่องในเรื่องอะไร วิธีการมีส่วนร่วมท าอย่างไร ร่วมมาก
น้อยแค่ไหน ช่วงเวลาใด ปัญหาการมีส่วนร่วมท่ีนิยมกล่าวอ้างโดยไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้า
มามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง คือ การให้มีส่วนร่วมอย่างผิวเผิน หรือการมีส่วนร่วมแต่เพียงรูปแบบ เช่น
ให้ทราบร่วมกัน ให้ร่วมประชุมโดยไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น หรือเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นแต่ไม่ยอมน าไปปฏิบัติ เพราะมีการตัดสินใจล่วงหน้าแล้วว่าจะท าอย่างไร   
 ประภาพรรณ รักเล้ียง (2556, ออนไลน์) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม เกิดขึ้นโดย
การท่ีผู้บริหารให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการใช้ อ านาจหน้าท่ี เนื่องจากอ านาจหน้าท่ีและขอบเขตของ
อ านาจหน้ามีขอบเขตกว้างมาก ผู้บริหารท่ีสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมจะมีอ านาจหน้าท่ีและ
อิทธิพลต่อกลุ่มมากกว่าผู้บริหารท่ีใช้อ านาจหน้าท่ีตามล าพัง เพราะมีผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานจะ
ท างานกันเป็นทีม ยิ่งผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมมากขึ้นเท่าใด ผู้บริหารจะยิ่งเพิ่มพูน
อ านาจหน้าท่ีและอิทธิพลต่อกลุ่มมากขึ้นเท่านั้น  ประโยชน์ของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมี
หลายประการด้วยกันได้แก่ 
 1) การยอมรับการเปล่ียนแปลงมีมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการที่บุคคลมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการเปล่ียนแปลง บุคคลจะยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น 
 2) ช่วยให้การวางแผนและการตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพมากขึ้น 
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 3) ช่วยสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ร่วมงาน ท าให้เกิดความผูกพันงานต่อองค์กร 
 4). ช่วยให้เกิดการสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 5) ผู้ร่วมงานเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากซึ่งกันและกัน 
 6) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติให้มีความราบรื่นมากขึ้น 
 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน
การท างานและก าลังใจของผู้ร่วมงาน ท าให้เกิดการยอมรับ เกิดความผูกพั นระหว่างผู้ร่วมงาน 
เกิดความผูกพันในงานและผูกพันต่อองค์กร 
 โกล และคณะ (Goal, et al., 1993, online) กล่าวว่า การจัดการแบบมีส่วนร่วมมีข้อดี ดังนี้ 
 1) การมีส่วนร่วมจะให้ผลท่ีดีท่ีสุดเมื่อท าด้วยความสมัครใจ การมีส่วนร่วมในกรณีนี้   
จะน าไปสู่การหลอมรวมกันของมนุษย์ 
 2) ถือเป็นวิธีการของการวางเปูาหมายขององค์กรและส่วนบุคคลในเดียวกันทิศทาง 
 3) มีความส าคัญในกระบวนการของมนุษย์ เช่น การส่ือสาร การท างานเป็นทีม  
การลดลงของความเครียดและการปรับปรุงการตัดสินใจ 
 4) ส่งเสริมให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการศึกษา 
 5) น าเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการบูรณาการการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอิสระ 
 6) พนักงานระดับล่างในองค์กรได้รับการพิจารณาท่ีจะต้องรับผิดชอบในการรักษา
และการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
 7) พนักงานมีบทบาทส าคัญในการปรับปรุงหน้าท่ีการท างาน 
 8) นักวิทยาศาสตร์และนักเคล่ือนไหวได้พิจารณาการมีส่วนร่วมเพื่อท่ีจะน าไปสู่
ประชาธิปไตยท่ีแข็งแกร่งมากขึ้นและในท่ีสุด ก็ขยายผลประโยชน์ของประชาธิปไตยทางการเมือง                 
ในการจัดสภาพแวดล้อมการท างาน 
 สวอนส์เบิร์ก (Swansburg, 1996, p. 399) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้
ดังนี้ 
 1) ได้รับความไววางใจกันสูงและให้การสนับสนุนซึ่งกันและกนั 
 2) เป็นการให้ความส าคัญของต าแหน่งงานทุกงานและทุกคนมีความเสมอภาคกัน 
 3) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมีความรับผิดชอบมากขึ้น 
 4) ลดความสับสนในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโดยการปรับปรุง
การติดต่อส่ือสารให้ดีขึ้น 
 5) นิเทศงานด้วยตนเอง กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้วินิจฉัยและแก้ปัญหาให้ผู้ปฏิบัติงานมี
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเป็นการพัฒนาอาชีพ 
 6) มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
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 7) ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎระเบียบ 
 8) เพิ่มประสิทธิภาพในต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 
 9) การท างานเป็นทีมท าให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมมือกันเพิ่มแรงจูงใจและความคิดริเริ่ม              
ในการท างาน 
 10) ปรับปรุงการติดต่อส่ือสารในองค์กร 
 11) ลดการขาดงาน 
 12) เพิ่มประสิทธิผลและผลผลิตในงาน รวมถึงปรับปรุงคุณภาพของงานเพิ่มการเรียนรู้
ในงานให้มากขึ้น 
 13) เพิ่มขวัญและแรงจูงใจในการท างาน เพิ่มความกระตือรือร้นในการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารงานของผู้ปฏิบัติงาน 
   14) ได้รับความคิดใหม่ๆ ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา  
   15) แสดงให้เห็นถึงผู้น าท่ีมีความสามารถ  
   16) เปูาหมายและวัตถุประสงค์ของผู้บริหารคือต้องการให้บุคลากรเป็นมืออาชีพ  
   17) ลดการหมุนเวียนเปล่ียนงานและสร้างความมั่นคงในงาน  
   18) เพิ่มความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรจากการที่มีทัศนคติต่อองค์กรในทางท่ีดี  
  19) การท างานนอกเวลาลดลง  
   20) ต้นทุนในการบริหารลดลง  
 21) เพิ่มความพึงพอใจในการท างานเกิดความรู้สึกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะว่า
การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะช่วยให้เพิ่มความสามารถของแต่ละบุคคล เพิ่มความสามารถใน
การเรียนรู้ขององค์กร การปรับตัวและการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 แอสมอส, ดูชอน, แมแดเนียล และฮูออนเคอ (Ashmos, Duchon, McDaniel & Huonker, 
2002, pp. 189-206) กล่าวว่า การบริหารจัดการขององค์กรท่ีมีความส าคัญมากเพราะความอ่อนแอ
ของวิธีการจัดการ ความไม่เหมาะสมของวิธีการท่ีมีในโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมท่ีอ่อนแอ
จะน าไปสู่ความล้มเหลวขององค์กร เพื่อให้บรรลุเปูาหมายหลัก ควรใช้การจัดการท่ีเหมาะสมมีรูปแบบ
ท่ีมีความยืดหยุ่นตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท้ังภายใน ภายนอก และท่ีส าคัญจะสร้างพื้นฐาน
ส าหรับการเติบโตขององค์กร วิธีการบริหารจัดการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโต
ขององค์กรคือการจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยมีข้อดีดังนี้ 
 1) การเพิ่มระดับของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ระบบนี้จะสร้างพืน้ฐานท่ี
เหมาะสมส าหรับการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีศักยภาพในการองค์กร  
 2) การเพิ่มระดับของความพึงพอใจในงาน 
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 3) การสร้างจิตวิญญาณของทีมงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสอนพนักงานว่า
ควรเคารพความคิดเห็นของกันและกัน 
 4) เช่ือในตนเอง การมีส่วนร่วมช่วยให้พนังงานมีความเช่ือมั่นในตนเองและมีความมั่นใจ
ในตนเอง 
 5) การเพิ่มขึน้ของระดับแรงจูงใจในการท างาน เมื่อพนักงานมีส่วนร่วมในการพิจารณา
การแก้ไขและอนุมัติแนวทาง และโปรแกรมการท างานและการมีบทบาทท่ีส าคัญนี้เอง ถือเป็นผลงาน
ของพวกเขาส่งผลให้เกิดแรงจูงใจเพิ่มข้ึน 
 6) การเกิดความสามารถในการพัฒนางาน ข้อมูล ความรู้และการแก้ปัญหาท่ีจะช่วยให้
ขยายความสามารถและแรงจูงใจให้คนท่ีพยายามจะเรียนรู้มากขึ้นและการปรับปรุงระดับพัฒนางาน
ให้ดีขึ้น 
 7) การลดควบคุมของผู้บริหารต าแหน่งระดับสูง โดยการพัฒนาจิตวิญญาณของ
การจัดการตนเองและขยายทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับในการท างาน จะช่วยการลดการควบคุมจาก
ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร 
 8) การลดความตึงเครียดเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานและการพัฒนาของการส่ือสาร
และวัฒนธรรมระดับต่างๆ  
 9) การช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงผลผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพ เมื่อพนักงานมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ กระบวนการนี้มีส่วนช่วยให้พวกเขามีแรงจูงใจมากขึ้นเพื่อให้บรรลุผลท่ีต้องการ โดย
การจัดการด้วยตนเอง ดังนั้น พื้นฐานของวัฒนธรรมของการจัดการท่ีมีคุณภาพคือความส าเร็จผลผลิต
และบริการท่ีมีคุณภาพที่ดีขึ้น 
 10) ช่วยในการปรับปรุงการท าก าไร การมีส่วนร่วมจะน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพ 
การลดการสูญเสีย ละเว้นการกระท าซ้ าๆ ผลท่ีตามมาเป็นเชิงคุณภาพและการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
การส่งออกที่เป็นไปได้ในการท าก าไร 
 จาฮันเนี่ยน (Jahanian, 2009, pp. 153-174) กล่าวถึง วิธีในการขยายระบบการจัดการแบบ
มีส่วนร่วมในระบบการศึกษาไว้ดังนี้ 
 1) การสร้างรากฐานของระบบการมีส่วนร่วม ซึ่งจะรวมถึงความรู้ของพนักงานและ
ความตระหนักในการมีส่วนร่วมของระบบ เปูาหมาย แนวคิดและปรัชญาความรู้เกี่ยวกับพนักงานของ
ระบบการมีส่วนร่วมในองค์กร การสร้างความคุ้นเคยกับบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
ระบบการมีส่วนร่วม ให้ก าลังใจและสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานท่ีจะเข้าสู่ระบบการมีส่วนร่วม 
สร้างและพัฒนาความไว้วางใจในหมู่ผู้บริหารและพนักงาน การสร้างทัศนคติในหมู่พนักงานเกี่ยวกับ
ระบบการมีส่วนร่วม 
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 2) การมีส่วนร่วมการจัดระเบียบ ประกอบด้วย หลักการและระเบียบเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในระบบการท างานขององค์กร กระตุ้นการก าหนดระบบการมีส่วนร่วมในศูนย์
การศึกษา เสริมสร้างองค์กรในการพัฒนาและน าไปสู่ระบบการมีส่วนร่วม น าเสนอความต้องการการมี
ส่วนร่วมในการศึกษาส าหรับผู้บริหารและพนักงาน ความชัดเจนทางการศึกษาของเปูาหมายและ
ความสัมพันธ์ของปัญหาการมีส่วนการให้ความส าคัญส าหรับการมีส่วนร่วมจากทัศนคติของผู้เข้าร่วม 
 3) การมีส่วนร่วมในองค์กรต้องการเริ่มต้นที่ความสมัครใจของผู้เข้าร่วมระบบท่ีศูนย์
การศึกษา การเริ่มตน้จากข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมเป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุดของการมีส่วนร่วม โดยสมัครใจ  
การเคล่ือนไหวจากรูปแบบการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลในรูปแบบของกลุ่ม จะช่วยให้เกิดความรู้
ความเช่ือและความมั่นใจในตนเองแก่ผู้เข้าร่วม ท่ีมีความสามารถในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์
การศึกษา โดยให้ความส าคัญกับระบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการปรับปรุงพนักงานในการ
ท างาน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์การมีส่วนร่วมของพนักงาน 
 4) การก ากับดูแลระบบการมีส่วนร่วม การมีอ านาจเพียงพอของผู้บริหารสามารถ
ดึงดูดพนักงานท่ีจะเข้าร่วม ในขั้นตอนการบริหารต้องมีความชัดเจนของกระบวนการการตัดสินใจใน
องค์กร พยายามการใฝุหาผลของการมีส่วนร่วม พยายามให้สนับสนุนการบริหารแบบมีส่วนร่วม                
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานและสร้างความปลอดภัยในการท างาน 
 โซเมช และโอพเลตคา (Somech & Oplatka, 2009, pp. 424-449) กล่าวถึงความต้องการ
ของการจัดการแบบมีส่วนร่วมไว้ว่า ผู้บริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นคนท่ีเช่ือว่าไม่มีใครท่ีจะตัดสินใจ
แทนเขาแต่ทุกคนควรจะช่วยให้เขาเป็นผู้บริหารที่ดีขึ้นและท าให้การตัดสินใจนั้นถูกต้อง ดังนั้น 
การใช้ระบบการจัดการแบบมีส่วนร่วมต้องยอมรับสภาพและปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร การขาดความ
เหมาะสมในรูปแบบของระบบและสภาพการมีส่วนร่วมขององค์กร สามารถน าไปสู่ความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวได้ เหตุผลท่ีส าคัญของความล้มเหลวในการใช้การจัดการแบบมีส่วนร่วมคือความไม่รู้ท่ีมี
ต่อสภาพขององค์กรและระดับของการมีส่วนร่วม การประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน ต้องให้
ความส าคัญในการประเมิน การศึกษาอย่างต่อเนื่องและวิธีการปรับโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง                
ความไว้วางใจในทุกระดับขององค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพร้อมกับปรับปัจจัยทั้งหมด
ท่ีเกี่ยวข้องในระบบการมีส่วนร่วมและท่ีส าคัญท่ีสุดคือการรับรู้สภาพขององค์กร การก าหนดแผนการ
ด าเนินการท่ีเหมาะสม   
 แม็กเคร และคณะ (Mccrea, etal., 2011, 313) กล่าวว่า การจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
จะช่วยลดการรบกวนจากการท างานต่อชีวิต โดยเพิ่มความยืดหยุ่นของชั่วโมงการท างานที่เพิ่มขึ้น
ในการท างาน ลดภาระงานและลดความไม่แน่นอนของการท างาน ลดปริมาณงาน เพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์กร และช่วยให้คนในองค์กรได้พบประกันตามภาระหน้าท่ีของจากการศึกษา
ความส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีกล่าวมาท้ังหมด จึงสรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม
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เป็นรูปแบบการบริหารงานท่ีช่วยสร้างขวัญ และแรงจูงใจในการท างานของผู้ร่วมงานช่วยให้การวางแผน 
และการตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพ เกิดการยอมรับในการเปล่ียนแปลงมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหาร–ผู้ปฏิบัติให้มีความราบรื่น เป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 
สามารถน ามาใช้ได้ทุกระดับโดยผู้บริหารต้องศึกษาสภาพขององค์กร และระดับการมีส่วนร่วมให้ชัดเจน 
จึงก าหนดแผนการด าเนินการท่ีเหมาะสม ผู้บริหารให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการใช้อ านาจ หน้าท่ีใน
การปฏิบัติงานซึ่งต้องท าด้วยความสมัครใจจึงจะให้ผลดีท่ีสุด 
 2.2.3 แนวคิดหลักการและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีวิวัฒนาการมาจากแนวคิดการบริหารเชิงมนุษย์สัมพันธ์  
(human relation approach) และการบริหารเชิงพฤติกรรม (behavioral approach) บุคคลส าคัญท่ี
เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดนี้ คือ แมรี่ ปาร์เกอร์ ฟอลเลต (Mary Parker Follet)  โดยได้เขียนบทความช่ือ “dynamics 
adminitration” บรรยายให้ผู้บริหารแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร โดยการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
และพยายามให้นายทุนคิดถึงคนงานบ้าง ไม่คิดแต่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียว แนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุน
โดย เมโย (Mayo; อ้างถึงใน แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์, 2548, หน้า 61-79) แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาด ซึ่งได้ท า
การท าลองหาประสิทธิภาพในการท างานของคน ในสภาพต่างๆ เรียกว่า การทดลองที่ฮอว์ธอร์น 
ผลการทดลองครั้งนั้นช้ีให้เห็นความส าคัญของกลุ่มพนักงานกับการท างานแบบมีส่วนร่วม กล่าวคือ
พนักงานจะปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม   
 กลุ่มบุคคลส าคัญท่ีได้ท าการศึกษาเพื่อสนับสนุนแนวคิดของ ฟอลเลต (Follet) เกี่ยวกับ
มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร คือ เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin) โรนาล์ด ลิมพิท (Ronald Lippit) และ
ราล์ฟ เค ไวท์ (Ralph K. White) ได้ท าการศึกษาเด็กอายุ 10 ปี 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีจ านวน 5 คน  
ท่ีมหาวิทยาลัยไอโอวาในปี 1938 โดยแบ่งให้แต่ละกลุ่มท างาน 3 แบบ คือ แบบเผด็จการ 
แบบประชาธิปไตยและแบบตามสบาย ผลการทดลอง พบว่า การท างานโดยให้เด็กได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นตามบรรยากาศแบบประชาธิปไตย ก่อให้เกิดแรงจูงใจและมีความพร้อมในการท างาน 
มีความร่าเริง สนุกสนาน มีความมั่นใจและมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่ากลุ่มอื่นๆ (ชาญชัย  
อาจินสมาจารย์, 2541, หน้า 18-19) และในปีเดียวกัน บาร์นาร์ด (Barnard, 1938, pp. 59-61) 
นักทฤษฎีเชิงมนุษย์สัมพันธ์ได้กล่าวถึง  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรว่าเกิดจาก
ความร่วมมือของบุคคลในองค์กร โดยอาศัยความสามารถของฝุายบริหารในการบริหารงาน             
ให้บรรลุเปูาหมาย ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อองค์กรนั้นๆ สามารถรักษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
ความร่วมมือ และการให้ผลตอบแทนท่ีพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งแนวคิดหลักการและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีดังนี้      
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 1) ทฤษฎีล าดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow, 1943, pp. 370-396) 
   มาสโลว์ (Maslow) ได้แบ่งความต้องการพื้นฐาน (basic needs) ออกเป็น 5 ประเภท             
คือ ความต้องการทางสรีระหรือความต้องการทางร่างกาย (physiological needs) ความต้องการ
ความมั่นคง ปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ (safety needs) ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ 
(social needs) ความต้องการท่ีจะรู้สึกว่าตนเองมีค่า (esteem needs) และความต้องการรู้จักตนเอง
อย่างแท้จริง และพัฒนาตนเต็มท่ีตามศักยภาพของตน (self-actualization needs) มาสโลว์ได้
จัดล าดับขั้นความต้องการจากต่ าไปสูง เริ ่มจากความต้องการทางสรีระจะเป็นแรงผลักดันให้
บุคคลนั้น มีพฤติกรรมตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจจึงจะมีความต้องการขั้นสูงต่อไป ส่วนความต้องการ
ขั้นสูงสุด คือ ความต้องการที่จะรู้จักตนเองอย่างแท้จริงและพัฒนาเต็มที่ตามศักยภาพของตน
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความต้องการทั้ง 4 ประเภท ได้รับการตอบสนอง อย่างไรก็ตามการตอบสนอง
ของความต้องการแต่ละช้ันไม่จ าเป็นต้องถึง 100% ส่วนมากจะขึ้นอยูก่ับแต่ละบุคคล 
 (1) ความต้องการทางร่างกาย (physiological needs) เป็นความต้องการล าดับ
ต่ าสุด และเป็นพื้นฐานของชีวิต เป็นแรงผลักดันทางชีวภาพ เช่น ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ                    
ท่ีอยู่อาศัย หากมีรายได้จากการปฏิบัติงานเพียงพอ ก็จะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยมีอาหารและท่ีพัก
อาศัยก็มีก าลังท่ีจะท างานต่อไปและการมีสภาพแวดล้อมการท างานท่ีเหมาะสม เช่น ความสะอาด 
ความสว่าง การระบายอากาศท่ีดี การบริการสุขภาพเป็นการสนองความต้องการในล าดับนี้ได้ 
 (2) ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการท่ีจะเกิดขึ้น
หลังจากท่ีความต้องการทางร่างกายได้รับการตอบสนองอย่างไม่ขาดแคลนแล้ว หมายถึง  
ความต้องการสภาพแวดล้อมท่ีปลอดจากอันตรายท้ังทางกายและจิตใจ ความมั่นคงในงาน ในชีวิต
และสุขภาพ การสนองความต้องการนี้ต่อพนักงานท าได้หลายอย่าง เช่น การประกันชีวิตและสุขภาพ
กฎระเบียบข้อบังคับท่ียุติธรรม การให้มีสหภาพแรงงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 (3) ความต้องการทางสังคม (social needs) เมื่อมีความปลอดภัยในชีวิตและ
มั่นคงในการงานแล้ว คนเราจะต้องการความรัก มิตรภาพ ความใกล้ชิดผูกพัน ต้องการเพื่อน การมี
โอกาสเข้าสมาคมสังสรรค์กับผู้อื่น ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม 
 (4) ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง (esteem needs) เมื่อความต้องการทางสังคม
ได้รับการตอบสนองแล้ว คนเราจะต้องการสร้างสถานภาพของตัวเองให้สูงเด่น มีความภูมิใจและ
สร้างการนับถือตนเอง ช่ืนชมในความส าเร็จของงานท่ีท า  ความรู้สึกมั่นใจในตัวเองและเกียรติยศ
ความต้องการเหล่านี้ได้แก่ ยศ ต าแหน่ง ระดับเงินเดือนท่ีสูง งานท่ีท้าทาย ได้รับการยกย่องจากผู้อื่น 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงาน โอกาสแห่งความก้าวหน้าในงานอาชีพ เป็นต้น 
 (5) ความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต (self-actualization needs) เป็น
ความต้องการระดับสูงสุด คือ ต้องการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ต้องการความส าเร็จในสิ่งท่ี
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ปรารถนาสูงสุดของตัวเอง ความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาทักษะความสามารถให้ถึงขีดสุดยอด 
มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการคิดสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ การก้าวสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในอาชีพ
และการงาน เป็นต้น  
 มาสโลว์แบ่งความต้องการเหล่านี้ออกเป็นสองกลุ่ม คือ ความต้องการท่ีเกิดจาก
ความขาดแคลน (deficiency needs) เป็นความต้องการระดับต่ า ได้แก่ ความต้องการทางกายและ
ความต้องการความปลอดภัย อีกกลุ่มหนึ่งเป็นความต้องการก้าวหน้าและพัฒนาตนเอง ( growth 
needs) ได้แก่ความต้องการทางสังคม เกียรติยศช่ือเสียงและความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต 
จัดเป็นความต้องการระดับสูงและอธิบายว่า ความต้องการระดับต่ าจะได้รับการสนองตอบจากปัจจัย
ภายนอกตัวบุคคล ส่วนความต้องการระดับสูงจะได้รับการสนองตอบจากปัจจัยภายในตัวบุคคลเอง 
 2) ทฤษฎีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด์ (McClelland, 1962, pp. 99-122)
  แมคเคลแลนด์ (McClelland) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ท า
การวิจัยเกี่ยวกับส่ิงจูงใจของมนุษย์ในการท างานให้เกิดผลส าเร็จ ท้ังในระดับบุคคลและระดับสังคม 
ผลของการศึกษาสรุปได้ว่า คนนั้นมีความต้องการอยู่ 3 ประการคือ 
   (1) ความต้องการสัมฤทธิ์ผล เป็นความปรารถนาจะท าส่ิงหนึ่งส่ิงใดให้ส าเร็จ
ล่วงหน้าไปด้วยดีพยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ มีความสบายใจเมื่อประสบความส าเร็จ มีความวิตก
กังวลเมื่อประสบความไม่ส าเร็จ 
 (2) ความต้องการความผูกพัน เป็นความต้องการร่วมกับผู้อื่นในสังคม ต้องการ    
ความเป็นมิตรและสัมพันธภาพท่ีอบอุ่น ความปรารถนาท่ีจะได้รับการยอมรับนับถือ ตลอดท้ังความ
ต้องการท่ีจะได้รับการยกโทษจากบุคคลอื่นเมื่อกระท าผิดด้วย 
 (3) ความต้องการมีอ านาจบารมี ได้แก่ ความต้องการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น 
รวมถึงการท่ีบุคคลแสดงออกซึ่งความรู้สึกต่างๆ ต่อการมีอิทธิพลเหนือสถานการณ์เหล่านั้นด้วย 
 จากการศึกษาของแมคเคลแลนด์ พบว่า ผู้ท่ีมีแรงจูงใจทางด้านความส าเร็จ โดย
ตัวของเขาเองจะมีคุณลักษณะท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 
 ก. พวกเขาต้องการก าหนดเปูาหมายของพวกเขาเองไม่ต้องการความเล่ือนลอย 
ไร้เปูาหมาย 
 ข. พวกเขาจะไม่ก าหนดเปูาหมายท่ียากหรือง่ายต่อความส าเร็จมากจนเกินไป 
 ค. พวกเขาต้องการส่ิงย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพวกเขา ซึ่งเขา
ต้องการรู้ว่าเขาท างานได้ดีแค่ไหน  
 3) ทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฮริต์เบริก (Herzberg; อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 
2550, หน้า 192-195)  
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  เฮริต์เบริก (Herzberg) ในปี ค.ศ. 1950-1959 และในช่วงแรกของปี ค.ศ. 1960-1969   
ซึ่งเสนอแนะว่าความพึงพอใจในการท างาน ประกอบด้วย 2 แนวคิด คือ แนวคิดท่ีมีขอบเขตจาก
ความพึงพอใจ (satisfaction) ไปยังความไม่พึงพอใจ (no satisfaction) และการได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยจูงใจ (motivation factors) และแนวคิดท่ีมีขอบเขตจากความ ไม่พึงพอใจ (dissatisfaction) 
ไปยังความไม่มีความไม่พึงพอใจ (no dissatisfaction) และได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสุขอนามัย (hygiene 
factors) หรือกล่าวได้ว่า ทฤษฎี 2 ปัจจัย ประกอบด้วย  
 (1) ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยท่ีเป็นตัวกระตุ้นในการท างาน (motivation factors 
or motivators) เป็นปัจจัยภายในหรือความต้องการภายในของพนักงาน ท่ีมีอิทธิพลในการสร้าง
ความพึงพอใจในการท างาน เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็นกลุ่มปัจจัยท่ีเป็นตัวกระตุ้นให้
ผู้ปฏิบัติงานท างานด้วยความพึงพอใจ และเป็นปัจจัยท่ีจะน าไปสู่ทัศนคติทางบวกและการจูงใจท่ีแท้จริง 
ประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้านได้แก่  
 ก. ความส าเร็จในการท างาน (achievement) คือ การท่ีสามารถท างานได้
ส าเร็จทันตามเปูาหมาย การมีส่วนร่วมในการท างานของหน่วยงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ ความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ การรู้จักปูองกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น และเมื่องานส าเร็จ ก็เกิดความรู้สึกพอใจ
ในความส าเร็จนั้น ได้แก่ การได้ใช้ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติตามเปูาหมายท่ีคาดไว้ การเปิดโอกาส
ให้ตัดสินใจในการท างานของตนเองได้ตามความเหมาะสม ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จ
ของงานและผลของงานเป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้  
 ข. การได้รับการยอมรับ (recognition) คือ การได้รับความยอมรับนับถือ      
จากบุคคลรอบข้าง หรือได้รับการยกย่องชมเชยในความสามารถ รวมทั้งการให้ก าลังใจหรือ
การแสดงออกอื่นใดท่ีแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ ได้แก่ การยกย่องชมเชยภายในองค์กร 
ความภาคภูมิใจในอาชีพ การได้รับการยอมรับจากองค์กร การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
และการมีเกียรติ ศักดิ์ศรีในอาชีพ เป็นต้น 
     ค. ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน (advancement) หรือโอกาสใน
การเจริญเติบโต (possibility of growth) คือ การมีโอกาสได้ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น การได้รับ
การเล่ือนขั้นเมื่อปฏิบัติงานส าเร็จ การมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือการได้รับการฝึกอบรม 
เป็นต้น ซึ่งจะเป็นส่ิงจูงใจให้บุคลากรในองค์กรอยากท างาน 
     ง. ลักษณะงานท่ีท า (work itself) คือ ความน่าสนใจของงาน ต้องอาศัย
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความส าคัญ มีคุณค่า เป็นงานท่ีใช้ความคิด มีความท้าทายความสามารถใน
การท างาน ความมีอิสระในการท างาน งานที่ท า เป็นงานที่ตรงกับความถนัดและตรงความรู้ที่ได้
ศึกษามา เป็นต้น 
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    จ. ความรับผิดชอบ (responsibility) คือ การได้มีโอกาสได้รับมอบหมายงาน
หรือมีส่วนร่วมในงานท่ีได้รับมอบหมาย ไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดอิสระในการท า งาน ได้แก่ 
ความเหมาะสมของปริมาณงาน การได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจในงานท่ีรับผิดชอบและได้รับ
มอบหมายงานส าคัญ เป็นต้น  
 (2) ปัจจัยอนามัยหรือปัจจัยท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน (Maintenance 
or hygiene factors) เป็นปัจจัยท่ีไม่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็นเพียงส่ิงท่ีสกัดกั้นไม่ให้พนักงาน
เกิดความไม่พอใจแต่ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ี
จ าเป็นท่ีพนักงานจะต้องได้รับการสนองตอบ เพราะถ้าไม่มีให้หรือให้ไม่เพียงพอจะท าให้พนักงานเกิด
ความไม่พึงพอใจในการท างาน แต่ท้ังนี้ไม่ได้หมายความว่า ถ้าให้ปัจจัยเหล่านี้แล้ว จะท าให้พนักงาน
เกิดความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 10 ด้าน ได้แก่ 
    ก. นโยบายและการบริหารของบริษัท  (company policy and administration) 
คือ การจัดการและการบริหารงานขององค์กร การติดต่อส่ือสารภายในองค์กร ได้แก่ นโยบาย
การควบคุมดูแลระบบขั้นตอนของหน่วยงาน ข้อบังคับ วิธีการท างาน การจัดการ วิธีการบริหารงาน
ขององค์กร มีการแบ่งงานไม่ซับซ้อน มีความเป็นธรรม มีการเขียนนโยบายท่ีชัดเจน และมีการแจ้ง
นโยบายให้ทราบอย่างท่ัวถึง 
 ข. การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล (supervision) คือ ลักษณะ
การบังคับบัญชาของหัวหน้างาน ความยุติธรรมในการแบ่งและกระจายงานของผู้บังคับบัญชา 
ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการบริหารงาน การให้ค าแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การส่ังงาน 
การมอบหมายงานมีความชัดเจน วิธีการดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน การรับฟังข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา การสอนงาน และความยุติธรรมในการมอบหมายงาน เป็นต้น 
     ค. ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน (interpersonal relations with supervision) 
หมายถึง การติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกัน 
มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดีต่อกัน เช่น ความสนิทสนม ความจริงใจ ความร่วมมือและการได้รับ
ความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน 
  ง. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (interpersonal relations with peers)
หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างาน
ร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดีต่อกัน เช่น ความสนิทสนม ความจริงใจ ความร่วมมือ             
และการได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน 
 จ. ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ( interpersonal relations with 
subordinators) หมายถึง การติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
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สามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดีต่อกัน เช่น ความสนิทสนม ความจริงใจ 
ความร่วมมือและการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ฉ. ต าแหน่งงาน (status) คือ อาชีพนั้นๆ ต้องเป็นท่ียอมรับนับถือของสังคมมี
เกียรติและศักดิ์ศรี มีความส าคัญของงานต่อบริษัท เป็นต้น 
 ช. ความมั่นคงในการท างาน (job security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมี    
ต่อความมั่นคงในการท างาน ความยั่งยืนของหน้าท่ีการงาน ความมั่นคง ภาพพจน์ ช่ือเสียง หรือขนาด
ของบริษัทหรือองค์กรท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน 
 ซ. ชีวิตส่วนตัว (personal life) คือ ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีอันเป็นผลท่ีได้รับ 
จากการท างานหรือหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ความสะดวกใน  
การเดินทางมาท างาน 
 ฌ. สภาพการท างาน (working conditions) คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ท่ีท างาน เช่น เสียง แสงสว่าง อุณหภูมิ การระบายอากาศ กล่ิน บรรยากาศในการท างาน ช่ัวโมงใน
การท างาน รวมท้ังลักษณะส่ิงแวดล้อมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ซึ่งส่ิงเหล่านี้มีผลกระทบต่อ
ผู้ท างานและเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจต่อการท างาน 
 ญ. ค่าตอบแทน (compensations) และสวัสดิการ (welfares) คือ ผลตอบแทน
ท่ีองค์กรจ่ายให้แก่พนักงานส าหรับการท างานให้องค์กร ไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง 
รวมท้ังการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานเหมาะสมกับงานท่ีท า โดยการเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นไป
อย่างเหมาะสมเป็นท่ีพอใจของบุคคลท่ีท างาน นอกจากนี้ ยังรวมถึงรางวัลท่ีให้กับพนักงานท่ีเป็นผล
มาจากการท างานในต าแหน่งต่างๆ ขององค์กรหรือเป็นผลตอบแทนชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งพนักงานได้รับ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจ้าง ได้แก่ สวัสดิการด้านสุขภาพและการประกันชีวิต วันหยุด
พักผ่อน/พักร้อน บ าเหน็จบ านาญ เป็นต้น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีผู้บริหารจะต้องจัดหาปัจจัยท้ังสองกลุ่มข้ึนมาอย่างเหมาะสม 
เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างาน และลดความรู้สึกท่ีเกิด
ความไม่พึงพอใจในการท างานของบุคลากรให้ลดลง ท าให้เกิดความรักและผูกพันกับองค์กร 
เกิดการร่วมมือร่วมใจในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาและเติบโต
ไปในทิศทางท่ีก าหนดไว้ได้ในอนาคต 
 4) ทฤษฎีการบริหารของลิเคิร์ท (Likert, 1976, pp. 16-24) 
 ลิเคิร์ท (Likert) ได้เสนอทฤษฎีการบริหารซึ่งมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน 4 รูปแบบ   
ประกอบไปด้วย 
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 ระบบท่ี 1: เผด็จการ (system 1: exploitative authoritative) 
    ระบบการบริหารแบบนี้ผู้บริหารจะเช่ือมั่นในความคิดเห็นของตนเองสูง โดยให้
ความไว้วางใจต่อผู้ร่วมงานด้วย การตัดสินใจให้ท างาน จะบีบบังคับหรือสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ขึ้น
ให้เกิดความเกรงกลัว ความสัมพันธ์โดยส่วนตัวจะมีน้อยและลักษณะการท างานมักจะท าตาม 
ความสามารถส่วนบุคคลเป็นรายคนเปูาหมายงานต่างๆ จะออกมาในลักษณะค าส่ังจากผู้บริหาร 
ระดับสูงขององค์กรเท่านั้น 
   ระบบท่ี 2: เผด็จการแบบมีศิลป์ (system 2: benevolent authoritative)  
   ระบบการบริหารแบบนี้ผู้บริหารจะแสดงออกถึงท่าทีท่ีไว้วางใจต่อผู้ร่วมงาน  
มีวิธีการจูงใจผู้ร่วมงานโดยรางวัลแต่บางครั้งก็มีการบังคับ ยอมให้มีการส่ือสารจากผู้ร่วมงาน
ไปสู่ผู้บริหารบ้าง บรรยากาศอาจจะดูเหมือนผู้บริหารขอความคิดเห็น  และยอมรับความคิดเห็น
จากผู้ร่วมงานแต่จริงๆแล้วนโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ขององค์กรจะถูกก าหนดโดยผู้บริหารเท่านั้น 
ซึ่งผู้บริหารอาจให้ผู้ร่วมงานตัดสินใจได้ในระดับหนึ่ง  แต่ท้ังนี้ต้องสอดคล้องกับนโยบายท่ีผู้บริหาร
ได้วางไว้  
 ระบบท่ี 3: การปรึกษาหารือ (system 3: consultative)  
  ระบบการบริหารแบบนี้ผู้บริหารจะยอมรับความสามารถของผู้ร่วมงานมาก 
มีความไว้วางใจและยอมให้ ผู้ร่วมงานเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการขอค าปรึกษาหรือ
ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบเป็นแนวทาง มีการจูงใจในลักษณะของการให้รางวัลเป็นส่วนใหญ่  
การติดต่อส่ือสารเป็นแบบ 2 ทางโดยสมบูรณ์ ผู้บริหารจะเป็นฝุายวางนโยบายขององค์กรอย่างกว้างๆ  
เพื่อเป็นแนวในการท างาน ความสัมพันธ์ส่วนตัวจะใกล้ชิดสนิทสนมกันได้ท้ังผู้บริหารและผู้ร่วมงาน
แต่การตัดสินใจเรื่องส าคัญยังคงเป็นหน้าท่ีของฝุายบริหารอยู่ 
 ระบบท่ี 4: กลุ่มท่ีมีส่วนร่วม (system 4: participative )  
 ระบบการบริหารแบบนี้ผู้บริหารมีความเช่ือมั่นและไววางใจในตัวผู้ร่วมงานมาก  
มีการกระจายการตัดสินใจสั่งการไปทั้งองค์กร การติดต่อสื่อสาร นอกจากจะเป็น  2 ทางแล้วยังมี
การติดต่อส่ือสารระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วย การจูงใจมักอยู่ที่เปูาหมายและการพัฒนาอง ค์กร
ความสัมพันธ์โดยส่วนตัวเป็นไปอย่างฉันท์มิตร ระหว่างผู้ร่วมงานโดยทุกฝุายต่างมุ่งท่ีจะสนับสนุน
ความพยายามท่ีจะท าให้เปูาหมายขององค์กรสัมฤทธิ์ผลตามท่ีวางไว้ 
 5) รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม   
    การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบของการเน้นความส าคัญท่ีบุคลากรให้มา
มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารในบรรยากาศท่ีเป็นประชาธิปไตย ผู้น าให้โอกาสบุคลากรเข้าร่วม
เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมกันในผลประโยชน์และร่วมกัน
ประเมินผลงานมีผู้กล่าวถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้    
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 (1) รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ โกวิทย์ พวงงาม (2545, หน้า 8) 
ได้สรุปถึงการมีส่วนร่วมท่ีแท้จริงของประชาชน ในการพัฒนาควรจะมี 4 ขั้นตอน คือ 
              ก. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น
กล่าวคือ ถ้าหากชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท้องถิ่นของ
ตนเป็นอย่างดีแล้ว การด าเนินงานต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่นย่อมไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบท
จะไม่เข้าใจและมองไม่เห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานเหล่านั้น 
            ข. การมส่ีวนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงาน
เป็นขั้นตอนท่ีจะช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการ น าเอาปัจจัย
ข่าวสารข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการวางแผน 
              ค. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมี 
ฐานะยากจน แต่ก็มีแรงงานของตนท่ีสามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงาน จะท าให้
ชาวชนบทสามารถคิดต้นทุนด าเนินงานได้ด้วยตนเอง ท าให้ได้เรียนรู้การด าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด 
              ง. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงาน
และประเมินผลงาน ขาดการมีส่วนร่วมแล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่า งานท่ีท าไปนั้น
ได้รับผลดีได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างใด การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันในโอกาสต่อไป จึงอาจจะ
ประสบความยากล าบาก 
 (2) รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ อคิน รพีพัฒน์ (2547, หน้า 49) ได้แบ่ง
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
 ก. การมีส่วนร่วมในการก าหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทาง
แก้ไข 
 ข. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหา 
 ค. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 
 ง. การมีส่วนร่วมในการประเมนิผลงานกิจกรรมการพัฒนา 
 (3) รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ อรทัย ก๊กผล (2552, หน้า 17-19) กล่าวว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบวงจร  ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด 
ไม่ใช่เป็นการจัดเวทีการมีส่วนร่วมครั้งเดียว ในการแก้ปัญหาของชุมชนควรเปิดให้ประชาชนเข้าร่วม
ต้ังแต่ต้นจนจบ ดังนี้ 
  ก. เริ่มต้ังแต่การเกิดจิตส านึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่ของตน 
ในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนท่ีตนอยู่ 
  ข. ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรท่ีเป็นปัญหาของชุมชน มีสาเหตุอย่างไรและ
จะจัดล าดับ ความส าคัญของปัญหาเปูาหมายอย่างไรและควรท่ีจะจัดการกับปัญหาใดก่อนหลัง 
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  ค. ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานว่าจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไร  
จะแบ่งงานกันอย่างไร ใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด จะจัดหางบประมาณมาจากท่ีใด และใครจะ
เป็นผู้ดูแลรักษา 
  ง. ร่วมด าเนินงาน ประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ  
เต็มก าลังความรู้ความสามารถของตนเอง 
  ฉ. ร่วมกันติดตามประเมินผล ตลอดเวลาท่ีทางานร่วมกันประชาชนจะต้อง
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานหรือ
ภารกิจดังกล่าว สามารถส าเร็จลุล่วงตามเปูาหมาย 
  ช. ร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนแล้ว
ย่อมท่ีจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอาจไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในรูปของเงิน วัตถุส่ิงของ แต่อาจเป็น
ความสุขสบายความพอใจในสภาพของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้ 
 (4) รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ ฟอร์นารอฟฟ์ (Fornaroff, 1980, p. 104) 
ได้กล่าวว่า กระบวนการมีส่วนร่วมมีข้ันตอนการมีส่วนร่วมดังนี้ 
                   ก. การมีส่วนร่วมการวางแผน รวมถึงการตัดสินใจในการก าหนดเปูาหมาย 
กลวิธี ทรัพยากรท่ีต้องใช้ตลอดจนการติดตามประเมินผล 
 ข. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 ค. การมีส่วนร่วมในการใช้บริการจากโครงการ  
 ง. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน ์
 (5) รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 
1977, pp. 40-42) ระบุรูปแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีส่วนร่วมออกเป็น  4 ขั้นตอน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ก. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (decision making) เป็นการมีส่วนร่วมท่ี 
ประกอบด้วยการริเริ่มตัดสินใจ การด าเนินการตัดสินใจและการตัดสินใจปฏิบัติการ 
 ข. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (implementation) เป็นการมีส่วนร่วม
ท่ีประกอบด้วยการสนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหารและการประสานความร่วมมือ การให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุน 
 ค. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (benefits) เป็นการมีส่วนร่วมท่ีมาจากผล
ของการปฏิบัติงาน ผู้น ามีการพิจารณาร่วมกับสมาชิกในการกระจายผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น  
ซึ่งประกอบด้วย ผลประโยชน์ท้ังทางด้านบวกและลบ  
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  ง. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (evaluation) ผู้มีส่วนร่วมด าเนินการร่วมกัน 
เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ จากการสังเกตในการแสดงความคิดเห็น เพื่อน ามาประกอบการ
ประเมินผลของการปฏิบัติงาน ท้ังในลักษณะของการประเมินตนเอง ประเมินผู้อื่นและประเมินองค์กร 
  (6) รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ มาชดา (Machda, 1982, pp. 15-33) 
ได้สรุปรูปแบบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 3 รูปแบบดังนี้ 
 ก. การมีส่วนร่วมแบบแข่งขัน หมายถึง การท่ีบุคคลเข้ามามีส่วนร่วม โดย
การริเริ่มและติดตามในกระบวนการก าหนดความต้องการ การด าเนินงานรวมทั้งให้ความสนใจใน
ผลการพัฒนา  
 ข. การมีส่วนร่วมแบบไม่แข่งขัน หมายถึง การที่บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนา โดยไม่ค านึงถึงการก าหนดนโยบายและผลของกิจกรรมนั้น 
 ค. การมีส่วนร่วมแบบเฉ่ือยชา หมายถึง การที่บุคคลเข้าร่วมโดยจ ายอม โดย
สภาพแวดล้อม หรือธรรมชาติ การมีส่วนร่วมเช่นนี้จะมีการแปรเปล่ียนตามสภาพแวดล้อม 
           (7) รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ ซาชกิน (Sashkin, 1982, pp. 110-113) 
ได้เสนอรูปแบบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 4 ประการ ดังนี้  
 ก. การมีส่วนร่วมในการต้ังเปูาหมาย (participation in goal setting) หมายถึง   
การท่ีผู้น าให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการก าหนดเปูาหมายของงาน กระตุ้นให้ทุกคนเกิดความพยายามใน
การท างานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายนั้น 
 ข. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (participation in decision making) หมายถึง  
การท่ีผู้น าให้สมาชิกร่วมปรึกษาหารือ ร่วมในการรับผิดชอบ ร่วมในการตัดสินใจตลอดจนร่วมใน
การตรวจสอบและประเมินผลทางเลือกของการตัดสินใจ 
 ค. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (participation in problem solving) หมายถึง 
การท่ีผู้น าให้สมาชิกร่วมกันวิเคราะห์หาเหตุและผลของปัญหา ร่วมพัฒนาแนวคิดในการท างาน  
เสนอความคิดการพัฒนาและการปรับปรุงงาน 
 ง. การมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลง (participation in change) หมายถึง 
หลังจากมีส่วนร่วมในการหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาแล้ว ผู้น าจึงให้สมาชิกร่วมเข้าสู่กระบวนการน ามา
ซึ่งการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอาจเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของการพัฒนา
องค์กร  
 (8) รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ ไวท์ (White, 1999, p. 5) การบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมมี 4 ประเภท คือ 
 ก. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 ข. การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา 
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 ค. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการด าเนินงาน 
 ง. การมีส่วนร่วมในการประเมนิผล  
 จากการศึกษาแนวคิด ความส าคัญองค์ประกอบและรูปแบบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ท่ีกล่าวมานี้จึงสรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารงานท่ีมีลักษณะท่ีให้ความส าคัญกับ
ผู้ตามและกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จ าแนกรูปแบบได้หลายลักษณะโดยสามารถน าไป
ปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร โดยมีหลักการส าคัญคือผู้น าจะกระจายอ านาจให้
สมาชิกในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการคิดร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบ
ในผลท่ีเกิดขึ้นจากการท างานและร่วมในการประเมินผล รวมไปถึงการร่วมกันสร้างนวัตกรรมใหม่
เพื่อน า ไปสู่ความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรและเป็นรูปแบบการบริหารที่ประสานความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้น ากับผู้ตามหรือระหว่างบุคลากรกับองค์กรในลักษณะเช่ือมโยงการปฏิบัติงานของบุคคลใน
องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ และยังช่วยให้บุคลากรได้พบปะกันตาภาระหน้าท่ี ซึ่งน าไปสู่การแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและประสบการณ์อันเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในการพัฒนาองค์กร 
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ตาราง 2  สรุปแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากนักทฤษฎี นักวิชาการและนักการศึกษา 
 

