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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นํา
แบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โดยการศึกษาและสังเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 คน ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โดยนําข้อมูลจากขั้นตอนท่ี 1 มายกร่างแนวทางและตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของแนวทางด้วยวิธีการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน และขั้นตอนท่ี 3 
การประเมินแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 180 คน ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ผลการสร้างคุณลักษณะและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบ
ให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังน้ี  คือ (1) หลักการ                
(2) วัตถุประสงค์ของการพัฒนา (3) แผนงาน (4) ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (5) คุณลักษณะและตัวบ่งชี้ประกอบด้วย 6 
คุณลักษณะ ได้แก่ ตระหนักรู้อย่างชัดแจ้ง มีวิสัยทัศน์ยาวไกล ไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์ ให้ความสําคัญการบริการ 
ส่งผ่านอํานาจสู่ระดับล่าง และไว้วางใจต่อกัน รวม 67 ตัวบ่งชี้ (6) กระบวนการพัฒนา มี 5 ขั้นตอน ได้แก่      
ขั้นท่ี 1 การกําหนดความต้องการพัฒนา ขั้นท่ี 2 การวางแผนการพฒันา ขั้นท่ี 3 การเลือกเทคนิควิธีการ ขั้นท่ี 4 
การดําเนินการพัฒนาและ ขั้นท่ี 5 การกํากับติดตามและประเมินผลแผนงาน (7) ผลท่ีได้รับจากการพัฒนาโดยผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเห็นว่า แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา โดยภาพรวมความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก 
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ABSTRACT 
The main purpose of this research was to develop the guideline for developing servant 
leadership of secondary school administrators. The research methods comprised three steps 
as follows: 1. studying the traits of servant leadership for developing servant leadership of 
secondary school administrators through documentary analyses, and 12 experts interviews    
2. creating the guideline for developing servant leadership of secondary school administrators 
through the connoisseurship on the proposed guideline in order to check and find out the 
appropriate guideline by 9 experts 3. assessing possibility and usefulness on the guideline for 
developing servant leadership of secondary school administrators through the questionnaires 
from 180 secondary school administrators. The results indicated that the guideline for 
developing servant leadership of secondary school administrators comprised of seven parts as 
follows: part 1 : principles; part 2 : purposes of development; part 3 : plans; part 4 : 
stakeholders;  part 5 : traits and indicators including six traits of servant leadership as follows: 
trait 1 : awareness or realization, trait 2 : vision, trait 3 : friendliness and humility, trait 4 : 
service mind, trait 5 : empowerment, trait 6 : trust, and 67 indicators; part 6 : process for 
development  including five steps as follows: step 1 : identifying needs for development, step 
2 : planning for development, step 3 : selecting technics for development, step 4 : operating 
for development, step 5 : monitoring and assessing plans; and part  7: outcome from 
development. The guideline for developing servant leadership of secondary school 
administrators was assessed as high possibility and high usefulness. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
“ผู้นํา” เป็นบุคคลท่ีสําคัญในองค์การมีบทบาทที่ต้องดําเนินไป ภายใต้เงื่อนไขปัจจัยของสภาวะ

โดยรอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิง โลกในทุกวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความรู้ในเรื่อง “ภาวะผู้นํา”    
นั้น จึงมีความสําคัญอย่างย่ิงสําหรับทุกองค์การ ในกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน์ท่ีความเจริญด้านวัตถุเข้ามาแทนที่    
วิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมจากอดีต สู่ปัจจุบัน เราจึงต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้ทันกับเหตุการณ์ของโลก
ปัจจุบันตลอดเวลา จากความเจริญที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วของโลกยุคใหม่ท่ีมีความสลับซับซ้อน ผู้นํา 
(Leader) และ “ภาวะผู้นํา”( Leadership) จึงเป็นปัจจัยคู่สําคัญท่ีต้องการเพิ่มมากขึ้นจนอาจเกิดวิกฤตภาวะ
ผู้นําข้ึนได้ ซ่ึงอาจนําไปสู่ปัญหาในสังคมของทุกชนชั้นทุกระดับจนกระท่ัง นําไปสู่ปัญหาระดับประเทศใน
ท่ีสุด (สมบัติ กุสุมาวลี, 2556; อ้างถึงใน ดุษฎีรัตน์ โกสุมภ์ศิริ, 2558)  

ผู้ท่ีมีบทบาทและมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการดําเนินงานของสถานศึกษาก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
เพราะผู้บริหารเป็นผู้ดําเนินกิจการต่างๆ ในองค์กร รวมทั้งควบคุมบังคับบัญชาและริเริ่มกิจกรรมต่างๆ ผู้บริหาร
เป็นตัวชี้วัดความสําคัญต่อทิศทางการดําเนินนโยบายทางการศึกษา หากผู้บริหารมีความสามารถสูง มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล ก็สามารถทําให้การดําเนินงานทางการศกึษาเป็นไปในทิศทางที่มุ่งหวังไว้ได้สําเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษา
จําเป็นต้องมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากครูท่ัวไป เป็นผู้นําซ่ึงมีความสําคัญต่อความอยู่รอดและพัฒนา
องค์การ (พระธรรมปิฎก, 2541, หน้า 1) หลักการของภาวะผู้นําแบบให้บริการจึงเป็นคําตอบที่เหมาะสมสําหรับ
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ให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้  คือ (1) หลักการ                
(2) วัตถุประสงค์ของการพัฒนา (3) แผนงาน (4) ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (5) คุณลักษณะและตัวบ่งชี้ประกอบด้วย 6 
คุณลักษณะ ได้แก่ ตระหนักรู้อย่างชัดแจ้ง มีวิสัยทัศน์ยาวไกล ไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์ ให้ความสําคัญการบริการ 
ส่งผ่านอํานาจสู่ระดับล่าง และไว้วางใจต่อกัน รวม 67 ตัวบ่งชี้ (6) กระบวนการพัฒนา มี 5 ขั้นตอน ได้แก่      
ขั้นท่ี 1 การกําหนดความต้องการพัฒนา ขั้นท่ี 2 การวางแผนการพฒันา ขั้นท่ี 3 การเลือกเทคนิควิธีการ ขั้นท่ี 4 
การดําเนินการพัฒนาและ ขั้นท่ี 5 การกํากับติดตามและประเมินผลแผนงาน (7) ผลท่ีได้รับจากการพัฒนาโดยผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเห็นว่า แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา โดยภาพรวมความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นํา
แบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โดยการศึกษาและสังเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์
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สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โดยนําข้อมูลจากขั้นตอนท่ี 1 มายกร่างแนวทางและตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของแนวทางด้วยวิธีการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน และขั้นตอนท่ี 3 
การประเมินแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 180 คน ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมัธยมศึกษา ผลการสร้างคุณลักษณะและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบ
ให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้  คือ (1) หลักการ                
(2) วัตถุประสงค์ของการพัฒนา (3) แผนงาน (4) ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (5) คุณลักษณะและตัวบ่งชี้ประกอบด้วย 6 
คุณลักษณะ ได้แก่ ตระหนักรู้อย่างชัดแจ้ง มีวิสัยทัศน์ยาวไกล ไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์ ให้ความสําคัญการบริการ 
ส่งผ่านอํานาจสู่ระดับล่าง และไว้วางใจต่อกัน รวม 67 ตัวบ่งชี้ (6) กระบวนการพัฒนา มี 5 ขั้นตอน ได้แก่      
ขั้นท่ี 1 การกําหนดความต้องการพัฒนา ขั้นท่ี 2 การวางแผนการพฒันา ขั้นท่ี 3 การเลือกเทคนิควิธีการ ขั้นท่ี 4 
การดําเนินการพัฒนาและ ขั้นท่ี 5 การกํากับติดตามและประเมินผลแผนงาน (7) ผลท่ีได้รับจากการพัฒนาโดยผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเห็นว่า แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
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ABSTRACT 
The main purpose of this research was to develop the guideline for developing servant 
leadership of secondary school administrators. The research methods comprised three steps 
as follows: 1. studying the traits of servant leadership for developing servant leadership of 
secondary school administrators through documentary analyses, and 12 experts interviews    
2. creating the guideline for developing servant leadership of secondary school administrators 
through the connoisseurship on the proposed guideline in order to check and find out the 
appropriate guideline by 9 experts 3. assessing possibility and usefulness on the guideline for 
developing servant leadership of secondary school administrators through the questionnaires 
from 180 secondary school administrators. The results indicated that the guideline for 
developing servant leadership of secondary school administrators comprised of seven parts as 
follows: part 1 : principles; part 2 : purposes of development; part 3 : plans; part 4 : 
stakeholders;  part 5 : traits and indicators including six traits of servant leadership as follows: 
trait 1 : awareness or realization, trait 2 : vision, trait 3 : friendliness and humility, trait 4 : 
service mind, trait 5 : empowerment, trait 6 : trust, and 67 indicators; part 6 : process for 
development  including five steps as follows: step 1 : identifying needs for development, step 
2 : planning for development, step 3 : selecting technics for development, step 4 : operating 
for development, step 5 : monitoring and assessing plans; and part  7: outcome from 
development. The guideline for developing servant leadership of secondary school 
administrators was assessed as high possibility and high usefulness. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
“ผู้นํา” เป็นบุคคลท่ีสําคัญในองค์การมีบทบาทที่ต้องดําเนินไป ภายใต้เงื่อนไขปัจจัยของสภาวะ

โดยรอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิง โลกในทุกวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความรู้ในเรื่อง “ภาวะผู้นํา”    
นั้น จึงมีความสําคัญอย่างย่ิงสําหรับทุกองค์การ ในกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน์ท่ีความเจริญด้านวัตถุเข้ามาแทนที่    
วิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมจากอดีต สู่ปัจจุบัน เราจึงต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้ทันกับเหตุการณ์ของโลก
ปัจจุบันตลอดเวลา จากความเจริญที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วของโลกยุคใหม่ท่ีมีความสลับซับซ้อน ผู้นํา 
(Leader) และ “ภาวะผู้นํา”( Leadership) จึงเป็นปัจจัยคู่สําคัญท่ีต้องการเพิ่มมากข้ึนจนอาจเกิดวิกฤตภาวะ
ผู้นําข้ึนได้ ซ่ึงอาจนําไปสู่ปัญหาในสังคมของทุกชนชั้นทุกระดับจนกระท่ัง นําไปสู่ปัญหาระดับประเทศใน
ท่ีสุด (สมบัติ กุสุมาวลี, 2556; อ้างถึงใน ดุษฎีรัตน์ โกสุมภ์ศิริ, 2558)  

ผู้ท่ีมีบทบาทและมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการดําเนินงานของสถานศึกษาก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
เพราะผู้บริหารเป็นผู้ดําเนินกิจการต่างๆ ในองค์กร รวมทั้งควบคุมบังคับบัญชาและริเริ่มกิจกรรมต่างๆ ผู้บริหาร
เป็นตัวชี้วัดความสําคัญต่อทิศทางการดําเนินนโยบายทางการศึกษา หากผู้บริหารมีความสามารถสูง มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล ก็สามารถทําให้การดําเนินงานทางการศกึษาเป็นไปในทิศทางท่ีมุ่งหวังไว้ได้สําเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษา
จําเป็นต้องมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีแตกต่างไปจากครูท่ัวไป เป็นผู้นําซ่ึงมีความสําคัญต่อความอยู่รอดและพัฒนา
องค์การ (พระธรรมปิฎก, 2541, หน้า 1) หลักการของภาวะผู้นําแบบให้บริการจึงเป็นคําตอบที่เหมาะสมสําหรับ
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สภาพการณ์ท่ีกําลังเกิดขึ้นเพราะภาวะผู้นําแบบให้บริการเป็นแนวคิดที่มีพ้ืนฐานของการทํางานเป็นทีม การอยู่
ร่วมกันเป็นชุมชน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีพฤติกรรมท่ีประกอบด้วยคุณธรรม การดูแลเอาใจใส่เพ่ือน
ร่วมงานและการมุ่งพัฒนาให้เพ่ือนร่วมงานได้เจริญงอกงามซึ่งสามารถช่วยให้องค์การพัฒนาคุณภาพได้ (พิชาวีร์ 
เมฆขยาย, 2550, หน้า 2) และลักษณะสําคัญของภาวะผู้นําแบบให้บริการ คือ การเร่ิมต้นจากความรู้สึกโดย
แท้จริงท่ีต้องการรับใช้ผู้อ่ืนก่อน จากนั้นจิตสํานึกจะบันดาลใจให้บุคคลนั้นเกิดความต้องการที่จะนําผลลัพธ์ท่ีเกิด
การรับใช้ก่อน คือแน่ใจว่าความต้องการสูงสุดของผู้อ่ืนได้รับการตอบสนองแล้ว สิ่งท่ีจะชี้วัดว่าบุคคลน้ันเป็นผู้นํา
ท่ีมีประสิทธิผลหรือไม่นั้น เห็นได้จากการท่ีผู้อ่ืนซ่ึงบุคคลนั้นได้รับใช้ ทํางานได้ดีขึ้น ท้ังสุขภาพกายและใจ   
เฉลียวฉลาดขึ้น เป็นอิสระมากขึ้น นําตนเองได้มากขึ้น และมีการรับใชผู้้อ่ืนมากขึ้น (สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และ     
สรายุทธ กันหลง, 2553, หน้า 42-43)  

แนวคิดภาวะผู้นําแบบให้บริการปรากฏข้ึนครั้งแรกในปี ค.ศ. 1970 โดยกรีนลีฟ (Greenleaf) ได้
นําเสนอคุณลักษณะของภาวะผู้นําแบบให้บริการออกเป็น 10 คุณลักษณะ ได้แก่ การฟัง (Listening)         
ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การเยียวยารักษา (Healing) การตระหนักรู้ (Awareness) การโน้มน้าวใจ 
(Persuasion) การสร้างมโนทัศน์ (Conceptualization) การมองการณ์ไกล (Foresight) ความเป็นผู้ดูแล 
(Stewardship)  การอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน (Commitment to the Growth of People) และ การสร้างชุมชน  
(Building Community)  ต่อมา Russell and Stone (2002) ได้นําเสนอโมเดลภาวะผู้นําแบบให้บริการโดย
ภาวะผู้นําแบบให้บริการมี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความซ่ือตรง (Honesty) 2) ความไว้วางใจ (Trust)         
3) การบริการ (Service) 4) การเป็นต้นแบบ (Modeling) 5) การบุกเบิก (Pioneering)  6) การได้รับการยก
ย่องจากผู้อื่น (Appreciation of others) และ 7) การเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) และ Sendjaya & 
James, (2002) ได้ศึกษาปรัชญาพื้นฐานของภาวะผู้นําแบบให้บริการโดยเน้นภาระหน้าท่ีของผู้นํา การพัฒนา 
และการประยุกต์ใช้ในองค์การตามแนวคิดของกรีนลีฟและพระเยซูส์คริสต์ซ่ึงสามารถแยกองค์ประกอบของภาวะ
ผู้นําแบบให้บริการที่สําคัญ ประกอบด้วย การเสริมพลังอํานาจ (Empowerment)  ความเสมอภาค (Equality)  
การให้คําปรึกษา (Mentoring)  การเป็นต้นแบบ (Role Modeling) ตระหนักรู้ในตน (Self-Awareness) และ
การรับรู้ (Self-Perception) 

ผลจากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะภาวะผู้นําแบบให้บริการโดย จิรวรรณ เล่งพานิชย์ 
(2554, หน้า 139-140) ได้ศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําแบบให้บริการ ได้แก่ ความเชื่อ ความคดิสร้างสรรค์ การมีวิสัยทัศน์ และความ
ซ่ือสัตย์สุจริต  วิไลภรณ์ ไชยะเดชะ (2556, หน้า 93-94) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู้นําแบบให้บริการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัด
ขอนแก่น พบว่ามีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 4 ปัจจัย คือ ความไว้วางใจ ความซ่ือสัตย์สุจริต การเสริมสร้าง
พลังอํานาจ และการมีวิสัยทัศน ์และมีความสัมพันธ์ในระดับสูง คือ ความเชื่อถือ  และอมรรัตน์ ศรีทอง (2558, 
หน้า 111-112) ได้ศึกษาภาวะผู้นําแบบผู้ให้บริการของผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลกวรวิจัยพบว่า ด้านการเห็นคุณค่าผู้อ่ืน การแสดงออกทาง
คุณธรรม การส่งเสริมการเป็นผู้นํา และการพัฒนาผู้อ่ืน เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมโรงเรียน นอกจากนี้แล้ว 
ปองภพ ภูจอมจิตร (2555, หน้า 302) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย (1) การเสริมสร้างพลังอํานาจ  (2) การบริการ (3) การตระหนักรู้และ    
(4) ความนอบน้อมและทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําแบบ
ให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และจากการศึกษารายงาน 