ข้อ 
แนวคิดการบริหารแบบมีส่วน

ร่วม 

โก
วิท

ย์ 
พว

งง
าม

 (2
54

5)
 

 อ
คิน

 รพ
ีพัฒ

น์ 
(25

47
) 

อร
ทัย

 ก
๊กผ

ล 
 (2

55
2)

 

Co
he

n a
nd

 U
ph

off
 (1

97
7 )

 

Fo
rn

ar
of

f (
19

80
)  

Sa
sh

kin
 (1

98
2)

 

W
hit

e 
(19

99
) 

คว
าม

ถี่ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(decision making) 

       4 

2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
(implementation) 

       5 

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
(benefits) 

       4 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
(evaluation) 

       5 

5. การมีส่วนร่วมในการต้ังเปูาหมาย 
(participation in goal 
setting) 

       1 

6. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
(participation in problem 
solving) 

       4 

7. การมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลง 
(participation in change) 

       1 

8. การมีส่วนร่วมเสียสละใน 
การพัฒนา 

       1 

9. การมีส่วนร่วมในวางแผน         3 

10. การมีส่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์ 

       1 
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 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้มีนักวิชาการหลายๆ ท่านก าหนดองค์ประกอบ
ท่ีแตกต่างกัน จากการสังเคราะห์องค์ประกอบท้ังหมดจ านวน 10 องค์ประกอบ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การเลือก
องค์ประกอบท่ีมีความถี่ต้ังแต่ 4 ขึ้นไป ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
น ามาสร้างเป็นตามแปรตามส าหรับใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานของสถานศึกษาตามแนวคิดของ โกวิทย์ พวงงาม (2545, หน้า 8); 
อคิน รพีพัฒน์ (2547, หน้า 49); อรทัย ก๊กผล (2552, หน้า 17-19); โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen & 
Uphoff, 1980, pp. 219-222); ฟอร์นารอฟฟ์ (Fornaroff, 1980, p. 104); ซาชกิน (Sashkin, 1982, 
pp. 110-113); ไวท์ (White, 1999, p. 5) ได้แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม 5 ด้าน ดังนี้ 
 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
   โคเฮน และอัพฮอฟ์ฟ (Cohen & Uphoff, 1977, p. 6) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ เป็นการ ที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหาความต้องการจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาน าไปสู่การคิดริเริ่มโครงการ การเลือกท าโครงการ งาน และกิจกรรมส่วนใดบ้าง 
การด าเนินงานในโครงการงาน กิจกรรมใดก่อนหลัง รวมถึงการร่วมตัดสินใจในขณะท่ีมีการด าเนิน
โครงการงานกิจกรรมนั้น 
  ฮู และยูนิเซฟ (Who & Unicef, 1978, pp. 41-49) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาจัดล าดับ
ความส าคัญต้ังเปูาหมาย ก าหนดการใช้ทรัพยากร ก าหนดวิธีติดตามประเมินผลและปัญหาส าคัญ                
คือต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง 
 ฟอร์นารอฟฟ์ (Fornaroff, 1980, p. 104) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
เป็นการมีส่วนร่วมการวางแผน รวมถึงการการก าหนดเปูาหมาย กลวิธี ทรัพยากรท่ี ต้องใช้ตลอดจน
การติดตามประเมินผล 
 ซาชกิน (Sashkin, 1982, pp. 110-113) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เป็นการท่ีผู้น า ให้สมาชิกร่วมปรึกษาหารือ ก าหนดเปูาหมายของงาน ร่วมในการรับผิดชอบ ร่วมใน
การตัดสินใจตลอดจนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลทางเลือกของการตัดสินใจ    
 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท่ีกล่าวมาท้ังหมดจึงสรุปได้ว่า การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึงการท่ีบุคลากรได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่วมประชุมปรึกษาหารือ 
โดยให้มีส่วนร่วมตัดสินใจในการวางแผนและร่วมตัดสินใจในการก าหนดเปูาหมายของการท างาน 
 2) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
 โกวิทย์ พวงงาม (2545, หน้า 8) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา การมีส่วนร่วม
ในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น กล่าวคือ ถ้าหากชาวชนบทยังไม่สามารถ
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ทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา ในท้องถิ่นของตนเป็นอย่างดีแล้วการด าเนินงาน
ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่นย่อมไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่เข้าใจและมองไม่เห็นถึง
ความส าคัญของการด าเนินงานเหล่านั้น  
 อคิน รพีพัฒน์ (2547, หน้า 49) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเป็น
การมีส่วนร่วมในการก าหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนหาแนวทางแก้ไข  
 อรทัย ก๊กผล (2552, หน้า 17-19) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเป็น
การร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรท่ีเป็นปัญหาของชุมชน มีสาเหตุอย่างไรและจะจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาเปูาหมายอย่างไร และควรท่ีจะจัดการกับปัญหาใดก่อนหลัง 
 ซาชกิน (Sashkin, 1982,  pp. 110-113) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเป็น
การท่ีผู้น าให้สมาชิกร่วมกันวิเคราะห์หาเหตุและผลของปัญหา ร่วมพัฒนาแนวคิดในการท างาน  
เสนอความคิดการพัฒนาและการปรับปรุงงาน 
 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาท่ีกล่าวมาท้ังหมดจึงสรุปได้ว่า การมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หมายถึง การท่ีบุคลากรได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญญาตลอดจนหาแนวทางแก้ไข การพัฒนาแนวคิดในการท างานและการปรับปรุงงาน 
 3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
 โกวิทย์ พวงงาม (2545, หน้า 8) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินการมีลักษณะ
การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมี ฐานะยากจน แต่ก็มี
แรงงานของตนท่ีสามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงาน จะท าให้ชาวชนบทสามารถ             
คิดต้นทุนด าเนินงานได้ด้วยตนเอง ท าให้ได้เรียนรู้การด าเนิน กิจกรรมอย่างใกล้ชิด 
 อคิน รพีพัฒน์ (2547, หน้า 49) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินการเป็น
การมีส่วนร่วมการปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 
 อรทัย ก๊กผล (2552, หน้า 17–19) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินการมีลักษณะ
เป็นการร่วมด าเนินงาน ซึ่งประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เต็มก าลังความสามรถ
ของตัวเอง 
 โคเฮน และอัพฮอฟ์ฟ (Cohen & Uphoff, 1977, p. 6) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการเป็นการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ มีส่วนร่วม ท้ังด้านงบประมาณ 
แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ให้กับโครงการ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานมีส่วนร่วม ประสานงาน ความต้ังใจ
ตอบสนองในเชิงบวก การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขท่ีก าหนดส่งผลให้โครงการท่ีได้
ด าเนินการประสบความส าเร็จ รวมถึงการมีส่วนร่วม ท้ังแบบช่ัวคราว และแบบถาวร การมีส่วนร่วม
ท้ังแบบรายบุคคล และแบบเป็นกลุ่ม ส่งผลให้บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น การมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการนั้น อาจท าได้หลายรูปแบบ อาทิ การให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน 
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การเข้าร่วมเป็นสมาชิก การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา อีกท้ังในการมีส่วนร่วมต้อง
ครอบคลุมถึงบุคคลทุกกลุ่ม ค านึงถึงความเป็นธรรมระหว่างเพศ อายุ เช้ือชาติ และศาสนา 
 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานท่ีกล่าวมาท้ังหมด จึงสรุปได้ว่า 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน หมายถึง การที่บุคลากรได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนใน
ด้านทรัพยากร งบประมาณ แรงงาน บุคลากร สถานท่ี ในการด าเนินงาน โครงการงาน กิจกรรมของ
สถานศึกษาและตั้งใจในการให้การสนับสนุนการด าเนินงานด้วยความเต็มใจ มีความตระหนัก  
ความผูกพันกับโครงการงานหรือกิจกรรมของสถานศึกษา 
 4) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  
 อรทัย ก๊กผล (2552, หน้า 17-19) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ เป็นการท่ี
ประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนแล้วย่อมท่ีจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอาจไม่
จ าเป็นจะต้องอยู่ในรูปของเงิน วัตถุส่ิงของ แต่อาจเป็นความสุขสบายความพอใจในสภาพของ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้ 
 โคเฮน และอัพฮอฟ์ฟ (Cohen & Uphoff, 1977, p. 6) กล่าวว่าการมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น ท้ังในทางบวกและทางลบ ผลประโยชน์ทางบวก ได้แก่ ผลประโยชน์ด้านวัตถุ 
เช่นการมีรายได้และทรัพย์สินเพิ่มข้ึนมั่นคงขึ้น ผลประโยชน์ทางด้านสังคม ได้แก่ การได้รับการศึกษา 
การได้รับการบริการทางสังคมและสวัสดิการต่างๆ ผลประโยชน์ด้านส่วนบุคคล ได้แก่ การได้รับ
การนับถือ การได้รับการยอมรับ ได้รับอ านาจ ความมีประสิทธิภาพในตนเอง ผลประโยชน์ทางลบ 
ได้แก่ การมีหนี้สินเพิ่ม มีความแตกแยกในสังคม ความแตกแยกในกลุ่ม ความรู้สึกของบุคคลท่ี
รู้สึกว่าไร้อ านาจ ไร้ศักด์ิศรี ไร้ความยุติธรรม 
 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ท่ีกล่าวมาท้ังหมดจึงสรุปได้ว่า การมี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์ หมายถึง การท่ีบุคลากรได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการได้รับผล ท่ีเกิดขึ้นจาก
การด าเนินงานของโครงการ งาน กิจกรรมของสถานศึกษา ท้ังในด้านบวกและในด้านลบ ด้านบวก ได้แก่ 
การได้รับการสนับสนุนด้านสวัสดิการ การยกย่องชมเชย เป็นต้น ด้านลบ ได้แก่ เมื่อการด าเนินงาน  
มีการเกิดข้อผิดพลาดจากการบริหารงาน ทุกฝุายให้การยอมรับพร้อมช่วยกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
 5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล       
 โกวิทย์ พวงงาม (2545, หน้า 8) กล่าวว่ามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมิน 
ผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมแล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบ
ด้วยตนเองว่า งานท่ีท าไปนั้นได้รับผลดี ได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างใด การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกัน
ในโอกาสต่อไป จึงอาจจะประสบความยากล าบาก 
 อรทัย ก๊กผล (2552, หน้า 17-19) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมในการประเมินผลเป็น
การร่วมกัน ติดตามประเมินผล ตลอดเวลาท่ีท างานร่วมกันประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
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ถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานหรือภารกิจดังกล่าวสามารถ
ส าเร็จลุล่วงตามเปูาหมาย 
 โคเฮน และอัพฮอฟ์ฟ (Cohen & Uphoff, 1977, p. 6) กล่าวว่าการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล เป็นเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินโครงการอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ท่ีเป็นทางการ ได้แก่ การร่วมประชุม เพื่อทบทวน และประเมินผลการด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาการเข้าร่วมเป็นคณะท างาน
วิจัยประเมินผลโครงการ ไม่เป็นทางการ ได้แก่ การประชุมกลุ่มย่อยอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการด าเนินงานโครงการ น าผลการประเมินโครงการมาใช้ในการพิจารณา
ร่วมกันเพื่อจัดท าโครงการ งาน กิจกรรมในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการประเมินผลท่ีกล่าวมาท้ังหมด จึงสรุปได้ว่า การมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล หมายถึง การที่บุคลากรได้มีส่วนเกี ่ยวข้องกับการนิเทศ ติดตาม สรุป
รายงานผลการเสนอแนะแนวทางด าเนินการของโครงการ งาน กิจกรรม เมื่อส้ินสุดการด าเนินงานได้มี
การด าเนินการรายงาน เผยแพร่ให้บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาได้รับรู้ เพื่อน าผลไปพัฒนา
กระบวนการท างาน 
  2.2.4 การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
ก าหนดให้มี เปูาหมายการจัดการเรียนการสอนและการปฏิรูประบบการบริหารจัดการจัดการศึกษา 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2556, หน้า 6-7) ดังนี้ 
 1) การยึดสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ (school–based decision 
making) มุ่งเน้นให้สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจ โดยยึดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2) การมีส่วนร่วม (participation) สาธารณชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา รับผิดชอบร่วมกัน ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมก ากับ ติดตาม ดูแล 
 3) การกระจายอ านาจ (decentralization) การกระจายอ านาจด้านการบริหารจัด
การศึกษา ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป ให้คณะกรรมการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 

 4) ภารกิจท่ีตรวจสอบได้ (accountability ) การก าหนดหน้าท่ีการก าหนด
ความรับผิดชอบภารกิจของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาของชุมชนท่ีชัดเจน สามารถท่ีจะ
ตรวจสอบความส าเร็จเพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาได้ 
       รวมท้ังแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2545-2559 ได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมเน้น
การสนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมท้ังการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนทางการศึกษาด้วยการให้ทุกส่วนของสังคม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้การศึกษามี
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คุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้
หลากหลายอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ต่อไป สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติท่ีเป็นกฎแม่บท
ในการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีก าหนดว่า ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคลากร ครอบครัว ชุมชน  
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้ังถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น     
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา
เป็นกระบวนการท่ีสถานศึกษาต้องเข้าไปท าการจัดการ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายได้มีส่วนร่วมใน
การการพัฒนากิจกรรมด้านต่างๆ ของสถานศึกษา โดยยึดหลักให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดและตัดสินใจในกิจกรรมของสถานศึกษา    
 การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานของสถานศึกษา  
 สถานศึกษามีผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู และรับผิดชอบ
การบริหารงานของสถานศึกษา ท่ีมีโครงสร้างการบริหารงานตามกฎหมายท่ีมีขอบข่ายภารกิจท่ี
ก าหนด ซึ่งครอบคลุมขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษาท้ังด้านการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคล และการบริหารทั่วไป (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน,  
2550, หน้า 1) โดยให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันท าหน้าท่ีก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษาดังต่อไปนี้  
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ภาพ 1  ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน 
 

 

ขอบข่ายและกิจการบริหารสถานศึกษา 

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล 

1. การพัฒนาหลักสูตร 
    สถานศึกษา  
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
3. การวัดผลประเมินผลและ   
    เทียบโอนผลการเรียน 

4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา 
5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 
    เทคโนโลยี  
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพัฒนาระบบการประกัน 
    คุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การส่งเสริมความรู้ด้าน  
      วิชาการแก่ชุมชน 
11. การประสานความร่วมมือใน 
      การพัฒนาวิชาการกับ        
      สถานศึกษาอ่ืน  
12. การส่งเสริมและสนับสนุน 

 

1. การจัดท าและเสนอ 
    งบประมาณ  
2. การจัดสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบ  ติดตาม  
    ประเมินผลและรายงาน 
    ผลการใช้เงินและผล 
    การด าเนินงาน  
4. การระดมทรัพยากรและ 
    การลงทุนเพ่ือการศึกษา  
5. การบริหารการเงิน 
6. การบริหารบัญชี  
7. การบริหารพัสดุและ  
    สินทรัพย ์

1. การวางแผนอัตราก าลังและ 
    ก าหนดต าแหน่ง  
2. การสรรหาและการบรรจุ    
    แตง่ตั้ง  
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
    ในการปฏิบัติราชการ  
4. วินัยและการรักษาวินัย  
5. การออกจากราชการ 

1.การด าเนินงานธุรการ 
2.งานเลขานุการคณะกรรมการ 
   สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.งานพัฒนาระบบและเครือข่าย 
   ข้อมูลสารสนเทศ 
4. การประสานและพัฒนาเครือข่าย 
    การศึกษา 
5. การจัดระบบการบริหารและ 
    พัฒนาองค์กร 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. การส่งเสริมสนับสนุนด้วย  
    วิชาการ 
8. การดูแลอาคารสถานทีแ่ละ 
    สภาพแวดล้อม 
9. การจัดท าส ามะโนผู้ เรียน 
10. การรับนักเรียน 
11. การส่งเสริมและประสานงาน 
      การศึกษาในระบบนอกระบบ 
      และตามอัธยาศัย 
12. การระดมทรัพยากรเพ่ือ 
      การศึกษา 
13. งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
14. การประชาสัมพันธ์งาน 
      การศึกษา 
15. การส่งเสริมสนับสนุนและ     
      ประสานงานการศึกษาของ 
      บุคคลชุมชนองค์กร หน่วยงาน 
      และสถาบัน สังคมอ่ืนที่จัด 
      การศึกษา 
16. งานประสานราชการกับเขต พ้ืนที่ 
      การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน  
17. การจัดระบบการควบคุมใน 
      หนว่ยงาน 
18. งานบริการสาธารณะ 
19. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 
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 1) การบริหารงานวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 34) มีขอบข่ายและ
ภารกิจ ดังนี้  
    (1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีแนวทางการปฏิบัติ คือ  
      ก. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาการ  
 ข. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา 

 ค. ท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ท่ีก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษา 
 ง. น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ 
 จ. นิเทศการใช้หลักสูตร 
  ฉ. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 ช. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม  
   (2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีแนวทางการปฏิบัติ คือ 
    ก. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้  
 ข. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ 

  ค. ให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ 
  ง. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม  
 (3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน มีแนวทางการปฏิบัติ คือ  
  ก. ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
 ข. ให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้  
  ค. ให้ครูด าเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน เน้นการประเมิน
ตามสภาพจริง 
 ง. ให้มีการเทียบโอนความรู้  ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจาก
สถานศึกษา 
 (4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ คือ 
  ก. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย การบริหารการจัดการและพัฒนาคุณภาพ 
 ข. ส่งเสริมให้ครูศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
 ค. ประสานความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่
ผลงานการวิจัย 
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 (5) การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ คือ  
  ก. ศึกษาวิเคราะห์ ความจ าเป็นในการใช้ส่ือและเทคโนโลยี  
 ข. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาส่ือ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 ค. หาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
 ง. ประสานความร่วมมือในการผลิตจัดหา พัฒนาและการใช้ส่ือ  
 จ. การประเมินผลการพัฒนาการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี   
  6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ มีแนวทางการปฏิบัติ คือ 

 ก. ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ 
                             ข. จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ ครู สถานศึกษาอื่น 
 ค. จัดต้ังและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ รวมท้ังพฒันาให้เกิดองค์ความรู้  
 ง. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  
 7) การนิเทศการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ คือ 

  ก. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา  
 ข. ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน 
 ค. ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
 ง. ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและงานวิชาการ 
 จ. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์ การจัดระบบนิเทศการศึกษา 

 8) การแนะแนวการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ คือ  
 ก. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา 
 ข. ด าเนินการแนะแนวการศึกษา   
 ค. ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษา 
  ง. ประสานความร่วมมือ และแลกเปล่ียนเรียนรู้  และประสบการณ์ ด้านการ
แนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา 

 9) การพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ  
ดังนี้ คือ 
 ก. จัดระบบโครงสร้างองค์กร 
 ข. ก าหนดเกณฑ์การประเมินเปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
 ค. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 ง. ด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายใน   
 จ. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น 
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 ฉ. ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ช. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

 (10) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน มีแนวทางการปฏิบัติ คือ  
  ก. การศึกษาส ารวจความต้องการ  
  ข. จัดให้ความรู้เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะทางวิชาการ      
 ค. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วม 
 ง. ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล  
 (11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอื่น
มีแนวทางการปฏิบัติ คือ  
 ก. ประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการ 
 ข. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ  
  12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ คือ  
  ก. ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมท้ังความต้องการในการได้รับ
การสนับสนุนด้านต่างๆ  
 ข. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
  ค. จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของ ครอบครัว องค์กร  
 2) การบริหารงบประมาณ 
  ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหาร  
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายได้ จากการบริการจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิด
คุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียนมีขอบข่าย และภารกิจ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 39-50)  
  (1) การจัดท าและเสนอของบประมาณ มีแนวทางการปฏิบัติ คือ 
 ก. วิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
       ข. จัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
       ค. วิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ  
  (2) การจัดสรรงบประมาณ มีแนวทางการปฏิบัติ คือ 
 ก. การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
 ข. การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
  ค. การโอนเงินงบประมาณ  
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  (3) การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน  และผล
การด าเนินงานมีแนวทางการปฏิบัติ คือ    
  ก. ตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
 ข. ประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  
  (4) การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ คือ 
  ก. การจัดการทรัพยากร  
  ข. การระดมทรัพยากร 
  ค. การจัดหารายได้และผลประโยชน์  
  ง. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
  จ. กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา  
  (5) การบริหารการเงิน มีแนวทางการปฏิบัติ คือ 
  ก. การเบิกเงินจากคลัง 
  ข. การรับเงิน  
  ค. การเก็บรักษาเงิน 
  ง. การจ่ายเงิน 
 จ. การน าส่งเงิน 
  ฉ. การกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี   
  (6) การบริหารบัญชี มีแนวทางการปฏิบัติ คือ 
  ก. การจัดท าบัญชีการเงิน 
  ข. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
  ค. การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน  
 (7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ มีแนวทางการปฏิบัติ คือ 
  ก. จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
  ข. การจัดหาพัสดุ  
  ค. ก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
  ง. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ   
    3) การบริหารงานบุคคล 
    การด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้
กฎหมายระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนามีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ
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ก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญมีขอบเขตและ
ภารกิจดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 51)  
 (1) การวิเคราะห์วางแผนอัตราก าลัง และก าหนดต าแหน่ง   
 (2) การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง มีแนวทางปฏิบัติ คือ    
      ก. ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีได้รับมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา  
      ข. การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
     ค. การแต่งต้ังย้ายโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ง. การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
 จ. การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง  
 (3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีแนวทางปฏิบัติคือ    
     ก. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ข. การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ค. การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
  ง. การด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน 
  จ. เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น 
  ฉ. งานทะเบียนประวัติ  
  ช. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  ซ. การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
  ฌ. งานขอหนังสือรับรองงานขออนุญาติให้ข้าราชการไปต่างประเทศงาน
ขออนุญาตลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพการลาศึกษาต่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ได้รับ
เงินวิทยพัฒน์ และการจัดสวัสดิการ ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
เกี่ยวข้อง  
 4) วินัยและการรักษาวินัย มีแนวทางปฏิบัติคือ   
 ก. กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
 ข. กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
 ค. การอุทธรณ์ 
 ง. การร้องทุกข์  
 จ. การเสริมสร้างและปูองกันการกระท าผิดวินัย  
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 5) การออกจากราชการ มีแนวทางปฏิบัติคือ    
 ก. การลาออกจากราชการ 
  ข. การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือไม่
ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

  ค. การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป 
  ง. การให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
  จ. การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
  ฉ. กรณีมีมลทินมัวหมอง 
  ช. กรณีได้รับโทษจ าคุกโดยค าส่ังของศาลหรือรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด
ให้จ าคุกในความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 จากการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสรุปได้ว่า ให้การด าเนินงานบุคคลถูกต้อง
รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ช่วยส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีจิตส านึกใน
การปฏิบัติภารกิจท่ีรับผิดชอบให้เกิดผลรวดเร็วตามหลักการบริหารและมุ่งผลสัมฤทธิ์รวมท้ังให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมี
มาตรฐานแห่งวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 4) การบริหารงานบริหารทั่วไป 
 การจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบมุ่งพัฒนาสถานศึกษา
ให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี อย่างเหมาะสมส่งเสริมในการบริหารและจัดการการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามหลักการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคลชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง มีขอบข่ายและภารกิจดังนี้   
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 64-72)  
 (1) การด าเนินงานธุรการ มีแนวทางปฏิบัติ คือ   
 ก. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาระเบียบกฎหมายแนวปฏิบัติ
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ข. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ 
 ค. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้ความรู้ . 
 ง. จัดหา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการ 
 จ. ด าเนินการงานธุรการตามระบบท่ีก าหนดไว้  
 ฉ. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงงานธุรการให้มปีระสิทธิภาพ  
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 (2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีแนวทางปฏิบัติ คือ   
  ก. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะหข้อมูล 
 ข. สนับสนุนข้อมูลรับทราบหรือด าเนินการ 
 ค. ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ง. จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุม  
 จ. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาตส่ังการ  
 (3) การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศมีแนวทางปฏิบัติ คือ การประชาสัมพันธ์    
 ก. ส ารวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 ข. จัดท าทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 ค. จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา 
 ง. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
 จ. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น 
 ฉ. น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการบริการและ
การประชาสัมพันธ์ 
 ช. ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 (4) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษามีแนวทางปฏิบัติ คือ    
 ก. จัดให้มีระบบการประสานงานและเครือข่ายการศึกษา 
 ข. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
 ค. ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษา 
 ง. เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษา 
 จ. ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง  
เครือข่ายการศึกษา 
 ฉ. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษา  
 (5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรมีแนวทางปฏิบัติ คือ    
 ก. ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างภารกิจการด าเนินงานปริมาณคุณภาพ  
 ข. วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้าง 

 ค. น าเสนอคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาให้เห็นความชอบ 

 ง. ประกาศและประชาสัมพันธ์  ให้ส่วนราชการตลอดจนประชาชนทราบ 
 จ. ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้าง 

 ฉ. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 

 ช. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 
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 ซ. ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง 

 ฌ. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะเจตคติ   
 ญ. ก าหนดเปูาหมายผลลิตผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

 ฎ. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ฏ. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร  
 (6) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีแนวทางปฏิบัติ  คือ    
 ก. ส ารวจข้อมูลด้านเทคโนโลยี   
 ข. วางแผนก าหนดนโยบายและแนวทางการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี  
 ค. ระดมจัดหาเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในงานด้านต่างๆ   
 ง. สนับสนุนให้บุคลากรน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 จ. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ   
 ฉ. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและการพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยี  
 ช. ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 (7) การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารท่ัวไปมี
แนวทางปฏิบัติ คือ    
 ก. ส ารวจปัญหาความต้องการจ าเป็นของด้านวิชาการงบประมาณบุคลากร 
 ข. จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 
 ค. จัดหาส่ือวัสดุอุปกรณ์  เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
 ง. ติดตามประเมินผลการสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 
 จ. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การสนับสนุน  
 (8) การบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม มีแนวทางปฏิบัติ คือ   
 ก. ก าหนดแนวทางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อม 
 ข. บ ารุงดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  
 ค. ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  
 ง. สรุปประเมินผลและรายงานการใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
 (9) การจัดท าส ามะโนผู้เรียน มีแนวทางปฏิบัติ คือ     
 ก. ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจข้อมูล 
 ข. จัดท าส ามะโนผู้เรียนท่ี จะเข้ารับบริการทางการศึกษา 
 ค. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการส ามะโนผู้เรียน 
 ง. เสนอข้อมูลสารสนเทศการท าส ามะโนผู้เรียน  
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 (10) การรับนักเรียน มีแนวทางปฏิบัติ คือ  
 ก. ให้สถานศึกษาประสานงานการด าเนินการแบ่งเขตพื้นท่ี  
 ข. ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา 
 ค. ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนท่ีก าหนด 
 ง. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ชุมชนในการติดตามช่วยเหลือ 
 จ. ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียน  
 (11) การส่งเสริมและและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย มีแนวทางปฏิบัติ คือ     
 ก. ส ารวจความต้องการในการรับบริการการศึกษา 
 ข. ก าหนดแนวทางและความเช่ือมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษา 
 ค. ด าเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือท้ัง 3 รูปแบบ 
 ง. ประสานเช่ือมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุน  
 จ. ติดตามประเมินผลการส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษา 
 (12) การส่งเสริมกิจการนักเรียน มีแนวทางปฏิบัติ คือ     
 ก. วางแผนก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน 
 ข. ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน 
 ค. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์  
 ง. สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข  
 (13) การประชาสัมพันธ์ มีแนวทางปฏิบัติ คือ    
 ก. ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล 
 ข. วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา 
 ค. จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์  
 ง. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ให้มีความรู้  
 จ. สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ 
 ฉ. ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์   
 (14) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
และหน่วยงานอื่น มีแนวทางปฏิบัติ คือ     
 ก. ก าหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน 
 ข. ให้ค าปรึกษาแนะน า ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ  
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 (15) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน มีแนวทางปฏิบัติ คือ   
 ก. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาตามโครงสร้าง 
 ข. วิเคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินงาน 
 ค. ก าหนดมาตรการในการปูองกันความเส่ียง 
 ง. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
 จ. ให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝุายน ามาตรการปูองกันความเส่ียง 
 ฉ. ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการ  
 ช. ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายในตามมาตรการ 
 ซ. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน  
 การบริหารตามภารกิจของสถานศึกษา ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปนั้นเป็นภาระงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ท่ีจะต้องท่ีให้ส าคัญอย่างยิ่งเพราะการบริหารงานตามแนวปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 และปรับปรุง พ.ศ. 2551) ได้มีข้อก าหนด
ให้มีกระจายอ านาจการบริหาร และการตัดสินใจจากเขตพื้นท่ีการศึกษาไปให้สถานศึกษาโดยตรง  
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ แนวคิด หลักการ โดยเปิดโอกาสให้ครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาท้ัง 5 ข้ันตอน ตามบทบาท
หน้าท่ีท่ีได้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ความพึงพอใจและความมีคุณภาพของงานท่ีปฏิบัติ และเกิดประสิทธิผล
บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ด้ังนี้  
 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
           การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นการท่ีครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่วมประชุมปรึกษาหารือ 
โดยให้มีส่วนร่วมตัดสินใจในการวางแผน และร่วมตัดสินใจในการก าหนดเปูาหมายของการท างาน     
การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการท่ีควรปฏิบัติเพื่อการยอมรับของทุกคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะ
เป็นระยะเริ่มแรกในช่วงของกิจกรรม และในการด าเนินกิจกรรมตลอดถึงการท าแผนพัฒนาหลักสูตร  
แผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา แผนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แผนพัฒนา
เครือข่ายทางการศึกษา แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
แผนพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม แผนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี แผนการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน การเสนอของบประมาณและการจัดท างบประมาณสถานศึกษา เพื่อให้
เกิดการรับรู้และเกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน จากการท่ีร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
สถานศึกษา  
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 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเป็นการท่ีครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญญา ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขในการพัฒนาแนวคิดในการท างาน และการปรับปรุงงาน
ในการใช้หลักสูตร การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
การพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน การเสนอของบประมาณและการจัดท างบประมาณสถานศึกษา และการแก้ปัญหา
ในการจัดการเรียนการสอน  
 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
           การมีส่วนร่วมในการด าเนินการเป็นการท่ีครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนในด้าน 
ทรัพยากร งบประมาณ แรงงาน บุคลากร สถานท่ี สนับสนุนด้วยความเต็มใจ มีความตระหนัก ความผูกพัน 
ในการด าเนินงานของสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การสรรหา แต่งต้ัง พัฒนา ข้าราชการครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษา การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา การพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน การเสนอ
ของบประมาณและจัดท างบประมาณสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
   การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
            การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์เป็นการท่ีครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการได้รับรับผลท่ีเกิดขึ้นจาก
การด าเนินงานของโครงการ งาน กิจกรรมของสถานศึกษา การได้รับการสนับสนุนด้านสวัสดิการ 
ข้อต าหนิ ข้อเสนอแนะในผลท่ีเกิดจากการด าเนินงาน การยกย่อง ชมเชย การพัฒนาตนเองจาก
การเรียนรู้ การได้รับความก้าวหน้า ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสวัสดิภาพในการท างาน   
เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลเป็นการท่ีครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนิเทศ ติดตาม สรุป
รายงานผล การด าเนินการของโครงการ งาน กิจกรรม เมื่อส้ินสุดการด าเนินงาน ได้มีการด าเนิน               
การรายงาน เผยแพร่ให้บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาได้รับรู้เพื่อน าผลไปพัฒนากระบวนการท างาน  
การมีส่วนร่วมในการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินกิจกรรม การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของสถานศึกษา การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา การบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และ
สภาพ แวดล้อม การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน               



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

59 

การด าเนินงานด้านงบประมาณของสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ตามท่ีได้ต้ังไว้        
 

2.3 ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ 
 
 ช่วงต้น 1900 Taylor (เทย์เลอร์; อ้างถึงใน แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์, 2548, หน้า 61-79) เริ่มท าการศึกษา
เกี่ยวกับหลักการจัดการทางวิทยาศาสตร์  เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้องค์กรมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น ในปี 1920 การทดลองท่ี Hawthorne พบว่า คนงานตอบสนองในทางบวกระหว่างบุคคล 
ท่ีเกิดขึ้นมาจากการท่ีคนมาท างานร่วมกันโดยก่อรูปไม่เป็นทางการ การให้รางวัลและลงโทษเป็น
ตัวกระตุ้นให้สมาชิกท างานได้ดีท่ีสุด การมีส่วนร่วมของสมาชิกจะมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงาน 
และความก้าวหน้าขององค์กร คนงานเริ่มท่ีจะถูกมองว่าเป็นคนจริงมากกว่าเครื่องมือท่ีถูกน ามาใช้งาน
เพื่อตอบสนองค าส่ังขององค์กร ในปี 1950 แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960, pp. 33-48; อ้างถึงใน
อารีรัตน์ หิรัญโร, 2532, หน้า 37-38) ได้น าเสนอสมมุติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของคนในองค์กรไว้  
2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎี x และทฤษฎี y ซึ่งท้ังสองทฤษฎีมีความแตกต่างกันระหว่างมุมมอง มุมมองเชิงลบ
เป็นของคนท่ีจะต้องมีการถูกควบคุม และมุมมองเชิงบวกเป็นของคนท่ีมีความรับผิดชอบควบคุมและ
ส่ังงานด้วยตนเอง เมื่อมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมแสดงให้เห็นว่าได้เกิดแนวคิดการบริหารท่ีมีการเริ่ม
ให้ความส าคัญกับผู้ตามมากขึ้น    
    กรีนลิฟ (Greenleaf, 2553, หน้า 30-35) เกิดแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ขึ้นมา
ในช่วง 1969-1970 เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในสถานศึกษาในสหรัฐอเมริกา กรีนลิฟได้เข้าไป
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว เขาได้ค้นหาและท าความเข้าใจกับส่ิง ท่ีเกิดขึ้นกับสถานบันเหล่านั้น
และจากเหตุการณ์ดังกล่าว ท าให้กรีนลิฟริเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ เขาได้สร้าง
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ไว้มากมายโดยได้รับแรงบันดาลใจจากงานเขียนของ  
เฮอร์แมน (Herman) เรื่อง “the journey to the east” “ท่องแดนตะวันออก” บอกล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับต านานการผจญภัยของกลุ่มนักเดินทาง อาจเป็นการเดินทางของเฮอร์เองก็เป็นได้ ตัวละคร
หลักในเรื่องนี้คือ ลีโอ ผู้ท่ีร่วมเดินทางกับหมู่คณะในฐานะคนรับใช้ท่ีท างานต่ าต้อยให้พวกพอง แต่ยัง
คอยประคับประคองพวกเขาด้วยความมุ่งมั่น และเสียงเพลงของเขาทุกอย่างเป็นไปด้วยดีจนกระท่ัง
ลีโอหายตัวไป หลังจากนั้นภายในกลุ่มก็ประสบความยุ่งเหยิงในการเดินทาง พวกเขาไม่สามารถ
ท าใหส้ าเร็จได้โดยไม่มีลีโอ หลังจากการเดินทางหลายปี หนึ่งในหมู่คณะท่ีเดินทางได้ถึงน าตัวไปพบกับ
สันนิบาตซึ่งเป็นผู้สนับสนุนในการเดินทางของพวกเขา ที่นั่นเขาพบลีโอและทราบว่าลีโอที่เขารู้จัก
ครั้งแรกในฐานะผู้รับใช้นั้นฐานะแท้จริงแล้วคือประธานสันนิบาต จิตวิญาณที่คอยแนะน าทางผู้น า
อันยิ่งใหญ่จิตใจประเสริฐ  
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   งานเขียนของเขามีอิทธิพลส าคัญในการพัฒนาแบบปฏิบัติ และทฤษฏีภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้
ในปัจจุบัน เขาได้ก่อต้ัง greenleaf center for server leadership ท่ีใช้เป็นหน่วยงานในการวิจัย
และงานเขียนเกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ซึ่งมีสถาบันย่อยอยู่ในหลายๆ ประเทศ  
   2.3.1 ความหมายของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช ้
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายของผู้น าแบบผู้รับใช้จากนักวิชาการหลายท่าน
ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
 ภาวัฒน์ พันธ์แพ (2546, หน้า 55) กล่าวว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้เป็นแนวคิดท่ีค่อนข้างจะ
กลับตาลปัตรจากผู้น าแบบด้ังเดิม เขาจะเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อผู้อื่น ท าให้ผู้อื่นเจริญเติบโต
และสามารถพัฒนาตัวเองให้ผลประโยชน์ด้านวัตถุและจิตใจแก่ผู้อื่น 
 สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และสรายุทธ กันหลง (2553, หน้า 47) กล่าวว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ หมายถึง 
พฤติกรรมการ ให้บริการเพื่อนร่วมงานเพื่อสนองตอบความต้องการโดยใช้อ านาจทางศีลธรรมกระตุ้น
ให้เกิดความ ร่วมมือร่วมใจ ความไว้วางใจ และมอบอ านาจเพื่อนา ไปสู่การบรรลุเปูาหมายร่วมกันของกลุ่ม 
 สมุทร ช านาญ (2554, หน้า 1) กล่าวว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้เป็นผู้น าท่ีมีพื้นฐานทาง
เจตคติท่ีต้องการเป็นผู้ให้บริการกับบุคคลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นพฤติกรรมวางวางตนในฐานะ
เพื่อนร่วมงาน คอยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในองค์กร และพร้อมท่ีจะเข้าไปแก้ไขปัญหา
ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ  
           ลอบ (Laub, 2005,  p. 160) กล่าวว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้เป็นผู้น าท่ีเข้าใจและปฏิบัติตน
ในฐานะผู้น าท่ีดี ยึดถือความต้องการและประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าของตนเอง ส่งเสริมคุณค่าและ
การพัฒนาคน การสร้างชุมชน การแสดงออกทางคุณธรรม การแบ่งปันอ านาจและสถานะท่ัวไปที่ดี
แก่แต่ละคนในองค์กรและผู้รับบริการจากองค์กร 
 เพจ และวอง (Page & Wong, 2000, p. 3) กล่าวว่า ผู้น าแบบผู้รับใช้ไม่ควรจะใช้แรงจูงใจ
ตัวเองในการให้บริการคนอื่น หรือเพื่อตอบสนองความจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการยอมรับ ซึ่งหัวใจของ
การเป็นผู้น าแบบผู้รับใช้คือความปรารถนาอย่างแท้จริงท่ีจะให้บริการ  
 ดาฟท์ (Daft, 2011, p. 156) กล่าวว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ คือ ผู้น าแบบพลิกกลับเป็นผู้น า
ท่ีสามารถเสียสละความต้องการของตน เพื่อให้ในส่ิงท่ีผู้อื่นต้องการท้ังทางกายและทางจิตใจ จัดหา
โอกาสท่ีดีให้ผู้อื่นได้พัฒนาและเจริญงอกงามก้าวหน้า  
 เดนนิส และโบคาร์เนีย (Dennis & Bocarnea, 2005, p. 601) กล่าวว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ 
คือ ผู้น าท่ีให้บริการโดยมุ่งเน้นผู้อื่นเป็นส าคัญมีลักษณะคุณงามความดีในตัวเอง 
 กรีนลีฟ (2553, หน้า 41) กล่าวว่า ผู้น าแบบผู้รับใช้ คือ ผู้ท่ีรู้สึกตามธรรมชาติท่ีต้องการรับใช้
ผู้อื่นและมุ่งรับใช้เป็นเป็นอันดันแรก จากนั้นทางเลือกท่ีมีสติได้น าพาคนๆ นั้นให้มีความปรารถนาใน
การน า 
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 จากการศึกษาความหมายของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ท่ีกล่าวมาท้ังหมด จึงสรุปได้ว่า ภาวะ
ผู้น าแบบผู้รับใช้ หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิดจากจิตใจท่ีมีความต้องการช่วยเหลือผู้อื่น สามารถแสดง
ออกมาให้เห็นได้ ผ่านการส่งเสริมคุณค่าและให้ในความส าคัญของผู้อื่น สามารถเสียสละความต้องการ
หรือผลประโยชน์ของตน เพื่อให้ในส่ิงท่ีผู้อื่นต้องการท้ังทางกายและทางจิตใจ จัดหาโอกาสให้ผู้อื่น
ได้พัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความส าเร็จของผู้อื่น ให้มีความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นผู้น า
ด้วยความเต็มใจ     
    2.3.2 ความส าคัญของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช ้
 การเปล่ียนแปลงของสังคมในปัจจุบันในองค์กรต่างๆ มีอัตราการแข่งขันท่ีสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ส่งผลให้การบริหารองค์กรต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะที่เกิดขึ้น  เพื่อปรับตัวให้อยู่รอด องค์กร
ส่วนใหญ่ได้เปล่ียนโครงสร้างการบริหารแบบเน้นการกระจายอ านาจ ดังนั้น แนวคิดภาวะผู้น า
รูปแบบเดิมจึงไม่สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้จึงได้รับความสนใจ
อย่างแพร่หลาย สอดคล้องกับสเปียรส์ (Spears, 1994, p. 1) ซึ่งเป็นประธานของ greenleaf center  
for server leadership กล่าวว่า การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสังคมในการท างาน และการเป็นผู้น า
หลายๆ คนก าลังมองหาวิธีการใหม่ และดีกว่าส าหรับการบูรณาการการท างานร่วมกันของบุคคล
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ ท่ีจะรวมองค์ประกอบท่ีดีท่ีสุดของความเป็นผู้น าอยู่บน
พื้นฐานของการบริการให้กับคนอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดท่ีน่าต่ืนเต้นเรียกว่าเป็นผู้น าแบบ
ผู้รับใช้ สอดคล้องกับ เพจ และวอง (page & Wong, 2000, p. 4) ท่ีกล่าวว่า บทบาทท่ีเป็นหัวใจของ
ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้คือทัศนคติพื้นฐานของการปรนนิบัติรับใช้ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อผู้น า ผู้ตามและวิธีการ
ด าเนินงานของพวกเขา 
 รัสเซลล์ และสโตน (Russell & Ston, 2002, pp. 145-154) กล่าวว่า ผู้น าแบบผู้รับใช้จะเน้น
ลักษณะส่วนบุคคลและความเช่ือหลักมากกว่าการเจาะจงเฉพาะท่ีเทคนิค ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้
เป็นสิ่ง ที่ส าคัญส าหรับทุกองค์กร และมีศักยภาพในการปรับปรุงความเป็นผู้น าในองค์กร                      
ถ้าบุคคลท่ีนับไม่ถ้วนกลายเป็น ผู้น าแบบผู้รับใช้ ผู้คนนับไม่ถ้วนจะได้รับประโยชน์มหาศาล  
ซึ่งความเป็นผู้น าแบบผู้รับใช้มีศักยภาพในเชิงบวกปฏิวัติความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลการท างาน
และการใช้ชีวิตขององค์กรมันเป็นแนวคิดท่ีปรารถนาส าหรับในการด าเนินงานอย่างแพร่หลาย   
สอดคล้องกับ โจเซฟ และวินส์ตัน (Joseph & Winston, 2005, p. 16) ท่ีกล่าวว่า การเป็นผู้น าแบบ
ผู้รับใช้ถือว่าเป็นวิธีการและลักษณะความเป็นผู้น านี้  สามารถน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดความไว้วางใจ                        
การปรับปรุงความไว้วางใจในหมู่ผู้น าและติดตามที่เป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญ  ที่จะเพิ่มศักยภาพใน
การประสบความส าเร็จขององค์กร โจเซฟ และวินสตันได้พบ บวกความสัมพันธ์โดยตรงระหว่าง
ความเป็นผู้น าคนรับใช้ความไว้วางใจและการรับรู้ของผู้ตาม จากงานวิจัยเรื่อง “managers and  leaders 
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can improve organizational performance through practice of servant leadership  behaviors 
that increase trust in the manager and in the organization” 
 เดนนิส (Dennis, 2005, pp. 600-615) กล่าวถึงภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ในมุมมองของ 
แพตเตอร์สันว่าทฤษฎีความเป็นผู้น าท่ีนิยมเช่น ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงยังไม่ได้อธิบายคุณลักษณะ
บางตัวของผู้น าอย่างเพียงพอค่าตัวอย่าง เช่น “การเห็นแก่ตัว” ท่ีมีแสดงให้เห็นถึงบางครั้งโดยผู้น า 
สอดคล้องกับสโตน, รัสเซล และแทพเทอสัน (Stone, Russell & Patterson, 2004, p. 349) ท่ีกล่าวว่า 
ภาวะผู้น าการ เปล่ียนแปลงจะมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับตัวผู้น าในองค์กรซึ่งไม่เพียงพอท่ีจะอธิบาย
พฤติกรรมท่ีเห็นแก่ผู้อื่นในธรรมชาติได้ ดังนั้น ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญ
กับผู้ตามจะสามารถอธิบายพฤติกรรมดังกล่าว เช่น ศีลธรรม จริยธรรมท่ีมีอยู่ในตัวคุณสมบัติ
เหล่านี้เป็นลักษณะของผู้น าแบบผู้รับใช้ ซึ่งคุณงามความดีเหล่านี้จะก าหนดทัศนคติลักษณะและ
พฤติกรรมของตัวผู้น า 
 จากการศึกษาความส าคัญของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ท่ีกล่าวมาท้ังหมดจึงสรุปได้ว่า ภาวะ
ผู้น าแบบผู้รับใช้เป็นภาวะผู้น าท่ีเน้นลักษณะส่วนบุคคล และความเช่ือหลักมากกว่าการเจาะจง
เฉพาะท่ีเทคนิค ให้ความส าคัญกับผู้ตามสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคมในปัจจุบันท่ีองค์กร
ต่างๆ ท่ีได้เปล่ียนโครงสร้างการบริหารแบบเน้นการกระจายอ านาจ มีการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันของบุคคลควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ ผู้น าจะอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมและ
การบริการให้กับคนอื่นๆ น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดความไว้วางใจ ในหมู่ผู้น าและตามซึ่งเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยส าคัญท่ีจะเพิ่มศักยภาพในการประสบความส าเร็จขององค์กร 
 2.3.3 องคป์ระกอบภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ 
   1) องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของ จิรวรรณ เล่งพานิชย์ (2554, หน้า 9)    
  จิรวรรณ เล่งพานิชย์ ได้ศึกษาและเปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผู้น า               
แบบใฝุบริการ (servant leadership ) และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าแบบใฝุบริการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการศึกษาของภาวะผู้น าแบบใฝุบริการองค์ประกอบจ านวน 
4 องค์ประกอบ  ดังนี้   
  (1) การบริการ (service) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
และตอบสนองได้ทันที อีกท้ังต้องให้บริการอย่างต่อเนื่อง  
          (2) การให้อ านาจ (empowerment) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีให้การสนับสนุน การพัฒนา และเสริมสร้างความสามารถของ
บุคคลากรในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยให้อ านาจและอิสระในการตัดสินใจ สนับสนุนให้ได้รับ
ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรท่ีจาเป็นในการท างาน และการให้รางวัล ยอมรับและช่ืนชมในผลงาน

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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 (3) การไม่เห็นแก่ตัว (altruism) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสละผลประโยชน์ส่วนตนท้ังก าลังกาย ก าลังทรัพย์ สติปัญญา 
เวลาและความสุขสบาย เพื่อช่วยเหลือท าประโยชน์ให้บุคคลอื่นหรือสังคม  
                    (4) ความอ่อนนอมถ่อมตน (humility) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี กล้าเผชิญกับความจริง และรู้จัก
ยอมรับนับถือผู้อื่นท้ังกาย วาจา และใจ 
              2) องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของ ปองภพ ภูจอมจิตร (2555, หน้า 9)    
 ปองภพ ภูจอมจิตร ได้ศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้จ าแนกองค์ประกอบของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ออกเป็น  
4 องค์ประกอบคือ การให้อ านาจ (empowerment) การบริการ (service) ความตระหนักรู้ (awareness)  
ความอ่อนน้อมถ่อมตน (humility) ดังนี้ 
 (1) การให้อ านาจ (empowerment) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน  เพื่อการเสริมสร้างความสามารถของบุคลากรในการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง โดยการมอบอ านาจ หรือความรับผิดชอบ และอิสระในการตัดสินใจ พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้
แต่ละบุคลได้แสดงศักยภาพเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องในระดับท่ีองค์กรต้องการ  
ตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรโดยการสนับสนุนให้ได้รับความรู้ ทักษะและสาระสนเทศ
ท่ีจ าเป็นในการท างาน 
 (2) การบริการ (service) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การท่ีแสดงออกในลักษณะของการปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวก การช่วยเหลือดูแล เอาใจใส่ท่ี
สามารถตอบสนองความต้องการความพึงพอใจของบุคลากร หรือผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับบริการ  
ท้ังนี้ต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันเวลาและสม่ าเสมอ 
 (3) ความตระหนักรู้ (awareness) หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีเป็นผู้ท่ีมองการไกล มีความต่ืนตัว รับรู้ตลอดเวลา เป็นบุคคลท่ีสามรถปรับตนได้ตาม
สถานการณ์และความเปล่ียนแปลงและสามารถท่ีจะเผชิญกับปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น พร้อมหาทางออก
และแก้ไขสถานการณ์ได้  
 (4) ความอ่อนน้อมถ่อมตน (humility) หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานด้วยการแสดงวาจากิริยาท่าทางท่ีสุภาพ ให้เกียรติเครารพรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งการแสดงออกถึงพฤติกรรมต่างๆ จะเป็นไปด้วยธรรมชาติ
และปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ   
               