การวิจัยทางด้านคุณภาพท่ีเก่ียวข้อง พบว่าคุณลักษณะของผู้นําแบบให้บริการที่ประกอบด้วย 1) ศีลธรรม 
(Moral Love) 2) ความนอบน้อม (Humility) 3) การไม่เห็นแก่ตัว (Altruism) 4) การตระหนักรู้ (Awareness)          
5) การเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) และ 6) การบริการ (Service) มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการรับรู้ถึง
ความสามารถของตนเอง เม่ือหลักการที่สําคัญของภาวะผู้นําแบบให้บริการคือ การเอาใจใส่ผู้ตามหรือการมี
ศีลธรรม การนอบน้อมคือคุณลักษณะที่แสดงถึงความถ่อมตนไม่ใช้ความรุนแรง การไม่เห็นแก่ตัวคือการ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนและยินดีสนับสนุนความก้าวหน้าของผู้อ่ืน การตระหนักรู้คือการแสดงถึงความรู้สึกสนใจห่วงใย
ผู้อ่ืนและความฉลาดทางอารมณ์ ขณะที่การเสริมพลังอํานาจคือองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีสนับสนุนให้ผู้ตามมีความ
เจริญก้าวหน้าและกลายเป็นผู้นําแบบให้บริการและเป็นความรับผิดชอบท่ีผู้นําจะต้องเสริมพลังอํานาจให้ผู้ตาม
ก้าวไปสู่เป้าหมายที่พวกเขาต้องการ และการบริการ คือ ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญในภาวะผู้นําแบบให้บริการซ่ึงผู้นํา
จะต้องให้บริการก่อนด้วยใจท่ีบริสุทธิ์ท่ีต้องการจะบริการ (Poon, 2006)  

จากปัจจัยและตวับ่งชี้ขององค์ประกอบของภาวะผู้นําแบบให้บริการจึงนํามาสู่แนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะองคป์ระกอบภาวะผู้นําแบบให้บริการ ดังท่ีประคอง รัศมีแก้ว (2551, หน้า 192) ได้ศึกษา
องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้บริหารท่ีมีคุณภาพ นํามาสู่แนวทางการพัฒนาคุณลกัษณะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการศึกษาเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน 
การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การเข้ารับการฝึกอบรม และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เช่นเดียวกับ 
อัขราธร สังมณีโชติ (2550, หน้า 57) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ของชุมชนและ
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารท่ีพึงประสงค์ของชุมชน ซ่ึงหากผู้บริหารเลือกใช้แบบภาวะผู้นําท่ี
เหมาะสมแล้วจะทําให้ครูพึงพอใจท่ีจะทํางานอย่างเต็มใจเต็มความสามารถและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ (สุพิษ จุ้ยกลาง, 2550, หน้า 63)  

นอกจากน้ีแล้ว ผลจากการศึกษาปัญหาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมสะท้อนให้เห็นว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษายังขาดภาวะผู้นําแบบใฝ่บริการ และยังคงมีการบริหารงานในลักษณะที่เผด็จการอันจะ
นําไปสู่ความขัดแย้งในองค์กร จากงานวิจัยของ ประศาสน์ ปรีชม (2548, หน้า 109-111) ได้สะท้อนปัญหาของ
การเสริมสร้างพลังอํานาจโดยผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้บริหารให้ข้อมูลครูไม่ชัดเจนเนื่องจากการสื่อสารผิดพลาด 
การมอบหมายหน้าท่ีโดยไม่มอบอํานาจ ผู้รับมอบอํานาจในหน้าท่ีไม่ถูกต้อง การให้ข้อมูลย้อนกลับในทางลบ
นําไปสู่การขัดแย้ง ผู้บริหารขาดการยอมรับจากครู สาเหตุเนื่องจากหลักการขาดความชัดเจน ไม่โปร่งใสและไม่
เป็นธรรม ผู้บริหารไม่ยอมรับข้อผิดพลาดของครู และการนิเทศติดตามอย่างใกล้ชิดเกินไปเป็นการไม่ไว้วางใจ 
และสอดคล้องกับกุลรัศม์ิ สิริกรวุฒิพงศ์ (2553, หน้า 3) ท่ีกล่าวว่า ผู้บริหารและครูขาดการมีส่วนร่วมในการ
บริหารอาจนํามาสู่ปัญหาการขัดแย้งในองค์กร ซ่ึงทิวากานต์ ศรีสวัสด์ิ (2558, หน้า 62) กล่าวว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึนโดยการลดขั้นตอนและระเบียบต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมความยืดหยุ่นเพ่ือให้ชุมชนสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาอย่างเพียงพอท่ีกล่าวมาแล้วน้ัน
ผู้บริหารสถานศึกษาควรลดระเบียบการลดขั้นตอน มีความยืดหยุ่น และเน้นการมีส่วนร่วมมากขึ้น  
            จากแนวคิดภาวะผู้นําแบบให้บริการที่ปรากฏตัวขึ้น จึงได้มีการประยุกต์แนวคิดดังกล่าวไปใช้ในทาง
ปฏิบัติอย่างแพร่หลาย ซ่ึงสามารถประยุกต์แนวคิดดังกล่าวได้ 6 แนวทาง ได้แก่ 1) การใช้เป็นปรัชญาและ     
ตัวแบบเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติในองค์การ 2) การใช้การสร้างหลักสูตรการเรียนรู้และการฝึกอบรมสําหรับ
ผู้จัดการในองค์การ 3) การใช้เป็นหลักการสําหรับภาวะผู้นําในสังคมระดับประเทศหรือระดับสากล 4) การสร้าง
หลักสูตรการศึกษาในระยะยาวแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ในสถานศึกษา 5) การสร้างโปรแกรมการพัฒนาตนเอง
เพ่ือนําไปสู่ความเจริญงอกงาม และ 6) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมทั้งในสถานศึกษาและในองค์การธุรกิจ  
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สภาพการณ์ท่ีกําลังเกิดขึ้นเพราะภาวะผู้นําแบบให้บริการเป็นแนวคิดที่มีพ้ืนฐานของการทํางานเป็นทีม การอยู่
ร่วมกันเป็นชุมชน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีพฤติกรรมท่ีประกอบด้วยคุณธรรม การดูแลเอาใจใส่เพ่ือน
ร่วมงานและการมุ่งพัฒนาให้เพ่ือนร่วมงานได้เจริญงอกงามซึ่งสามารถช่วยให้องค์การพัฒนาคุณภาพได้ (พิชาวีร์ 
เมฆขยาย, 2550, หน้า 2) และลักษณะสําคัญของภาวะผู้นําแบบให้บริการ คือ การเร่ิมต้นจากความรู้สึกโดย
แท้จริงท่ีต้องการรับใช้ผู้อ่ืนก่อน จากนั้นจิตสํานึกจะบันดาลใจให้บุคคลนั้นเกิดความต้องการที่จะนําผลลัพธ์ท่ีเกิด
การรับใช้ก่อน คือแน่ใจว่าความต้องการสูงสุดของผู้อ่ืนได้รับการตอบสนองแล้ว สิ่งท่ีจะชี้วัดว่าบุคคลนั้นเป็นผู้นํา
ท่ีมีประสิทธิผลหรือไม่นั้น เห็นได้จากการท่ีผู้อ่ืนซ่ึงบุคคลนั้นได้รับใช้ ทํางานได้ดีขึ้น ท้ังสุขภาพกายและใจ   
เฉลียวฉลาดขึ้น เป็นอิสระมากขึ้น นําตนเองได้มากขึ้น และมีการรับใชผู้้อ่ืนมากขึ้น (สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และ     
สรายุทธ กันหลง, 2553, หน้า 42-43)  

แนวคิดภาวะผู้นําแบบให้บริการปรากฏข้ึนครั้งแรกในปี ค.ศ. 1970 โดยกรีนลีฟ (Greenleaf) ได้
นําเสนอคุณลักษณะของภาวะผู้นําแบบให้บริการออกเป็น 10 คุณลักษณะ ได้แก่ การฟัง (Listening)         
ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การเยียวยารักษา (Healing) การตระหนักรู้ (Awareness) การโน้มน้าวใจ 
(Persuasion) การสร้างมโนทัศน์ (Conceptualization) การมองการณ์ไกล (Foresight) ความเป็นผู้ดูแล 
(Stewardship)  การอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน (Commitment to the Growth of People) และ การสร้างชุมชน  
(Building Community)  ต่อมา Russell and Stone (2002) ได้นําเสนอโมเดลภาวะผู้นําแบบให้บริการโดย
ภาวะผู้นําแบบให้บริการมี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความซ่ือตรง (Honesty) 2) ความไว้วางใจ (Trust)         
3) การบริการ (Service) 4) การเป็นต้นแบบ (Modeling) 5) การบุกเบิก (Pioneering)  6) การได้รับการยก
ย่องจากผู้อื่น (Appreciation of others) และ 7) การเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) และ Sendjaya & 
James, (2002) ได้ศึกษาปรัชญาพื้นฐานของภาวะผู้นําแบบให้บริการโดยเน้นภาระหน้าท่ีของผู้นํา การพัฒนา 
และการประยุกต์ใช้ในองค์การตามแนวคิดของกรีนลีฟและพระเยซูส์คริสต์ซ่ึงสามารถแยกองค์ประกอบของภาวะ
ผู้นําแบบให้บริการที่สําคัญ ประกอบด้วย การเสริมพลังอํานาจ (Empowerment)  ความเสมอภาค (Equality)  
การให้คําปรึกษา (Mentoring)  การเป็นต้นแบบ (Role Modeling) ตระหนักรู้ในตน (Self-Awareness) และ
การรับรู้ (Self-Perception) 

ผลจากการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะภาวะผู้นําแบบให้บริการโดย จิรวรรณ เล่งพานิชย์ 
(2554, หน้า 139-140) ได้ศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําแบบให้บริการ ได้แก่ ความเชื่อ ความคดิสร้างสรรค์ การมีวิสัยทัศน์ และความ
ซ่ือสัตย์สุจริต  วิไลภรณ์ ไชยะเดชะ (2556, หน้า 93-94) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นําแบบให้บริการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัด
ขอนแก่น พบว่ามีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 4 ปัจจัย คือ ความไว้วางใจ ความซ่ือสัตย์สุจริต การเสริมสร้าง
พลังอํานาจ และการมีวิสัยทัศน ์และมีความสัมพันธ์ในระดับสูง คือ ความเชื่อถือ  และอมรรัตน์ ศรีทอง (2558, 
หน้า 111-112) ได้ศึกษาภาวะผู้นําแบบผู้ให้บริการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลกวรวิจัยพบว่า ด้านการเห็นคุณค่าผู้อ่ืน การแสดงออกทาง
คุณธรรม การส่งเสริมการเป็นผู้นํา และการพัฒนาผู้อ่ืน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมโรงเรียน นอกจากนี้แล้ว 
ปองภพ ภูจอมจิตร (2555, หน้า 302) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย (1) การเสริมสร้างพลังอํานาจ  (2) การบริการ (3) การตระหนักรู้และ    
(4) ความนอบน้อมและทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําแบบ
ให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และจากการศึกษารายงาน 

การวิจัยทางด้านคุณภาพท่ีเกี่ยวข้อง พบว่าคุณลักษณะของผู้นําแบบให้บริการที่ประกอบด้วย 1) ศีลธรรม 
(Moral Love) 2) ความนอบน้อม (Humility) 3) การไม่เห็นแก่ตัว (Altruism) 4) การตระหนักรู้ (Awareness)          
5) การเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) และ 6) การบริการ (Service) มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการรับรู้ถึง
ความสามารถของตนเอง เม่ือหลักการที่สําคัญของภาวะผู้นําแบบให้บริการคือ การเอาใจใส่ผู้ตามหรือการมี
ศีลธรรม การนอบน้อมคือคุณลักษณะที่แสดงถึงความถ่อมตนไม่ใช้ความรุนแรง การไม่เห็นแก่ตัวคือการ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนและยินดีสนับสนุนความก้าวหน้าของผู้อ่ืน การตระหนักรู้คือการแสดงถึงความรู้สึกสนใจห่วงใย
ผู้อ่ืนและความฉลาดทางอารมณ์ ขณะที่การเสริมพลังอํานาจคือองค์ประกอบที่สําคัญท่ีสนับสนุนให้ผู้ตามมีความ
เจริญก้าวหน้าและกลายเป็นผู้นําแบบให้บริการและเป็นความรับผิดชอบท่ีผู้นําจะต้องเสริมพลังอํานาจให้ผู้ตาม
ก้าวไปสู่เป้าหมายที่พวกเขาต้องการ และการบริการ คือ ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญในภาวะผู้นําแบบให้บริการซึ่งผู้นํา
จะต้องให้บรกิารก่อนด้วยใจท่ีบริสุทธิ์ท่ีต้องการจะบริการ (Poon, 2006)  

จากปัจจัยและตวับ่งชี้ขององค์ประกอบของภาวะผู้นําแบบให้บริการจึงนํามาสู่แนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะองคป์ระกอบภาวะผู้นําแบบให้บริการ ดังท่ีประคอง รัศมีแก้ว (2551, หน้า 192) ได้ศึกษา
องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้บริหารท่ีมีคุณภาพ นํามาสู่แนวทางการพัฒนาคุณลกัษณะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการศึกษาเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน 
การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การเข้ารับการฝึกอบรม และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เช่นเดียวกับ 
อัขราธร สังมณีโชติ (2550, หน้า 57) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ของชุมชนและ
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารท่ีพึงประสงค์ของชุมชน ซ่ึงหากผู้บริหารเลือกใช้แบบภาวะผู้นําท่ี
เหมาะสมแล้วจะทําให้ครูพึงพอใจท่ีจะทํางานอย่างเต็มใจเต็มความสามารถและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ (สุพิษ จุ้ยกลาง, 2550, หน้า 63)  

นอกจากน้ีแล้ว ผลจากการศึกษาปัญหาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมสะท้อนให้เห็นว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษายังขาดภาวะผู้นําแบบใฝ่บริการ และยังคงมีการบริหารงานในลักษณะที่เผด็จการอันจะ
นําไปสู่ความขัดแย้งในองค์กร จากงานวิจัยของ ประศาสน์ ปรีชม (2548, หน้า 109-111) ได้สะท้อนปัญหาของ
การเสริมสร้างพลังอํานาจโดยผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้บริหารให้ข้อมูลครูไม่ชัดเจนเน่ืองจากการสื่อสารผิดพลาด 
การมอบหมายหน้าท่ีโดยไม่มอบอํานาจ ผู้รับมอบอํานาจในหน้าท่ีไม่ถูกต้อง การให้ข้อมูลย้อนกลับในทางลบ
นําไปสู่การขัดแย้ง ผู้บริหารขาดการยอมรับจากครู สาเหตุเน่ืองจากหลักการขาดความชัดเจน ไม่โปร่งใสและไม่
เป็นธรรม ผู้บริหารไม่ยอมรับข้อผิดพลาดของครู และการนิเทศติดตามอย่างใกล้ชิดเกินไปเป็นการไม่ไว้วางใจ 
และสอดคล้องกับกุลรัศม์ิ สิริกรวุฒิพงศ์ (2553, หน้า 3) ท่ีกล่าวว่า ผู้บริหารและครูขาดการมีส่วนร่วมในการ
บริหารอาจนํามาสู่ปัญหาการขัดแย้งในองค์กร ซ่ึงทิวากานต์ ศรีสวัสด์ิ (2558, หน้า 62) กล่าวว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึนโดยการลดขั้นตอนและระเบียบต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมความยืดหยุ่นเพ่ือให้ชุมชนสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาอย่างเพียงพอท่ีกล่าวมาแล้วน้ัน
ผู้บริหารสถานศึกษาควรลดระเบียบการลดขั้นตอน มีความยืดหยุ่น และเน้นการมีส่วนร่วมมากขึ้น  
            จากแนวคิดภาวะผู้นําแบบให้บริการที่ปรากฏตัวขึ้น จึงได้มีการประยุกต์แนวคิดดังกล่าวไปใช้ในทาง
ปฏิบัติอย่างแพร่หลาย ซ่ึงสามารถประยุกต์แนวคิดดังกล่าวได้ 6 แนวทาง ได้แก่ 1) การใช้เป็นปรัชญาและ     
ตัวแบบเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติในองค์การ 2) การใช้การสร้างหลักสูตรการเรียนรู้และการฝึกอบรมสําหรับ
ผู้จัดการในองค์การ 3) การใช้เป็นหลักการสําหรับภาวะผู้นําในสังคมระดับประเทศหรือระดับสากล 4) การสร้าง
หลักสูตรการศึกษาในระยะยาวแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ในสถานศึกษา 5) การสร้างโปรแกรมการพัฒนาตนเอง
เพ่ือนําไปสู่ความเจริญงอกงาม และ 6) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมทั้งในสถานศึกษาและในองค์การธุรกิจ  
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(Spear, 2004) สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติตามแนวคิดของผู้นําแบบให้บริการจะให้ความสําคัญและ
รับรู้ถึงคุณค่าของผู้ร่วมงาน และจะให้ความเอาใส่ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมงาน อีกทั้งผู้นําประเภทน้ีจะมี
ศักยภาพที่จะสร้างบรรยากาศโรงเรียน (School Climate) ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญอย่างย่ิงในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของบคุลากรให้มีประสิทธิภาพ และยังส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (Herndon, 2007; 
Black, 2010;  บังอร ไชยเผือก, 2550, หน้า 96) สอดคล้องกับทัศนะของเบลนชาร์ด (Blanchard, 2006) ที่ว่า
ผู้นําท่ีมีภาวะผู้นําแบบให้บริการจะต้องเป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเก่ง เพราะงานของผู้นําประเภทน้ีคือการสร้าง
และรักษาวัฒนธรรมองค์การ อีกท้ังการประพฤติตนตามแนวคิดของภาวะผู้นําแบบให้บริการจะทําให้สมาชิกใน
องค์การเพิ่มความพึงพอใจ และทําให้ยินดีท่ีจะร่วมงาน (Miears, 2004; Anderson, 2005; Valdemar, 2008) 
สอดคล้องกับรุสเซลและสโตน (Russell & stone, 2002) ท่ีให้ทัศนะว่าภาวะผู้นําแบบให้บริการสามารถทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงการเป็นแบบอย่างของผู้บริการจะเหน่ียวนําให้ผู้
ตามได้กลายเป็นผู้บริการด้วยส่งผลต่อการลดความไม่พึงพอใจต่อผู้ร่วมงาน รวมถึงการสร้างผลกาํไรและ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ นอกจากน้ีประสิทธิผลของภาวะผู้นําแบบให้บริการยังสามารถมีผลต่อ
สังคมเนื่องจากเก่ียวข้องกับความสามารถในการกระตุ้นบุคคลอื่นให้มีโอกาสทั้งให้บริการและนําผู้อ่ืน จึงเป็น
จุดเริ่มต้นของความสามารถในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับสังคม (สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และสรายุทธ กันหลง, 2553, 
หน้า 82) 
 ดังนั้น ผู้บริหารท่ีได้ใช้ภาวะผู้นําแบบให้บริการในการบริหารย่อมนําไปสู่ความสําเร็จในการบริหาร
องค์การได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาท่ีต้องมุ่งการจัดการศึกษาหรือ
กระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม ต้อง
พัฒนาครูอาจารย์อย่างจริงจังและการทํางานแบบส่งเสริมความพอใจและความก้าวหน้าของครูซ่ึงจะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการทํางานให้เต็มตามศักยภาพ
ของผู้เรียน และมีภาวะผู้นําสถานศึกษาท่ีดี    