 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%9E%20%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%9E%20%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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 3) องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของกรีนลิฟ (Greenleaf, 2002, pp. 21-61) 
            กรีนลิฟ (Greenleaf) กล่าวถึงคุณลักษณะท่ีส าคัญ 10 ด้านของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ 
ได้แก่ การฟัง การเห็นอกเห็นใจ การเยียวยารักษา ความตระหนักรู้ การโน้มน้าวใจ การสร้างมโนทัศน์ 
การมองการณ์ไกล ความรับผิดชอบร่วมกัน การอุทิศตนเพื่อพัฒนาบุคคล และการสร้างกลุ่มชน  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
                    (1) การฟัง (listening) ตามแบบแผนแห่งความเป็นผู้น า ผู้น าแบบผู้รับใช้
ต้องมีทักษะในการส่ือสารและการตัดสินใจ ผู้น าแบบผู้รับใช้ต้องต้ังใจพัฒนาทักษะแห่งการฟังผู้อื่น
อย่างต้ังใจ ผู้น าแบบผู้รับใช้สามารถก าหนดเอกลักษณ์ ( identity) และเจตจ านง (will) ของกลุ่มได้ 
พวกเขาฟังคนอื่นอย่างต้ังใจ ฟังท้ังเสียงท่ีออกมาหรือส่ิงท่ีอยู่ภายในใจ การฟังท่ีดีท าให้ผู้น าสามารถได้
ยินเสียงภายใน (inner voice) ท าให้พวกเขาเข้าใจผู้อื่นว่าเขาก าลังจะสื่ออะไร ทั้งทางร่างกาย 
ความคิดและจิตใจ การฟังเป็นความสามารถท่ีจะเงียบตัวเองและฟังด้วยใจเปิดกว้าง พร้อมท่ีจะรับฟัง
ความคิดหรือทัศนคติใหม่ๆ การฟังเช่นนี้เป็นกุญแจส าคัญท่ีไขไปสู่ความเข้าใจในส่ิงซึ่งอาจเป็น
ประโยชน์ท่ีแฝงอยู่ในคุณลักษณะผู้น าแบบผู้รับใช้คนอื่นๆ เช่นกัน ควรท าอย่างไรเพื่อท่ีจะเป็นผู้ฟังท่ี
กระฉับกระเฉงพร้อมจะให้ความช่วยเหลือและท าอย่างไรท่ีจะรู้และสามารถยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นได้ ในองค์กรผู้น ามีบทบาทในการอ านวยความสะดวกในการส่ือสาร ช่วงเวลาท่ีส าคัญในการฟัง
เกิดขึ้นระหว่างการวางแผนการประชุมและการอภิปรายซักถามเกี่ยวกับแนวความคิดใหม่ๆ โดย
การสะสมความรู้จากในอดีต ปัจจุบันและอนาคตท่ีรับรู้ได้ 
 (2) ความเห็นอกเห็นใจ (empathy) ผู้น าแบบผู้รับใช้พยายามเข้าใจและ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความตระหนักว่าคนทุกคนต้องการการยอมรับว่า เขามีความเป็นตัวของตัวเอง
และไม่มีใครเหมือน (unique spirit) ผู้น าต้องมีทัศนะท่ีดีต่อผู้ร่วมงาน ไม่ปฏิเสธผู้ร่วมงาน แม้ผู้อื่น
จะไม่เห็นด้วยก็ตาม โดยดูเพียงผลงานและการท างานของเขา แนวคิดส าคัญของความสามารถด้านนี้
คือ ความปรารถนาท่ีจะมองสถานการณ์จากมุมมองของผู้อื่นอย่างเข้าใจในปัจจัยต่างๆ ที่ก าลัง
รุมล้อมเขาอยู่  ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของทุกคนท่ีต้องการได้รับการเคารพและเข้าใจใน
ความแตกต่างกัน การเข้าใจในสถานการณ์ด้วยความรู้สึกเช่นนี้น าไปสู่ความเข้าใจมากขึ้น เมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ท่ีขัดแย้งเป็นความรับผิดชอบของผู้น าแบบผู้รับใช้ท่ีจะต้องมองให้เห็นความเป็นไปของ
สถานการณ์นั้นอย่างลึกซึ้งเพื่อจะได้เข้าใจว่าบทบาทของแต่ละคนมีอิทธิพลต่อกันและกันอย่างไร 
จากนั้นผู้น ามีหน้าท่ีในการประเมินการกระท าต่างๆ ของผู้ท่ีอยู่ในสถานการณ์นั้นๆ ว่ามีผลกระทบ
ต่อกันอย่างไร ท้ังนี้ต้องกระท าโดยปราศจากอิทธิพลครอบง าต่างๆ อันเกิดจากอารมณ์ หรืออคติ   
 (3) การเยียวยารักษา (healing) การเรียนรู้ท่ีจะเยียวยารักษาเป็นพลังท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลง (transformation) และการประสมประสาน ( integration) ผู้น าแบบผู้รับใช้
มีพลังท่ีจะเยียวยารักษาตนเองและผู้อื่นจุดเด่นอีกประการหนึ่งของผู้น าแบบผู้รับใช้คือ ความสามารถ
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ในการรักษาตนเองและผู้อื่น การรักษาเริ่มจากภายในตัวตนของแต่ละคนและทันทีท่ีความสมบูรณ์
ท้ังหมดครบของแต่ละคนถูกค้นพบ เขาผู้นั ้นก็จะสามารถมีอิทธิพลต่อผู้อื ่น ผู้น าแบบผู้รับใช้
ตระหนักว่าพวกเขาสามารถช่วยเหลือผู้ท่ีมีความเจ็บปวดทางด้านอารมณ์ในรูปแบบต่างๆ ได้    
 (4) ความตระหนักรู้ตัวเอง (self-awareness) ท าให้ผู้น าแบบผู้รับใช้มีความมุ่งมั่น
ตระหนักรู้ เช่น ความกลัว บางคนยังไม่รู้ว่าตัวเองมีความกลัวซ่อนอยู่ กรีนลีฟ (Greenleaf, 2002, 
p. 37) ให้ข้อสังเกตว่า “ความตระหนักรู้ไม่ได้เป็นเครื่องปลอบใจเรา ตรงข้าม มันแค่ท าให้เราวุ่นวายใจ  
เพราะเราไม่ได้แสวงหาความปลอบใจ แต่ความตระหนักรู้ให้เราปลอดภัย” การรู้ตัวและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการรู้จักตัวเอง ท าให้ผู้น ามีความเข้มแข็งขึ้น กรีนลีฟ เช่ือมั่นว่า “การรู้ตัวไม่ได้ท าให้เกิด
การปลอบประโลมบรรเทา ตรงกันข้ามกลับปลุกให้รู้ส านึกและรบกวน การรู้ตัวเรียกร้องความเช่ือจาก
ผู้น า มันเป็นความเช่ือว่าผู้น ามีพลังและความสามารถท่ีจะเผชิญกับปัญหาและหาทางออกได้ดังนั้น 
ผู้น าแบบผู้รับใช้ต้องเรียนรู้ท่ีจะเอาชนะความกลัวของตนเอง พวกเขาต้องเรียนรู้ท่ีจะมีอิทธิพลเหนือ
ความกลัวที่ฝังแน่นในองค์กร การแสดงให้เห็นว่ามีความเช่ือปรัมปรามากมายท่ีสามารถพบเห็นได้ใน
องค์กร เขายังย้ าถึงความจ าเป็นในการที่จะต้องค้นหาให้พบว่าเป็นความเชื่อที่แสดงถึงการ
สมเหตุสมผลหรือความคิดท่ีไร้สาระ 
 (5) การโน้มน้าวใจ (persuasion) ผู้น าแบบผู้รับใช้ใช้การโน้มน้าวใจมากกว่า
การแสดงอ านาจบาตรใหญ่โดยอาศัยต าแหน่งในการตัดสินใจ ผู้น าแบบผู้รับใช้พยายามให้ความเช่ือมั่น
แก่ผู้อื่นมากกว่าบังคับให้อ่อนตาม และยังช่วยให้ผู้น าตรวจสอบกลุ่มของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะเด่นอีกประการของผู้น าแบบผู้รับใช้ก็คือความสามารถในการโน้มน้าวใจ ผู้น าแบบผู้รับใช้
พยายามท่ีจะท าให้ผู้อื่นเช่ือมากกว่าท่ีจะบังคับ ผู้น าแบบผู้รับใช้เช่ือในการโน้มน้าวและประสิทธิภาพ
ของการสร้างมติท่ีเป็นเอกฉันท์ภายในกลุ่ม 
 (6) การสร้างมโนทัศน์ (conceptualization) ผู้น าแบบผู้รับใช้พยายามเสริมสร้าง
ความสามารถท่ีจะ “ฝันเรื่องใหญ่” (dream greatdreams) เป็นความสามารถท่ีจะเห็นถึงปัญหาหรือ
มองเห็นองค์กร ในแบบมโนวิสัย (concept tualizing perspective) หมายความว่า เขาก้าวหน้าไปกว่า
การคิดแบบวันต่อวัน ผู้น าแบบผู้รับใช้พยายามแบ่งให้ออกว่า การคิดแบบวันต่อวัน และการสร้าง
มโนทัศน์นั้นต่างกันอย่างไร นอกจากนี้ความสามารถในการมองปัญหาหรือองค์กรจากท้ังแนวลึก
และแนวกว้างนั้นหมายความว่า ผู้น าต้องมองให้ไกลเลยจากสภาพท่ีก าลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน  
การทะเยอทะยานในการเป็นผู้น าแบบผู้รับใช้เกี่ยวพันกับการขยายขอบเขตความคิดให้ไกลเลย
จากส่ิงท่ีสนใจในปัจจุบัน และความปรารถนาท่ีจะมองไปยังอนาคตรูปแบบแนวคิดเช่นนี้ สร้างหนทาง
น าไปสู่อนาคตและส่ือสารการผูกมัดตนเองเพื่อความส าเร็จของอนาคตให้กับสมาชิกได้รู้และเข้าใจ   
 (7) การมองการณ์ไกล (foresight) การแลเห็นล่วงหน้าเป็นคุณสมบัติท่ีท าให้ 
ผู้น าแบบผู้รับใช้เข้าใจบทเรียนจากอดีตความจริงแห่งปัจจุบัน และเหตุการณ์ท่ีจะตามมาในอนาคต 
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เมื่อจะตัดสินใจ ส่ิงเหล่านี้เกิดจากญาณภายในนี้เอง นอกจากนี้การมองการณ์ไกลมีความสัมพันธ์
อย่างมากกับการมองอย่างลึกซึ้ง ในหัวข้อข้างบนคุณลักษณะนี้เองท่ีช่วยให้ผู้น าแบบผู้รับใช้สามารถ
เข้าใจบทเรียนจากอดีต ความเป็นจริงในปัจจุบันและความน่าจะเป็นของการตัดสินใจส าหรับอนาคต                
การมองการณ์ไกลประสบการณ์ความยากล าบากต่างๆ กลายเป็นบทเรียนท่ีล้ าค่า ถ้าความยากล าบากนั้น 
ไม่ได้ถูกใช้เป็นไม้แบบในการสร้างองค์กรหรือตัวบุคคลนั้นๆ การหลีกเล่ียง การไขว้เขวก็จะเข้าครอบครอง
องค์กรนั้นแทน 
 (8) การดูแลรักษา (stewardship) กรีนลีฟ ให้มุมมองว่า ทุกคนในสถาบัน ไม่ว่า
จะเป็นเหล่าซีอีโอ พนักงานผู้อ านวยการ และเจ้าหน้าท่ีทุกคน ต่างมีความส าคัญต่อสถาบัน สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หลักการส าคัญของการเป็นผู้รับใช้อยู่ในแนวคิด
เกี่ยวกับการให้บริการรับใช้ผู้อื่นตามความเห็นของกรีนลีฟ ช่วยเขามากในการเลือกผู้รับการฝึกอบรม
ในโปรแกรมการจัดการของสถาบัน AT&T ผู้ท่ีเขาพบว่าได้รับความส าเร็จอย่างมากคือผู้ท่ีสนใจจะ
ให้บริการคนอื่นก่อนความต้องการของตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจในการผสมผสานการเป็นผู้รับ
ใช้แก่ทุกคนท่ีอยู่ในวงการธุรกิจ 
      (9) การอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน (commitment to the growth of people)  
ผู้น าแบบผู้รับใช้มีความเช่ือมั่นว่าทุกคนมีคุณค่าภายในมากกว่าส่ิงท่ีเห็นภายนอก ผู้น าแบบผู้รับใช้ต้อง
อุทิศตนเพื่อพัฒนาบุคลากรของตนไม่ว่าในด้านบุคคล บุคลิกภาพและจิตวิญญาณ ผู้น าแบบผู้รับใช้
เช่ือว่าบุคคลมีคุณค่ามากกว่ากิจกรรมผลงานต่างๆ ท่ีพวกเขากระท าอยู่ด้วยความเช่ือนี้ผู้น าแบบผู้รับ
ใช้จึงมอบอุทิศตนท้ังหมด เพื่อการเติบโตของสมาชิกในองค์กรแต่ละคนผู้น าแบบผู้รับใช้ตระหนักดี
ถึงความรับผิดชอบในการดูแลการเติบโตของท้ังการเป็นบุคคลหน้าท่ีการงานตลอดจนชีวิตจิตของ
พนักงานทุกคน     
 (10) การสร้างสังคมชุมชน (building community) ผู้น าแบบผู้รับใช้ต้องตระหนักว่า
การเปล่ียนแปลงจากชุมชนเล็กๆ เป็นสถาบันท าให้ชีวิตของคนนั้นเปล่ียนไปอาจถึงกับเกิดความรู้สึก
สูญเสียไปได้ ผู้น าแบบผู้รับใช้ต้องคิดถึงวิธีการสร้างกลุ่มชนในระหว่างผู้ร่วมงานในสถาบัน  
การเป็นผู้น าแบบผู้รับใช้ช้ีแนะว่า “กลุ่ม” ท่ีแท้จริงสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ในท่ามกลางผู้ท่ีอยู่ใน
วงการธุรกิจและวงการอื่นๆ กระบวนการการสร้าง “กลุ่ม”จ าเป็นต้องมีทักษะ มีเวลาเพียงพอและ
การยอมรับจากปัจจัยแวดล้อมในทุกระดับเพื่อทุกปัจจัยแวดล้อมจะได้รับประโยชน์เต็มท่ี ควรเป็นการก้าว
ทีละขั้น เปูาหมายสูงสุดของผู้น าแบบผู้รับใช้คือการสร้าง “กลุ่ม” ซึ่งเปูาหมายร่วมและความเท่าเทียมกัน
ได้รับชัยชนะ องค์กรท่ีต้ังอยู่บนหลักการเหล่านี้มีความเป็นไปได้ท่ีจะก่อให้เกิดรางวัลและประโยชน์
ต่อองค์กร 
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 4) องค์ประกอบภาวะผูน าแบบผู้รับใชของของรัซเซล และสโตน 
 รัสเซล และสโตน (Russell & Stone, 2002; อ้างถึงใน สุทธาทิพ เจริญนิพนธ์วานิช, 
2556, หน้า 33-39) ได้เสนอองค์ประกอบภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ โดยแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 
2 คุณลักษณะใหญ่ท่ีสอดคล้องกัน คือ คุณลักษณะของการปฏิบัติหน้าท่ี 9 ประการ และคุณลักษณะเสริม 
11 ประการ โดยการจัดกลุ่มดังต่อไปนี้  
 กลุ่มท่ี 1 คุณลักษณะของการปฏิบัติหน้าท่ี 9 ประการ ประกอบด้วย 
 (1) การมีวิสัยทัศน์ (vision) เป็นทัศนะของภาวะผู้น าในรูปแบบทางความคิด
และจินตภาพเฉพาะของอนาคต ซึ่งในทฤษฎีภาวะภาวะผูน าแบบผู้รับใช้ของกรีนลีฟ (greenleaf) 
วิสัยทัศน์ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของการมองการณ์ไกล (foresight) และการสร้างมโนทัศน์ (conceptualization) 
โดยระบุว่าภาวะผูน าแบบผู้รับใชจ าเป็นต้องมีประสาทสัมผัสท่ีสามารถคาดคะเนในส่ิงท่ียังไม่เกิดขึ้น 
ให้สามารถเกิดข้ึนได้ ดังนั้น บทบาทของผู้น าภาวะผูน าแบบผู้รับใช้คือการสร้างกลยุทธ์ของวิสัยทัศน์
ให้กับองค์กร  
 (2) ความจริงใจ (honesty) และ (3) ความซื่อสัตย์ (integrity) เป็นคุณลักษณะ
ส าคัญท่ีชัดเจนอย่างหนึ่งของภาวะผู้น า ความจริงใจและความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติที่ก่อให้เกิด
ความเล่ือมใสต่อผู้ตามสามารถสร้างแรงบันดาลใจและอ านาจ คุณลักษณะท้ังสองประการนี้มี
ความส าคัญต่อภาวะผู้น าท่ีดีความจริงใจและความซื่อสัตย์มีความหมายใกล้เคียงกันโดยความจริงใจจะ
เช่ือมโยงในด้านความเช่ือถือความไว้วางใจ ส่วนความซื่อสัตย์จะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นผู้
มีศีลธรรม พื้นฐานของศีลธรรมจะส่งผลต่อภาวะผู้น า  ในด้านคุณธรรมซึ่งได้แก่ การพูดความจริง 
การรักษาสัญญา ความยุติธรรม และการเคารพต่อความเป็นปัจเจกบุคคล 
 (4) ความไว้วางใจ (trust) คือรากฐานของภาวะผู้น า ท่ีเป็นเลิศเป็นส่ิงท่ีสมาชิก
ยอมเส่ียงให้บุคคลหนึ่งกระท าการในเรื่องส าคัญ ให้เป็นไปตามความคาดหวังได้โดยไม่ต้องดูแลหรือ
ควบคุมการสร้างความไว้วางใจเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีสุดของภาวะผู้น าท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะผู้น า
แบบผู้รับใช้ การไว้ใจในองค์กรเป็นหน้าท่ีอย่างหนึ่งมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตามท่ี
ส าคัญ สามารถท าให้ผู้น าเป็นผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นผลท าให้ผู้ตามไว้วางใจและ
เช่ือมั่นในการตัดสินใจของผู้น าในทุกสถานการณ์ ความไว้วางใจยังมีความส าคัญต่อการส่ือสารระหว่าง
บุคคลอีกด้วย หากผู้น าองค์กรขาดความไว้วางใจจากสมาชิกจะท าให้องค์กรมีการปกครองท่ีน่ากลัว
และขาดประสิทธิภาพ 
 (5) การบริการ (service) ส่ิงแรกและส่ิงส าคัญของผู้น าท่ีดีคือการบริการผู้อื่น
ก่อนแรงกระตุ้นพื้นฐานส าหรับภาวะผู้น าควรต้องมาจากความปรารถนาท่ีจะบริการผู้อื่น ผู้น าแบบ
ผู้รับใช้ไม่เหมือนกับผู้น าโดยท่ัวไปท่ีเป็นผู้ได้รับการบริการแต่กลับเป็นผู้ให้การบริการ การบริการ คือ
แก่นแท้ของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ท่ีถือเป็นเงื่อนไขทางศีลธรรม ผู้น าจะเปรียบการให้บริการว่าเป็น
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เสมือนทรัพยากรท่ีเสนอให้กับผู้ตามท่ีปรารถนาในความส าเร็จ ซึ่งการบริการเป็นส่ิงท่ีกระท าได้โดย
การให้ข้อมูลข่าวสาร ให้เวลา ให้ความเอาใจใส่ หรือการจัดหาทรัพยากรต่างๆ ท่ีรวมไปถึงการให้
ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีในการท างาน  ผู้น าจะเป็นศูนย์กลางในการให้บริการเหล่านี้แก่ผู้ตามและ
ผู้รับบริการ 
 (6) การเป็นแบบอย่าง (modeling) การท่ีผู้น ากระท าตนเป็นแบบอย่างแก่              
ผู้ตามคือ ส่วนส าคัญของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ ท่ีเช่ือว่ามีอิทธิพลสามารถดึงดูดให้ผู้ตามเกิดความมุ่งมั่น 
เสียสละมีระเบียบวินัย และการน าไปสู่ความเป็นเลิศได้ การท าตนให้เป็นแบบอย่างนั้นมีความเป็นไปได้
ท่ีจะส่งผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อองค์กร เป็นเครื่องมือส าคัญของผู้น าท่ีจะเล็งเห็นวิสัยทัศน์ของ
องค์กรได้อย่างชัดเจนขึ้น คุณลักษณะการเป็นแบบอย่างของผู้น านี้จะมีผลสืบเนื่องต่อการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้พฤติกรรมของผู้น าระดับอาวุโสยังมีส่วนช่วยสร้างคุณภาพทางจริยธรรม
ให้กับองค์กรอีกด้วย ผู้น ามีส่วนรับผิดชอบต่อการสร้างบรรยากาศองค์กรโดยตรง ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้อย่างชัดเจนจากพฤติกรรมของผู้น าท่ีมุ่งมั่นในจริยธรรมอย่างเป็นระบบ แบบอย่างของผู้น านี้
จะปลูกฝังคุณค่าให้เกิดกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าค าพูด 
 (7) การเป็นผู้บุกเบิก (pioneering) ในท่ีนี้จะหมายถึงการเตรียมการหรือ
การเปิดทาง การริเริ่ม หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้น าจะต้องเสี่ยงในการเป็นผู้บุกเบิก 
สร้างเส้นทางใหม่ หากลยุทธ์ที่ฉลาดในการแก้ไขปัญหาเก่าๆ เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในการผลักดัน
การปฏิบัติงานของผู้ตาม ท่ีเกี่ยวกับการริเริ่มและการสร้างนวัตกรรมจะต้องมีในภาวะผู้น าผู้น าจะมี
บทบาทท่ีเป็นเอกลักษณ์ในการปฏิบัติร่วมกันกับองค์กรและการเปล่ียนแปลงของสังคม ผู้น าจะต้อง
เป็นผู้ริเริ่มในการเปล่ียนแปลงเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้มีการตัดสินใจท่ีถูกต้อง ผู้น าจะต้องมี
การรับรู้ในเรื่องภายนอก ยอมเส่ียง ยอมรับการท้าทาย และกระตุ้นการส่ือสารให้เกิดความเข้าใจ ผู้น า
จะต้องยอมรับการเรียนรู้ในส่ิงท่ียังไม่รู้เพื่อค้นหาวิธีในการท างานท่ีดีกว่าเดิม ส่ิงหนึ่งท่ีบั่นทอนต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ในภาวะผู้น าคือเน้นในการจัดการแบบเดิมแทนการค้นหาส่ิงใหม่ๆ ผู้น าจะต้อง
พัฒนาการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตามในการโน้มน้าวให้ปฏิบัติตามในแนวทางแบบใหม่เสมอ 
 (8) การแสดงความพึงพอใจในผู้อื่น (appreciation of others) ผู้น าแบบผู้รับใช้
จะแสดงออกถึงความพึงพอใจ การให้คุณค่า การให้ก าลังใจ และการให้ความเอาใจใส่ต่อผู้ตาม
อย่างเท่าเทียมกัน ผู้น าจะสนใจท่ีได้เห็นผู้ตามมีความสุขในความส า เร็จ ผู้น าจะให้ก าลังใจสร้าง
แรงบันดาลใจด้วยการให้ความหวังและความเช่ือมั่น สร้างมโนภาพเชิงบวก พร้อมให้ความรัก  
ผู้น าจะสะท้อนการแสดงออกอย่างเหมาะสมในการสร้างสัมพันธภาพ ในการท างานท่ีให้ความรัก
อย่างไม่มีเงื่อนไข ภาวะผู้น ามิใช่เป็นการควบคุมแต่เป็นการให้การดูแลและใช้ทรัพยากรบุคคลให้ได้
ประโยชน์ มีความห่วงใย สนองตอบส่ิงท่ีต้องการ ให้ความส า คัญในการส่ือสาร และกระตุ้นให้เกิด
ความไว้วางใจ 
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 (9) การให้อ านาจ (empowerment) เป็นวิธีการท่ีสอดคล้องในการเพิ่ม
ความไว้วางใจให้กับผู้ตาม การเสริมพลังอ านาจเป็นศูนย์กลางองค์ประกอบที่ดีเลิศอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะกับภาวะผู้น าผู้น าแบบผู้รับใช้ การให้อ านาจกับผู้ตามเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับภาวะผู้น า
แบบผู้รับใช้ การใหอ้ านาจเน้นการท างานเป็นทีมและสะท้อนกลับในคุณค่าแห่งความรักและความเสมอภาค 
ดังนั้น เพื่อให้การใหอ้ านาจได้รับความส าเร็จพฤติกรรมของผู้น าจะต้องเป็นลักษณะของการดึงผู้ตาม
ขึ้นมามากกว่าการผลักดัน เปูาหมายของการเสริมพลังอ านาจจะเป็นการสร้างผู้น าใหม่ในทุกระดับ
ขององค์กร ผู้น าท่ีฉลาดจะน าผู้อื่นสู่การเป็นผู้น า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้เป็นการปรับเปล่ียนองค์กรใน
รูปแบบเดิมท่ีกลับฐานปิรามิดจากบนลงล่าง ผู้น าแบบให้บริการจะสร้างวิสัยทัศน์และช้ีให้เห็นแนวทาง
กับผู้ตาม การมอบอ านาจการตัดสินใจท่ีจะให้บรรลุเปูาหมาย การมอบอ านาจนั้นเป็นการเชื่อมโยง
ความไว้วางใจและความโปร่งใส 
 กลุ่มท่ี 2 คุณลักษณะเสริม 11 ประการ ประกอบด้วย 
 (1) การส่ือสาร (communication) ผู้น าจ าเป็นต้องส่ือสารและช้ีแจงวิสัยทัศน์
ได้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าความส าเร็จและประสิทธิผลของผู้น า ทั้งหมดขึ้นอยู่กับ
การพัฒนาศักยภาพของการส่ือสารท้ังส้ิน ผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถโน้มน้าวจิตใจและท าให้
ผู้ตามเกิดความเชื่อมั่นในพันธกิจขององค์กร สิ่งส าคัญที่สุดที่ผู้น าจะเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ให้เกิด
ความเป็นฉันทามติได้ คือ รูปแบบวิสัยทัศน์ท่ีเกิดขึ้นจากความคิดเห็นร่วมกัน จากพฤติกรรมท่ีมองเห็น 
และการปฏิบัติ ผู้น าจะให้คุณค่ากับการช้ีแจงผ่านพฤติกรรมที่ท า ให้วิสัยทัศน์สัมฤทธิ์ผลขึ้นได้
ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่า “วิสัยทัศน์สัญลักษณ์”(personifying the vision) โดยกล่าวว่ากระบวนการของ
วิสัยทัศน์จะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ พร้อมท้ังยึดมั่นในวิสัยทัศน์    
ท่ีจะร่วมกันท าให้ส าเร็จอย่างสูงสุด ผู้น าจะได้รับการยอบรับเมื่อผู้ตามมีความเข้าใจและยอมรับใน
วิสัยทัศน์นั้น 
 (2) ความน่าเช่ือถือ (credibility) ในความหมายของความซื่อสัตย์และ
คุณธรรม คือ ความไว้วางใจระหว่างบุคคล ความน่าเช่ือถือ คือ คุณสมบัติหรือศักยภาพ หรืออ านาจ
ในการกระตุ้นให้เกิดความไว้วางใจ ผู้น าควรมีคุณลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ ความไว้วางใจ 
ความน่าเช่ือถือ และความสามารถ ความน่าเช่ือถือคือองค์ประกอบส าคัญของผู้น าท่ีดี ซึ่งผู้น าจะต้อง
ได้รับการไว้ใจและความเช่ือมั่นจากผู้ตาม การได้รับความเช่ือถือมีอิทธิพลต่อท่ีมาของการยอมรับ
ความเป็นผู้น าอย่างชอบธรรม การได้รับการยอมรับอย่างชอบธรรมช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและ
ความไว้วางใจ  ความสามารถ บุคลิกท่ีน่าเช่ือถือ และอ านาจเป็นองค์ประกอบส าคัญของการท าให้เกิด
ความไว้วางใจนอกจากนี้ การท่ีผู้น ามีการอธิบายให้ผู้ตามด้วยความช านาญและมีการช้ีแจงอย่างสม่ าเสมอ 
ถึงวิธีการมีความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร รวมถึงเป็นการเพิ่มความน่าเช่ือถือให้กับ
ภาวะผู้น า อีกด้วย 
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 (3) ความสามารถ (competence) ความสามารถของผู้น า มีความส าคัญต่อ
การสร้างความไว้วางใจปัจจุบันผู้น าจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในส่ิงใหม่ๆ และมีความพยายาม
ในการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ตามหลักส าคัญ 3 ประการของภาวะผู้น าได้แก่ ความสามารถ แรงขับ และ
คุณธรรมผู้ก าหนดวิสัยทัศน์จะต้องแสดงให้เห็นความจริงใจ ผู้น าอาจไม่แสดงออกแต่จะมีความเช่ือมั่น
ในคุณค่าและความสามารถของผู้ตาม การสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ตามผู้น าจ าเป็นต้องแสดงให้เห็น
ความสามารถอย่างชัดเจน การมีมนุษย์สัมพันธ์บุคลิก ความช านาญความน่าเช่ือถือ และความสามารถ
ต่างๆ เป็นองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อความไว้วางใจระหว่างบุคคล 
 (4) การดูแลรักษา (stewardship) เป็นส่วนหนึ่งของพื้นฐานการบริการ 
การดูแลรักษานี้เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สิน หรือการท างานท่ีสามารถจัดอยู่ในสถานะของ
ความไว้วางใจและการบริการ ผู้น าและผู้ตามจะมีการดูแลกันโดยท่ัวไปหรือดูแลองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่ 
ซึ่งการให้การดูแลนี้ได้มีการกล่าวถึงในองค์ประกอบภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของกรีนลีฟ (greenleaf) 
เช่นกัน การให้การดูแลได้ถูกจัดไว้ในส่วนของการเสริมพลังอ านาจท่ีท้ังผู้น าและผู้ตามต้องตระหนักใน
เรื่องนี้เปรียบเสมือนการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว การกระจายอ านาจ และความรับผิดชอบ ซึ่งอาจ
เรียกส่ิงนี้ว่าเป็นกระบวนการของการให้การดูแลท่ีมาจากพื้นฐานของการบริการนั่นเอง การให้
การดูแลนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์ และการตรวจสอบที่ไม่ได้มาจากเพียงการมอบอ านาจ
โดยต าแหน่งเท่านั้น 
 (5) ทัศนวิสัย (visibility) ผู้น าจะต้องมีการแสดงให้เห็นถึงทัศนวิสัยของ
พฤติกรรม และการปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ตาม ผู้น าแบบผู้รับใช้ท่ีมีประสิทธิภาพจะแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการน า การเอาใจใส่ และการให้ความสะดวกสบายกับผู้ตามผู้น าจะมีอิทธิพลต่อผู้ตาม
จากการท่ีผู้ตามได้เห็นผู้น า ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแบบฝึกหัดท่ีดีท่ีสุดส าหรับผู้ตามก็คือ การได้มี
แบบอย่างท่ีสามารถมองเห็นได้ การน ารูปแบบภาวะผู้น าแบบให้บริการมาใช้กับองค์กร เพื่อให้ผู้อื่น
ปฏิบัติตามนั้นผู้น าจะต้องเป็นผู้ท่ีมีการปฏิบัติด้วยตนเองอยู่เป็นประจ า 
 (6) การจูงใจ (influence) การวัดภาวะผู้น าท่ีแท้จริงคือการจูงใจท่ีไม่มากและ
ไม่น้อยเกินไปการจูงใจเกิดขึ้นจาก 2 รูปแบบ คือ การจูงใจในรูปแบบของอ านาจ และ การจูงใจใน
รูปแบบของการเปล่ียนแปลงทางจิตวิทยา การจูงใจยังมีอีกหลายวิธีเช่น การโน้มน้าวจิตใจ การสร้าง
แรงบันดาลใจ การให้ค าปรึกษา บุคลิก การแลกเปล่ียน การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ความถูกต้อง 
และแรงกดดัน วิธีการจูงใจท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุดได้แก่ การชักชวน แรงบันดาลใจจากการได้เห็น 
และการให้ค าปรึกษา องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้จะมีอิทธิพลและยอมรับในเรื่องของการจูงใจ
สูงท่ีสุด 
 (7) การโน้มน้าวใจ (persuasion) ได้ถูกจัดอยู่ในองค์ประกอบภาวะผู้น าแบบ
ผู้รับใช้ของกรีนลีฟ (greenleaf) ท่ีได้ระบุทางเลือก 3 ประการในการสร้างอ านาจของผู้น า ซึ่งได้แก่ 
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การบีบบังคับ การจัดการ และการโน้มน้าวใจ คุณลักษณะของภาวะผู้น าท่ีเปล่ียนแปลงวิธีการใช้อ านาจ
ด้วยการบังคับมาเป็นการโน้มน้าวใจมีความถูกต้องและเหมาะสมกว่า ผู้น าจะไม่พยายามควบคุมผู้ตาม 
แต่จะแบ่งปันความคิดและค้นหาวิธีในการพัฒนาความคิด และสร้างความคิดเห็นร่วมกันการใช้อ านาจ
อย่างไม่เห็นแก่ตัวในการเพิ่มประสิทธิภาพและประโยชน์ขององค์กรส่ิงนี้คือการใช้อ า นาจอย่างมี
จริยธรรม 
 (8) การรับฟัง (listening) เป็นอีกวิธีของภาวะผู้น าแบบให้บริการ การรับฟัง
การอธิบายการแสดงความพึงพอใจโดยการรับฟัง ผู้น าแบบผู้รับใช้จะต้องมีการถาม ฟัง และการได้ยิน 
การท่ีผู้น ามีการรับฟังผู้ตามอย่างเปิดกว้างมีอิทธิพลต่อการท าให้ผู้ตามเกิดความไว้วางใจ “การส่ือสาร
ท่ีเป็นเลิศคือการเป็นผู้รับฟังที่ยิ่งใหญ่” งานวิจัยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าผู้น าควรต้องมีการฝึกฝนใน
การเป็นผู้ฟัง การเข้าร่วมในการรับฟังจะมีส่วนช่วยเพิ่มความชัดเจนของการส่ือสาร ผู้น าจะได้รับ
ประโยชน์จากการเป็นผู้ฟังเพราะการเรียนรู้จะได้จากการรับฟัง ยิ่งไปกว่านั้น การรับฟังมีส่วนส าคัญ
ต่อมุมมองของการกระจายอ านาจและใหอ้ านาจอีกด้วย 
 (9) การให้ก าลังใจ (encouragement) ผู้น าแบบผู้รับใช้เช่ือว่าการให้ก าลังใจ
ผู้ตามจะท าให้ผู้ตามมีความพึงพอใจ ผู้น าแบบผู้รับใช้คือ ผู้ให้ก าลังใจ ผู้ถ่ายทอดความรู้ และผู้ให้
ความสบายใจผู้น าควรให้ก าลังใจสมาชิกในการท างาน มุ่งมั่นในความเจริญก้าวหน้าของผู้อื่น
ซึ่งคุณลักษณะนี้คือกุญแจส าคัญในการเสริมพลังอ านาจผู้ตาม การท าให้ผู้ตามรู้สึกว่ามีความส าคัญ
เป็นท่ียืนยันว่าเป็นหนึ่งในห้าของการให้ก าลังใจท่ีมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพของผู้น า คือการให้
ผู้ตามตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ส่วนท่ีเหลืออีก 4 ข้อ คือ การส่ือสารท่ีชัดเจน การมีจริยธรรมพลัง
ในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการเสริมพลังอ านาจ 
 (10) การให้ความรู้ (teaching) เปรียบเสมือนการเพิ่มอ านาจในตัวของผู้น า 
ผู้น าจะน า เอาความสามารถของผู้ตามมาท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้า ผู้น าจะเป็นผู้
จัดรูปแบบ ปรับแต่งวัตถุประสงค์ คุณค่า และเปูาหมายให้กับผู้ตามโดยให้ผู้ตามได้เรียนรู้จากบทบาทท่ี
เป็นจริงของผู้น า บทบาทของผู้น าถือเป็นส่วนหนึ่งของการคงไว้ซึ่งการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และการสอนก็เปรียบเสมือนการให้บริการ บทบาทของผู้น า คือการเรียนรู้อย่างหนึ่งและผันมาเป็น
หลักการสอนอย่างมีคุณค่าที่ผู้ตามสามารถน ามาใช้ในการน าตนเอง การให้ความรู้ของผู้น าควรใช้
ในวิธีของโซเครติส คือ การตั้งค าถามท่ีกระตุ้นให้เกิดค าตอบโดยผู้ตามจะได้เรียนรู้จากความจริงท่ีมา
จากรูปแบบของตัวอย่างท่ีสมบูรณ์ 
 (11) การมอบอ านาจ (delegation) ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การมอบอ านาจ การรับผิดชอบ และการฝึกการเป็นผู้น าร่วม การมอบอ านาจเป็นการเสนอโอกาสและ
การให้ก าลังใจแก่ผู้ตามให้มีสิทธิ์และร่วมรับผิดชอบ ผู้น าแบบให้บริการจะแบ่งความรับผิดชอบและ
อ านาจให้แก่ผู้ตามเพื่อให้ผู้ตามได้รับในส่ิงท่ีต้องการ ผู้น ายังสามารถให้อ านาจ และสร้างแรงจูงใจ
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ให้กับผู้ตามด้วยการปรับโครงสร้างขององค์กร และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดความรู้สึกของการท างาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือร้น การมอบอ านาจก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการตัดสินใจท่ี
น าไปสู่ความเป็นฉันทามติ มีความสมบูรณ์ และพัฒนาการบริหารเวลาของผู้น าผู้น าท่ีสามารถยกระดับ
การมอบอ านาจการท างานได้มากจะเป็นเสมือนเครื่องวัดความส าเร็จ 
 5) องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของสเปียร์ (Spears, 2002, pp. 7-11)    
 สเปียร์ (Spears) ได้จ าแนกคุณลักษณะของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของกรีนลิฟ  
ออกเป็น 10 คุณลักษณะซึ่งแนวความคิดดังกล่าวได้สอดคล้องกับ Greenleaf (2002) ดังต่อไปนี้ 
 (1) การฟัง (listening) คุณค่าพื้นฐานของผู้น าคือทักษะในการสื่อสารและ
การตัดสินใจทักษะท่ีส าคัญท้ังสองประการนี้  ต้องได้รับข้อมูลสนับสนุนจากทักษะการฟังผู้อื่น
อย่างต้ังใจ ผู้น าแบบผู้รับใช้จะค้นหาเพื่อให้ทราบเจตนารมณ์ของกลุ่มและท าให้เจตนารมณ์เหล่านั้น
มีความชัดเจน อีกท้ังรับฟังและท าความเข้าใจในส่ิงท่ีผู้อื่นพูด การฟังประกอบกับการสะท้อนส่ิงท่ีได้
ไตร่ตรองเป็นส่ิงส าคัญยิ่งส าหรับน าแบบผู้รับใช้  
      (2) ความเห็นอกเห็นใจ (empathy) ผู้น าแบบผู้รับใช้จะพยายามเข้าใจและรู้ซึ้งถึง 
ความรู้สึกของผู้อื่นอย่างมาก คนท่ัวไปล้วนต้องการการยอมรับและการตระหนักถึงเอกลักษณ์ 
เฉพาะตัวของตนผู้น าจึงควรแสดงความปรารถนาดีผู้อื่น และไม่ปฏิเสธท่ีตัวบุคคล ถึงแม้เขาจะมี 
พฤติกรรมหรือผลการท างานท่ียอมรับไม่ได้  
     (3) การเยียวยารักษา (healing) จุดเด่นประการหนึ่งของภาวะผู้น าแบบ ผู้รับใช้
คือ ความสามารถในการเยียวยาตนเองและผู้อื่น หลายคนได้สูญเสียจิตวิญญาณและทุกข์ระทมกับ
ความเจ็บปวดทางอารมณ์ ถึงแม้ส่ิงเหล่านี้จะเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ แต่ผู้น าแบบผู้รับใช้ก็จะ
ช่วยฟื้นฟูสภาวะเหล่านั้นแก่ผู้อื่น  
     (4) ความตระหนักรู้ (awareness) ความตระหนักรู้ในเรื่องท่ัวไปและการตระหนักรู้
ตนเอง ท าให้แบบผู้รับใช้ แข็งแกร่ง การตระหนักรู้ยังช่วยให้เข้าใจประเด็นเกี่ยวกับศีลธรรมและ
ค่านิยม โดยน าทางให้บุคคลมองสถานการณ์เป็นองค์รวมมากขึ้น ซึ่งความตระหนักรู้ไม่ใช่ส่ิงปลอบใจ 
แต่กลับเป็นส่ิงปลุกเร้า ผู้น าท่ีมีความสามารถจะต่ืนตัวและถูกกระตุ้นอย่างมีเหตุผล เขาไม่ต้องการ
ส่ิง ปลอบใจ เพราะเขาสามารถค้นพบความสงบภายในตนเองได้  
    (5) การโน้มน้าวใจ (persuasion) ผู้น าแบบผู้รับใช้ใช้การโน้มน้าวใจ มากกว่าอ านาจ
โดยต าแหน่งในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในองค์กร มุ่งที่การท าให้ผู้อื่นคล้อยตาม มากกว่าการข่มขู่  
คุณลักษณะนี้ได้แบ่งแยกรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการด้ังเดิมและภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ได้อย่าง
ชัดเจน ผู้น าแบบผู้รับใช้สามารถสร้างความตกลงร่วมกันภายในกลุ่มอย่างมีประสิทธิผล  
 (6) การสร้างกระบวนทัศน์ (conceptualization) ผู้น าแบบผู้รับใช้จะฝึกฝน
ความสามารถในการฝันถึงส่ิงท่ียิ่งใหญ่ ความสามารถในการมองปัญหาหรือองค์กรจากพื้นฐานแนวคิด
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ท่ีเป็นกระบวนการ เป็นระบบ กล่าวคือ ต้องคิดให้เหนือขึ้นไปจากสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้น ใน
แต่ละวันส าหรับผู้บริหารจัดการ คุณลักษณะนี้ต้องอาศัยการมีวินัยและการฝึกฝน แต่ส าหรับผู้น าแล้ว
ต้องแสวงหาความสมดุลระหว่างการคิดอย่างเป็นกระบวนการและแนวคิดวันต่อวัน 
 (7) การมองการณ์ไกล (foresight) การมองการณ์ไกลจะช่วยให้ผู้น าแบบผู้รับใช้
เข้าใจถึง บทเรียนจากอดีต ความเป็นจริงปัจจุบัน และเหตุการณ์ต่อเนื่องท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต คุณลักษณะนี้ 
จะอยู่ในความสามารถในการหยั่งรู้ ซึ่งยังคงเป็นคุณลักษณะท่ีไม่มีการศึกษามากนักในส่วนของภาวะ
ผู้น า แต่ก็เป็นส่วนท่ีควรได้รับความสนใจ  
 (8) การดูแลรักษา (stewardship) บล็อค (Block, 1993) ได้ให้ค านิยามของค าว่า 
stewardship ไว้ว่าเป็นการรับผิดชอบต่อบางส่ิงบางอย่างเพื่อผู้อื่น Greenleaf ได้เสนอทัศนะว่า 
องค์กรเป็นสถาบันที่ท้ังผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการและผู้จัดการต้องมีบทบาทส าคัญในการบริหาร
องค์กรให้รับผิดชอบต่อสังคม ภาวะผู้น าก็เช่นเดียวกับการเป็นผู้ดูแล ท่ีมีหน้าท่ีท่ีส าคัญ อันดับแรกใน
การอุทิศตนเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้อื่น รวมถึงการใช้ความเปิดเผย จริงใจ และการโน้มน้าว
มากกว่าการบังคับควบคุม  
 (9) การอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน (commitment to the growth of people) ผู้น า
แบบผู้รับใช้ จะเช่ือว่าคนมีคุณค่าภายในท่ีสุงกว่าลักษณะภายนอก ด้วยเหตุนี้ ผู้น าแบบผู้รับใช้จึงอุทิศ
ตนอย่างมากใน ความเจริญงอกงามของแต่ละคนและทุกๆ คนในองค์กร ผู้น าแบบผู้รับใช้จึงตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบท่ียิ่งใหญ่ในการสร้างความเจริญงอกงามของพนักงาน  
               (10) การสร้างสังคมชุมชน (building community) ความส านึกการสร้างกลุ่ม
ของผู้น าแบบผู้รับใช้ บริการได้สูญสลายไปในอดีตเมื่อไม่นานมานี้เป็นผลมาจากการเปล่ียนสภาพ
ชุมชนท้องถิ่นไปสู่ องค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งได้ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของผู้คนไปด้วยความตระหนักนี้ จึงเป็น
เหตุให้ผู้น าแบบผู้รับใช้ มุ่งสร้างกลุ่มหรือชุมชนภายในองค์กร โดยเช่ือว่ากลุ่มท่ีแท้จริงสามารถสร้างขึ้น
ได้ท่ามกลางบุคคลในวงการธุรกิจหรือบุคคลในองค์กรอื่น ส่ิงจ าเป็นส าหรับการสร้างกลุ่มท่ีสามารถ
รวมผู้คนจ านวนมากได้ คือ ผู้น าแบบผู้รับใช้ท่ีคอยช้ีทางด้วยการแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มท่ีไม่จ ากัด
ส าหรับกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน  
 6) องค์ประกอบภาวะผูน าแบบผู้รับใชของแพทเทอสัน (Patterson, 2003, pp. 1-7)   
             แพทเทอสัน (Patterson) ได้พัฒนารูปแบบการเป็นผู้น าคนรับใช้ท่ีใช้เจ็ดตัวแปร
ท่ีจะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตาม ได้แก่ การไม่เห็นแก่ตัว ความรัก ความอ่อนน้อมถ่อมตน  
วิสัยทัศน์ ความไว้วางใจ การให้อ านาจ การบริการ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าลักษณะส าคัญของ
ผู้น าแบบผู้รับใช้ท่ีให้ความส าคัญแก่ผู้ตามมากกว่าจุดนี้ จะเป็นลักษณะเด่นท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีแตกต่างกัน
ระหว่างความเป็นผู้น าแบบผู้รับใช้และความเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง  
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            (1) ความรักแท (agapao love) ผู้น าแบบผู้รับใช้แสดงให้เห็นถึงความรักผ่านเอา
ใจใส่ดูแล โดยการช่ืนชม ยกย่อง เห็นอกเห็นใจ รับฟังอย่างต้ังใจและมีความรู้สึกร่วมในการส่ือสาร 
โดยเป็นการแสดงท่ีแท้จริงไม่เสแสร้งแกล้งท า   
 (2) ความอ่อนนอมถ่อมตน (humility) ความอ่อนนอมถ่อมตนเปรียบเสมือน
การเปดประตูของวิสัยทัศน แตไมใชเฉพาะเพียงวิสัยทัศนเทานั้น ความอ่อนนอมถ่อมตนเปนคุณธรรม              
แหงความสงบสุขท่ีจะยอมสละความถือตน และกลับเปนคุณลักษณะของการรับใชผูตาม  
 (3) การไม่เห็นแก่ตัว (altruism) ผู้น าแบบผู้รับใช้มีวิธีการท่ีค้นหาส่ิงท่ีดีสุดส าหรับ
ผู้ตาม แทนส าหรับตัวผู้น าเอง ท่ีมีความห่วงใยในสวัสดิภาพและจะใช้เวลาดูแล ปรับปรุงสวัสดิภาพ
ให้ดีขึ้น แม้ว่าจะหมายถึงการเสียสละของตนเอง         
 (4) วิสัยทัศน์ (vision) ผูน าแบบผู้รับใช้เรียนรู้ท่ีจะทราบความสามารถของผู้คน
และและมุ่งหน้าไปเพื่อท่ีจะให้บริการได้ สามารถบอกเปูาหมาย ทิศทางของจุดประสงค์ท่ีชัดเจน  
สามารถเห็นคนท่ีท างานได้และคุ้มค่า มองการณไกล เช่ือในอนาคตท่ีมั่นคงและพยามยามท่ีจะให้บริการ
และตอบสนองความตองการของผู้ตาม    
 (5) ความไว้วางใจ (trust) ผูน าแบบผู้รับใช้มีความเช่ือมันในศักยภาพท่ีซ่อนอยู่ใน
ตัวผู้ตามท่ีมีท าให้พวกเขาสามารถบรรลุเปูาหมายได้ ผู้น าแบบ ผู้รับใชตองอยู บนรากฐานของ
ความเช่ือถือและความไว้วางใจซึ่งท าให้ผู้ตามพรอมท่ีจะปฏิบัติตามผูน าไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามและส่ิงนี้
เองท่ีท าให้สามารถน าคนในองค์กรรวมกันเป็นหนึ่ง    
 (6) การให้อ านาจ (empowerment) การให้อ านาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบ
หรือทรัพยากรเพื่อท างานให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายขององค์กร การให้อ านาจเป็นปัจจัยส าคัญของ
ภาวะผูน าแบบรับใช 
 (7) การบริการ (sevice) ผู้น าแบบผู้รับใช้จะให้บริการผ่านการสนับสนุนให้ผู้ตาม
ค้นพบเอกลัษณ์ของตนเองและปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล หาโอกาสที่จะ
สนับสนุนให้ระดมสมองเพื่อให้ได้ความคิดท่ีใหญ่ขึ้นเป็นองค์ความรู้ การให้บริการนี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปท่ี
การบริการท่ีรู้สึกว่าตนเองเป็นทาสหรือความต้องการท่ีจะบริการแต่การบริการนี้ผู้น าแบบผู้รับใช้จะ
ท าให้ผู้ตามบรรลุความต้องการในความส าเร็จหรือเปูาหมายของเขาเหล่านั้น การบริการเป็นแนวคิด            
ท่ีส าคัญและถือเป็นหัวใจของทฤษฎีภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ท่ีเกิดขึ้นในตัวของผู้น า 
 7) องค์ประกอบภาวะผูน าแบบผู้รับใชของลอบ (Laub, online, 2004)     
 แนวคิดภาวะผู้น าแบบผู้ผู้รับใช้ของลอบ (Laub, 2004) จากการศึกษางานวิจัย  
เรื่อง assessing the servant organization development of the servant organizational 
leadership assessment (SOLA) instrument. และการศึกษาแนวคิดจากงานวิจัยของลอบ (Laub, 
2004, online) เรื่อง servant leadership and the healthy organization ได้ระบุคุณลักษณะ
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ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ 6 ด้าน ประกอบไปด้วย การเห็นคุณค่าของผู้อื่น การพัฒนาคน การสร้างสังคม
ชุมชน การแสดงออกทางคุณธรรมการส่งเสริมการเป็นผู้น า และการใช้ภาวะผู้น าร่วมกัน 
 (1) การเห็นคุณค่าของผู้อื่น (values people) หมายถึง ผู้น ายอมรับความจริงท่ีว่า
คนมีคุณค่าไม่เพียงในปัจจุบันแต่ในอนาคตอาจก็เกิดขึ้นได้ ผู้น ายินดีท่ีจะให้ความไว้วางใจในผู้อื่น
ซึ่งแสดงออกโดยนับถือผู้อื่น เช่ือมั่นในศักยภาพท่ีมีไม่จ ากัดของแต่ละบุคคล ยอมรับผู้อื่นว่า                 
พวกเขามีความสามารถท่ีจะเรียนรู้โดยธรรมชาติ ให้ความเช่ือถือ ไว้วางใจและผู้อื่น ใส่ใจความต้องการ
ของผู้อื่น สนุกสนานไปกับผู้อื่น แสดงความช่ืนชมยินดีให้ผู้อื่น ถือความต้องการของผู้อื่นมากกว่า
ความต้องการของตนเอง ให้รางวัลแก่พวกเขาด้วยความไว้วางใจ แสดงความรักและความเมตตาต่อ
ผู้อื่น ฟังผู้อื่นอย่างยอมรับโดยไม่ตัดสินและเป็นผู้ฟังท่ียอมรับผู้พูด    
 (2) การพัฒนาคน (develop people) ผู้น าเห็นว่ามันเป็นความรับผิดชอบของตน
ท่ีจะช่วยให้คนอื่นๆ สร้างสัมพันธภาพแบบท่ีปรึกษาเพื่อช่วยให้ ผู้อื่น  ให้ได้พัฒนาและเติบโต
เต็มศักยภาพ โดยการท างานร่วมกันเพื่อท่ีจะได้เรียนรู้จากผู้น า ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
แบบพลวัตท่ีเอื้อให้เกิดการเจริญเติบโตและการพัฒนา มองความผิดพลาดของคนอื่นจะมองว่าเป็น
โอกาสท่ีจะเรียนรู้และเช่ือว่าคนมีคุณค่าและศักยภาพในอนาคต ผู้น ายอมรับความรับผิดชอบใน
การช่วยให้ผู้คนตระหนักดีว่ามีศักยภาพ เป็นแบบอย่างโดยแสดงแบบพฤติกรรมที่เหมาะในชีวิต
ส่วนตัวและชีวิตการท างานอย่างสมดุล ใช้การพัฒนาผู้อื่นโดยการกระตุ้น สนับสนุนและแสดงออก
ด้วยความเช่ือมั่น  
 (3) สร้างสังคมชุมชน (builds community) หมายถึง ผู้น าต้องการท่ีจะสร้างชุมชน 
ด้วยความรู้สึกรักและห่วงใยผู้อื่น พัฒนาสัมพันธภาพกับผู้อื่นให้ดีขึ้นผ่านการรับฟังและการสะท้อน
ความคิดเห็น ซึ่งแสดงออกโดยติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น รักษาสัมพันธภาพท่ีได้รับความกระทบกระเทือน  
มีวิสัยทัศน์ท่ีน่าสนใจร่วมกันเพื่อน าไปสู่การบรรลุเปูาหมาย ส่งเสริมการท างานเป็นทีม มิตรภาพ 
แสดงออกโดยอ านวยความ สะดวกแก่การสร้างกลุ่มและทีม ท างานร่วมกับผู้อื่นมากกว่าการแยกตัว
ออกจากผู้อื่น ค านึงถึงค่าของความแตกต่างของผู้คน เช้ือชาติ เพศ อายุและวัฒนธรรม พวกเขา
ตระหนักถึงอคติของตัวเองและอคติผู้อื่น สามารถเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับส่ิงเหล่านี้เพื่อไม่ให้
กลุ่มบุคคลรู้สึกด้อยหรือแยกออกจากทีม ผู้น ารู้ว่าคนจะได้ขึ้นรับผลกระทบจากคุณภาพของ
ความสัมพันธ์มากกว่าท่ีพวกเขาจะได้รับจากความส าเร็จของงาน ดังนั้น ผู้น าจึงต้ังใจท างานเพื่อสร้าง
ชุมชนท่ีมีเปูาหมายในการท างานร่วมกันและเรียนรู้ที่จะให้บริการคนอื่น  
 (4) การแสดงออกทางคุณธรรม (display authenticity) หมายถึง ผู้น าท่ีไม่ถือตนว่า
สูงกว่าผู้อื่นเพราะต าแหน่ง ผู้น ายอมรับท่ีจะเปิดเผยความจริงเข้าถึงได้ ในข้อจ ากัดและข้อผิดพลาด
ของตน อธิบายเหตุผลการกระท าตนได้ ยอมรับบทบาทของการเป็นผู้เรียนตระหนักรู้ตนเอง  
เปิดตนเองเพื่อเรียนรู้จากผู้อื่น ยืดหยุ่น ประนีประนอม วิเคราะห์ประเมินตนเองก่อนต าหนิผู้อื่น  
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เปิดรับค าวิพากษ์วิจารณ์และค าท้าทายจากผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริตน่าไว้วางใจ รักษามาตรฐาน
ทางจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น       
 (5) การส่งเสริมภาวะผู้น า (provides leadership) หมายถึง ผู้น าท่ีส่งเสริมภาวะ
ผู้น าให้เกิดขึ้นในผู้ตาม ไม่ละเลยท่ีจะด าเนินการให้เกิดขึ้นแต่ ไม่ได้เกิดมาจากการผลักดันให้มี
ความทะเยอทะยานส่วนบุคคล แต่เพื่อให้ตอบสนองความต้องการสูงสุดของผู้อื่น ผู้น าสร้างภาพใน
อนาคต แสดงออกโดยมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคต ใช้การหยั่งรู้และการมองการณ์ไกล เพื่อมองเห็นใน
ส่ิงท่ีคาด สร้างความหวังในส่ิงท่ีเป็นไปได้แก่ผู้อื่น รวมถึงการริเริ่มท่ีจะก้าวไปข้างหน้า แสดงออกด้วย
การกระตุ้นความเส่ียง แสดงความกล้าหาญ เห็นคุณค่าในตนเอง ริเริ่มด้วยการก้าวไปข้างหน้า มีความรู้
และทักษะเพื่อท างานให้ลุล่วง แสดงออกโดยมีเปูาหมายท่ีชัดเจนและมีการบอกทิศทางท่ีดี เปล่ียน
วิกฤติเป็นโอกาส มีการส่ือสารท่ีชัดเจน เปิดกว้างท่ีจะช้ีทิศทางว่ากลุ่มท่ีมีความมุ่งมั่นท่ีจะไล่ตาม 
ผู้น ากระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อเปูาหมายท่ีต้ังไว้ส าหรับตัวเองและคนอื่นๆ 
 (6) การใช้ภาวะผู้น าร่วมกัน (share leadership) หมายถึง ผู้น าทุกคนมีอ านาจและ
มีทางเลือกว่าจะใช้อ านาจเหล่าอย่างไร ในองค์กรผู้น าและผู้ตามร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน  
ผู้น าร่วมแบ่งปันอ านาจ ให้อ านาจใแก่ผู้ตามเพื่อให้สามารถน าไปใช้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพท่ีมี
อิทธิพลต่อผลกระทบขององค์กร ผู้น ารู้ว่าทุกคนท่ัวท้ังองค์กรต้องการการยืนยันตัวตนและยอมรับใน
คุณค่าท่ีแท้จริงของพวกเขา และส่ิงท่ีพวกเขามีส่วนร่วมในความส าเร็จ มีการควบคุมในระดับต่ า 
ใช้การโน้มน้าวจูงใจมากกว่าการขู่บังคับ ร่วมแบ่งปันสถานะทางต าแหน่งเกียรติยศ ซึ่งแสดงออกผ่าน
การถ่อมตนไม่ส่งเสริมหรือยกย่องตนเองน า  โดยใช้อ านาจส่วนตนมากกว่าอ านาจตามต าแหน่ง
ไม่ต้องการหรือคาดหวังเกียรติยศและความย าเกรงจากการเป็นผู้น า และไม่แสวงหาสิทธิพิเศษหรือ
ประโยชน์ของความเป็นผู้น า 
 8) องค์ประกอบภาวะผูน าแบบผู้รับใชของเดนนิส และโบคาร์เนีย (Dennis & Bocarnea, 
2005, pp. 602-604)  
 เดนนิส และโบคาร์เนีย (Dennis & Bocarnea) ได้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณในการพัฒนา
แนวความคิดความเป็นผู้น าแบบผู้รับใช้ จากการทบทวนวรรณกรรมและแพตเตอร์สัน (2003) น าเสนอ
แนวคิดของภาวะผูน าแบบรับใช้ไว้ 5 ประการไดแก ความรัก การเสริมแรง วิสัยทัศน์ ความอ่อนนอม
ถ่อมตน และความเช่ือมั่น โดยมีรายละเอียดตอไปนี้  
 (1) ความรัก (love) ผูน าแบบรับใชมีความสนใจ ดูแล ให้ก าลังใจ เห็นอกเห็นใจ
เป็นห่วง เป็นใย ในผู้อื่นอย่างแท้จริง มีมาตรฐานทางจริยธรรมและสร้างวัฒนธรรมท่ีส่งเสริมจริยธรรม
ในสังคม 
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 (2) การให้อ านาจ (empowerment) ผูน าแบบรับใช้ให้อ านาจในการท างานแก่ผู้ตาม
ในงานท่ีรับผิดชอบ ส่งเสริมให้ผู้อื่นมีการตัดสินใจและมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ให้โอกาสพัฒนา
ทักษะในด้านต่างๆ และมีความไว้วางใจในการตัดสินใจของผู้อื่น 
 (3) วิสัยทัศน์ (vision) ผูน าแบบรับใช้มีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนมีลายลักอักษรเปิดโอกาส
ให้ผู้ตามก าหนดวิทัศน์ขององค์กร ก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการท่ีจะน าไปสู่เปูาหมายขององค์กร   
มีความต้องการให้คนในองค์กรรับผิดชอบและยึดมั่นในวิสัยทัศน์ร่วมกัน   
 (4) ความอ่อนนอมถ่อมตน (humility) ผูน าแบบผู้รับใช้ไม่ประเมินค่าตนเอง
สูงเกินไป ไม่สนใจในการยกย่องตนเอง มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากพอท่ีให้ค าปรึกษาแก่ ผู้ตาม 
สนใจในความส าเร็จของผู้ตามมากกว่าของตนเอง 
 (5) ความไว้วางใจ (trust) คือความเช่ือมั่นในการพึ่งพาของผู้ตามในความซื่อสัตย์  
สุจริต และความสามารถในการท างานส่ิงเหล่านี้ จะสร้างความไว้วางใจระหว่างบุคคลและองค์กรและ
น าไปสู่ความน่าเช่ือถือ นอกจากนี้ผู้น ามีความเปิดกว้างท่ีจะได้รับข้อมูลจากคนอื่น ให้ความไว้วางใจใน
ความมุ่งมั่นของผู้ตามท่ีมีต่อองค์กร สามารถรักษาความลับของคนในองค์กร 
 9) องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของวอง (Wong, 2005; Cited in Thompson, 
2005, p. 52)   
 วอง (Wong) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ 10 ประการ ดังนี้   
 (1) การฟัง (listening) หมายถึงการเปิดรับค าพูดของบุคคลอื่น การยินดีท่ีจะฟัง
มติของกลุ่มและท าให้การตัดสินใจของกลุ่มเป็นแนวทางสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร 
 (2) ความเห็นอกเห็นใจ (empathy) หมายถึง การเลือกท่ีจะยอมรับบุคคลแต่ละ
คนในความเป็นตัวตนที่แท้ของเขา เพื่อสามารถท่ีระบุความต้องการของแต่ละคนได้ รวมถึงการแสดง
ความห่วงใยในบุคคลแต่ละคน 
 (3) การเยียวยารักษา (healing) หมายถึง การแสวงหาการสมานบาดแผลของ
ผู้เจ็บปุวย ซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีมีวิจารณญาณ เพราะเป็นการแสดงถึงความพร้อมท่ีจะเข้าใจความต้องการ
ท่ีลึกซึ้งของแต่ละบุคคล 
 (4) ความตระหนักรู้ (awareness) หมายถึง ผู้น าท่ีสามารถตัดสินได้อย่างยุติธรรม
และสามารถไตร่ตรองปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ผู้น าแบบผู้รับใช้จ าเป็นต้องเข้าใจว่า การท างานในฐานะผู้น า
เป็นการตอบสนองเสียงจากเบ้ืองบน 
 (5) การโน้มน้าวใจ (persuasion) หมายถึง หน้าท่ีของผู้น าแบบผู้รับใช้ คือ การท าให้
บุคลากรเช่ือใจในผู้น า มิใช่การบังคับหรือใช้ต าแหน่งบังคับให้บุคลากรปฏิบัติตาม คุณลักษณะของ
ผู้น าท่ีสามารถโน้มน้าวใจคนได้จึงมีความส าคัญยิ่ง การท าให้บุคลากรเชื่อใจในตัวผู้น าย่อมส่งผลให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงกว่าการบังคับขู่เข็ญ 
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 (6) การสร้างมโนทัศน์ (conceptualization) หมายถึงการแสวงหาความฝันอัน
ยิ่งใหญ่ ท้ังของผู้น า บุคลากรและองค์กร มีแต่บุคคลท่ีสามารถอุทิศตนเองท้ังหมดต่อผู้อื่นเท่านั้น  
จะสามารถฝันสู่ฝันท่ียิ่งใหญ่ ส าหรับผู้อื่น ด้วยว่าบุคคลโดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะแสวงหาความดี
เพื่อตนเอง 
 (7) การมองการณ์ไกล (foresight) หมายถึง การใช้บทเรียนจากอดีต ความเป็นจริง
ของปัจจุบันและแนวโน้มของสถานการณของการตัดสินใจท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้น าท่ีไม่สามารถ
แสดงวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนจะประสบความส าเร็จได้ยาก อันเนื่องจากบุคลากรในองค์กรขาดทิศทางและ
แรงจูงใจในการท างาน 
 (8) การดูแลรักษา (stewardship) หมายถึง การสร้างจิตส านึกถึงการดูแล รับผิดชอบ
เพื่อคนอื่น ความรับผิดชอบใดๆ ท่ีผู้น าแบบผู้รับใช้ได้รับ ผู้น าต้องปฏิบัติด้วยความไว้วางใจและ
ความเช่ือใจ เพราะว่าผู้น าถูกคาดหวังให้ท าทุกส่ิงเพื่อองค์กร 
 (9) การอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน (commitment to the growth of people) หมายถึง 
ผู้น าแบบผู้รับใช้ต้องบอกตนเองตลอดเวลาว่า บุคลากรมีคุณค่าสูงกว่าการเป็นพนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
เพื่อองค์กร 
 (10) การสร้างสังคมชุมชน (building community) หมายถึงการแสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบท่ีไม่จ ากัดของผู้น าท่ีมีต่อกลุ่ม ด้วยความเช่ือท่ีว่ากลุ่มมีบุคลิกลักษณะและความหวัง
เฉพาะของกลุ่มและต้องจ าไว้เสมอว่า เราต่างต้องการกันและกันและเราต้องการกันและกันเพื่อสร้าง
กลุ่มท่ียิ่งใหญ่ขึ้น  
 10) องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของพูน (Poon, 2006, pp. 5-7)  
  พูน (Poon) ได้สรุปองค์ประกอบภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  (1) ความรัก (love) 
  (2) ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการไม่เห็นแก่ตัว (humility and altruism) 
  (3) ความตระหนักรู้ในตนเองและแสดงตัวตนตามความเป็นจริง (self-
awareness and authenticity) 
  (4) ความซื่อสัตย์และความไว้วางใจ (integrity and trust) 
  (5) การใหอ้ านาจและการบริการ (empowerment and service) 
 11) องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของรีด, ไวดาเวอ-โคเฮน และโคลเวลล์ (Reed, 
Vidaver-Cohen & Colwell, 2011, p. 425)  
  รีดรีด, ไวดาเวอ-โคเฮน และโคลเวลล์ (Reed, Vidaver-Cohen & Colwell)  
ได้เสนอเครื่องมือวัดระดับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ 5 องค์ประกอบ ดังนี้    

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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 (1) สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal support) การได้รับ
สนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจากผู้บริหารระดับสูง สามารถช่วยให้สมาชิกของ
องค์กรพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพและสามารถส่งเสริมเกิดวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต 
และการให้บริการในองค์กร  
 (2) การสร้างสังคมชุมชน (building community) ความสามารถในการสร้างชุมชน
ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของผู้น าแบบผู้รับใช้ที่ให้ความส าคัญกับ
ชุมชน สร้างคุณค่าท่ีเกิดจากความแตกต่างของแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้เกิดจิตวิญญาณของความร่วมมือ
และสร้างแรงบันดาลใจก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร สร้างความตระหนักว่าองค์กรมีหน้าที่ทาง
ศีลธรรมโดยจะต้องพิจารณาผลกระทบของการด าเนินการขององค์กร ต่อชุมชนท่ีพวกเขาท างาน 
และยังสร้างสรรค์ปรับปรุงชุมชนเหล่านั้นด้วย 
 (3) การไม่เห็นแก่ตัว (altruism) การให้บริการผู้อื่น โดยท่ีไม่หวังผลตอบแทน เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อื่น วางผลประโยชน์ของคนอื่นๆ ก่อนประโยชน์
ของตนเองและเลือกท่ีจะรับใช้ผู้อื่นก่อน  
 (4) ความเป็นประชาธิปไตย (egalitarianism) ผู้บริหารยอมรับค าวิจารณ์และ
แสดงความสนใจในการเรียนรู้จากข้อมูลต่างๆ ของพนักงานทุกระดับขององค์กรและส่งเสริมให้มี
การอภิปรายของความคิดของพวกเขา  
 (5) การยึดถือหลักคุณธรรม (moral integrity) คุณธรรมของผู้บริหารเป็นพฤติกรรม
ท่ีเป็นแรงบันดาลใจความไว้วางใจของพนักงานและการส่งเสริมความโปร่งใสและความ ซื่อสัตย์สุจริต
ในองค์กรซึ่งปฏิเสธที่จะใช้การจัดการหรือการหลอกลวงเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย สามารถยอมรับความ
ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นและเห็นความซื่อสัตย์มีมูลค่ากว่าผลก าไรหรือส่ิงของท่ีได้รับ 
    12) องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของ แวนเดียเรนดอก และนุยเทน (van 
Dierendonck & Nuijten, 2011, pp. 251-252) 
               แวนเดียเรนดอกและนุยเทน (Van Dierendonck & Nuijten) ได้พัฒนาเครื่องมือ
วัดและตรวจสอบหลายมิติเพื่อวัดระดับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การให้อ านาจ  
(empowerment) ความรับผิดชอบ (accountability) การยืนอยู่เบื้องหลัง (standing back) ความอ่อนนอม
ถ่อมตน (humility) การแสดงตัวตนตามความเป็นจริง (authenticity) ความกล้าหาญ (courage)  
การให้อภัย (Forgiveness) การดูแลรักษา (sterwardship) ดังนี้ 
 (1) การให้อ านาจ (empowerment) เป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นในการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้คนและส่งเสริมการพัฒนาบุคคล มีจุดมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริมเชิงรุกสร้างความมั่นใจในตัวของผู้ตาม
และให้พวกเขารู้สึกของอ านาจส่วนบุคคล เพิ่มขีดความสามารถรวมถึงพฤติกรรมความเป็นผู้น า  
การส่งเสริมให้การตัดสินใจด้วยตนเอง เช่ือในคุณค่าท่ีแท้จริงของคน การให้ข้อมูลในการท างานท่ี
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จ าเป็นหรือข้อมูลท่ีตามท่ีต้องการ ส่งเสริมการใช้ความสามรถในการท างาน ช่วยเหลือให้ได้พัฒนา
ตัวเอง ส่งเสริมให้ผู้อื่นเกิดแนวคิดใหม่ๆ ให้อ านาจการตัดสินใจ เพื่อให้ง่ายต่อการท างานผู้น าช่วยให้
แก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยไม่แค่บอกว่าต้องท าอะไรและใหโ้อการสได้พัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ใน
การท างาน 
 (2) ความรับผิดชอบ (accountability) ผู้น าถือความรับผิดชอบในการท างานของตน
และการท างานของผู้ตาม รวมถึงความรับผิดชอบในวิธีการท างาน ความรับผิดชอบเป็นตัวควบคุม
การท างานเป็นกลไกส าหรับท าหน้าท่ีเพื่อจะได้ประโยชน์ต่อบุคคลและทีม     
 (3) การยืนอยู่เบื้องหลัง (standing back) ผู้น าให้ความส าคัญกับผลประโยชน์
ของผู้อื่น ยกย่องและช่วยสนับสนุนให้พวกเขาในส่ิงท่ีจ าเป็น ไม่ไล่ตามการได้รับการยอมรับและ
ส่ิงตอบแทนจากส่ิงท่ีท าเพื่อผู้อื่น มีความพอใจในความส าเร็จของผู้อื่นมากกว่าของตัวเอง และจะถอย
ไปอยู่เบื้องหลังเมื่องานประสบความส าเร็จโดยสมบูรณ์เพื่อให้เครดิตแก่ผู้อื่น   
 (4) แสดงตัวตนตามความเป็นจริง (authenticity) ผู้น าแสดงตัวตนท่ีแท้จริงให้ตรงกับ
ความความคิดและความรู้สึกภายใน แสดงความรู้สึกท่ีแท้จริง เปิดเผยข้อบกพร่องและข้อเสียของตน 
เตรียมใจจะแสดงความรู้สึกถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์ตามมา   
 (5) ความอ่อนนอมถ่อมตน (humility) ความอ่อนน้อมถ่อมตนในการเป็นผู้น า
มุ่งเน้นไปท่ีความกล้าท่ีจะยอมรับว่าความผิดพลาดในส่ิงท่ีกระท า พยายาม เรียนรู้ในส่ิงท่ีผิดพลาด  
จากการวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นหรือจากมุมมองของความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันของผู้อื่น ความอ่อน
น้อมถ่อมตนเกิดจากการเข้าใจในจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้อื่น ทราบถึงข้อจ ากัดของพวกเขาและ
กระตือรือร้นแสวงหาวิธีการสนับสนุนเพื่อเอาชนะข้อจ ากัดเหล่านั้น   
 (6) ความกล้าหาญ (courage) ความกล้าท่ีจะใช้เส่ียงและพยายามหาแนวทางใหม่
ในการแก้ปัญหา กล้าเส่ียงในส่ิงท่ีตนเองคิดว่ามีความจ าเป็นต้องท าตามมุมมองของตน  หรือแม้แต่
การไม่ได้รับโอกาสนับสนุนจากผู้อื่น ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีท้าทายในการท างานและมีความจ าเป็น
ส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าหาญเป็นพฤติกรรมเชิงรุกและจะบ่งบอกถึง
การสร้างวิธีการใหม่ๆ ในการท างาน ความกล้าหาญเป็นลักษณะส าคัญท่ีท าให้ผู้น าแบบผู้รับใช้มี
ความแตกต่างไปจากผู้น าอื่นๆ ภายในบริบทขององค์กร     
 (7) การให้อภัย (forgiveness) การยอมรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสามารถ
ในการเข้าใจประสบการณ์และความรู้สึกของผู้อื่น สามารถรับรู้ในเรื่องการกระท าท่ีผิดโดยไม่แสดง
ความไม่พอใจในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เห็นอกเห็นใจ แสดงความรู้สึกของความอบอุ่นและความเมตตา  
ความสามารถในการให้อภัยเมื่อเผชิญหน้ากับ ข้อโต้แย้งและความผิดพลาด เปิดโอกาสให้ผู้อื่นวิจารณ์
ข้อผิดพลาดในการท างาน ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ ท าให้เกิดความสะดวก
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ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น  ผ่านความเข้าใจอันดีจากพฤติกรรม
ระหว่างกัน ผู้น าแบบผู้รับใช้ไม่ได้ผูกใจพยาบาทต่อผู้ท่ีเคยล่วงเกินและพร้อมท่ีจะลืมเรื่องราวในอดีต   
 (8) การดูแลรักษา (sterwardship) ความเต็มใจท่ีจะรับผิดชอบองค์กรและให้บริการ
แทนการควบคุมและหาผลประโยชน์ใส่ตนเอง ท าตัวเป็นแบบอย่างโดยการกระตุ้นให้คนอื่นท าในส่ิงท่ี
สนใจร่วมกัน มีวิสัยทัศน์ยาวไกล นอกจากนี้การดูแลรักษาจะต้องเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมใน
การท างาน มีความซื่อสัตย์และเน้นการท างานร่วมกัน สร้างความรู้สึกให้ผู้อื่นตระหนักถึงภาระจ าเป็น
ท่ีต้องท าร่วมกันโดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ของตน   
 
ตาราง 3  สรุปแนวคิดองค์ประกอบภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้จากทฤษฎี นักวิชาการและนักการศึกษา 
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คว
าม

ถี ่
1 การรับฟัง  (listening)              4 

2 ความเห็นอกเห็นใจ 
(empathy)  

            3 

3 การเยียวยารักษา 
(healing)  

            3 
 

4 ความตระหนักรู้  
(awareness)  

            5 

5 การโน้มน้าวใจ 
(persuasive)  

            4 

6 การสร้างมโนทัศน์  
(conceptualization)  

            3 

7 การมองการณ์ไกล 
(foresight)  

            3 

8 การดูแลรักษา
(stewardship)  

            4 
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ตาราง 3  (ต่อ) 
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คว
าม

ถี ่

9 การอุทิศตนเพื่อ              
พัฒนาคน  
(commitment to 
the growth of people)  

            4 

10 การสร้างสังคมชุมชน   
(building community)  

            5 

11  การให้อ านาจ 
(empowerment)  

            7 

12 การบริการ (service)              5 

13 ความอ่อนน้อมถ่อมตน  
(humility)  

            6 

14 การไม่เห็นแก่ตัว  
(altruism)  

            4 

15 ความรัก  (love)              4 
16 วิสัยทัศน์  (vision)             3 
17 การแสดงออกทาง

คุณธรรม (display 
authenticity) 

            2 

18 การเห็นคุณค่าของผู้อื่น  
(values people) 

            1 

19 การส่งเสริมภาวะผู้น า  
(provide leadership) 

            1 

20 การใช้ภาวะผู้น า
ร่วมกัน 
(share  leadership) 

            1 

21 ความรับผิดชอบ  
(accountability)   

            1 
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ตาราง 3  (ต่อ) 
 

ข้อ 
องค์ประกอบภาวะผู้น า
แบบผู้รับใช ้

จิร
าว

รร
ณ 

 เล
่งพ

าน
ิช 

  (
25

54
) 

ปอ
งภ

พ 
ภูจ

อม
จิต

ร  
(2

55
5)

 

Gr
ee

nl
ea

f (
20

02
)  

Ru
ss

el
l &

 S
to

ne
 (2

00
2) 

Sp
ea

rs 
(2

00
2) 

 

Pa
tte

rso
n 

(2
00

3) 
 

 De
nn

is 
& 

 B
oc

ar
ne

a 
(2

00
5) 

en
nis

 &
 B

oc
ar

ne
a 

 
(20

05
) 

La
ub

 (1
99

9,2
00

4)
 

W
on

g (
20

05
)  

 

Po
ol

 (2
00

6) 

Re
ed

, V
id

av
er

-C
oh

en
, &

 C
ol

we
ll(

20
11

) 

va
n 

Di
er

en
do

nc
k &

 N
uij

te
n 

(2
01

1) 
 

คว
าม

ถี ่

22 การยืนอยู่เบื้องหลัง  
(standing back)   

            1 

23 ความกล้าหาญ  
(courage)   

            1 

24 การให้อภัย 
(forgiveness)   

            1 

25 ความไว้วางใจ  (trust)             4 
26 ความเป็นประชาธิปไตย 

(egalitarianism) 
            1 

27 การยึดถือหลักคุณธรรม  
(moral integrity) 

            1 

28 ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างบุคล 
(interpersonal 
support) 

            1 

29 ความน่าเชื่อถือ 
(credibility) 

            2 

30 ความสามารถ 
(competence) 

            1 

31 การจูงใจ 
(influence) 

            1 

32 การให้ก าลังใจ 
(encouragement) 

            1 

33 ความจริงใจ 
(honesty) 

            1 

34 ความซื่อสัตย์
(integrity) 

            1 
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ตาราง 3  (ต่อ) 
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คว
าม

ถี ่

35 การเป็นแบบอย่าง 
(modeling) 

            1 

36 การเป็นผู้บุกเบิก 
(pioneering) 

            1 

37 การแสดงความพึง
พอใจในผู้อื่น 
(appreciation of 
others) 

            1 

38 การสื่อสาร 
(communication) 

            1 

39 ทัศนวิสัย 
(visibility) 

            1 

 
 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้จากแนวคิดของ จิรวรรณ เล่งพานิชย์ (2554, หน้า 9),  
ปองภพ ภูจอมจิตร (2555, หน้า 9); กรีนลิฟ (Greenleaf, 2002, pp. 21-61); รัสเซล และสโตน 
(Russell & Stone; อ้างถึงใน สุทธาทิพ เจริญนิพนธ์วานิช, หน้า 33-39); สเปียร์ (Spears, 2002,  
pp. 7-11); แพทเทอสัน (Patterson, 2003, pp. 1-7); ลอบ (Laub, 2004, online); เดนนิส และโบคาร์เนีย 
(Dennis & Bocarnea, 2005, pp. 602-604); วอง (Wong, 2005; Cited in Thompson, 2005, p. 52); 
พูล (Poon, 2006, pp. 5-7); รีด, ไวดาเวอ–โคเฮน และโคลเวลล์ (Reed, Vidaver-Cohen & Colwell, 
2011, p. 425); แวนเดียเรนดอน์ค และนุยเทน (Van Dierendonck & Nuijten 2011, pp. 251–252) 
จากการสังเคราะห์องค์ประกอบท้ังหมดจ านวน 39 องค์ประกอบ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การเลือกองค์ประกอบ
ท่ีมีความถี่ต้ังแต่ 5 ขึ้นไป ได้แก่ การให้อ านาจ (empowerment) ความอ่อนน้อมถ่อมตน (humility) 
ความตระหนักรู้ (awareness) การบริการ (service) และการสร้างสังคมชุมชน (building community) 
น ามาสร้างเป็นตามแปรต้นส าหรับใช้ในการวิจัยในครั้งนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%9E%20%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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         2.3.4 ภาวะผู้แบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 1) การให้อ านาจ (empowerment) มาจากแนวคิดการเสริมพลังอ านาจ ซึ่งเริ่มต้น
มาจากแนวคิดทางสังคมวิทยาท่ีใช้แก้ปัญหาความเหล่ือมล้ าทางสังคม ผู้น าแนวคิดนี้คือ นักปรัชญา
ชาวบราซิลช่ือ เปาโล แฟร์ (Paulo Freire) ได้น ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์การพัฒนาสังคม ปัจจุบันมี
การน าแนวคิดนี้มาใช้อย่างกว้างขวางในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเคล่ือนไหวของกลุ่มสตรีการส่งเสริม
สุขภาพบุคคล และชุมชนตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคคลในองค์กร เพราะเป็น
แนวคิดท่ีมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคมศตวรรษท่ี  21 ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก แนวคิดนี้มีความส าคัญ เพราะเป็น
การพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพโดยช่วยให้บุคคลเปลี่ยน
โลกทัศน์เกี่ยวกับการมองตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์คือรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความสามารถ 
และสามารถเปล่ียนแปลงการท างานของตนให้ดีขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้  
  กิ๊บสัน (Gibson, 1991, pp. 354-361) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการทางสังคม
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการยอมรับและช่ืนชม ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของบุคคลในการแก้ปัญหา
ด้วยตนเองสามารถใช้ทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นในตนเอง และ
รู้สึกว่าตนเองมีอ านาจสามารถควบคุมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองได้ 
  คลิฟฟอร์ด และแคนเลอร์ (Clifford, 1992, pp. 1-5 & Chandler, 1992,  pp. 1-4) 
กล่าวไว้ในท านองเดียวกันว่า การให้อ านาจ เป็นกระบวนการเพิ่มพลังอ านาจให้บุคคลท่ีรู้สึกว่าตนไม่มี
อ านาจให้รู้สึกว่าเป็นผู้มีอ านาจในตนเอง มีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า 
สามารถตัดสินใจในการท างานให้ประสบความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวัง 
  เทบบิท (Tebbitt, 1993, pp. 18-23) กล่าวว่า การเสริมพลังการท างาน ก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงในองค์กรโดยส่งเสริมให้บุคลากรมีอิสระในการท างานและปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม             
ท าให้บุคลากรรู้สึกยึดมั่นในองค์กร โดยไม่มีการบังคับหรือเรียกร้องให้กระท า บุคลากรทุกคนบรรลุถึง
วิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมกัน 
  แพทเทอสัน (Patterson, 2003, pp. 1-7) กล่าวว่า การให้อ านาจ คือ การให้อ านาจ  
ในการปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบหรือทรัพยากรเพื่อท างานให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายขององค์กร  
 เดนนิส (Dennis, 2005, pp. 600-615) กล่าว่า ผูน าแบบรับใช้ให้อ านาจในการท างาน
แก่ผู้ตามในงานท่ีรับผิดชอบ ส่งเสริมให้ผู้อื่นมีการตัดสินใจและมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น                  
ให้โอกาสพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ และมีความไว้วางใจในการตัดสินใจของผู้อื่น 
 แวน เดียเรนดอก และนุยเทน (Dirk Van Dierendonck & Nuijten, 2011, pp. 251-252)  
กล่าวว่า การให้อ านาจ เป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนและส่งเสริมการพัฒนา
บุคคล มีจุดมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริมเชิงรุกสร้างความมั่นใจในตัวของผู้ตามและให้พวกเขารู้สึกของอ านาจ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

86 

ส่วนบุคคล เพิ่มขีดความสามารถรวมถึงพฤติกรรมความเป็นผู้น า การส่งเสริมให้การตัดสินใจด้วย
ตนเอง เช่ือในคุณค่าท่ีแท้จริงของคน การให้ข้อมูลในการท างานท่ีจ าเป็นแก่ผู้ตาม หรือข้อมูลท่ีผู้ตาม
ต้องการ ส่งเสริมการใช้ความสามรถในการท างาน ช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้พัฒนาตัวเอง ส่งเสริมให้ผู้อื่น
เกิดแนวคิดใหม่ๆ ให้อ านาจแก่ผู้อื่นในการตัดสินใจในการท างานเพื่อให้ง่ายต่อการท างาน ช่วยให้ผู้อื่น
แก้ปัญหาด้วยตนเองโดยไม่แค่บอกว่าต้องท าอะไร และให้โอกาสผู้อื่นได้พัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ 
ในการท างาน 
  จิรวรรณ เล่งพานิชย์ (2554, หน้า 9) กล่าวว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา การให้อ านาจเป็นพฤติกรรมการแสดงออกท่ีให้การสนับสนุน การพัฒนา และเสริมสร้าง
ความสามารถของบุคคลากรในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยให้อ านาจและอิสระในการตัดสินใจ  
สนับสนุนให้ได้รับความรู้ ทักษะ และทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการทางาน และการให้รางวัล ยอมรับ และ
ช่ืนชมในผลงาน  
  ปองภพ ภูจอมจิตร (2555, หน้า 9) กล่าวว่า การให้อ านาจของของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นไปเพื่อการเสริมสร้างความสามารถของบุคลากรในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
โดยการมอบอ านาจ หรือความรับผิดชอบ และอิสระในการตัดสินใจ พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้แต่ละ
บุคคลได้แสดงศักยภาพเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในระดับที่องค์กรต้องการ 
ตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรโดยการสนับสนุนให้ได้รับความรู ้ ทักษะ  และ
สาระสนเทศท่ีจ าเป็นในการท างาน 
 จากการศึกษาความหมายของการให้อ านาจท่ีกล่าวมาท้ังหมด จึงสรุปได้ว่า การให้
อ านาจ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีให้อ านาจแก่บุคลากร ในงานท่ีรับผิดชอบ 
ส่งเสริมให้แก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดยให้อิสระในการท างานและการตัดสินใจให้ทรัพยากร ข้อมูล
ข่าวสารท่ีจ าเป็น สนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ทักษะท่ีจ าเป็น สร้างแรงจูงใจในการท างาน
ให้เกิดการยอมรับมากกว่าการบังคับให้ก าลังใจในการท างาน เช่ือมั่นในการมอบหมายงานให้แก่
บุคลากรและสร้างความมั่นใจให้เกิดในตัวของบุคลากรในการท างาน   
 2) ความอ่อนน้อมถ่อมตน (humility)    
  แพทเทอสัน (Patterson, 2003, pp. 1-7) กล่าวว่า ความอ่อนนอมถ่อมตน 
เปรียบเสมือนการเปดประตูของวิสัยทัศน แตไมใชเฉพาะเพียงวิสัยทัศนเทานั้น ความนอบนอมถ่อมตน 
เป็นคุณธรรมแหงความสงบสุข ท่ีจะยอมสละความถือตนและกลับเปนคุณลักษณะของการรับใชผูอื่น   
  เดนนิส (Dennis, 2005, pp. 600-615) กล่าวว่า ผูน าแบบรับใช้ไม่ประเมินค่าตนเอง
สูงเกินไป ไม่สนใจในการยกย่องตนเอง มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากพอท่ีจะให้ค าปรึกษาแก่ผู้อื่น   
สนใจในความส าเร็จของผู้อื่นมากกว่าของตนเอง 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%9E%20%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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  แวน เดียเรนดอก และนุยเทน (Dirk Van Dierendonck & Nuijten, 2011, 
pp. 249-267) กล่าวว่า ความอ่อนน้อมถ่อมตนในการเป็นผู้น ามุ่งเน้นไปท่ีความกล้าท่ีจะยอมรับว่า
ความผิดพลาดในส่ิงท่ีกระท า พยายามเรียนรู้ในส่ิงท่ีผิดพลาด จากการวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นหรือ
จากมุมมองของความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันของผู้อื่น ความอ่อนน้อมถ่อมตนเกิดจากการเข้าใจในจุดแข็ง
และจุดอ่อนของผู้อื่น ทราบถึงข้อจ ากัดและกระตือรือร้นแสวงหาวิธีการสนับสนุนผู้อื่น เพื่อเอาชนะ
ข้อจ ากัดเหล่านั้น   
  จิรวรรณ เล่งพานิชย์ (2554, หน้า 9) กล่าวว่า ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นพฤติกรรม
การแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีแสดงถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี กล้าเผชิญกับความจริง และ
รู้จักยอมรับนับถือผู้อื่นท้ังกาย วาจา และใจ 
  ปองภพ ภูจอมจิตร (2555, หน้า 9) กล่าวว่า ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาด้วยการแสดงวาจากิริยาท่าทางท่ีสุภาพ ให้เกียรติเคารพรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งการแสดงออกถึงพฤติกรรมต่างๆ จะเป็นไปด้วยธรรมชาติ
และปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ   
 จากการศึกษาความหมายของความอ่อนน้อมถ่อมตนท่ีกล่าวมาท้ังหมดจึงสรุปได้ว่า                 
ความอ่อนน้อมถ่อมตน หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีแสดงถึงความสงบเสงี่ยม เจียมตัว  
สุภาพเรียบร้อย ไม่ยกย่องตนเอง ให้ค าปรึกษาด้วยความสุภาพเป็นผู้รับฟังท่ีดี เปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ ยอมรับและเรียนรู้ในส่ิงท่ีผิดพลาดของตนจากความคิดเห็น  ค าวิพากษ์  
วิจารณ์และค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ รับฟังในเสียงส่วนใหญ่ เคารพและให้เกียรติผู้อื่นเสมอ 
 3) ความตระหนักรู้ (awareness) 
  กรีนลีฟ (Greenleaf, 2002, หน้า 37) ความตระหนักรู้ตัวเอง (self-awareness) 
ท าให้ผู้น าแบบผู้รับใช้มีความมุ่งมั่นตระหนักรู้ เช่น ความกลัว บางคนยังไม่รู้ว่าตัวเองมีความกลัวซ่อน
อยู่ ให้ข้อสังเกตว่า “ความตระหนักรู้ไม่ได้เป็นเครื่องปลอบใจเรา ตรงข้าม มันแค่ท าให้เราวุ่นวายใจ 
เพราะเราไม่ได้แสวงหาความปลอบใจ แต่ความตระหนักรู้ให้เราปลอดภัย” การรู้ตัวและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการรู้จักตัวเอง ท าให้ผู้น ามีความเข้มแข็งขึ้น กรีนลีฟ เช่ือมั่นว่า “การรู้ตัวไม่ได้ท าให้เกิดการ
ปลอบประโลมบรรเทา ตรงกันข้ามกลับปลุกให้รู้ส านึกและรบกวน การรู้ตัวเรียกร้องความเช่ือจาก
ผู้น ามันเป็นความเช่ือว่าผู้น ามีพลังและความสามารถท่ีจะเผชิญกับปัญหาและหาทางออกได้ดังนั้น 
ผู้น าแบบผู้รับใช้ต้องเรียนรู้ท่ีจะเอาชนะความกลัวของตนเอง พวกเขาต้องเรียนรู้ท่ีจะมีอิทธิพลเหนือ
ความกลัวท่ีฝังแน่นในองค์กร การแสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อปรัมปรามากมายที่สามารถพบเห็นได้
ในองค์กร เขายังย้ าถึงความจ าเป็นในการท่ีจะต้องค้นหาให้พบว่าเป็นความเช่ือท่ีแสดงถึงการสมเหตุสมผล
หรือความคิดท่ีไร้สาระ  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%9E%20%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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  เอเบล (Abel, 2000, p. 11) กล่าวว่าความตระหนักรู้เรียกร้องการปฏิบัติท่ีน่าเช่ือถือ
จากผู้น านั่นหมายถึงความเช่ือถือในตัวผู้น าว่าเป็นบุคคลท่ีมีความเข้มแข็งและสามารถท่ีจะเผชิญกับ
ปัญหาและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ 
  เสปียร์ (Spears, 2002, pp. 7-11) กล่าวว่า ความตระหนักรู้ในเรื่องท่ัวไปและ
การตระหนักรู้ตนเอง ท าให้แบบผู้รับใช้ แข็งแกร่ง ความตระหนักรู้ยังช่วยให้เข้าใจประเด็นเกี่ยวกับ
ศีลธรรมและค่านิยม โดยน าทางให้บุคคลมองสถานการณ์เป็นองค์รวมมากขึ้น ซึ่งความตระหนักรู้ไม่ใช่
ส่ิงปลอบใจ แต่กลับเป็นสิ่งปลุกเร้า ผู้น าที่มีความสามารถจะตื่นตัวและถูกกระตุ้นอย่างมีเหตุผล 
เขาไม่ต้องการส่ิงปลอบใจเพราะเขาสามารถค้นพบความสงบภายในตนเองได้ 
  ทอมป์สัน (Thomson, 2005, p. 94) กล่าวว่า ความตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวเอง
ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ตามเข้มแข็งขึ้น ความตระหนักรู้หมายรวมถึง ความรู้และความ
เข้าใจ  ความไม่ประมาท การรับรู้ การมองการณ์ไกล   
  สัมฤทธิ กางเพ็ง และสรายุทธ กันหลง (2553, หน้า 50) กล่าวว่า ความตระหนักรู้
หมายถึง ความรู้และความเข้าใจ ความไม่ประมาท การรับรู้ การมองการณ์ไกล และสามารถไตร่ตรอง
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ได้แก่ กล้ายอมรับในข้อจ ากัดและความผิดพลาดของตน ตระหนักถึงคุณค่า
ของผู้ร่วมงานทุกคน รับรู้ถึงความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้น สร้างความตระหนักในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ  
มากกว่าท่ีจะบังคับให้บุคลากรท าอย่างท่ีตนเองต้องการ จูงใจให้บุคลากรตระหนักถึงจรรยาบรรณ 
คุณค่าของตนเองและน ามาใช้ให้ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และใช้การติดต่อส่ือสารทุกวิถีทาง
เพื่อให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ความตระหนักรู้ เป็นการตระหนักรู้ในเรื่องท่ัวไปและ
ตระหนักรู้ตนเองท าให้ผู้น าแบบผู้รับใช้แข็งแกร่ง ความตระหนักรู้ยังช่วยให้เข้าใจประเด็นเกี่ยวกับ
ศีลธรรมและค่านิยมโดยน าทางให้บุคคลมองสถานการณ์เป็นองค์รวมมากขึ้น ซึ่งความตระหนักรู้ไม่ใช่
ส่ิงปลอบใจ แต่กลับเป็นส่ิงปลุกเร้า ผู้น าท่ีมีความสามารถจะต่ืนตัวและถูกกระตุ้นอย่างมีเหตุผล 
  ปองภพ ภูจอมจิตร (2555, หน้า 9) กล่าวว่า ความตระหนักรู้เป็นคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นผู้ท่ีมองการไกล มีความต่ืนตัว รับรู้ตลอดเวลาเป็นบุคคลท่ีสามารถปรับตน
ได้ตามสถานการณ์และความเปล่ียนแปลงและสามารถท่ีจะเผชิญกับปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น พร้อมหา 
ทางออกและแก้ไขสถานการณ์ได้ 
 จากการศึกษาความหมายของความตระหนักรู้ ที่กล่าวมาทั้งหมดจึงสรุปได้ว่า 
ความตระหนักรู้ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงถึงการมองสถานการณ์ที่เป็น
องค์รวม มองการไกล รับรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัวได้ดี มีความต่ืนตัวอยู่เสมอ สามารถเผชิญหน้าปัญหาและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างรวดเร็วและน าประสบการณ์ในอดีตมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น   
เข้าใจในภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบ ส่ือความหมายกับบุคลากรจนเกิดความเข้าใจได้ดี มอบหมายงาน