ดว้ยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท่ีสะท้อนถึงความจําเป็นต้องมีแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการ
สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความเป็นผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหาร และยัง
เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาภาวะผู้นําให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ มุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญา ตามกรอบแนวคิด และเจตนารมณ์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนว
ทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลใน  
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยดําเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนดังน้ี 

  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นท่ี 1.1 การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวกับองค์ประกอบภาวะผู้นําแบบให้บริการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยการศึกษาเอกสาร การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับภาวะผู้นําแบบให้บริการ 
    ขั้นท่ี 1.2 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับองค์ประกอบภาวะผู้นําแบบให้บริการและแนวทาง  
การพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) จํานวน 12 คนโดยกําหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 
ผู้บริหารหรือเคยเป็นผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการ และในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
กลุ่มท่ี 2 เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือนักวิชาการ กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารหรือเคยเป็นผู้บริหารของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาการมัธยมศึกษา กลุ่มท่ี 4 ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
  ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษามี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นท่ี 2.1 ผู้วิจัยนําข้อมูลที่เก่ียวกับองค์ประกอบภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาท่ีได้จากการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 มายกร่างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
    ขั้นท่ี 2.2 การตรวจสอบร่างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาโดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive selection) จํานวน 9 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ร่างแนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและประเด็นการสัมมนา วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยนําข้อเสนอแนะต่างๆ ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาฉันทามติ (Consensus) ว่าร่างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความถูกต้อง มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร และปรับปรุงแก้ไข 
  ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 

   กลุ่มผู้ใช้ท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จาํนวน 180 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) จํานวน 180 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ในการนําแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาไปใช้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ  
หาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา   

 ผลการศึกษาคุณลักษณะและตัวบ่งชี้ของภาวะผู้นําแบบให้บริการ จากการศึกษาเอกสารและการ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วย 6 คุณลักษณะ ได้แก่ ตระหนักรู้อย่างชัดแจ้ง มีวิสัยทัศน์ยาวไกล ไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์  
ให้ความสําคัญการบริการ ส่งผ่านอํานาจสู่ระดับล่าง และไว้วางใจต่อกัน รวม 67 ตัวบ่งชี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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(Spear, 2004) สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติตามแนวคิดของผู้นําแบบให้บริการจะให้ความสําคัญและ
รับรู้ถึงคุณค่าของผู้ร่วมงาน และจะให้ความเอาใส่ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมงาน อีกทั้งผู้นําประเภทนี้จะมี
ศักยภาพที่จะสร้างบรรยากาศโรงเรียน (School Climate) ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญอย่างย่ิงในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของบคุลากรให้มีประสิทธิภาพ และยังส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (Herndon, 2007; 
Black, 2010;  บังอร ไชยเผือก, 2550, หน้า 96) สอดคล้องกับทัศนะของเบลนชาร์ด (Blanchard, 2006) ที่ว่า
ผู้นําท่ีมีภาวะผู้นําแบบให้บริการจะต้องเป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเก่ง เพราะงานของผู้นําประเภทนี้คือการสร้าง
และรักษาวัฒนธรรมองค์การ อีกท้ังการประพฤติตนตามแนวคิดของภาวะผู้นําแบบให้บริการจะทําให้สมาชิกใน
องค์การเพิ่มความพึงพอใจ และทําให้ยินดีท่ีจะร่วมงาน (Miears, 2004; Anderson, 2005; Valdemar, 2008) 
สอดคล้องกับรุสเซลและสโตน (Russell & stone, 2002) ท่ีให้ทัศนะว่าภาวะผู้นําแบบให้บริการสามารถทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงการเป็นแบบอย่างของผู้บริการจะเหน่ียวนําให้ผู้
ตามได้กลายเป็นผู้บริการด้วยส่งผลต่อการลดความไม่พึงพอใจต่อผู้ร่วมงาน รวมถึงการสร้างผลกาํไรและ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ นอกจากน้ีประสิทธิผลของภาวะผู้นําแบบให้บริการยังสามารถมีผลต่อ
สังคมเนื่องจากเก่ียวข้องกับความสามารถในการกระตุ้นบุคคลอื่นให้มีโอกาสท้ังให้บริการและนําผู้อ่ืน จึงเป็น
จุดเร่ิมต้นของความสามารถในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับสังคม (สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และสรายุทธ กันหลง, 2553, 
หน้า 82) 
 ดังน้ัน ผู้บริหารท่ีได้ใช้ภาวะผู้นําแบบให้บริการในการบริหารย่อมนําไปสู่ความสําเร็จในการบริหาร
องค์การได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาท่ีต้องมุ่งการจัดการศึกษาหรือ
กระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม ต้อง
พัฒนาครูอาจารย์อย่างจริงจังและการทํางานแบบส่งเสริมความพอใจและความก้าวหน้าของครูซ่ึงจะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการทํางานให้เต็มตามศักยภาพ
ของผู้เรียน และมีภาวะผู้นําสถานศึกษาท่ีดี    

ดว้ยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท่ีสะท้อนถึงความจําเป็นต้องมีแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการ
สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความเป็นผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหาร และยัง
เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาภาวะผู้นําให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ มุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญา ตามกรอบแนวคิด และเจตนารมณ์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนว
ทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
 2. เพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
 3. เพ่ือประเมินแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลใน  
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยดําเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนดังน้ี 

  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นท่ี 1.1 การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้นําแบบให้บริการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยการศึกษาเอกสาร การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นําแบบให้บริการ 
    ขั้นท่ี 1.2 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับองค์ประกอบภาวะผู้นําแบบให้บริการและแนวทาง  
การพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) จํานวน 12 คนโดยกําหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 
ผู้บริหารหรือเคยเป็นผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการ และในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
กลุ่มท่ี 2 เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือนักวิชาการ กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารหรือเคยเป็นผู้บริหารของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาการมัธยมศึกษา กลุ่มท่ี 4 ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
  ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษามี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นท่ี 2.1 ผู้วิจัยนําข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาท่ีได้จากการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 มายกร่างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
    ขั้นท่ี 2.2 การตรวจสอบร่างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาโดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive selection) จํานวน 9 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ร่างแนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและประเด็นการสัมมนา วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยนําข้อเสนอแนะต่างๆ ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาฉันทามติ (Consensus) ว่าร่างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความถูกต้อง มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร และปรับปรุงแก้ไข 
  ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 