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%9E%20%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ได้เหมาะสมกับความสามารถของบุคลากรแต่ละคน สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้
ในอนาคต  
 4) การบริการ (service)  
  แพทเทอสัน (Patterson, 2003, pp. 1-7) กล่าวว่า ผู้น าแบบผู้รับใช้จะให้บริการ
ผ่านการสนับสนุนให้ผู้ตามค้นพบเอกลักษณ์ของตนเอง และปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของ                   
แต่ละบุคคล หาโอกาสท่ีจะสนับสนุนผู้อื่นให้ระดมสมองให้ได้ความคิดท่ีใหญ่ขึ้นเป็นองค์ความรู้                   
การให้บริการนี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การบริการที่รู้สึกว่าตนเองเป็นทาสหรือความต้องการที่จะบริการ
แต่การบริการนี้ ผู้น าแบบผู้รับใช้จะท าให้ผู้อื่นบรรลุความต้องการในความส าเร็จหรือเปูาหมาย
ของเขาเหล่านั้น การบริการเป็นแนวคิดท่ีส าคัญและถือเป็นหัวใจของทฤษฎีภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ท่ี
เกิดขึ้นในตัวของผู้น า   
  รัสเซล และสโตน (Russell & Stone, 2002; อ้างถึงใน สุทธาทิพ เจริญนิพนธ์วานิช, 
หน้า 33-39) กล่าวว่า การบริการ ส่ิงแรกและส่ิงส าคัญของผู้น าท่ีดีคือ การบริการผู้อื่นก่อนแรงกระตุ้น
พื้นฐานส าหรับภาวะผู้น าควรต้องมาจากความปรารถนาท่ีจะบริการผู้อื่นผู้น าแบบผู้รับใช้ไม่เหมือน  
กับผู้น า โดยท่ัวไปท่ีเป็นผู้ได้รับการบริการแต่กลับเป็นผู้ให้การบริการ การบริการคือแก่นแท้ของภาวะ
ผู้น าแบบผู้รับใช้ท่ีถือเป็นเงื่อนไขทางศีลธรรมผู้น าจะเปรียบการให้บริการว่าเป็นเสมือนทรัพยากรท่ี
เสนอให้กับผู้ตามท่ีปรารถนาในความส าเร็จ ซึ่งการบริการเป็นส่ิงท่ีกระท าได้โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร
ให้เวลา ให้ความเอาใจใส่ หรือการจัดหาทรัพยากรต่างๆ ท่ีรวมไปถึงการให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี
ในการท างานผู้น าจะเป็นศูนย์กลางในการให้บริการเหล่านี้แก่ผู้ตาม 
  จิรวรรณ เล่งพานิชย์ (2554, หน้า 9) กล่าวว่า การบริการ เป็นพฤติกรรมการแสดงออก 
ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และตอบสนองได้ทันที  
อีกท้ังต้องให้บริการอย่างต่อเนื่อง  
  ปองภพ ภูจอมจิตร (2555, หน้า 9) กล่าวว่า การบริการ เป็นพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานการท่ีแสดงออกในลักษณะของการปฏิบั ติรับใช้  การให้ความสะดวก                      
การช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการความพึงพอใจของบุคลากรหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับบริการ ท้ังนี้ต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา และสม่ าเสมอ 
 จากการศึกษาความหมายของการบริการท่ีกล่าวมาท้ังหมดจึงสรุปได้ว่า การบริการ  
หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีให้ความส าคัญต่อความต้องการของบุคลากรก่อน
ความต้องการของตนเอง ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ช่วยเหลือตาม
ความต้องการอย่างเต็มท่ีรวดเร็ว จัดหาสวัสดิการตามความต้องการ ให้ค าปรึกษาค าแนะน าใน
การแก้ไขปัญหา สนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นในการท างาน  
แสดงถึงความห่วงใยในสวัสดิภาพในการท างานความเป็นอยู่ของบุคลากร   

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%9E%20%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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              5) การสร้างสังคมชุมชน (building community)    
  สเปียร์ (Spears, 2002, pp. 7-11) กล่าวว่า ความส านึกการสร้างกลุ่มของผู้น า
แบบผู้รับใช้บริการได้สูญสลายไปในอดีตเมื่อไม่นานมานี้  เป็นผลมาจากการเปลี่ยนสภาพชุมชน
ท้องถิ่นไปสู่องค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งได้ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของผู้คนไปด้วยความตระหนักนี้จึงเป็นเหตุให้
ผู้น าแบบผู้รับใช้มุ่งสร้างกลุ่มหรือชุมชนภายในองค์กร โดยเช่ือว่ากลุ่มท่ีแท้จริงสามารถสร้างขึ้นได้
ท่ามกลางบุคคลในวงการธุรกิจหรือบุคคลในองค์กรอื่น ส่ิงจ าเป็นส าหรับการสร้างกลุ่มท่ีสามารถ
รวมผู้คนจ านวนมากได้ คือ ผู้น าแบบผู้รับใช้ท่ีคอยช้ีทางด้วยการแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มท่ีไม่จ ากั ด
ส าหรับกลุ่ม ท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน 
  ลอบ (Laub, online, 2004) กล่าวว่า ผู้น าต้องการท่ีจะสร้างชุมชน ด้วยความรู้สึก
รักและห่วงใยผู้อื่น พัฒนาสัมพันธภาพกับผู้อื่นให้ดีขึ้นผ่านการรับฟังและการสะท้อนความคิดเห็น  
ซึ่งแสดงออกโดยติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น รักษาสัมพันธภาพท่ีได้รับความกระทบกระเทือน มีวิสัยทัศน์
ท่ีน่าสนใจร่วมกันเพื่อน าไปสู่การบรรลุเปูาหมาย ส่งเสริมการท างานเป็นทีม มิตรภาพ แสดงออก
โดยอ านวยความสะดวกแก่การสร้างกลุ่มและทีม ท างานร่วมกับผู้อื่นมากกว่าการแยกตัวออกจากผู้อื่น  
ค านึงถึงค่าของความแตกต่างของผู้คน เช้ือชาติ เพศ อายุและวัฒนธรรม พวกเขาตระหนักถึงอคติ
ของตัวเองและอคติผู้อื่น สามารถเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับส่ิงเหล่านี้ เพื่อไม่ให้กลุ่มบุคคลรู้สึกด้อย
หรือแยกออกจากทีม ผู้น ารู้ว่าคนจะได้ขึ้นรับผลกระทบจากคุณภาพของความสัมพันธ์มากกว่าท่ี
พวกเขาจะได้รับจากความส าเร็จของงาน ดังนั้น พวกเขาจึงต้ังใจท างานเพื่อสร้างชุมชนท่ีมีเปูาหมาย
ในการท างานร่วมกันและเรียนรู้ที่จะให้บริการคนอื่นๆ ในฐานะท่ีเป็นผู้น าท างานกับคนภายในองค์กร
พวกเขาจะให้บริการด้วยการแสดงคุณสมบัติของสร้างสังคมชุมชนให้เห็น 
  ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2550, หน้า 86-91) กล่าวว่า ชุมขนเข้มแข็ง คือการให้บริการ
แก่ชุมชน โดยใช้หลักสามเสาหลักของชุมชน ได้แก่ เสาหลักท่ีหนึ่ง คือความดี หมายถึงความดีนี้
รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต คิดดีพูดดี มีความรัก ความเมตตากรุณา เสาหลักท่ีสองคือ
การเรียนรู้ ชุมชนจะเข้มแข็งต้องเรียนรู้ หมายถึง ชุมชนสามารถวิเคราะห์ ศึกษา ค้นหาสรุปความรู้ และ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เสาหลักท่ีสาม คือการจัดการ หมายถึงการท่ีรู้จักเอาปัจจัยต่างๆ 
กระบวนการต่างๆ มาเข้าระบบ เข้าวิธีการแล้วท าให้เกิดผลท่ีพึงปรารถนาฉะนั้น การสร้างสังคมชุมชน
ท่ีเข้มแข็งต้องอาศัยสามเสาหลัก คือ ความดี การเรียนรู้ 
  ประดินันท์ อุปรมัย (2551, หน้า 23-26) กล่าวว่า มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน
เป็นความสัมพันธ์ของบุคคลในการท างานร่วมกัน ท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของกลุ่มหรือองค์กร 
ให้ส าเร็จลุล่วง และมีผลต่อความสุข หรือความพึงพอใจของบุคคลท่ีท างานร่วมกัน มีความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี ท าให้เกิดความน่าเช่ือถือศรัทธาจนสามารถโน้มน้าวให้เกิดความสัมพันธ์ 
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ท่ีดีต่อกันระหว่างบุคคล ก่อให้เกิดความร่วมมือกันท างานจนประสบความส าเร็จตามเปูาหมายท่ี
องค์กรก าหนดไว้ บุคคลมีความเข้าใจในศักยภาพของตน ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่าง อันมาจาก
ปัจจัยทางพันธุกรรม และส่ิงแวดล้อมเฉพาะตนท่ีต่างกัน สมาชิกทุกคนยอมรับในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล จะช่วยให้ทุกคนเคารพในเอกลักษณ์ของผู้อื่น และเข้าใจถึงศักยภาพของตนจะเป็นส่ิงท่ี
ก าหนดความสามารถของบุคคลท่ีจะคิดหรือปฏิบัติตนให้พอเหมาะกับศักยภาพท่ีมีอยู่ เพื่อพัฒนา
องค์กรไปสู่ความเจริญยิ่งขึ้น 
  วีรยุทธ ชาตะกาญจน์ (2551, หน้า 40) กล่าวว่า การพัฒนาความเป็นพลเมือง
และพลโลก หมายถึง กิจกรรมการศึกษาท่ีมุ่งให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และการปฏิบัติท่ี
ถูกต้องในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ การเสริมสร้างภาวะความสงบสุขในครอบครัวสังคม รวมท้ังความรู้ ความเข้าใจ
ในโครงสร้าง กลไก กระบวนการของการด ารงชีวิตในครอบครัว และสังคม 
 จากการศึกษาความหมายของการสร้างสังคมชุมชนท่ีกล่าวมาท้ังหมดจึงสรุปได้ว่า การสร้าง
สังคมชุมชน หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีแสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ดีกับผู้อื่น  
ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ท างานร่วมกับบุคลากรทุกระดับโดยค านึงถึงความแตกต่างทางเพศ อายุ
และวัฒนธรรมของบุคลากร เสริมสร้างบรรยากาศและอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการท างาน 
ส่งเสริมให้บุคลากรแสดงออกถึงความเป็นตัวของตนเองท่ีสามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มท่ี
ในการท างาน  
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 บังอร ไชยเผือก (2550, หน้า 93) การศึกษาคุณลักษณะผู้น าแบบผู้รับใช้ โรงเรียนคาทอลิก
สังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู ใน 10 ด้าน ได้แก่ การฟัง การเห็นอกเห็นใจ การเยียวยารักษา ความตระหนักรู้ 
การโน้มน้าวใจ การสร้างมโนทัศน์ การมองการณ์ไกล ความรับผิดชอบร่วมกัน การอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน 
และการสร้างกลุ่มชน เพื่อศึกษาบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู ใน 3 ด้าน 
คือบรรยากาศห้องเรียน บรรยากาศนอกห้องเรียน และบรรยากาศของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูท่ีปฏิบัติงานหน้าการสอนในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู
ปีการศึกษา 2549 จ านวน 103 คน ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะผู้น า แบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก  
เรียงตามล าดับค่าเฉล่ีย ได้แก่การสร้างมโนทัศน์ ความรับผิดชอบร่วมกัน การโน้มน้าวจิตใจ การมอง
การณ์ไกลการฟัง การเยียวยารักษา การอุทิศตัวเพื่อพัฒนาคน การสร้างกลุ่มชน การเห็นอกเห็นใจ 
ความตระหนักรู้ และบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู โดยรวมและ
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รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับดี เรียงตามล าดับค่าเฉล่ีย ได้แก่ บรรยากาศของการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมบรรยากาศห้องเรียน และบรรยากาศนอกห้องเรียน  
 เจียระนัย ไชยนา (2553, หน้า 63) ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร 
ท้ัง 10 ด้าน  ได้แก่ การฟัง การเห็นอกเห็นใจ การเยียวยารักษา  ความตระหนักรู้ การโน้มน้าวใจ การสร้าง
มโนทัศน์ การมองการณ์ไกล ความรับผิดชอบร่วมกัน การอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน และการสร้างกลุ่มชน  
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากอยู่ในระดับมาก  
 บวรลักษณ์ ศักดิ์วิไลพร (2553, หน้า 76) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ด้านการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมด้านปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์และการมีส่วนร่วม
ด้านการประเมินผล โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก   
 อนุวัฒน์ วิภาคธ ารงคุณ (2553, บทคัดย่อ) ได้และเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้น า
แบบรับใช้ ของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ใน 6 ด้าน 
ได้แก่ การเห็นคุณค่าของผู้อื่น การพัฒนาผู้อื่น การสร้างสังคมชุมชน การแสดงออกทางคุณธรรม                     
การส่งเสริมการเป็นผู้น า และการใช้ภาวะผู้น าร่วมกัน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ คือ ครูของสถานศึกษาใน
เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยปีการศึกษา 2553 จ านวน 328 คน พบว่า คุณลักษณะ
ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ใน 6 ด้าน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ผู้บริหาร
สถานศึกษาในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยกับทัศนะต่อการท างาน มีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
 อัชราภรณ์ มาตรา (2555, หน้า 114) ได้ศึกษา ปัจจัยทางการบริหารท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ของครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า  
มีปัจจัยทางการบริหาร 5 ปัจจัยท่ีเป็นตัวพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ครูที่ดีท่ีสุด คือ การจูงใจ การพัฒนาครูและทีมงาน การปฏิบัติด้านการบริหารบรรยากาศของโรงเรียน
และภาวะผู้น าทางวิชาการ 
 กาญจน์ณัฏฐา ศิริเพ็ญ (2556, หน้า 91) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าใฝุบริการ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า มีระดับภาวะผู้น าใฝุบริการท้ัง 
10 ด้าน ได้แก่ การฟัง การเห็นอกเห็นใจ การเยียวยารักษา ความตระหนักรู้ การโน้มน้าวใจ การสร้าง
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มโนทัศน์ การมองการณ์ไกล ความรับผิดชอบร่วมกัน การอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน และการสร้างกลุ่มชน  
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก    
              มนสิการ แดขุนทด (2556, หน้า 73) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมด้านปฏิบัติการ การมีส่วนร่วม
ด้านผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล  โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
 สุทธาทิพ เจริญนิพนธ์วานิช (2556, หน้า 127-128) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู้น าแบบ
ให้บริการ (servant leadership) ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศองค์กรและการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ต่างมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้น าแบบให้บริการอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติท่ีระดับ .01 
โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .892 และเมื่อ พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์   
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับภาวะผู้น าแบบให้บริการมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่าง .840 -.892   
ปัจจัยท่ีมีความสามารถในการท านายภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร สถานศึกษาเอกชน ประเภท
สามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร เมื่อน าผลของปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาพิจารณารายด้าน
จะพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 3.84 
 องอาจ สิมเสน (2556, หน้า 140) ได้ศึกษาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า องค์ประกอบ
ของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร ท้ัง 10 ด้าน ได้แก่ การฟัง การเห็นอกเห็นใจ การเยียวยารักษา  
ความตระหนักรู้ การโน้มน้าวใจ การสร้างมโนทัศน์ การมองการณ์ไกล ความรับผิดชอบร่วมกัน การอุทิศตน
เพื่อพัฒนาคน และการสร้างกลุ่มชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ด้านการมองการณ์ไกล ด้านการโน้มน้าวใจ ด้านการรับผิดชอบดูแล ส าหรับด้านการกระตุ้นและ
ให้ก าลังใจผู้อื่นมีค่าเฉล่ียต่ าสุด  
 ปัทมาพร ศรีก าพล (2557, หน้า 128) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้
ของผู้บริหารสถานศึกษา วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า มีระดับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ ท้ัง 10 ด้าน  
ได้แก่ การฟัง การเห็นอกเห็นใจ การเยียวยารักษา ความตระหนักรู้ การโน้มน้าวใจ การสร้างมโนทัศน์ 
การมองการณ์ไกล ความรับผิดชอบร่วมกัน การอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน และการสร้างกลุ่มชน        
โดยค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
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 2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 แลมเบิร์ต (Lambert, 2004, Abstract) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพของการเป็นผู้น าแบบผู้รับใช้
ของผู้บริหาร บรรยากาศองค์กรและความส าเร็จของนักเรียน การศึกษาความสัมพันธ์ (servant leadership 
qualities of principals, organizational climate, and student achievement: A correlational 
study) โครงงานวิจัยนี้ถูกออกมาเพื่อศึกษาความเป็นผู้น าในโรงเรียนมัธยมควบคู่กับบรรยากาศของ
โรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพื่อให้ทราบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
เป็นผู้น าแบบผู้รับใช้ ทัศนคติของผู้บริหารและความส าเร็จโดยรวมท้ังหมดของโรงเรียน ดังท่ีประเมิน
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยแบบทดสอบมาตรฐานความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
การเป็นผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารโรงเรียนกับบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดของโรงเรียนได้รับ
การตรวจสอบด้วยเช่นกัน ผู้บริหารโรงเรียนมัธยม และคณาจารย์ได้มาจากโรงเรียนประจ าอ าเภอใน
ฟลอริดาได้รับการส ารวจ และผลจากการส ารวจน ามาท าการวิเคราะห์ทั้งโดยรวมทั้งหมด และ
การศึกษาอย่างควบคุมในเรื่องสถานะทางสังคม การวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่ามีสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญระหว่างการเป็นผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยม และการได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน และมีนัยส าคัญมากกว่าระหว่างการเป็นผู้น าแบบ ผู้รับใช้ท่ีปรากฏกับ
บรรยากาศของโรงเรียน นอกจากนั้นเมื่อท าการควบคุมในเรื่อง สถานะทางสังคมบรรยากาศของ
โรงเรียนยังสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีมีสถานะทางสังคมต่ า 
 แอนเดอร์สัน (Anderson, 2006, Abstract) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ใน
สถานศึกษาของรัฐเป็นกรณีศึกษา (servant leadership in public schools: a case study)  
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลกระทบของความเป็นผู้น าผู้รับใช้ท่ีมีต่อการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาของรัฐในระดับมัธยมศึกษาโดยระบุความหมายของพฤติกรรมผู้น า ท่ีชัดเจนและ 
อิทธิพลของพฤติกรรมท่ีมีผลต่อองค์กร และบุคคลท่ีอยู่ภายในสถานศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้
น าเครื่องมือประเมินความเป็นผู้น าของลอบ (laub) จากองค์กรการประเมินภาวะผู้น า หรือ organization 
of leadership assesment (OLA) มาใช้กับบุคลากรของสถานศึกษาของรัฐแห่งหนึ่งในมิดเวสเทิร์น 
(midwestern) ค าตอบจากผู้ตอบแบบสอบถามจะถูกน ามาวิเคราะห์ตามการใช้ subscale ของ
เครื่องมือ คือ การหาคุณค่าและการพัฒนาคน การแสดงออกถึงการมีคุณธรรมขั้นสูง การสร้างสังคม
ชุมชน และการแบ่งปันความเป็นผู้น า ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการให้และการแบ่งปันความเป็นผู้น า
อยู่ในระดับสูงสุด การปฏิบัติของผู้น าผู้รับใช้ในการสร้างชุมชนและการ แสดงออกถึงการมีคุณธรรม
ขั้นสูงได้ระดับลองลงมาตามล าดับ การปฏิบัติในเรื่องการเห็นคุณค่าและการพัฒนาคนเป็นพฤติกรรม
ของการเป็นผู้น า ท่ีอยู่ในระดับต่ าสุด จากการสัมภาษณ์ การสังเกตและจากเอกสารท่ีเก็บรวบรวมได้
เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น าผู้รับใช้นั้นได้รับการ นิยามอย่า งไรในบริบทของ
สถานศึกษาของรัฐ และในบริบทดังกล่าวคา ว่าผู้น าแบบผู้รับใช้นั้นถูกมองว่าเป็นอย่างไร ใจความหลัก
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ของนิยามขององค์กรได้ผ่านกระบวนการและเช่ือมโยงให้เข้ากับเปูาหมายของบุคคล การวิจัยครั้งนี้   
ผลของพฤติกรรมความเป็นผู้น าท่ีส่งผลต่อองค์กรและบุคลากรท่ีอยู่ภายในองค์กรในเชิงบวก 
 แบล๊ก (Black, 2007; อ้างถึงใน สรายุทธ กันหลง, 2553, หน้า 78) ได้ท าการศึกษาใน เรื่อง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น า และบรรยากาศของโรงเรียน (a correlational analysis of 
servant leadership and school climate) เพื่อวัดภาวะผู้น า แบบให้บริการท่ีใช้วิธีแบบผสม
เพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ของครูต่อภาวะผู้น าแบบให้บริการ และการรับรู้ของผู้น า
สถานศึกษากับครูต่อบรรยากาศของโรงเรียน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างได้แก่  ครูท่ีสอน
เต็มเวลาจานวน 231 คน และผู้นา สถานศึกษาจ านวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้
และบรรยากาศโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ 
             คาสัน (Kasun, 2009, pp. 80–81) ได้ท าการศึกษาการประยุกต์ใช้ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้
ตามการคัดเลือกของครูใหญ่โรงเรียนในมลรัฐนิวเจอร์ซี่ (THE APPLICATION OF SERVANT LEADERSHIP 
BY SELECTED NEW JERSEYPUBLIC SCHOOL PRINCIPALS) ในการปฏิบัติท่ีเป็นผู้น าแบบผู้รับใช้ของ
ครูใหญ่ในโรงเรียนของรัฐนิวเจอร์ซีย์ และตรวจสอบการด าเนินงานของ 10 ลักษณะของความเป็น
ผู้น าคนรับใช้ (การฟัง ความเห็นอกเห็นใจการรักษาความตระหนัก การโน้มน้าวใจ การสร้างกระบวนทัศน์ 
การมองการณ์ไกล การดูแล มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการเจริญเติบโตของประชาชน และการสร้างชุมชน)  
ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 15 คน แสดงให้เห็นว่า 10 ลักษณะของความเป็นผู้น าคนรับใช้ชิดกันได้ดีกับ
บทบาทของครูใหญ่ ลักษณะเหล่านี้สามารถน ามาใช้โดยครูใหญ่เพื่ออ านวยความสะดวกความเป็นเลิศ
ในโรงเรียนผ่านการส่งเสริม ความไว้วางใจ การสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มขีดความสามารถและการผู้รับ
ใช้อื่นๆ 
 เซริท (Cerit, 2011, Abstract) ได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของ
ผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของครู (The Effects of Servant Leadership 
Behaviours of School Principals on Teachers’ Job Satisfaction) เป็นการศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น า 
แบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับประถมท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของครู
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นครูจ านวน 595 คน จากสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา 29 แห่งในจังหวัดดืซเจ
ประเทศตรุกี เครื่องมือท่ีใช้วัดภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้เป็นเครื่องมือที่พัฒนามาจากของลอบ (Laub) 
ส่วนเครื่องมือที่ใช้วัดความพึงพอใจในการท างานของครูเป็นการน าเครื่องมือที่พัฒนามาจากของ
โมหร์มาน (Mohrman) สถิติท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์ค่าถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมภาวะผู้น า แบบผู้รับใช้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในระดับประถมอยู่ในระดับสูง และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจใน
การท างานของครู และสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจในการท างานของครู  
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2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย
น าหลักการแนวคิด ทฤษฎีมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 2.5.1 ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ท่ีใช้ศึกษาโดยการสังเคราะห์จากแนวคิดของ จิรวรรณ เล่งพานิชย์  
(2554, หน้า 9); ปองภพ ภูจอมจิตร (2555, หน้า 9); กรีนลิฟ (Greenleaf, 2002, pp. 21-61); รัสเซล
และสโตน (Russell & Stone; อ้างถึงใน สุทธาทิพ เจริญนิพนธ์วานิช, หน้า 33-39); สเปียร์ (Spears, 
2002, pp. 7-11); แพทเทอสัน (Patterson, 2003,  pp. 1–7); ลอบ (Laub, online, 2004); เดนนิส
และโบคาร์เนีย (Dennis & Bocarnea, 2005, pp. 602-604); วอง (Wong, 2005; Cited in Thompson, 
2005, p. 52); พูล (Poon, 2006, pp. 5-7); รีด, ไวดาเวอ–โคเฮน และโคลเวลล์ (Reed, Vidaver-
Cohen & Colwell, 2011, p. 425); แวนเดียเรนดอน์ค และนุยเทน (Van Dierendonck & Nuijten,  2011, 
pp. 251–252) ได้แนวคิดภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้มี 5 ด้าน คือ 1) การให้อ านาจ 2) ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
3) ความตระหนักรู้ 4) การบริการ 5) การสร้างสังคมชุมชน 
             2.5.2 การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา ศึกษาจากการสังเคราะห์
แนวคิดของ โกวิทย์ พวงงาม (2545, หน้า 8); อคิน รพีพัฒน์ (2547, หน้า 49); อรทัย ก๊กผล (2552, 
หน้า 17-19); โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980,  pp. 219-222); ฟอร์นารอฟฟ์  (Fornaroff, 
1980, p. 104); ซาชกิน (Sashkin, 1982, pp. 110-113); ไวท์ (White, 1999, p. 5) ได้แนวคิด
การบริหารแบบมีส่วนร่วม 5 ด้าน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหา 3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 5) การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล       
 

 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%9E%20%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจมุ่งศึกษาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร
ท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ซึ่งมีข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 3.3. การสร้างเครื่องมือ 
    3.4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 
            3.1.1 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1                   
ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วยครู จ านวน 1,117 คน จาก 82 โรงเรียน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2558  
จ านวน 291 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970, p. 608) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (stratified random sampling) ตามสัดส่วนของประชากร
ครูในแต่ละโรงเรียนโดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์ 
 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งแบบสอบถามเป็น  
3 ตอน คือ 
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 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 ข้อ 
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 
39 ข้อ มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scales) ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert, 1967, 
pp. 90-95) 5 ระดับคือ 
  5 หมายถึง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา  
จ านวน 42 ข้อ มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scales) ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert, 
1967, pp. 90-95) 5 ระดับคือ 
  5 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  
                                   มากท่ีสุด 

4 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  
                         มาก 

3 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาอยู่ในระดับ   
                         ปานกลาง 

2 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  
                        น้อย 

1 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 
                        น้อยท่ีสุด  

 

3.3 การสร้างเครื่องมือ 
 
 3.3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีข้ันตอน 
ในการด าเนินการสร้างเครื่องมือ ดังต่อไปนี้  
 1) ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร 
สถานศึกษากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน จากหนังสือ เอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
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 2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่าจัดอันดับ 5 อันดับของ                   
ลิเคิร์ท แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (check list)  
 3) สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง โดยน าค านิยามศัพท์เฉพาะตามตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ประธานท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์และกรรมการ เพื่อตรวจสอบ แนะน า ปรับปรุงแก้ไข  
 4) น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
เนื้อหา (content validity) โดยใช้เทคนิค IOC (รายละเอียดในภาคผนวก ข) และความถูกต้องของ
ภาษา และปรับปรุงข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน และปรับปรุงข้อค าถาม 
ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งมีรายนาม ดังต่อไปนี้ 
 (1) ดร.นิวัตต์ น้อยมณี     ผู้อ านวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                        

    มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
     ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 

 (2) ดร.อุบล เพียรพิทักษ์            ครูช านาญการพิเศษ   
        โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร   
          ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 
   (3) ดร.อังคณา กุลนภาดล          อาจารย์ประจ า สาขาวิชาสถิติและการวิจัย 
         การศึกษา คณะครุศาสตร์   
         มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
                                                ผู้เช่ียวชาญด้านสถิติ 
 (4) ดร.ดวงใจ สีเขียว       อาจารย์ประจ า สาขาวิชาสถิติ 
      ผู้เช่ียวชาญด้ายสถิติ 
 (5) นายวรรณไชย์ พิเนตร           ครูช านาญการพิเศษ   
        โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา 
          ผู้เช่ียวชาญด้านภาษา 
  
 5) น าแบบสอบถามท่ีผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสม
ก่อนน าไปทดลองใช้ 

    6) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try-out) กับครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ านวน 30 คน เพื่อให้ได้แบบสอบถามมีความเช่ือมั่น  
 7) น าแบบสอบถามท่ีทดลองใช้มาตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น ( reliability) โดยหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ด้านภาวะ
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ผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาได้ค่าความเช่ือมั่นอยู่ท่ี 0.98 การบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของสถานศึกษาได้ค่าความเช่ือมั่นอยู่ท่ี 0.97 โดยมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
ท้ังฉบับอยู่ท่ี 0.98 (รายละเอียดในภาคผนวก ข) 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
           การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 3.4.1 บันทึกเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกหนังสือขอความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เพื่อ
ขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้  
 3.4.2 น าหนังสือเสนอต่อผู้อ านวยการสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วน าหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีได้ก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่ออ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล  
 3.4.3 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม 2 ลักษณะ คือ ผู้วิจัยส่งด้วยตนเอง และส่งผ่านสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างเก็บรวบรวมข้อมูลให้ ส าหรับการเก็บแบบสอบถามคืนนั้น ผู้วิจัยเก็บรวบรวมด้วยตนเอง
และให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งคืนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในช่อง
รับคืนแบบสอบถาม 

 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้  
 3.5.1 น าแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม  
 3.5.2 น าแบบสอบถามตอนท่ี 1 ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน โดยค่าความถ่ีและร้อยละ 
 3.5.3 น าแบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาและการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยวิเคราะห์
หาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) รายข้อ รายด้านและโดยรวม
ตามเกณฑ์การประเมิน (Best, 1993, p. 246) ดังนี้  
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 4.51-5.00 หมายถึง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา/การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 3.51-4.50 หมายถึง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา/การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาอยู่ในระดับระดับมาก 

 2.51-3.50 หมายถึง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา/การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 

 1.51-2.50 หมายถึง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา/การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาระดับน้อย 

            1.00-1.50 หมายถึง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร/การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานของสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด   
 3.5.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับ             
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จากการหา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product - 
moment correlation) และทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งพิจารณาความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สันท่ีค านวณได้มาแปลผลในรูปของความสัมพันธ์โดยใช้เกณฑ์ของ บุญชม               
ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว (2535, หน้า 107) ดังนี้ 

1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0 หมายถึง ตัวแปรท้ังสองไม่มีความสัมพันธ์กัน 
   2) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง -1 และ +1 หมายถึง ตัวแปรท้ังสอง 
มีความสัมพันธ์กัน โดยท่ีทิศทางของความสัมพันธ์พิจารณาจากเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์กันในลักษณะคล้อยตามกัน แต่ถ้าในทางลบแสดงว่า ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์ใน
ทางตรงข้ามกันหรือผกผันกันส าหรับการพิจารณาระดับความสัมพันธ์สามารถพิจารณาได้ดังนี้ 
    ค่าสหสัมพันธ์ 0.01-0.30 หมายถึง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่ ามาก 
                        ค่าสหสัมพันธ์ 0.31-0.50 หมายถึง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 

   ค่าสหสัมพันธ์ 0.51-0.70 หมายถึง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง 

   ค่าสหสัมพันธ์ 0.71-0.90 หมายถึง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

   ค่าสหสัมพันธ์ 0.91-1.00 หมายถึง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูงมาก 
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 3.5.5 การวิเคราะห์ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 โดยการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (simple regression analysis)   

 

3.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
   
 การศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังนี้ 
 3.6.1 สถิติพื้นฐาน 
  1) ร้อยละ (percentage) 
 2) ค่าเฉล่ีย (mean) 
  3) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 3.6.2 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
 1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) 
  2) การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (simple regression analysis) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหาร                        
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 1 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

4.1 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตอนๆ ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามข้อ ได้แก่ เพศ ระดับอายุ ประสบการณ์
การท างาน 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1   
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1    
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร
สถานศึกษากับบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1                      
 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 1  
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4.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะห์ผู้วิจัยได้ก าหนดความหมาย
ของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้โดยท่ี 
 X   แทน   คะแนนเฉล่ีย 
 S.D.   แทน   ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 n     แทน    จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
                   r      แทน    ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
 t      แทน    ค่าสถิติการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
 F      แทน   ค่าสถิติการแจกแจงแบบเอฟ (F-distribution) 
 R      แทน    ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในการวิเคราะห์การถดถอย 
 R2   แทน   ค่าสัมประสิทธิ์ในการพยากรณ์ 
 b      แทน  สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ ซึ่งพยากรณ์ในรูป  
           คะแนนดิบ 
 B     แทน   สัมประสิทธิ์ของการถดถอยของตัวแปรท่ีใช้พยากรณ์ ซึ่งพยากรณ์  
    ในรูปคะแนนมาตรฐาน    
                  SE.b    แทน   ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ของสัมประสิทธิ์ 
                                    ตัวแปรท่ีใช้พยากรณ์ 
                 SE.est  แทน   ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์  
 a      แทน    ค่าคงท่ีของสมการถดถอยอย่างง่าย 
 SS    แทน  ค่าผลรวมก าลังสองของคะแนน                      
  MS  แทน  ค่าเฉล่ียผลรวมยกก าลังสองของคะแนน                                      
  df  แทน  ค่าระดับช้ันของความเป็นอิสระ                                                            

 **     แทน   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01                                 
  X       แทน   ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา                                           
  Y      แทน   การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา                    

 y'     แทน   การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา  
ท่ีได้จากพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ 

 Z y'  แทน   การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา   
                       ท่ีได้จากพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
           ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ 
ประสบการณ์การท างาน ดังรายละเอียดตามตาราง 4 
 
ตาราง 4  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
            จ าแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน  
 

ข้อมูลพื้นฐาน สถานภาพ จ านวน (n=291) ร้อยละ 
เพศ    
 ชาย 73 25.09 
 หญิง 218 74.91 

รวม 291 100 
ระดับอายุ    
 ต่ ากว่า 30 ปี 68 23.37 
 30 - 45  ปี 127 43.64 
 46  ปีขึ้นไป 96 32.99 

รวม 291 100 
ประสบการณ์การท างาน    
 0-5  ปี 107 36.77 
 6-10  ปี 72 21.65 
 มากกว่า 10 ปี 136 41.58 

รวม 291 100 

 
           จากตาราง 4  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 
74.91 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 25.09 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-45 ปี 
จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 43.64 รองลงมามอีายุต้ังแต่ 46 ปีขึ้นไป จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.99 และอายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 23.37 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์
การท างานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 41.58 รองลงมามีประสบการณ์
การท างาน 0-5 ปี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 36.77 และประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี 
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 21.65 ตามล าดับ  
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 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
          ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านด้วยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดตามตาราง 5 - 10 
 
ตาราง 5  ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของ 
             ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   
 โดยภาพรวม  

ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ 
n=291 ระดับ 

อันดับท่ี 
     X  S.D. ความคิดเห็น 

1. ด้านการให้อ านาจ 4.24 0.75 มาก 2 
2. ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน   4.14 0.85 มาก 5 
3. ด้านความตระหนักรู้   4.21 0.76 มาก 3 
4. ด้านการบริการ   4.20 0.79 มาก 4 
5. ด้านการสร้างสังคมชุมชน   4.28 0.80 มาก 1 

เฉล่ียรวม 4.21 0.79 มาก  

 
 จากตาราง 5 พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างสังคมชุมชน ( X = 4.28) รองลงมา
คือ ด้านการให้อ านาจ ( X = 4.24)  ด้านความตระหนักรู้ ( X = 4.21)  ด้านการบริการ ( X = 4.20) 
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน ( X =4.14)  
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ตาราง 6  ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของ 
            ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   
            ด้านการให้อ านาจ 
 

ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ n =291 ระดับ อันดับท่ี 
ด้านการให้อ านาจ     X      S.D. ความคิดเห็น  

1. ผู้บริหารมีการให้อ านาจในการปฏิบัติงาน 
   ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.32 0.65 มาก 2 

2. ผู้บริหารให้อิสระในการท างานและ 
   การตัดสินใจ 

4.18 0.78 มาก 7 

3. ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการท างานให้เกิด 
    การยอมรับมากกว่าการบังคับ 

4.05 0.87 มาก 10 

4. ผู้บริหารมีการให้ทรัพยากรท่ีจ าเป็นตาม 
   ความต้องการในการด าเนินงาน 

4.21 0.76 มาก 6 

5. ผู้บริหารแสดงความเช่ือมั่นในการมอบหมาย 
    งานให้แก่บุคลากร 

4.24 0.70 มาก 5 

6. ผู้บริหารสร้างความมั่นใจให้เกิดในตัวของท่าน 
    ในการปฏิบัติงาน  

4.16 0.75 มาก 9 

7. ผู้บริหารให้ก าลังใจแก่ท่านในการปฏิบัติงาน 4.17 0.88 มาก 8 
8. ผู้บริหารให้ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นจริงและเปิดเผย  4.31 0.72 มาก 3 
9. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา 
   ความรู้ เช่น การอบรม การศึกษา ดูงาน เป็นต้น 

4.46 0.61 มาก 1 

10. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีการแก้ปัญหา  
     ด้วยตนเอง 

4.28 0.64 มาก 4 

เฉล่ียรวม 4.24 0.75 มาก  

 
จากตาราง 6 พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 ด้านการให้อ านาจโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                        
( X =4.24) เมื่อพิจารณารายข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ( X =4.46) รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการให้อ านาจใน
การปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ( X =4.32) ผู้บริหารให้ข้อมูล ข่าวสารท่ีเป็นจริงและเปิดเผย           
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( X =4.31) ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ( X =4.28) ผู้บริหารแสดงความเช่ือมั่น
ในการมอบหมายงานให้แก่บุคลากร ( X =4.24) ผู้บริหารมีการให้ทรัพยากรท่ีจ าเป็นตามความต้องการ
ในการด าเนินงาน ( X =4.21) ผู้บริหารให้อิสระในการท างานและการตัดสินใจ ( X =4.18) ผู้บริหารให้
ก าลังใจแก่ท่านในการปฏิบัติงาน ( X =4.17) ผู้บริหารสร้างความมั่นใจให้เกิดในตัวของท่านใน
การปฏิบัติงาน ( X =4.16) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการท างานให้เกิด
การยอมรับมากกว่าการบังคับ ( X =4.05)    
 
ตาราง 7  ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร 
           สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 ด้านความอ่อนน้อม 
           ถ่อมตน   
 

ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ n =291 ระดับ อันดับท่ี 
ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน     X      S.D. ความคิดเห็น  

1. ผู้บริหารมีความสงบเสงี่ยม สุภาพ 
   เรียบร้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4.43 0.70 มาก 1 

2. ผู้บริหารไม่สนใจในการยกย่องตนเอง   3.79 0.99 มาก 8 
3. ผู้บริหารยอมรับในส่ิงท่ีผิดพลาดจาก 
   การกระท าของตน  

4.03 0.83 มาก 7 

4. ผู้บริหารมีการให้ค าปรึกษา  
   ด้วยความสุภาพ เป็นมิตรกับผู้อื่น 

4.20 0.84 มาก 3 

5. ผู้บริหารเป็นผู้รับฟังท่ีดี เปิดโอกาสให้    
    ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  

4.19 0.83 มาก 4 

6. ผู้บริหารยอมรับค าวิพากษ์ วิจารณ์และ 
   ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ 