   กลุ่มผู้ใช้ท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จาํนวน 180 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) จํานวน 180 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ในการนําแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาไปใช้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ  
หาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา   

 ผลการศึกษาคุณลักษณะและตัวบ่งชี้ของภาวะผู้นําแบบให้บริการ จากการศึกษาเอกสารและการ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วย 6 คุณลักษณะ ได้แก่ ตระหนักรู้อย่างชัดแจ้ง มีวิสัยทัศน์ยาวไกล ไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์  
ให้ความสําคัญการบริการ ส่งผ่านอํานาจสู่ระดับล่าง และไว้วางใจต่อกัน รวม 67 ตัวบ่งชี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 คุณลักษณะที่ 1 ตระหนักรู้แจ้งชัด (Awareness or Realization) ประกอบด้วย (1) เข้าใจตนเอง    
(2) รับรู้ และ(3) เผชิญปัญหามี 3 ตัวบ่งชี้ 
 คุณลักษณะที่ 2 การมีวิสัยทัศน์ยาวไกล (Vision) ประกอบด้วย (1) มองการณ์ไกล (2) เผยแพร่
วิสัยทัศน์ (2) การมีวิสัยทัศน์ยาวไกล (Vision) (3) แปลงวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ มี 14 ตัวบ่งชี้  
 คุณลักษณะที่ 3 ไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์ (Friendly and humility) ประกอบด้วย (1) ท่าทางและวาจา
สุภาพ (2) มนุษยสัมพันธ์ดี (3) เห็นคุณค่าของคนอ่ืน (4) รับฟัง (5) ชื่นชมจริงใจ และ (6) เชื่อมั่น มี 18 ตัวบ่งชี้ 
 คุณลักษณะที่ 4 ให้ความสําคัญการบริการ (Service mind) ประกอบด้วย (1) รับผิดชอบ             
(2) บริการเป็นรูปธรรม (3) ให้ความสะดวก (4) น่าเชื่อถือ และ (5) พัฒนาผู้อื่น มี 14 ตัวบ่งชี ้
 คุณลักษณะที่ 5 ส่งผ่านอํานาจสู่ระดับล่าง (Empowerment) ประกอบด้วย (1) ใจกว้าง               
(2) เปิดโอกาส (3) มอบอํานาจ (4) ให้อํานาจ (5) สนับสนุนทรัพยากร และ (6) ให้สารสนเทศ มี 14 ตัวบ่งชี ้
 คุณลักษณะที่ 6 ไว้วางใจต่อกัน (Trust) ประกอบด้วย (1) ซ่ือสัตย์ (2) คุณธรรม และ (3) ให้เกียรติ  
ซ่ึงมี 6 ตัวบ่งชี ้

2. ผลการสร้างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ผลการสร้างและคุณลักษณะและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้  คือ (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ของการพัฒนา (3) แผนงาน          
(4) ผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษา (5) คุณลักษณะและตัวบ่งชี้ของภาวะผู้นํา
แบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประกอบด้วย 6 คุณลักษณะ ได้แก่ ตระหนักรู้อย่าง  
ชัดแจ้ง มีวิสัยทัศน์ยาวไกล ไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์ ให้ความสําคัญการบริการ ส่งผ่านอํานาจสู่ระดับล่าง และ
ไว้วางใจต่อกัน รวม 67 ตัวบ่งชี้ (6) กระบวนการพัฒนา มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การกําหนดความต้อง    
การพัฒนา  ขั้นที่ 2 การวางแผนการพัฒนา ขั้นที่ 3 การเลือกเทคนิควิธีการ ขั้นที่ 4 การดําเนินการพัฒนาและ 
ขั้นที่ 5 การกํากับติดตามและประเมินผลแผนงาน (7) ผลท่ีได้รับจากการพัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

 3. ผลการประเมินแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษามีข้อสรุป ดังนี้ ผลการประเมินแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้องพบว่า โดยภาพรวมความเป็นไปได้และความเป็น
ประโยชน์อยู่ในระดับมาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาคร้ังนี้ 
มีประเด็นสําคัญท่ีจะนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาพบว่า 
ผลจากสังเคราะห์วรรณกรรมและงานวิจัย ทําให้ได้ 4 คุณลักษณะ ได้แก่ การเสริมพลังอํานาจการบริการ   
ความนอบน้อมและการมีวิสัยทัศน์ และผลจากการสัมภาษณ์ ทําให้ได้คุณลักษณะองค์ประกอบเพิ่มอีก 2 
คุณลักษณะ คือ การตระหนักรู้ และการไว้วางใจ ท้ังนี้  มีข้อสังเกตจากการสังเคราะห์เอกสาร พบว่า           
การตระหนักรู้เป็นตัวบ่งชี้ของคุณลักษณะการมีวิสัยทัศน์และการไว้วางใจซ่ึงจะเป็นตัวบ่งชี้ในคุณลักษณะ      
การบริการ หากแต่ ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่าน มีความเห็นสอดคล้องกันว่าความตระหนักและการไว้วางใจเป็น
คุณลักษณะองคป์ระกอบหลักของภาวะผู้นําแบบให้บริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  คุณลักษณะที่ 1 การตระหนักรู้อย่างแจ้งชัด (Awareness or Realization) ผลการวิจัยพบว่า 
คุณลักษณะองคป์ระกอบด้านการตระหนักรู้อย่างแจ้งชัด ประกอบด้วย (1) เข้าใจตนเอง (2) รับรู้และ (3) เผชิญ
ปัญหาโดยองค์ประกอบการตระหนักรู้อย่างแจ้งชดันี้ ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงการตระหนักรู้อย่าง
แจ้งชัด เป็นคุณลักษณะภายในจิตใจของผู้นําแบบให้บริการ ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้นําแบบ
ให้บริการเมื่อรับรู้จากสิ่งเร้าภายนอกแล้วสามารถจดจํา ประมวลข้อมูลจากประสบการณ์และเข้าใจในสิ่งนั้น โดย
ใช้ประสาทสัมผัสของร่างกาย และแปลความหมายจากส่ิงเร้า โดยอาศัยประสบการณ์ในการแปลความ
ความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้วยการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุและตัดสินใจเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาได้ถูกต้อง ซ่ึงคุณลักษณะองค์ประกอบด้านการตระหนักรู้อย่างแจ้งชัด มีความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบภาวะผู้นําใฝ่บริการในทัศนะของเซนด์เจยา และเจมส์ (Sendjaya & James, 2002) และพูน 
(Poon, 2006) และผลการวิจัยของปองภพ ภจูอมจิตร (2555, หน้า 303) ท้ังนี้ เบลค และมูตัน (Blake & 
Mouton, 1986, p.45) ได้กล่าวเอาไว้ว่าองค์ประกอบสําคัญท่ีก่อให้เกิดความตระหนักมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ
ดังนี้ (1) ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) (2) อารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) และ 
(3) พฤติกรรม (Behavioral Component) ท้ังนี้ เป็นเพราะว่า ความตระหนักรู้แจ้งชัดเป็นคุณลักษณะภายในท่ี
เป็นความสํานึก (Consciousness) และเจตคติ (Attitudes) ของผู้นําแบบให้บริการที่มีต่อสิ่งเร้าภายนอก ซ่ึง
เก่ียวข้องกับความรู้ ความเข้าใจ ความไม่ประมาทในสถานการณ์ต่างๆ อันจะช่วยในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
บุคคลอื่นและจะนํามาสู่ความน่าเชื่อถือ ว่าเป็นผู้นําท่ีมีความเข้มแข็งสามารถเผชิญปัญหาและสามารถแก้ปัญหา
นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี เอเบิล (Abel, 2002, p.11) 
 คุณลักษณะที่ 2 การมีวิสัยทัศน์ยาวไกล (Vision) ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะองค์ประกอบด้านการ
มีวิสัยทัศน์ยาวไกล ประกอบด้วย (1) มองการณ์ไกล (2) เผยแพร่วิสัยทัศน์ (3) แปลงวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ ซ่ึง 
ผู้นําแบบให้บริการ ต้องมีสัมผัสพิเศษสําหรับสิ่งท่ียังไม่สามารถเกิดขึ้นได้และสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าสําหรบั
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ท้ังนี้เพราะว่า วิสัยทัศน์ เป็นภาพลักษณ์แห่งอนาคตท่ีกําหนดขึ้นสําหรับผู้นํา
และองค์การ เป็นคําบรรยายถึงสิ่งท่ีองค์การมุ่งหวังจะเป็นในอนาคตนับจากปัจจุบัน และเป็นภาพขององค์การที่
มีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตจากสายตาของผู้นําองค์การ วิสัยทัศน์จะเป็นมากกว่าความฝัน หรือความหวัง 
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 คุณลักษณะที่ 1 ตระหนักรู้แจ้งชัด (Awareness or Realization) ประกอบด้วย (1) เข้าใจตนเอง    
(2) รับรู้ และ(3) เผชิญปัญหามี 3 ตัวบ่งชี้ 
 คุณลักษณะที่ 2 การมีวิสัยทัศน์ยาวไกล (Vision) ประกอบด้วย (1) มองการณ์ไกล (2) เผยแพร่
วิสัยทัศน์ (2) การมีวิสัยทัศน์ยาวไกล (Vision) (3) แปลงวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ มี 14 ตัวบ่งชี้  
 คุณลักษณะที่ 3 ไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์ (Friendly and humility) ประกอบด้วย (1) ท่าทางและวาจา
สุภาพ (2) มนุษยสัมพันธ์ดี (3) เห็นคุณค่าของคนอ่ืน (4) รับฟัง (5) ชื่นชมจริงใจ และ (6) เชื่อมั่น มี 18 ตัวบ่งชี้ 
 คุณลักษณะที่ 4 ให้ความสําคัญการบริการ (Service mind) ประกอบด้วย (1) รับผิดชอบ             
(2) บริการเป็นรูปธรรม (3) ให้ความสะดวก (4) น่าเชื่อถือ และ (5) พัฒนาผู้อื่น มี 14 ตัวบ่งชี ้
 คุณลักษณะที่ 5 ส่งผ่านอํานาจสู่ระดับล่าง (Empowerment) ประกอบด้วย (1) ใจกว้าง               
(2) เปิดโอกาส (3) มอบอํานาจ (4) ให้อํานาจ (5) สนับสนุนทรัพยากร และ (6) ให้สารสนเทศ มี 14 ตัวบ่งชี ้
 คุณลักษณะที่ 6 ไว้วางใจต่อกัน (Trust) ประกอบด้วย (1) ซ่ือสัตย์ (2) คุณธรรม และ (3) ให้เกียรติ  
ซ่ึงมี 6 ตัวบ่งชี ้

2. ผลการสร้างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ผลการสร้างและคุณลักษณะและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้  คือ (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ของการพัฒนา (3) แผนงาน          
(4) ผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษา (5) คุณลักษณะและตัวบ่งชี้ของภาวะผู้นํา
แบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประกอบด้วย 6 คุณลักษณะ ได้แก่ ตระหนักรู้อย่าง  
ชัดแจ้ง มีวิสัยทัศน์ยาวไกล ไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์ ให้ความสําคัญการบริการ ส่งผ่านอํานาจสู่ระดับล่าง และ
ไว้วางใจต่อกัน รวม 67 ตัวบ่งชี้ (6) กระบวนการพัฒนา มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 การกําหนดความต้อง    
การพัฒนา  ขั้นที่ 2 การวางแผนการพัฒนา ขั้นที่ 3 การเลือกเทคนิควิธีการ ขั้นที่ 4 การดําเนินการพัฒนาและ 
ขั้นที่ 5 การกํากับติดตามและประเมินผลแผนงาน (7) ผลท่ีได้รับจากการพัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

 3. ผลการประเมินแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษามีข้อสรุป ดังนี้ ผลการประเมินแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้องพบว่า โดยภาพรวมความเป็นไปได้และความเป็น
ประโยชน์อยู่ในระดับมาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาคร้ังนี้ 
มีประเด็นสําคัญท่ีจะนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาพบว่า 
ผลจากสังเคราะห์วรรณกรรมและงานวิจัย ทําให้ได้ 4 คุณลักษณะ ได้แก่ การเสริมพลังอํานาจการบริการ   
ความนอบน้อมและการมีวิสัยทัศน์ และผลจากการสัมภาษณ์ ทําให้ได้คุณลักษณะองค์ประกอบเพิ่มอีก 2 
คุณลักษณะ คือ การตระหนักรู้ และการไว้วางใจ ท้ังนี้  มีข้อสังเกตจากการสังเคราะห์เอกสาร พบว่า           
การตระหนักรู้เป็นตัวบ่งชี้ของคุณลักษณะการมีวิสัยทัศน์และการไว้วางใจซ่ึงจะเป็นตัวบ่งชี้ในคุณลักษณะ      
การบริการ หากแต่ ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่าน มีความเห็นสอดคล้องกันว่าความตระหนักและการไว้วางใจเป็น
คุณลักษณะองคป์ระกอบหลักของภาวะผู้นําแบบให้บริการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  คุณลักษณะที่ 1 การตระหนักรู้อย่างแจ้งชัด (Awareness or Realization) ผลการวิจัยพบว่า 
คุณลักษณะองคป์ระกอบด้านการตระหนักรู้อย่างแจ้งชัด ประกอบด้วย (1) เข้าใจตนเอง (2) รับรู้และ (3) เผชิญ
ปัญหาโดยองค์ประกอบการตระหนักรู้อย่างแจ้งชดันี้ ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงการตระหนักรู้อย่าง
แจ้งชัด เป็นคุณลักษณะภายในจิตใจของผู้นําแบบให้บริการ ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้นําแบบ
ให้บริการเม่ือรับรู้จากสิ่งเร้าภายนอกแล้วสามารถจดจํา ประมวลข้อมูลจากประสบการณ์และเข้าใจในสิ่งนั้น โดย
ใช้ประสาทสัมผัสของร่างกาย และแปลความหมายจากส่ิงเร้า โดยอาศัยประสบการณ์ในการแปลความ
ความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้วยการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุและตัดสินใจเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาได้ถูกต้อง ซ่ึงคุณลักษณะองค์ประกอบด้านการตระหนักรู้อย่างแจ้งชัด มีความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบภาวะผู้นําใฝ่บริการในทัศนะของเซนด์เจยา และเจมส์ (Sendjaya & James, 2002) และพูน 
(Poon, 2006) และผลการวิจัยของปองภพ ภจูอมจิตร (2555, หน้า 303) ท้ังนี้ เบลค และมูตัน (Blake & 
Mouton, 1986, p.45) ได้กล่าวเอาไว้ว่าองค์ประกอบสําคัญท่ีก่อให้เกิดความตระหนักมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ
ดังนี้ (1) ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) (2) อารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) และ 
(3) พฤติกรรม (Behavioral Component) ท้ังนี้ เป็นเพราะว่า ความตระหนักรู้แจ้งชัดเป็นคุณลักษณะภายในท่ี
เป็นความสํานึก (Consciousness) และเจตคติ (Attitudes) ของผู้นําแบบให้บริการที่มีต่อสิ่งเร้าภายนอก ซ่ึง
เกี่ยวข้องกับความรู้ ความเข้าใจ ความไม่ประมาทในสถานการณ์ต่างๆ อันจะช่วยในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
บุคคลอื่นและจะนํามาสู่ความน่าเชื่อถือ ว่าเป็นผู้นําท่ีมีความเข้มแข็งสามารถเผชิญปัญหาและสามารถแก้ปัญหา
นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี เอเบิล (Abel, 2002, p.11) 
 คุณลักษณะที่ 2 การมีวิสัยทัศน์ยาวไกล (Vision) ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะองค์ประกอบด้านการ
มีวิสัยทัศน์ยาวไกล ประกอบด้วย (1) มองการณ์ไกล (2) เผยแพร่วิสัยทัศน์ (3) แปลงวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ ซ่ึง 
ผู้นําแบบให้บริการ ต้องมีสัมผัสพิเศษสําหรับสิ่งท่ียังไม่สามารถเกิดขึ้นได้และสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าสําหรับ
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ท้ังนี้เพราะว่า วิสัยทัศน์ เป็นภาพลักษณ์แห่งอนาคตท่ีกําหนดขึ้นสําหรับผู้นํา
และองค์การ เป็นคําบรรยายถึงสิ่งท่ีองค์การมุ่งหวังจะเป็นในอนาคตนับจากปัจจบุัน และเป็นภาพขององค์การที่
มีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตจากสายตาของผู้นําองค์การ วิสัยทัศน์จะเป็นมากกว่าความฝัน หรือความหวัง 
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เพราะผู้บริหารระดับสูงได้แสดงให้เห็นชัดเจนถึง ความผูกพันท่ีจะทําให้วิสัยทัศน์นั้นสําเร็จ ดังน้ัน วิสัยทัศน์จึง
เป็นคุณลักษณะของภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับเดนนิส และโบคาร์เนีย
(Dennis & Bocarnea, 2005), แพทเทอร์สัน (Patterson, 2003) เพจ และหว่อง (Page & Wong, 1998) ท้ังนี้ 
เบราน์ (Braun, 1991; อ้างถึงใน เสน่ห์ จุ้ยโต, 2541) ได้อธิบายถึงวิสัยทัศน์ทางบุคคลต่างๆ สามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 มิติท่ีสําคัญ คือ 1) การสร้างวิสัยทัศน์ (Formulating) 2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ (Articulating) และ     
3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (Implementing) การมีวิสัยทัศน์จึงเป็นสิ่งจําเป็นท่ีผู้บริหารทุกคนจะต้องมี
วรรณกรรมและงานวิจัยต่างๆ ได้ยืนยันว่าวิสัยทัศน์เปน็สิ่งจําเป็น และเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของผู้บริหาร
(เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2548) ซ่ึงสอดคล้องกับ นิพนธ์ สําแดงเดช (2548) ท่ีเห็นว่า ผู้นําท่ีมีวิสัยทัศน์ควรมี
ลักษณะเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการคาดคะเนและเรียนรู้จากประสบการณ์ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์          
มุ่งอนาคตมากกว่าอนุรักษ์นิยม มีความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางแผนท้ังระยะสั้นและระยะยาว
มีความกระตือรือร้นในการรับรู้และเปลี่ยนแปลงไปสู่ส่ิงใหม่ กระตุ้นริเริ่มให้มีการใช้นวัตกรรมสนับสนุน
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพให้บังเกิดผลสูงสุด เปิดใจกว้างรับประสบการณ์ใหม่ๆ       
อยู่ตลอดเวลา 
 คุณลักษณะที่ 3 ไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์ (Friendly & Humility) ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะ
องค์ประกอบด้านไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์ ประกอบด้วย (1) ท่าทางและวาจาสุภาพ (2) มนุษยสัมพันธ์ดี            
(3) เห็นคุณค่าของคนอ่ืน (4) รับฟัง (5) ชื่นชมจรงิใจ และ(6) เชื่อม่ัน ท้ังนี้ เป็นเพราะว่า ผู้บริหารท่ีดีต้องมี
จริยธรรม  คํากล่าวท่ีว่า การที่ผู้นําแสดงการให้เกียรติผู้ตามในการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้ตามได้
แสดงออก ซ่ึงจะส่งผลต่อความสําเร็จตามเป้าหมายและเป็นทัศนคติความเป็นเลิศทางปัญญา เป็นการฝึกเพ่ือ
ยอมรับตนเองและมุ่งเน้นเพ่ือนคนอ่ืน ซ่ึงผู้นําท่ีสําเร็จจะคงไว้ซ่ึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและการให้ความเคารพ
ต่อผู้ตามและรับรู้ในการทํางานร่วมกันเป็นทีม แซนเดจ และเวียนส์ (Sandage & Wiens, 2001, pp.201-219), 
ครอม (Crom ,1998, p.6) ไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์เป็นคุณลักษณะของความนอบน้อมของผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้นํา
แบบให้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปองภพ ภูจอมจิตร (2555, หน้า11-12), จิรวรรณ เล่งพานิชย์ 
(2554, หน้า 43) และแนวคิดองค์ประกอบภาวะผู้นําแบบให้บริการของ เพจ และหว่อง (Page & Wong, 1998;   
อ้างถึงใน แพ็ทเตอร์สัน (Patterson), 2003) และวินสตัน (Winston, 2004) โดยไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์ เป็น
พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาด้วยท่าทางและวาจาท่ีสุภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นและเห็น
คุณค่าของผู้อ่ืน การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีมีความเชื่อม่ันและชื่นชมผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ 