4.10 0.85 มาก 5 

7. ผู้บริหารยอมรับในเสียงส่วนใหญ่แม้ 
   ไม่ตรงกับความคิดเห็นของตนเอง  
   ภายใต้กฎ กติกา  

4.05 0.85 มาก 6 

8. ผู้บริหารให้ความเคารพ และให้เกียรติ 
   ผู้อื่นเสมอ 

4.34 0.74 มาก 2 

เฉล่ียรวม 4.14 0.85 มาก  
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 จากตาราง 7 พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน โดยเฉล่ียภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้แก่ ผู้บริหารมี
ความสงบเสงี่ยม สุภาพเรียบร้อย ( X = 4.43) รองลงมาคือ ผู้บริหารให้ความเคารพ และให้เกียรติ
ผู้อื่นเสมอ ( X = 4.34) ผู้บริหารมีการให้ค าปรึกษา ด้วยความสุภาพ เป็นมิตรกับผู้อื่น ( X = 4.20) ผู้บริหาร
เป็นผู้รับฟังท่ีดีเปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ( X = 4.19) ผู้บริหารยอมรับ ค าวิพากษ์ 
วิจารณ์และค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ ( X = 4.10) ผู้บริหารยอมรับในเสียงส่วนใหญ่ แม้ไม่ตรงกับ
ความคิดเห็นของตนเอง ภายใต้กฎ กติกา ( X = 4.05) ผู้บริหารยอมรับในส่ิงท่ีผิดพลาดจากการกระท า
ของตน ( X = 4.03) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ผู้บริหารไม่สนใจในการยกย่องตนเอง ( X = 3.79)        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ตาราง 8  ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของ 
            ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  
            ด้านความตระหนักรู้   
 

ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ n =291 ระดับ อันดับท่ี 
ด้านความตระหนักรู้ X  S.D. ความคิดเห็น  

1. ผู้บริหารน าประสบการณ์ในอดีต 
   มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

4.23 0.70 มาก 4 

2. ผู้บริหารสามารถเผชิญหน้ากับปัญหา 
   ท่ีเกิดขึ้นได้ตามความเป็นจริง 

4.27 0.71 มาก 3 
 

3. ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
   ได้อย่างรวดเร็ว 

4.16 0.77 มาก 6 

4. ผู้บริหารมีความความเข้าใจในภารกิจท่ี 
   ต้องรับผิดชอบ เช่น งานบริหารวิชาการ                  
   งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล                 
   งานบริหารทั่วไป     

4.32 0.74 มาก 1 

5. ผู้บริหารมีความสามารถรับรู้ สัมผัสส่ิงต่างๆ  
   ท่ีเกิดขึ้นรอบๆ ตัวได้อย่างรวดเร็ว 

4.31 0.74 มาก 2 

6. ผู้บริหารสามารถส่ือความหมายกับบุคลากร 
   จนเกิดความเข้าใจได้ดี 

4.12 0.80 มาก 7 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ n =291 ระดับ อันดับท่ี 
ด้านความตระหนักรู้     X      S.D. ความคิดเห็น  

7. ผู้บริหารสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ 
   ท่ีจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

4.06 0.77 มาก 8 

8. ผู้บริหารมอบหมายงานได้เหมาะสมกับ 
   ความสามารถของบุคลากรแต่ละคน 

4.17 0.83 มาก 5 

เฉล่ียรวม 4.21 0.76 มาก  

 
 จากตาราง 8 พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านความตระหนักรู้ โดยเฉล่ียภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.21) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารมีความความเข้าใจ
ในภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบ ( X = 4.32) รองลงมาคือ ผู้บริหารมีความสามารถรับรู้ สัมผัสส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น
รอบๆ ตัวได้อย่างรวดเร็ว ( X = 4.31) ผู้บริหารสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ตามความเป็นจริง  
( X = 4.27) ผู้บริหารน าประสบการณ์ในอดีตมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ( X = 4.23)  
ผู้บริหารมอบหมายงานได้เหมาะสมกับความสามารถของบุคลากรแต่ละคน ( X = 4.17) ผู้บริหาร
สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ( X = 4.16) ผู้บริหารสามารถส่ือความหมายกับบุคลากร
จนเกิดความเข้าใจได้ดี ( X = 4.12) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ผู้บริหารสามารถคาดการณ์เหตุการณ์
ท่ีจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ( X = 4.06) 
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ตาราง 9  ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของ 
  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1      

            ด้านการบริการ 
 

ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ n =291 ระดับ อันดับท่ี 
ด้านการบริการ X  S.D. ความคิดเห็น  

1. ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้อื่น       
   โดยไม่หวังผลตอบแทน 

4.22 0.83 มาก 2 

2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการจัดหา        
   สวัสดิการ ตามความต้องการของบุคลากรได้ 

4.18 0.75 มาก 5 

3. ผู้บริหารให้การช่วยเหลือบุคลากรตาม 
   ความต้องการอย่างเต็มท่ี รวดเร็วแม้ไม่มี 
   การขอร้อง 

4.11 0.80 มาก 7 

4. ผู้บริหารให้ค าปรึกษาค าแนะน าใน 
   การแก้ปัญหาได้อย่างเข้าใจ จนสามารถ 
   น าไปปฏิบัติได้จริง 

4.19 0.76 มาก 4 

5. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรได้รับ 
   การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะท่ี 
   จ าเป็นในการท างาน 

4.37 0.65 มาก 1 

6. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับความต้องการ   
   ของบุคลากรก่อนความต้องการของตนเอง  

4.12 0.84 มาก 6 

7. ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึง ความห่วงใย  
    ในสวัสดิภาพในการท างาน ความเป็นอยู่ 
   ของบุคลากร 

4.21 0.85 มาก 3 

เฉล่ียรวม 4.20 0.79 มาก  

 
 จากตาราง 9 พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านการบริการโดยเฉล่ียภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะท่ีจ าเป็นในการท างาน ( X = 4.37) ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ( X = 4.22) ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึง ความห่วงใย ในสวัสดิภาพ
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ในการท างานความเป็นอยู่ของบุคลากร ( X = 4.21) ผู้บริหารให้ค าปรึกษาค าแนะน าในการแก้ปัญหา
ได้อย่างเข้าใจ จนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ( X = 4.19) ผู้บริหารให้การสนับสนุนการจัดหาสวัสดิการ
ตามความต้องการของบุคลากรได้ ( X = 4.18) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับความต้องการของบุคลากร
ก่อนความต้องการของตนเอง ( X = 4.12) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ผู้บริหารให้การช่วยเหลือ
บุคลากรตามความต้องการอย่างเต็มท่ีรวดเร็วแม้ไม่มีการขอร้อง ( X = 4.11) 
 
ตาราง 10  ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของ 
              ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   
              ด้านการสร้างสังคมชุมชน 
 

ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ n =291 ระดับ อันดับท่ี 
ด้านการสร้างสังคมชุมชน X  S.D. ความคิดเห็น  

1. ผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์ดีกับผู้อื่น 4.33 0.84 มาก 1 
2. ผู้บริหารส่งเสริมการท างานเป็นทีม   4.31 0.74 มาก 3 
3. ผู้บริหารมีการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน 
   โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล                  
   ด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม 

4.21 0.83 มาก 6 

4. ผู้บริหารส่งเสริมให้ท่านแสดงออกถึง 
   ความเป็นตัวของตนเอง สามารถแสดง  
   ความสามารถได้อย่างเต็มท่ีในการท างาน    

4.30 0.78 มาก 4 

5. ผู้บริหารเสริมสร้างบรรยากาศและอ านวย 
   ความสะดวกท่ีเอื้อต่อการท างานใน 
   สถานศึกษา  

4.22 0.82 มาก 5 

6. ผู้บริหารสถานศึกษามีการท างานร่วมกับ 
   บุคลากรทุกระดับ  

4.32 0.80 มาก 2 

เฉล่ียรวม 4.28 0.80 มาก  
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 จากตาราง 10 พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 ด้านการสร้างสังคมชุมชนโดยเฉล่ียภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์ดีกับผู้อื่น ( X = 4.33) รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการท างาน
ร่วมกับบุคลากรทุกระดับ ( X = 4.32) ผู้บริหารส่งเสริมการท างานเป็นทีม ( X = 4.31) ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้ท่านแสดงออกถึงความเป็นตัวของตนเอง สามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มท่ี
ในการท างาน ( X = 4.30) ผู้บริหารเสริมสร้างบรรยากาศและอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการท างาน
ในสถานศึกษา ( X = 4.22) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ผู้บริหารมีการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม ( X = 4.21)  
 
 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
สถานศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
   
           ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านด้วยการหา ค่าเฉล่ีย 
( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา
ใช้เกณฑ์ระดับคุณภาพที่ก าหนดไว้ ดังรายละเอียดตามตาราง 11-16 
 
ตาราง 11  ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน               
             การบริหารงานของสถานศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม n =291 ระดับ อันดับท่ี 
ในการบริหารงานของสถานศึกษา X  S.D. ความคิดเห็น  

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3.92 0.80 มาก 1 
2. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 3.80 0.89 มาก 2 
3. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 3.79 0.89 มาก 3 
4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 3.76 0.96 มาก 4 
5. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3.75 0.88 มาก 5 

เฉล่ียรวม 3.81 0.88 มาก  
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 จากตาราง 11 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยเฉล่ียภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.81) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ได้แก่ การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ ( X = 3.92) รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ( X = 3.80) การมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการ ( X = 3.79) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ( X = 3.76) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุดคือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ( X = 3.75) 
 
ตาราง 12  ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน 
             การบริหารงานของสถานศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   
             ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน n =291 ระดับ อันดับท่ี 
ของสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมใน 

การตัดสินใจ 
X  S.D. ความคิดเห็น  

1. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท า 
   แผนพัฒนาหลักสูตร 

4.05 0.72 มาก 2 

2. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท า 
   แผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 

4.04 0.66 มาก 3 

3. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท า 
   แผนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.11 0.75 มาก 1 

4. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท า  
   แผนพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา 

3.85 0.75 มาก 7 

5. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท า 
   แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษาของสถานศึกษา 

3.82 0.85 มาก 8 

6. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท า 
   แผนพัฒนาอาคารสถานท่ีและ 
   สภาพแวดล้อม 

3.87 0.85 มาก 5 

7. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท า  
   แผนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

3.86 0.81 มาก 6 
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ตาราง 12  (ต่อ) 
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน n =291 ระดับ อันดับท่ี 
ของสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมใน 

การตัดสินใจ 
X  S.D. ความคิดเห็น  

8. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท า 
   แผนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
   ภายใน 

3.97 0.83 มาก 4 

9. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสนอขอ 
   งบประมาณและการจัดท างบประมาณ 
   สถานศึกษา             

3.74 0.87 มาก 9 

เฉล่ียรวม 3.92 0.80 มาก  

 
 จากตาราง 12 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
โดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ครูได้มีส่วนเกี ่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ( X = 4.11) รองลงมาคือครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตร 
( X = 4.05) ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ( X = 4.04) 
ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  ( X = 3.97) 
ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ( X = 3.87) ครูได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  ( X = 3.85) ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดท าแผนพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา ( X = 3.83) ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ( X = 3.82) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ  
ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสนอของบประมาณและการจัดท างบประมาณสถานศึกษา ( X = 3.74) 
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ตาราง 13  ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน 
                 การบริหารงานของสถานศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
              ด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน n =291 ระดับ อันดับท่ี 
ของสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมใน 

การแก้ไขปัญหา 
X  S.D. ความคิดเห็น  

1. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา 
    ในการใช้หลักสูตร 

3.78 0.86 มาก 5 

2. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา 
    ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ 
    สถานศึกษา 

3.85 0.89 มาก 3 

3. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาใน 
   การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3.93 0.91 มาก 2 

4. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาใน 
   การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษา 

3.70 0.90 มาก 8 

5. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาใน 
   การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา 

3.65 0.95 มาก 10 

6. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาใน 
   พัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  

3.76 0.85 มาก 7 

7. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก้ปัญหาในการ 
   พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี    

3.79 0.84 มาก 4 

8. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก้ปัญหาในการ 
   พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน    

3.77 0.89 มาก 6 

9. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก้ปัญหาในการ 
    เสนอของบประมาณและจัดท า 
    งบประมาณสถานศึกษา               

3.66 0.90 มาก 9 

10. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาใน 
     การจัดการเรียนการสอน               

4.13 0.85 มาก 1 

เฉล่ียรวม 3.80 0.89 มาก  
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จากตาราง 13 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 ด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา           
โดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  
( X = 4.13) ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
( X = 3.93) ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา  
( X = 3.85) ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก้ปัญหาในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ( X = 3.79)  
ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในการใช้หลักสูตร ( X = 3.78) ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
แก้ปัญหาในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ( X = 3.77) ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา
ในการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  ( X = 3.76) ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( X = 3.70) ครูได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับแก้ปัญหาในการเสนอของบประมาณและจัดท างบประมาณสถานศึกษา ( X = 3.66) 
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในการพัฒนาเครือข่ายทาง
การศึกษา ( X = 3.65)    

                                
ตาราง 14  ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน 
              การบริหารงานของสถานศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
  ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน n =291 ระดับ 
อันดับท่ี ของสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมใน 

การด าเนินการ 
X  S.D. ความคิดเห็น 

1. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน 
   การด าเนินงานในการพัฒนาหลักสูตร 

3.98 0.82 มาก 3 

2. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุน 
   การด าเนินงานในการพฒันาแหล่งเรียนรู ้
   ของสถานศึกษา 

4.00 0.79 มาก 2 

3. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุน 
   การด าเนินงานในการพฒันาระบบดูแล 
   ช่วยเหลือนักเรียน 

4.04 0.79 มาก 1 
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ตาราง 14  (ต่อ) 
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน n =291 ระดับ 
อันดับท่ี ของสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมใน 

การด าเนินการ 
X  S.D. ความคิดเห็น 

4. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน 
   การด าเนินงานในการสรรหา แต่งต้ัง   
   พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
   การศึกษาของสถานศึกษา 

3.64 1.01 มาก 8 

5. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน 
    การด าเนินงานในการพัฒนาเครือข่าย 
    ทางการศึกษา 

3.55 0.88 มาก 9 

6. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุน 
   การด าเนินงานในการพัฒนาอาคาร 
   สถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

3.77 0.89 มาก 5 

7. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน 
   การด าเนินงานในการพฒันานวัตกรรม 
   และเทคโนโลยี 

3.72      0.85 มาก 6 

8. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุน 
   การด าเนินงานในการพัฒนาระบบ 
   ประกันคุณภาพภายใน    

3.79 0.87 มาก 4 

9. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุน 
   การด าเนินงานในการเสนอ 
   ของบประมาณและจัดท างบประมาณ 
   สถานศึกษา               

3.66 0.93 มาก 7 

เฉล่ียรวม 3.79 0.89 มาก  

 
 จากตาราง 14 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดย
เฉล่ียภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุนการด าเนินงานในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
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นักเรียน ( X = 4.04) รองลงมาคือ ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุนการด าเนินงานในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ( X = 4.00) ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการด าเนินงานใน
การพัฒนาหลักสูตร ( X = 3.98) ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุนการด าเนินงาน ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ( X = 3.79) ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุนการด าเนินงานในการพัฒนา
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ( X = 3.77) ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการด าเนินงาน
ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ( X = 3.72) ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุนการด าเนินงานใน
การเสนอของบประมาณและจัดท างบประมาณสถานศึกษา  ( X = 3.66) ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การสนับสนุนการด าเนินงานในการสรรหา แต่งต้ัง พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษา ( X = 3.64) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
การด าเนินงานในการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา ( X =3.55)                                   
 
ตาราง 15  ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน 
              การบริหารงานของสถานศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   
              ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน n =291 ระดับ 
อันดับท่ี ของสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมใน 

ผลประโยชน์ 
X  S.D. ความคิดเห็น 

1. ครูได้รับการสนับสนุนด้านสวัสดิการ   3.76 0.93 มาก 4 
2. ครูได้รับข้อต าหนิ ข้อเสนอแนะในผลท่ี 
    เกิดจากการด าเนินงาน     

3.40 1.09 ปานกลาง 5 

3. ครูได้รับการยกย่อง ชมเชย  
    เมื่อการด าเนินงานประสบผลส าเร็จ   

3.82 0.93 มาก 2 

4. ครูได้รับการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ 
   และได้รับความก้าวหน้าร่วมกัน 

4.00 0.83 มาก 1 

5. ครูได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ 
   สวัสดิภาพในการท างาน 

3.84 0.91 มาก 3 

เฉล่ียรวม 3.76 0.96 มาก  

 
           จากตาราง 15 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ โดยเฉล่ีย
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ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ครูได้รับการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้และได้รับความก้าวหน้าร่วมกัน ( X = 4.00) 
รองลงมาคือครูได้รับการยกย่อง ชมเชย เมื่อการด าเนินงานประสบผลส าเร็จ ( X = 3.82) ครูได้รับ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสวัสดิภาพในการท างาน  ( X = 3.84) ครูได้รับการสนับสนุน
ด้านสวัสดิการ ( X = 3.76) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ ครูได้รับข้อต าหนิ ข้อเสนอแนะในผล
ท่ีเกิดจากการด าเนินงาน ( X = 3.40) 
 
ตาราง 16  ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน 
              การบริหารงานของสถานศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  
              ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน n =291 ระดับ 
อันดับท่ี ของสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมใน 

การประเมินผล 
X  S.D. ความคิดเห็น 

1. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล 
   การด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตร 

3.81 0.84 มาก 2 

2. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล 
   การด าเนินงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   ของสถานศึกษา 

3.78 0.80 มาก 4 

3. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล 
   การด าเนินงานการพัฒนาระบบดูแล 
   ช่วยเหลือนักเรียน 

3.93 0.87 มาก 1 

4. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล 
   การด าเนินงานการพัฒนาข้าราชการครู 
   และบุคลากรทางการศึกษา 

3.66 0.94 มาก 8 

5. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล 
   การด าเนินงานการพัฒนาเครือข่ายทาง 
   การศึกษา 

3.56 0.93 มาก 9 

6. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล 
   การด าเนินงานการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
   และสภาพแวดล้อม 

3.76 0.88 มาก 5 
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ตาราง 16  (ต่อ) 
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน n =291 ระดับ 
อันดับท่ี ของสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมใน 

การประเมินผล 
X  S.D. ความคิดเห็น 

7. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล 
   การด าเนินงานการพัฒนานวัตกรรมและ 
   เทคโนโลยี    

3.74 0.84 มาก 6 

8. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล 
   การด าเนินงานการพฒันาระบบประกนั 
   คุณภาพภายใน    

3.80 0.87 มาก 3 

9. ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล 
   การด าเนินงานด้านงบประมาณสถานศึกษา               

3.68 0.87 มาก 7 

เฉล่ียรวม 3.75 0.88 มาก  

 
 จากตาราง 16 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
โดยเฉล่ียภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( X = 3.93) รองลงมาคือครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงาน
การพัฒนาหลักสูตร ( X = 3.81) ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน ( X = 3.80) ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงาน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ( X = 3.78) ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล
การด าเนินงานการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ( X = 3.76) ครูได้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ( X = 3.74) ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการประเมินผลการด าเนินงานด้านงบประมาณสถานศึกษา ( X = 3.68) ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( X = 3.66)  
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงานพัฒนา
เครือข่ายทางการศึกษา ( X = 3.56) 
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 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา กับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
 ผู้วิจัยน าเสนอการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
product moment correlation coefficient) และใช้เกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ท่ี
ก าหนดไว้ดังรายละเอียดตามตาราง 17 
 
ตาราง 17  ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับ 
             การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต 
             พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดังนี้   
 

ตัวแปร X Y 
X 1  
Y 0.558** 1 

**มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 
 
 จากตาราง 17 พบว่ าภาวะผู้น าแบบผู้รั บใช้ของผู้บริ หารสถานศึกษากั บการบริหาร                       
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อกันและอยู่ในระดับปานกลาง (rxy = .558) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งแสดงเป็นแผนภูมิกราฟ ดังภาพ 2 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

123 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y

Observed Cum Prob
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ภาพ 2  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารแบบ  
          มีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ชลบุรี เขต 1 
 

 จากภาพ 2 พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  
เขต 1 กล่าวคือ กล่าวคือ ถ้า X เพิ่มข้ึน Y ก็จะเพิ่มข้ึนด้วยหมายความว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้มีค่า
เพิ่มข้ึน การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาจะเพิ่มข้ึนทางบวก 

 
 ตอน 5 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1  
 
 
 
 
 

                       X  (ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้) 
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ตาราง 18  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล 
              ต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
              การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
 

Model SS df MS F Sig 
Regression 37.171 1 37.171 130.699** 0.000 
Residual 82.192 289 0.284   

Total 119.363 290    

**มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  
 จากตาราง 18 พบว่า การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหาร แบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา                 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01                
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงด าเนินการวิเคราะห์การถดถอยต่อไป 
 
ตาราง 19  ผลการวิเคราะห์การถดถอยของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล              
             ต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
             การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  
 

ตัวแปรท่ีใช้พยากรณ์ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา 
 b S.E.b B t Sig 

ค่าคงท่ี (a)  1.258 0.225 - 5.581** 0.000 
ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา (X)  

 0.606 0.053 0.558 11.432** 0.000 

 R=  0.558,   R2= 0.311,  S.E.est= 0.533, F= 130.699,  p =.000 

**มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตาราง 19 จากภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.558 ค่าสัมประสิทธิ์
ในการพยากรณ์เท่ากับ 0.311 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 0.533 ค่าสัมประสิทธิ์
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การถดถอยของตัวแปรท่ีใช้พยากรณ์ซึ่งพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ 0.606 ค่าคงท่ีของ
สมการถดถอยอย่างง่ายเท่ากับ 1.258 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรท่ีใช้พยากรณ์ ซึ่ง
พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (B) เท่ากับ 0.558 ตามล าดับ สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ใน
รูปคะแนนดิบได้ คือ y' = 1.258 + 0.606X สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนน
มาตรฐานได้ คือ Z y' = 0.558X   
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บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

           การวิจัยเรื่องเรื่อง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหาร                       
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 ซึ่งสรุปตามล าดับดังนี้   
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 
  1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน                
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
 2) เพื่อศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   
 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา
กับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   
 4) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1   

 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมุติฐานในการวิจัย ดังนี้ 
 1) ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1                                
มีความสัมพันธ์กัน 
   2) ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  
 วิธีด าเนินการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี 
เขต 1 ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย ครู จ านวน 1,117 คน จาก 82 โรงเรียน  
  2) กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 291 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน 
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(Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (stratified random sampling) 
ตามสัดส่วนของประชากรครูในแต่ละโรงเรียนโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
           เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
             เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จ านวน 5 ด้าน คือ ด้านการให้อ านาจ ด้านความอ่อนน้อม
ถ่อมตน ด้านความตระหนักรู้ ด้านการบริการ ด้านการสร้างสังคมชุมชน   
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี 
เขต 1 จ านวน 5 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล   
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการการเก็บรวมรวมข้อมูลตามข้ันตอนดังนี้  
 1) ผู้วิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เพื่อขอความร่วมมือจาก ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 และ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด เพื่อขออนุญาตให้ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาตอบ
แบบสอบถาม  
 2) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 จากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 291 ฉบับ ได้รับ
แบบสอบถามคืน 291 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 3) น าแบบสอบถามท่ีรวบรวมกลับมา ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม และประเมินผลข้อมูลด้วยการใชโปรแกรม
ส าเร็จรูป ดังนี้ ผูวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและประเมินผลข้อมูลด้วยการใชโปรแกรม
ส าเร็จรูป ดังนี้ 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้การแจกแจง
ความถ่ี และหาร้อยละ 
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 2) การวิเคราะหร์ะดับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา และการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 โดยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา
กับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ใช้ค่าสัมประสทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment 
correlation) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)  
 4) การวิเคราะห์ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหาร                       
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 1 โดยใช้สถิติการถดถอยอยา่งง่าย (simple regression analysis)   
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผู้วิจัยขอเสนอข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัย ซึ่งสามารถสรุป
เป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
    5.1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 74.91  
รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 25.09 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-45 ปี 
จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 43.64 รองลงมามีอายุต้ังแต่ 46 ปีขึ้นไป จ านวน 96 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.99 และอายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 23.37 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 42.24 รองลงมามี
ประสบการณ์การท างาน 0-5 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 36.77 และประสบการณ์การท างาน 
6-10 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 21.65 ตามล าดับ  
  5.1.2 ผลการศึกษาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อย คือ ด้านการสร้างสังคมชุมชน ด้านการให้อ านาจ ด้านความตระหนักรู้ ด้านการบริการ  
ส่วนค่าเฉล่ียท่ีมีล าดับน้อยที่สุดคือ ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน   
 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า   
           1) ด้านการสร้างสังคมชุมชน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์ดีกับผู้อื่น รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการท างาน
ร่วมกับบุคลากรทุกระดับ ผู้บริหารส่งเสริมการท างานเป็นทีม ผู้บริหารส่งเสริมให้ท่านแสดงออกถึง
ความเป็นตัวของตนเอง สามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มท่ีในการท างาน ผู้บริหารเสริมสร้าง
บรรยากาศและอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการท างานในสถานศึกษา ส่วนข้อท่ีมีระดับค่าเฉล่ียท่ีอยู่
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ในอันดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารมีการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ด้วยความเสมอภาคยุติธรรม   
 2) ด้านการให้อ านาจอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการให้อ านาจในการปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้รับ ผู้บริหารให้ข้อมูล ข่าวสารท่ีเป็นจริงและเปิดเผย ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีการแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง ผู้บริหารแสดงความเช่ือมั่นในการมอบหมายงานให้แก่บุคลากร ผู้บริหารมีการให้ทรัพยากร
ท่ีจ าเป็นตามความต้องการในการด าเนินงาน ผู้บริหารให้อิสระในการท างานและการตัดสินใจ   
ผู้บริหารให้ก าลังใจแก่ท่านในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสร้างความมั่นใจให้เกิดในตัวของท่านใน
การปฏิบัติงาน ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในอันดับสุดท้าย ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการท างานให้เกิด
การยอมรับมากกว่าการบังคับ   
 3) ด้านความตระหนักรู้ อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ผู้บริหารมีความความเข้าใจในภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบรองลงมาคือ ผู้บริหารมีความสามารถรับรู้  
สัมผัสส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นรอบๆ ตัวได้อย่างรวดเร็ว ผู้บริหารสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้
ตามความเป็นจริง ผู้บริหารน าประสบการณ์ในอดีตมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น  
ผู้บริหารมอบหมายงานได้เหมาะสมกับความสามารถของบุคลากรแต่ละคน ผู้บริหารสามารถแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ผู้บริหารสามารถส่ือความหมายกับบุคลากรจนเกิดความเข้าใจได้ดี
ส่วนข้อท่ีมีระดับค่าเฉล่ียอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นได้
ในอนาคต   
 4) ด้านการบริการอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่   
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะท่ีจ าเป็นในการท างาน   
ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึง ความห่วงใย
ในสวัสดิภาพในการท างานความเป็นอยู่ของบุคลากร ผู้บริหารให้ค าปรึกษาค าแนะน าในการแก้ปัญหา
ได้อย่างเข้าใจ จนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ผู้บริหารให้การสนับสนุนการจัดหาสวัสดิการตาม
ความต้องการของบุคลากรได้ ผู้บริหารให้ความส าคัญกับความต้องการของบุคลากรก่อนความต้องการ
ของตนเอง ส่วนข้อท่ีมีระดับค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารให้การช่วยเหลือบุคลากรตาม
ความต้องการอย่างเต็มท่ีรวดเร็วแม้ไม่มีการขอร้อง   
 5) ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ผู้บริหารมีความสงบเสงี่ยมสุภาพเรียบร้อย รองลงมาคือผู้บริหารให้ความเคารพ และให้เกียรติ
ผู้อื่นเสมอ ผู้บริหารมีการให้ค าปรึกษา ด้วยความสุภาพ เป็นมิตรกับผู้อื่น ผู้บริหารเป็นผู้รับฟังท่ีดี
เปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ผู้บริหารยอมรับค าวิพากษ์ วิจารณ์และค าแนะน าท่ี
เป็นประโยชน์ ผู้บริหารยอมรับในเสียงส่วนใหญ่แม้ไม่ตรงกับความคิดเห็นของตนเอง ภายใต้กฎ กติกา 
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ผู้บริหารยอมรับในส่ิงท่ีผิดพลาดจากการกระท าของตน ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ
ผู้บริหารไม่สนใจในการยกย่องตนเอง   
 5.1.3 ผลการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  
การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ส่วนด้านท่ีมีระดับค่าเฉล่ียท่ีอยู่
ในอันดับสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล   

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อยคือ ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
รองลงมาคือ ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตร ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  
ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดท าแผนพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนข้อท่ีมีระดับค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ ครู
ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสนอของบประมาณและการจัดท างบประมาณสถานศึกษา 
 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยคือ ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ครูได้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก้ปัญหาใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก้ปัญหาในการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในการใช้หลักสูตร ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาในการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาใน
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก้ปัญหาในการเสนอ
ของบประมาณและจัดท างบประมาณสถานศึกษา ส่วนข้อท่ีมีระดับค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ ครู
ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา   
 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก คือ ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับสนับสนุนการด าเนินงานในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รองลงมาคือ ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สนับสนุนการด าเนินงานในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ สนับสนุน
การด าเนินงานในการพัฒนาหลักสูตร ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุนการด าเนินงานในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุนการด าเนินงานในการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
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สภาพแวดล้อม ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการด าเนินงานในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการด าเนินงานในการสรรหา แต่งต้ัง พัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษา ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุนการด าเนินงาน ในการเสนอ ของบประมาณ
และจัดท างบประมาณสถานศึกษา ส่วนข้อท่ีมีระดับค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการสนับสนุนการด าเนินงานในการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา     
 4) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ครูได้รับการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้และได้รับความก้าวหน้าร่วมกัน 
รองลงมาคือครูได้รับการยกย่อง ชมเชย เมื่อการด าเนินงานประสบผลส าเร็จ ครูได้รับการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและสวัสดิภาพในการท างาน ครูได้รับการสนับสนุนด้านสวัสดิการ ส่วนข้อที่มีระดับ
ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ ครูได้รับข้อต าหนิ ข้อเสนอแนะในผลท่ีเกิดจากการด าเนินงาน  
 5) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รองลงมาคือครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงาน
พัฒนาหลักสูตร ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ครูได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ครูได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการประเมินผลการด าเนินงานด้านงบประมาณสถานศึกษา ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล
การด าเนินงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนข้อท่ีมีระดับค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในอันดับ
สุดท้าย คือ ครูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา   
 5.1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับปานกลาง (rxy= 0.558) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้  
 5.1.5 ผลการศึกษาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 1 ซึ่งภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถพยากรณ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้ร้อยละ 
31.10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ เขียนเป็นสมการใน
รูปคะแนนดิบได้  y' = 1.230 + 0.609X  เขียนเป็นสมการในรูปแบบมาตรฐานได้ คือ Z y' = 0.558X  
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

132 

5.2 อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหาร                       
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1  มีประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายดังนี้  
 5.2.1 จากการศึกษาระดับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เจียระนัย  ไชยนา (2553, หน้า 63) ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บังอร ไชยเผือก (2550, หน้า 92) ได้ศึกษาศึกษาคุณลักษณะของผู้น าแบบผู้รับใช้ และบรรยากาศของโรงเรียน
คาทอลิกสังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้น าแบบผู้รับใช้และบรรยากาศ
ของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ องอาจ สิมเสน (2553, หน้า 101) ได้ศึกษาภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหาร ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า ระดับภาวะผู้น า
แบบใฝ่บริการของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีค่าเฉล่ียโดยรวม
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุวัฒน์ วิภาคธ ารงคุณ (2553, หน้า 119) ได้ศึกษาระดับ
ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมาพร ศรีก าพล (2557, หน้า 128)  
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา วัฒนธรรมองค์การกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า มีระดับภาวะผู้น าโดยค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก                    
 ระดับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมท่ียึดหลักภายใต้การกระจายอ านาจ
การบริหารและการมีส่วนร่วมของสังคมในการจัดการศึกษา ผู้บริหารในฐานะตัวแทนสถานศึกษา
จึงเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ  
ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และงานบริหารท่ัว ไป อย่างก็ตามเห็นได้ว่า สถานศึกษา
ท่ีมีภาระงานท่ีเพิ่มมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจ การวางแผนงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผล
การด าเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ผู้บริหารเพียงคนเดียวไม่สามารถท่ีจะบริหารงานได้ 
จึงจ าเป็นต้องอาศัยความ ร่วมมือจากครูและบุคลากรอื่นๆ ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีการให้อ านาจแก่ครูและ
บุคลากรในการบริหารงานตามท่ีได้รับมอบหมาย การด าเนินงานต่างๆให้ด าเนินไปได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีภาวะผู้น าไปพร้อมกัน เพื่อให้การด าเนินงาน
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ราบรื่นและเกิดปัญหาน้อยที่สุด ผู้บริหารจึงพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากร มีการท างาน
ร่วมกับครูและบุคลากร ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถ
ของแต่ละคน ให้ทรัพยากรท่ีจ าเป็นสร้างความเช่ือมั่นและให้ก าลังใจในการท างานสังเกตและรับรู้ส่ิงท่ี
เกิดขึ้น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นผู้บริหารจะเป็นผู้น าในการแก้ปัญหาโดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตมาใช้
แก้ไขปัญหา ผู้บริหารเป็นผู้ท่ีให้ความส าคัญกับความต้องการของบุคลากร แสดงถึงความห่วงใย ให้ค าปรึกษา
แนะน าด้วยความสุภาพ ยอมรับในค าวิพากษ์วิจารณ์และเคารพในเสียงส่วนใหญ่ เพื่อน าข้อบกพร่อง
เหล่านั้นมาแก้ไขและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้เป็นผู้น าท่ีต้องการ
ช่วยเหลือผู้อื่นส่งเสริมให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าและความส าคัญในตนเอง สามารถเสียสละความต้องการหรือ
ผลประโยชน์ของตนเพื่อความต้องการของผู้อื่น สนับสนุนผู้อื่นได้พัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้า 
เอาใจใส่และท าความเข้าใจในผู้อื่นและสังคม เน้นการสร้างแรงจูงใจในการท างาน มีความมุ่งมั่นใส่ใจ
สร้างชุมชนให้เก ิดขึ้นในองค์กรและมีคุณธรรม อีกทั้งยังสนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นในการท างานให้เกิดความก้าวหน้าร่วมกัน อันแสดงถึงจิตวิญญาณของ
ความเป็นครูท่ีมีความเสียสละตนเอง เพื่อพัฒนาผู้อื่นให้ประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับ มานะ 
สินธุวงษานนท์ (2554, หน้า 49 - 51) ได้ศึกษาจิตวิญญาณในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ด้านความรักความปรารถนา ด้านความจริงใจและ
เสียสละ อยู่ในระดับมากและยังพบว่าเมื่อจะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรให้มีจิตวิญญาณในการปฏิบัติงาน ควรมอบหมายบทบาทภารกิจให้บุคคลท่ี
รับผิดชอบมีอิสระทางความคิด ได้รับการยอมรับและไว้วางใจ ให้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
และมีอิสระในการตัดสินใจ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเสริมสร้างและพัฒนาจิตวิญญาณของบุคลากรใน
องค์การ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและความส าเร็จขององค์การในเชิงบวก สอดคล้องกับ ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ท่ีได้มีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีทักษะท่ีเหมาะสม มีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และมีความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล เสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน   
สร้างจิตวิญญาณของความเป็นครูการเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ ส่งเสริม
การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล  
ร่วมงานและบุคลากรประสบความส าเร็จ เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ดังนั้น ผลการวิจัย
จึงพบว่าระดับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก   
 5.2.2  จากการศึกษาระดับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 ด้านการสร้างสังคมชุมชนอยู่ในระดับมากและอยู่ล าดับท่ี 1  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%20%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%20%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจียระนัย ไชยนา (2553, หน้า 63) ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้
ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี โดยมีระดับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้
ของผู้บริหารด้านการสร้างกลุ่มชนโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองอิน อุบลชัย 
(2556, หน้า 83) ได้ท าการศึกษาผู้น าแบบผู้รับใช้กับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 
มีระดับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ ด้านการสร้างกลุ่มโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กาญจน์ณัฏฐา ศิริเพ็ญ (2556, หน้า 91) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าใฝ่บริการของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า มีระดับภาวะผู้น าใฝ่บริการ  
ด้านการสร้างกลุ่มชนโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมาพร ศรีก าพล (2557,  
หน้า 128) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา วัฒนธรรม
องค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  
ผลการวิจัยพบว่า มีระดับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ ด้านการสร้างกลุ่มชนโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  
 ระดับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านการสร้างสังคมชุมชนอยู่ในระดับมากและอยู่ในล าดับท่ี 1 ท้ังนี้ อาจเนื่องจาก
การบริหารสถานศึกษาในปัจจุบันที่เน้นการมีส่วนร่วมของสังคม ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมก าหนดให้สังคมได้มีส่วนก าหนด ทิศทางและนโยบาย วิสัยทัศน์  
พันธกิจ ภารกิจ และแผนพัฒนาสถานศึกษาระดับสถานศึกษาร่วมกันจาก ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ซึ่งถือเป็นตัวแทนของชุมชน จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันเพื่อให้เกิดผลส าเร็จใน
การท างานร่วมกันผู้บริหาร จึงจ าเป็นต้องเป็นตัวกลางเพื่อท าหน้าท่ีประตัวประสานความร่วมมือกับ
บุคลากร และผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นในการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด  
ผู้บริหารจึงมีการสร้างสัมพันธ์อันดีกับครูและบุคลากร ส่งเสริมการท างานเป็นทีม มีการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยความเสมอภาค ยุติธรรมท่ีส าคัญคือส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรแสดงออกถึงความเป็นตัวของตนเอง สามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มท่ีในการท างาน  
เสริมสร้างบรรยากาศและอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการท างานในสถานศึกษา และมีการท างาน
ร่วมกับบุคลากรทุกระดับ สอดคล้องกับ ปรีดา พงษ์วุฒินันท์  (2552, หน้า 39 - 52) ได้ศึกษาสภาพการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุดรธานี ตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ปรารภ หลงสมบุญ (2552, หน้า 93) ได้ศึกษา คุณลักษณะของผู้บริหาร
ท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารทีมีลักษณะทางสังคมดี คือ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
มีความสามารถประสานหน่วยงาน ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่ในระดับมาก และยังกล่าวว่า คุณลักษณะ
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ดังกล่าวเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการบริหารงานโดยเฉพาะสถานศึกษากับชุมชน ต้องอาศัย
ศักยภาพของท้ังสองฝ่ายเข้าสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จึงสามารถน าพาองค์กรสู่เป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะหากผู้น าของสถานศึกษามีคุณลักษณะท่ีสามารถจูงใจ สามารถสร้างความเช่ือถือ
ศรัทธา จนได้รับความร่วมมือจากชุมชนจะเป็นส่ิงช่วยให้สถานศึกษามีความเจริญก้าวหน้า ผลการวิจัย
จึงพบว่า ระดับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านการสร้างสังคมชุมชนอยู่ในระดับมาก และอยู่ในล าดับท่ี 1         
  5.2.3  จากการศึกษาระดับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ในระดับมากและอยู่ใน
ล าดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธาทิพ เจริญนิพนธ์วานิช (2556, หน้า 181) ได้ท าการศึกษา
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู้น าแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้น าแบบให้บริการ ด้านการนอบน้อม โดยเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก  
 ระดับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ในระดับมากและอยู่ในล าดับสุดท้าย ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารมีความเข้าใจในสถานภาพของตนเอง บทบาทหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ 
ภาระหน้าท่ีท่ีต้องกระท า จึงจ าเป็นต้องวางตัวให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้อื่นเพื่อให้ได้รับความนับถือ 
ความไว้วางไว้และความเช่ือมั่นจึงแสดงออกโดยการให้ความเคารพและให้เกียรติผู้อื่น มีความสงบเสงี่ยม  
สุภาพเรียบร้อย ไม่สนใจในการยกย่องตนเอง ยอมรับในส่ิงท่ีผิดพลาดจากการกระท าของตน ให้ค าปรึกษา
ค าแนะน า ด้วยความสุภาพเป็นผู้รับฟังท่ีดี เปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็น ค าวิพากษ์ วิจารณ์และ
ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ยอมรับในเสียงส่วนใหญ่แม้ไม่ตรงกับความคิดเห็นของตนเอง ภายใต้กฎ 
กติกา สอดคล้องกับ สมพร รอดรังนก (2550, หน้า 136) ได้ศึกษา คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในกลุ่ม 3 อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีอยู่ในระดับมาก ได้แก่เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยใช้
วาจาสุภาพ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2547,  
หน้า 6-9) ท่ีกล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหารที่ดีว่า ผู้บริหารต้องบริหารตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผู้ท่ี
ให้ความส าคัญต่อการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในทุกด้าน ท้ังด้าน ความเก่ง ความดีและ
ความมีสุขภาพสมบูรณ์ ท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจในฐานะท่ีมีหน้าท่ีเป็นผู้น าในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  โดยยึดหลักว่า “จะพัฒนาใครเขา ต้องพัฒนาตัวเราก่อน” นอกจากนี้ การพัฒนาตน
ให้มี “ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน” ยังช่วยให้ผู้บริหารได้รับความเช่ือถือศรัทธาจากครู ผู้เรียน  
ผู้ปกครอง และชุมชน ท าให้การบริหารได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายและประสบความส าเ ร็จสูงขึ้น  
ผลการวิจัยจึงพบว่า ระดับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ในระดับมากและอยู่ในล าดับ
สุดท้าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 5.2.4  จากการศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บวรลักษณ์ ศักด์ิวิไลพร (2553, หน้า 76) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยรวม
เฉล่ียอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนสิการ แดขุนทด (2556, หน้า 73) ได้ท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลด้านการประกันคุณภาพ ภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ผลการวิจัย
พบว่า ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กันทิมา ชัยอุดม (2557, หน้า 23-34) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 
และพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมโดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับ อริยวัตณ์ จันแดง (2555, หน้า 82) 
ได้ท าการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม
โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง   
 ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมากท้ังนี้อาจเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
2542 ได้เน้นให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยผู้บริหารเป็นบุคลส าคัญท่ีต้องเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในรูปแบบของการบริหารแบบได้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาส่วนร่วมในการด าเนินการ ส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
และส่วนร่วมในการประเมินผล การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาเป็น
การลดภาระงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น และยังช่วยให้บุคลากรพบประกันท าให้
เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการท างาน และใช้พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้สอดคล้องกับทิพวรรณ จันทรสถิตย์ (2547, หน้า 15-16) ท่ีกล่าวว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม
เป็นแนวความคิดท่ีได้รับความนิยมในการบริหารในปัจจุบัน  เพราะสอดคล้องกับแนวคิดในเรื่อง
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นกระแสท่ีมีความส าคัญยิ่ง สอดคล้องกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน มีจุดเด่นท่ีเป็นการบริหารงานท่ีค านึงถึงบุคลากรทุกฝ่าย เป็นการบริหารทีมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกขั้นตอนการท างานต่ังแต่การวางแผนด าเนินงาน และการประเมินผลการบริหารรูปแบบดังกล่าว
จึงให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกระดับเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี การร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งจะส่งผล
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ท าให้องค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ วางไว้ ประกอบกับได้มีผู้น าไปปฏิบัติแล้ว
ประสบความส าเร็จมาแล้ว นักการศึกษาจึงได้น าไปใช้ในการจัดและบริหารสถานศึกษา ผลการวิจัย
จึงพบว่าระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมาก 
 5.2.5 จากการศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก
และอยู่ในล าดับท่ี 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นาฎพิมล คุณเผือก (2555, หน้า 64) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธน โบราณประสิทธิ์  
(2554, หน้า 114) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบางขุนเทียน  
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ กันทิมา ชัยอุดม (2557,  
หน้า 23-34) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก   
 ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับมากและอยู่ใน
ล าดับท่ี 1 ท้ังนี้เนื่องมาจาก การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากเนื่องมาจาก
การมีส่วนร่วมในการตัดสินในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้บริหารงานเน้นการกระจายอ านาจ โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2540 และหลักการ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ศศิวิมล สุขทนารักษ ์(2554, หน้า 116) พบว่า ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
จะมีการสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องบริหารจัดการโดยเน้นให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการตั ดสินใจ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พันธุ์เทพ ใจคา (2549, หน้า 33) สรุปได้ว่า องค์การใดที่ผู้บริหารมี
การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะมีลักษณะท่ีส าคัญ คือ การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (ออนไลน์, 2549) ท่ีเสนอแนะให้ผู้บริหารกระตุ้นให้บุคลากรใน
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจบ่อยๆ จะท าให้การบริหารงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ผลการวิจัยจึงพบว่า ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่
ในระดับมากและอยู่ในล าดับท่ี 1 
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 5.2.6 จากการศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ใน
ระดับมากและอยู่ในล าดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรัญญาภรณ์ สุทาธรรม (2556, หน้า 80)  
ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับความผูกพันของครู ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อดุลย์ วรรณค า (2552, หน้า 42) ได้ท าการศึกษา  
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนภูซางวิทยาคม 
อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับมาก 
 ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับมากและอยู่ใน
ล าดับสุดท้ายท้ังนี้ เนื่องมาจาก เป็นเพราะว่าในการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 ได้ให้ความส าคัญของการประเมิน
ประสิทธิภาพสถานศึกษา เป็นจุดเริ่มท่ีดีของการตรวจสอบว่าสถานศึกษาสามารถบริหารงานบรรลุ
เป้าหมายความส าเร็จเพียงใด ซึ่งให้บุคลากรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการประเมินผล สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมพิศ ศุภพงษ์ (2554, หน้า 56) ท่ีสรุปไว้ว่า การประเมินผลเพื่อการพัฒนาองค์การ 
ต้องเป็นการประเมินจากทุกฝ่าย เป็นการพิจารณาผลงาน ความส าเร็จของสถานศึกษานั้นมา 
ซึ่งความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกๆ คนเพื่อน าผลมาพัฒนาสถานศึกษาต่อไป  ผลการวิจัยจึงพบว่า
ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับมากและอยู่ในล าดับสุดท้าย 
 5.2.7 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า มีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญท่ี .01 สอดคล้องกับสมมุติฐาน
งานวิจัยของ สุทธาทิพ เจริญนิพนธ์วานิช (2556, หน้า 127-128) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ภาวะผู้น าแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร   
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
และพบว่าปัจจัยวัฒนธรรมองค์การบรรยากาศองค์การ และการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์
ท่ีเช่ือมโยงกันในตัวแปรของปัจจัยเอง และยังมีความสัมพันธ์ท่ีเช่ือมโยงและส่งผลต่อภาวะผู้น าแบบ
ให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร  
 ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจาก  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีการสร้าง

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรโดยให้บุคลากรมีอิสระ และเปิดโอกาสให้ร่วมก าหนดแนวทางรวมถึง
ร่วมแก้ไขปัญหาในการท างาน เพื่อให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายของสถานศึกษาอย่างเป็นประชาธิปไตย
เป็นส่วนหนึ่งของการกระจายอ านาจการบริหารไปยังผู้ปฏิบัติงานท่ีมีการเช่ือมโยงกับการสร้างบรรยากาศ
องค์การท่ีเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์ที่เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานใหอ้งค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ กันทิมา ชัยอุดม (2557,  
หน้า 31) ท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 พบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันทางบวก ผลการวิจัยจึงพบว่า ภาวะผู้น าแบบ
ผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   
 5.2.8 จากการศึกษาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ องอาจ สิมเสน (2556, หน้า 132-133) ได้ศึกษาภาวะผู้น าใฝ่บริการของ
ผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
พบว่า ภาวะผู้น าใฝ่บริการเป็นตัวสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจของบุคลากรในการท างาน
อย่างมาก และส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร สอดคล้องกบงานวิจัยของ วัลลภ เทียนสันต์ (2545, หน้า 79)  
ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา  
พบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหารส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  
 ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ทั้งนี้
เนื่องมาจากผู้บริหารของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 
เป็นผู้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการบริหารงานได้มีการให้อ านาจ ใช้แรงจูงใจใน
การท างานให้ยอมรับมากกว่าการบังคับ ผู้บริหารอ านวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศใน
การท างาน การตัดสินในงานบริหารงานแก่ครูและบุคลากรเพื่อให้ด าเนินงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว  
ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรในการท างาน ให้ค าปรึกษาค าแนะน าในการแก้ปัญหา
ได้อย่างเข้าใจจนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ส่งเสริมการท างานเป็นทีม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับ
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะท่ีจ าเป็นในการท างาน มีการช้ีแนะ แนะน าครูและบุคลากรใน
การปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนมีคุณภาพ สอดคล้องกับ อัชราภรณ์ มาตรา (2555, หน้า 114) ได้ศึกษา  
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ของครูสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า การจูงใจส่งผลต่อมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา และยังพบว่า บรรยากาศของโรงเรียนตลอดจนการพัฒนาคนและทีมงานส่งผลต่อมีส่วนร่วมใน
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การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจระหว่างครูและบุคลากรในการปฏิบัติงานให้
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ผู้บริหารของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 มีการวิเคราะห์การออกแบบโครงสร้าง และก าหนดเป็นแผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนท่ี
ครอบคลุมภารกิจหลักของโรงเรียนอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความคล่องตัว มีการวางแผนงาน ทบทวน 
แก้ไขปัญหา ปรับแผนประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ มีการสร้างวัฒนธรรมการท างานท่ี
เน้นผลสัมฤทธิ์และสร้างคุณค่าให้กับการท างาน  สร้างความร่วมมือระหว่างครูและบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ ประเวศ บัวผัด (2553, หน้า 68) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาโรงเรียนสันสะลีกวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงราย เขต 4 พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยมีการส ารวจและระบุความต้องการของบุคลากรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจนและมีการจัดการท่ีมีความโปร่งใส ใช้ข้อมูลจริงตลอดจนมีการจัดการ
ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก  
ผลการวิจัยจึงพบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1) จากการศึกษาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหาร                       
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความส าคัญในการขับเคลื่อนด้านอื่นๆ ให้มีความสัมพันธ์กัน จึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกคนท่ีจะร่วมกันปรับปรุงพัฒนา
ต่อไป 
 2) จากการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดังนั้น ผู้บริหารต้องมีการให้อ านาจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน มีความอ่อน
น้อมถ่อมตน เข้าใจในหน้าท่ีของตนและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่น สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากร
เป็นนักประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
สถานศึกษาเพื่อน าไปสู่โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  1) ควรศึกษาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหาร                       
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 ในด้านอื่นๆ เช่น การต้ังเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ความยึดมั่นผูกพัน การไว้วางใจ 
ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน    
  2) ควรศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ด้านอื่นๆ เช่น การไม่เห็นแก่ตัว                       
ความไว้วางใจ การโน้มน้าวจิตใจ ท่ีอาจส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา 
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ตาราง 20  ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญภาวะผู้น า 
              แบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา  
 

ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม 
ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้  

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
ด้านการให้อ านาจ 
1. ผู้บริหารมีการให้อ านาจในการปฏิบัติงาน

ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. ผู้บริหารให้อิสระในการท างานและการ
ตัดสินใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ใช้ได้ 

3. ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการท างานให้เกิด
การยอมรับมากกว่าการบังคับ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ใช้ได้ 

4. ผู้บริหารมีการให้ทรัพยากรท่ีจ าเป็นตาม
ความต้องการในการด าเนินงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ใช้ได้ 

5. ผู้บริหารแสดงความเช่ือมั่นในการมอบหมาย
งานให้แก่บุคลากร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ใช้ได้ 

6. ผู้บริหารสร้างความมั่นใจให้เกิดในตัวของ
ท่านในการปฏิบัติงาน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
ใช้ได้ 

7. ผู้บริหารให้ก าลังใจแก่ท่านในการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
8. ผู้บริหารให้ข้อมูล ข่าวสารท่ีเป็นจริงและเปิดเผย  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
9. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา

ความรู้ เช่นการอบรม การศึกษาดูงาน เป็นต้น 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

10. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน 
11. ผู้บริหารมีความสงบเสงี่ยม สุภาพเรียบร้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
12. ผู้บริหารไม่สนใจในการยกย่องตนเอง   +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
13. ผู้บริหารยอมรับในส่ิงท่ีผิดพลาดจาก 

การกระท าของตน  
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 20  (ต่อ) 
 

ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม 
ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้  

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
ด้านการให้อ านาจ 
14. ผู้บริหารมีการให้ค าปรึกษา ด้วยความสุภาพ 

เป็นมิตรกับผู้อื่น 
0 +1 +1 +1 +1 5 0.8 ใช้ได้ 

15. ผู้บริหารเป็นผู้รับฟังท่ีดี  เปิดโอกาสให้ผู้อื่น
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

16. ผู้บริหารยอมรับค าวิพากษ์  วิจารณ์และ
ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5    1 ใช้ได้ 

17. ผู้บริหารยอมรับในเสียงส่วนใหญ่แม้ไม่ตรง
กับความคิดเห็นของตนเอง ภายใต้กฎกติกา  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

18. ผู้บริหารให้ความเคารพ และให้เกียรติผู้อื่น
เสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ด้านความตระหนักรู้ 
19. ผู้บริหารน าประสบการณ์ในอดีตมา

ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

20. ผู้บริหารสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาท่ี
เกิดขึ้นได้ตามความเป็นจริง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

21. ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้
อย่างรวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

22. ผู้บริหารมีความความเข้าใจในภารกิจท่ีต้อง
รับผิดชอบ เช่น งานบริหารวิชาการ งานบริหาร
งบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารท่ัวไป     

0 +1 +1 +1 +1 5 0.8 ใช้ได้ 

23.   ผู้บริหารมีความสามารถรับรู้  สัมผัสส่ิงต่างๆ
ท่ีเกิดขึ้นรอบๆตัวได้อย่างรวดเร็ว 

0 +1 +1 +1 +1 5 0.8 ใช้ได้ 

24. ผู้บริหารสามารถส่ือความหมายกับบุคลากร
จนเกิดความเข้าใจได้ดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 20  (ต่อ) 
 

ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม 
ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้  

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
25. ผู้บริหารสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะ

เกิดขึ้นได้ในอนาคต 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

26. ผู้บริหารมอบหมายงานได้เหมาะสมกับ
ความสามารถของบุคลากรแต่ละคน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ด้านการบริการ 
27. ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้อื่น 

โดยไม่หวังผลตอบแทน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

28. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการจัดหาสวัสดิการ
ตามความต้องการของบุคลากรได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

29. ผู้บริหารให้การช่วยเหลือบุคลากรตาม 
ความต้องการอย่างเต็มท่ี รวดเร็วแม้ไม่มี 
การขอร้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

30. ผู้บริหารให้ค าปรึกษาค าแนะน าในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเข้าใจจนสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

31. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะท่ีจ าเป็น 
ในการท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

32. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับความต้องการของ
บุคลากรก่อนความต้องการของตนเอง  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

33. ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึง ความห่วงใยใน 
สวัสดิภาพในการท างาน ความเป็นอยู่ของท่าน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ด้านการสร้างชุมชน 
34. ผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์ดีกับผู้อื่น +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
35. ผู้บริหารส่งเสริมการท างานเป็นทีม   +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 20  (ต่อ) 
 

ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม 
ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้  

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
36. ผู้บริหารมีการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดย

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

37. ผู้บริหารส่งเสริมให้ท่านแสดงออกถึง 
ความเป็นตัวของตนเอง สามารถแสดง
ความสามารถได้อย่างเต็มท่ีในการท างาน    

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

38. ผู้บริหารเสริมสร้างบรรยากาศและอ านวย
ความสะดวกท่ีเอื้อต่อการท างานในสถานศึกษา  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

39. ผู้บริหารสถานศึกษามีการท างานร่วมกับ
บุคลากรทุกระดับ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 
ตาราง 21  แสดงผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  
              ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา 
 

ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ

สถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
1. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท า

แผนพัฒนาหลักสูตร    
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 21  (ต่อ) 
 

ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ

สถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
4. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท า

แผนพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา  
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

6.   ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการ
บริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

7.   ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

8. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน    

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

9. 
 

ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสนอและ
จัดท างบประมาณสถานศึกษา             

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
10. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับการใช้หลักสูตร 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

11. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

12. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

13. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

14. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาใน
การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 21  (ต่อ) 
 

ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ

สถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

รว
ม 

ค่า 
IO
C 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
15. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาใน

การบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

16. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก้ปัญหาใน 
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี    

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

17. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ แก้ปัญหาใน 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน    

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

18. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก้ปัญหาใน 
การเสนอและจัดท างบประมาณสถานศึกษา               

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

19. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอน               

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
20. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการ

ด าเนินงานในการพัฒนาหลักสูตร 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

21. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุนการ
ด าเนินงานในการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

22. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุนการ
ด าเนินงานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

23. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการ
ด าเนินงานในการสรรหา แต่งต้ัง พัฒนา  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

24. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน 
การด าเนินงานในการพัฒนาเครือข่าย 
ทางการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 21  (ต่อ) 
 

ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ

สถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

รว
ม 

ค่า 
IO
C 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
25. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุน 

การด าเนินงานในการบริหารจัดการ 
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

26. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน 
การด าเนินงานในการพัฒนานวัตกรรม 
และเทคโนโลยี    

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

27. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุน 
การด าเนินงานในการพัฒนาระบบ 
ประกันคุณภาพภายใน    

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

28. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุน 
การด าเนินงานในการเสนอและ 
จัดท างบประมาณสถานศึกษา               

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ด้านการส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
29. ท่านได้รับการสนับสนุนด้านสวัสดิการ   +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

30. ท่านได้รับข้อต าหนิ ข้อเสนอแนะในผลท่ี 
เกิดจากการด าเนินงาน     

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

31. ท่านได้รับการยกย่อง ชมเชย  
เมื่อการด าเนินงานประสบผลส าเร็จ   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

32. ท่านได้รับการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้
และได้รับความก้าวหน้าร่วมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

33. ท่านได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
และสวัสดิภาพในการท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

34. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล
การด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 21  (ต่อ) 
 

ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ

สถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

รว
ม 

ค่า 
IO
C 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
35. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล

การด าเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

36. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล
การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

37. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล
การด าเนินงาน การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

38. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล
การด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายทาง
การศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

39. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล
การด าเนินงาน  การบริหารจัดการอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

40. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล
การด าเนินงาน การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี    

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

41. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล
การด าเนินงาน การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน    

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

42. ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล 
การด าเนินงาน ด้านงบประมาณสถานศึกษา               

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 22  แสดงผลการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร 
              สถานศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา 

 

Reliability Statistics 

 

แบบสอบถาม 
 

จ านวนข้อ  
N of Items 

 

ค่าความเช่ือมั่น 
Cronbach's Alpha 

ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา 39 .98 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 42 .97 

ท้ังฉบับ 81 .98 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม                                 
ในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
ค าช้ีแจง 
       แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา
กับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เพื่อน าผลไปวิเคราะห์หาข้อสรุปท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
สถานศึกษา 
        ผลการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนา
สถานศึกษาต่อไป 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ครูส ากัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  
 2. แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอนคือ 

     ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา 

            ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
สถานศึกษา 

 3. กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ และตรงความจริง 
 4. ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าไปใช้ส าหรับการวิจัยเท่านั้น 
    ผู้วิจัยหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้          

และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

นายคมกฤช  ประการะสังข์ 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง   หน้าข้อความตามความเป็นจริง   
 

1. เพศ 
 1) ชาย     
 2) หญิง  

2. อาย ุ
 1) ต่ ากว่า  30  ปี 
 2) 30 –45  ปี 
 3) 46  ปี ขึ้นไป 

          3.  ประสบการณ์การท างาน 
 1) 0 – 5   ปี 
 2) 6 – 10  ปี 
 3) มากกว่า  10  ปี 
 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ค าช้ีแจง โปรดให้ข้อมูลด้านภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาของท่านว่ามีลักษณะ
เป็นไปตามพฤติกรรมท่ีบรรยายไว้มากน้อยเพียงใด และท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องตามความเป็นจริง
ว่าท่านรู้สึกอย่างไร โดยให้เลือกดังนี้ 

 5 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นมาก 
 3 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นปานกลาง 
 2 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นน้อย 
 1 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นน้อยท่ีสุด 
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ข้อ ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการแสดง

พฤติกรรม 
5 4 3 2 1 

           ด้านการให้อ านาจ 
1. ผู้บริหารมีการให้อ านาจในการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย       
2. ผู้บริหารให้อิสระในการท างานและการตัดสินใจ      
3. ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการท างานให้เกิดการยอมรับมากกว่า 

การบังคับ 
     

4. ผู้บริหารมีการให้ทรัพยากรท่ีจ าเป็นตามความต้องการในการด าเนินงาน      
5. ผู้บริหารแสดงความเช่ือมั่นในการมอบหมายงานให้แก่บุคลากร      
6. ผู้บริหารสร้างความมั่นใจให้เกิดในตัวของท่านในการปฏิบัติงาน       
7. ผู้บริหารให้ก าลังใจแก่ท่านในการปฏิบัติงาน      
8. ผู้บริหารให้ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นจริงและเปิดเผย       
9. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้  เช่น                   

การอบรม  การศึกษาดูงาน  เป็นต้น 
     

10. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง      
           ด้านความอ่อนนอ้มถ่อมตน 
11. ผู้บริหารมีความสงบเสงี่ยม  สุภาพเรียบร้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
12. ผู้บริหารไม่สนใจในการยกย่องตนเอง        
13. ผู้บริหารยอมรับในส่ิงท่ีผิดพลาดจากการกระท าของตน       
14. ผู้บริหารมีการให้ค าปรึกษา ด้วยความสุภาพ เป็นมิตรกับผู้อื่น      
15. ผู้บริหารเป็นผู้รับฟังท่ีดี  เปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็น

อย่างอิสระ  
     

16. ผู้บริหารยอมรับค าวิพากษ์ วิจารณ์และค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์      
17. ผู้บริหารยอมรับในเสียงส่วนใหญ่แม้ไม่ตรงกับความคิดเห็นของ

ตนเอง ภายใต้กฎ กติกา  
     

18. ผู้บริหารให้ความเคารพและให้เกียรติผู้อื่นเสมอ      
           ด้านความตระหนักรู้ 
19. ผู้บริหารน าประสบการณ์ในอดีตมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา

ท่ีเกิดขึ้น 
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ข้อ ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการแสดง

พฤติกรรม 
5 4 3 2 1 

20. ผู้บริหารสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ตามความเป็นจริง      
21. ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว      
22. ผู้บริหารมีความความเข้าใจในภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบ  เช่น                

งานบริหารวิชาการ  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารบุคคล  
งานบริหารทั่วไป     

     

23. ผู้บริหารมีความสามารถรับรู้  สัมผัสส่ิงต่างๆท่ีเกิดขึ้นรอบๆตัวได้
อย่างรวดเร็ว 

     

24. ผู้บริหารสามารถส่ือความหมายกับบุคลากรจนเกิดความเข้าใจได้
ดี 

     

25. ผู้บริหารสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต      
26. ผู้บริหารมอบหมายงานได้เหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร

แต่ละคน 
     

ด้านการบริการ 
27. ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน      
28. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการจัดหาสวัสดิการ ตามความต้องการ

ของบุคลากรได้ 
     

29. ผู้บริหารให้การช่วยเหลือบุคลากรตามความต้องการอย่างเต็มท่ี  
รวดเร็วแม้ไม่มีการขอร้อง 

     

30. ผู้บริหารให้ค าปรึกษาค าแนะน าในการแก้ปัญหาได้อย่างเข้าใจ             
จนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

     

31. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ 
ทักษะท่ีจ าเป็นในการท างาน 

     

32. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับความต้องการของบุคลากรก่อนความ
ต้องการของตนเอง  

     

33. ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึง ความห่วงใย ในสวัสดิภาพในการท างาน 
ความเป็นอยู่ของท่าน 
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ข้อ ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการแสดง

พฤติกรรม 
5 4 3 2 1 

           ด้านการสร้างชุมชน 
34. ผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์ดีกับผู้อื่น      
35. ผู้บริหารส่งเสริมการท างานเป็นทีม        
36. ผู้บริหารมีการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยค านึงถึงความแตกต่าง 

ระหว่างบุคคล ด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม 
     

37. ผู้บริหารส่งเสริมให้ท่านแสดงออกถึงความเป็นตัวของตนเอง  
สามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มท่ีในการท างาน    

     

38. ผู้บริหารเสริมสร้างบรรยากาศและอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อ
การท างานในสถานศึกษา  

     

39. ผู้บริหารสถานศึกษามีการท างานร่วมกับบุคลากรทุกระดับ       
 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา 
ค าช้ีแจง โปรดให้ข้อมูลด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษามีลักษณะเป็นไปตาม
การบรรยายไว้มากน้อยเพียงใด และท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องตามความเป็นจริงว่าท่านรู้สึกอย่างไร โดยให้
เลือกดังนี้  
 5 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา                           
                         อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา                           
                         อยู่ในระดับมาก 
 3 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา                            
                         อยู่ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา                          
                         อยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา                                      
                         อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ข้อ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน                       

ของสถานศึกษา 
ระดับการแสดงพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 
        ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
1 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตร         
2 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ของสถานศึกษา 
     

3 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

     

4 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาเครือข่าย
ทางการศึกษา  

     

5 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา 

     

6   ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหาร
จัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

     

7   ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี   

     

8 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน    

     

9 
 

ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสนอและจัดท า
งบประมาณสถานศึกษา             

     
 

ด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

10 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้
หลักสูตร 

     

11 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในการพฒันา
แหล่งเรียนรู้ 

     

12 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

     

13 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ข้อ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน                       

ของสถานศึกษา 
ระดับการแสดงพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 
14 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในการพัฒนา

เครือข่ายทางการศึกษา 
     

15 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในการบริหาร
จัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  

     

16 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก้ปัญหาในการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี    

     

17 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ แก้ปัญหาในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน    

     

18 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก้ปัญหาในการเสนอและ
จัดท างบประมาณสถานศึกษา               

     

19 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในการจัดการเรียน                
การสอน               

     

        ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

20 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการด าเนินงาน                  
ในการพัฒนาหลักสูตร 

     

21 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุนการด าเนินงานใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

     

22 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุนการด าเนินงานใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     

23 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการด าเนินงาน
ในการสรรหา แต่งต้ัง  พัฒนา  ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  

     

24 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการด าเนินงาน                    
ในการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา 

     

25 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุนการด าเนินงาน                             
ในการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

     

26 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการด าเนินงาน                       
ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี    
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ข้อ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน                       

ของสถานศึกษา 
ระดับการแสดงพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 
27 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุนการด าเนินงาน              

ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน    
     

28 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุนการด าเนินงาน                       
ในการเสนอและจัดท างบประมาณสถานศึกษา               

     

       ด้านการส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
29 ท่านได้รับการสนับสนุนด้านสวัสดิการ        
30 ท่านได้รับข้อต าหนิ  ข้อเสนอแนะในผลท่ีเกิดจากการด าเนินงาน          
31 ท่านได้รับการยกย่อง ชมเชย  เมื่อการด าเนินงานประสบผลส าเร็จ        
32 ท่านได้รับการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้และได้รบั

ความก้าวหน้าร่วมกัน 
     

33 ท่านได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสวัสดิภาพในการ
ท างาน 

     

       ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
34 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงานพัฒนา

หลักสูตร 
     

35 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงาน
พัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 

     

36 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     

37 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงาน                 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     

38 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงาน
พัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา 

     

39 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงาน      
การบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

     

40 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงาน   
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี    
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ข้อ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน                       

ของสถานศึกษา 
ระดับการแสดงพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 
41 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงาน                

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน    
     

42 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงาน            
ด้านงบประมาณสถานศึกษา               
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม                                 
ในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
ค าช้ีแจง 
       แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา
กับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เพื่อน าผลไปวิเคราะห์หาข้อสรุปท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
สถานศึกษา 
        ผลการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนา
สถานศึกษาต่อไป 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ครูส ากัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  
 2. แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอนคือ 

     ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา 

            ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
สถานศึกษา 

 3. กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ และตรงความจริง 
 4. ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าไปใช้ส าหรับการวิจัยเท่านั้น 
    ผู้วิจัยหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้          

และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

นายคมกฤช  ประการะสังข์ 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง   หน้าข้อความตามความเป็นจริง   
 

1. เพศ 
 1) ชาย     
 2) หญิง  

2. อาย ุ
 1) ต่ ากว่า  30  ปี 
 2) 30 –45  ปี 
 3) 46  ปี ขึ้นไป 

          3.  ประสบการณ์การท างาน 
 1) 0 – 5   ปี 
 2) 6 – 10  ปี 
 3) มากกว่า  10  ปี 
 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ค าช้ีแจง โปรดให้ข้อมูลด้านภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาของท่านว่ามีลักษณะ
เป็นไปตามพฤติกรรมท่ีบรรยายไว้มากน้อยเพียงใด และท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องตามความเป็นจริง
ว่าท่านรู้สึกอย่างไร โดยให้เลือกดังนี้ 

 5 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นมาก 
 3 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นปานกลาง 
 2 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นน้อย 
 1 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นน้อยท่ีสุด 
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ข้อ ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการแสดง

พฤติกรรม 
5 4 3 2 1 

           ด้านการให้อ านาจ 
1. ผู้บริหารมีการให้อ านาจในการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย       
2. ผู้บริหารให้อิสระในการท างานและการตัดสินใจ      
3. ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการท างานให้เกิดการยอมรับมากกว่า 

การบังคับ 
     

4. ผู้บริหารมีการให้ทรัพยากรท่ีจ าเป็นตามความต้องการในการด าเนินงาน      
5. ผู้บริหารแสดงความเช่ือมั่นในการมอบหมายงานให้แก่บุคลากร      
6. ผู้บริหารสร้างความมั่นใจให้เกิดในตัวของท่านในการปฏิบัติงาน       
7. ผู้บริหารให้ก าลังใจแก่ท่านในการปฏิบัติงาน      
8. ผู้บริหารให้ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นจริงและเปิดเผย       
9. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้  เช่น                   

การอบรม  การศึกษาดูงาน  เป็นต้น 
     

10. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง      
           ด้านความอ่อนนอ้มถ่อมตน 
11. ผู้บริหารมีความสงบเสงี่ยม  สุภาพเรียบร้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
12. ผู้บริหารไม่สนใจในการยกย่องตนเอง        
13. ผู้บริหารยอมรับในส่ิงท่ีผิดพลาดจากการกระท าของตน       
14. ผู้บริหารมีการให้ค าปรึกษา ด้วยความสุภาพ เป็นมิตรกับผู้อื่น      
15. ผู้บริหารเป็นผู้รับฟังท่ีดี  เปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็น

อย่างอิสระ  
     

16. ผู้บริหารยอมรับค าวิพากษ์ วิจารณ์และค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์      
17. ผู้บริหารยอมรับในเสียงส่วนใหญ่แม้ไม่ตรงกับความคิดเห็นของ

ตนเอง ภายใต้กฎ กติกา  
     

18. ผู้บริหารให้ความเคารพและให้เกียรติผู้อื่นเสมอ      
           ด้านความตระหนักรู้ 
19. ผู้บริหารน าประสบการณ์ในอดีตมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา

ท่ีเกิดขึ้น 
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ข้อ ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการแสดง

พฤติกรรม 
5 4 3 2 1 

20. ผู้บริหารสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ตามความเป็นจริง      
21. ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว      
22. ผู้บริหารมีความความเข้าใจในภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบ  เช่น                

งานบริหารวิชาการ  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารบุคคล  
งานบริหารทั่วไป     

     

23. ผู้บริหารมีความสามารถรับรู้  สัมผัสส่ิงต่างๆท่ีเกิดขึ้นรอบๆตัวได้
อย่างรวดเร็ว 

     

24. ผู้บริหารสามารถส่ือความหมายกับบุคลากรจนเกิดความเข้าใจได้
ดี 

     

25. ผู้บริหารสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต      
26. ผู้บริหารมอบหมายงานได้เหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร

แต่ละคน 
     

ด้านการบริการ 
27. ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน      
28. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการจัดหาสวัสดิการ ตามความต้องการ

ของบุคลากรได้ 
     

29. ผู้บริหารให้การช่วยเหลือบุคลากรตามความต้องการอย่างเต็มท่ี  
รวดเร็วแม้ไม่มีการขอร้อง 

     

30. ผู้บริหารให้ค าปรึกษาค าแนะน าในการแก้ปัญหาได้อย่างเข้าใจ             
จนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

     

31. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ 
ทักษะท่ีจ าเป็นในการท างาน 

     

32. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับความต้องการของบุคลากรก่อนความ
ต้องการของตนเอง  

     

33. ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึง ความห่วงใย ในสวัสดิภาพในการท างาน 
ความเป็นอยู่ของท่าน 
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ข้อ ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการแสดง

พฤติกรรม 
5 4 3 2 1 

           ด้านการสร้างชุมชน 
34. ผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์ดีกับผู้อื่น      
35. ผู้บริหารส่งเสริมการท างานเป็นทีม        
36. ผู้บริหารมีการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยค านึงถึงความแตกต่าง 

ระหว่างบุคคล ด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม 
     

37. ผู้บริหารส่งเสริมให้ท่านแสดงออกถึงความเป็นตัวของตนเอง  
สามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มท่ีในการท างาน    

     

38. ผู้บริหารเสริมสร้างบรรยากาศและอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อ
การท างานในสถานศึกษา  

     

39. ผู้บริหารสถานศึกษามีการท างานร่วมกับบุคลากรทุกระดับ       
 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา 
ค าช้ีแจง โปรดให้ข้อมูลด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษามีลักษณะเป็นไปตาม
การบรรยายไว้มากน้อยเพียงใด และท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องตามความเป็นจริงว่าท่านรู้สึกอย่างไร โดยให้
เลือกดังนี้  
 5 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา                           
                         อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา                           
                         อยู่ในระดับมาก 
 3 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา                            
                         อยู่ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา                          
                         อยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา                                      
                         อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ข้อ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน                       

ของสถานศึกษา 
ระดับการแสดงพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 
        ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
1 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตร         
2 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ของสถานศึกษา 
     

3 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

     

4 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาเครือข่าย
ทางการศึกษา  

     

5 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา 

     

6   ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหาร
จัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

     

7   ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี   

     

8 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน    

     

9 
 

ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสนอและจัดท า
งบประมาณสถานศึกษา             

     
 

ด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

10 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้
หลักสูตร 

     

11 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในการพฒันา
แหล่งเรียนรู้ 

     

12 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

     

13 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ข้อ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน                       

ของสถานศึกษา 
ระดับการแสดงพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 
14 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในการพัฒนา

เครือข่ายทางการศึกษา 
     

15 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในการบริหาร
จัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  

     

16 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก้ปัญหาในการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี    

     

17 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ แก้ปัญหาในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน    

     

18 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก้ปัญหาในการเสนอและ
จัดท างบประมาณสถานศึกษา               

     

19 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในการจัดการเรียน                
การสอน               

     

        ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

20 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการด าเนินงาน                  
ในการพัฒนาหลักสูตร 

     

21 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุนการด าเนินงานใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

     

22 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุนการด าเนินงานใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     

23 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการด าเนินงาน
ในการสรรหา แต่งต้ัง  พัฒนา  ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  

     

24 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการด าเนินงาน                    
ในการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา 

     

25 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุนการด าเนินงาน                             
ในการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

     

26 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการด าเนินงาน                       
ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี    
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ข้อ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน                       

ของสถานศึกษา 
ระดับการแสดงพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 
27 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุนการด าเนินงาน              

ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน    
     

28 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุนการด าเนินงาน                       
ในการเสนอและจัดท างบประมาณสถานศึกษา               

     

       ด้านการส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
29 ท่านได้รับการสนับสนุนด้านสวัสดิการ        
30 ท่านได้รับข้อต าหนิ  ข้อเสนอแนะในผลท่ีเกิดจากการด าเนินงาน          
31 ท่านได้รับการยกย่อง ชมเชย  เมื่อการด าเนินงานประสบผลส าเร็จ        
32 ท่านได้รับการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้และได้รบั

ความก้าวหน้าร่วมกัน 
     

33 ท่านได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสวัสดิภาพในการ
ท างาน 

     

       ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
34 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงานพัฒนา

หลักสูตร 
     

35 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงาน
พัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 

     

36 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     

37 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงาน                 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     

38 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงาน
พัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา 

     

39 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงาน      
การบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

     

40 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงาน   
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี    
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ข้อ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน                       

ของสถานศึกษา 
ระดับการแสดงพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 
41 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงาน                

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน    
     

42 ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงาน            
ด้านงบประมาณสถานศึกษา               
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ประวัติผู้วิจัย 
  

ชื่อ-ชื่อสกุล นายคมกฤช  ประการะสังข์ 
วันเดือนปเีกิด 6  กันยายน 2528 
สถานที่เกิด อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ที่อยู ่ 24 หมู่ 4  ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ข้าราชการครู คศ.1 
สถานที่ท างาน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 
ประวัติการศึกษา ครุศาสตรบัญฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
พ.ศ. 2552 
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