คุณลักษณะที่ 4 ให้ความสําคัญการบริการ (Service Mind) ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะ
องค์ประกอบด้านให้ความสําคัญการบริการ ประกอบด้วย (1) รับผิดชอบ (2) บริการเป็นรูปธรรม (3) ให้ความ
สะดวก (4) น่าเชือ่ถือ และ(5) พัฒนาผู้อ่ืน ท้ังนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญในการบริการตามความ
ต้องการของผู้อื่นก่อนความต้องการของตนเอง ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือและพร้อมที่จะ
ให้บริการทันทีโดยผู้บริหารท่ีมีจิตใจรับใช้ให้บริการผู้อ่ืน นั้นจะมุ่งสนองความต้องการของเพื่อนร่วมงานและผู้
ได้รับบริการจากองค์กรเป็นอันดับแรก การกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้คนค้นพบและพัฒนาความสามารถ ความ
ต้องการของตนเองและเจริญงอกงามในฐานะบุคคล มีสุขภาพท่ีดีขึ้น ฉลาดข้ึน เป็นอิสระขึ้นและมีจิตสํานึกใน
การรับใช้ผู้อ่ืนเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมต่อไปท้ังนี้สิ่งท่ีจะชี้วัดว่าบุคคลน้ันเป็นผู้นําท่ีมีประสิทธิผลหรือไม่นั้น  
เห็นได้จากการท่ีผู้อ่ืนซ่ึงบุคคลนั้นได้รับใช้ทํางานได้ดีขึ้น (Healthier) เฉลียวฉลาดขึ้น (Wiser) เป็นอิสระมากขึ้น  
(Freer) นําตนเองได้มากขึ้น (More Autonomous) และมีการรับใช้ผู้อ่ืนมากขึ้น (More Service to others) 
กรีนลีฟ (Greenleaf, 1998, p.110) ดังน้ัน ผู้นําให้บริการจะส่งเสริมและช่วยเหลือผู้อ่ืนเพ่ือค้นพบพลัง

ความสามารถในตนเองเพื่อท่ีจะรับผิดชอบในงานท่ีพวกเขาทําอย่างเต็มท่ีผู้นําให้บริการจะเป็นคนเปิดเผยและ
ปรารถนาท่ีจะรับรู้ถึงปัญหาและความเจ็บปวดของผู้อ่ืนเขาจะทําตัวใกล้ชิดและเห็นอกเห็นใจผู้ตาม ดังท่ีดาฟท์ 
(Daft, 2005, pp.523-525) กล่าวว่าการบริการเป็นคุณลักษณะภาวะผู้นําแบบให้บริการที่สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ปองภพ ภูจอมจิตร (2555, หน้า 11-12), จิรวรรณ เล่งพานิชย์ (2554, หน้า 43) และแนวคิด
องค์ประกอบภาวะผู้นําแบบให้บริการของแพ็ทเตอร์สัน (Patterson, 2003) และวินสตัน Winston (2004)  

คุณลักษณะที่ 5 ส่งผ่านอํานาจสู่ระดับล่าง (Empowerment) ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะ
องค์ประกอบด้านส่งผ่านอํานาจสู่ระดับล่าง ประกอบด้วย (1) ใจกว้าง (2) เปิดโอกาส (3) มอบอํานาจ (4) ให้
อํานาจ (5) สนับสนุนทรัพยากร และ(6) ให้สารสนเทศ ท้ังนี้ เป็นเพราะว่า การเสริมพลังอํานาจเป็นองค์ประกอบ
ท่ีสําคัญท่ีสนับสนุนให้ผู้ตามมีความเจริญก้าวหน้าและกลายเป็นผู้นําแบบให้บริการ ดังท่ีพูน (Poon, 2006) 
กล่าวว่าเป็นความรับผดิชอบที่ผู้นําจะต้องเสริมพลังอํานาจให้ผู้ตามก้าวไปสู่เป้าหมายที่พวกเขาต้องการ ซ่ึงการ
เสริมสร้างพลังอํานาจเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายอํานาจในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้ท้ังนี้การส่งผ่าน
อํานาจสู่ระดับล่างเป็นองค์ประกอบของคุณลักษณะภาวะผู้นําแบบให้บริการซ่ึงสอดคล้องกับ Poon (2006), 
Russell & Stone (2002), Patterson (2003), จิรวรรณ เล่งพานิชย์ (2554, หน้า 43) ปองภพ  ภูจอมจิตร 
(2555) และพัชรี บุญนาคแย้ม, ปรีชา อ่วมปัญญา และธีระ ภักดี, 2552, หน้า 201) 

คุณลักษณะที่ 6 ไว้วางใจต่อกัน (Trust) ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะองค์ประกอบด้านไว้วางใจต่อกัน 
ประกอบด้วย (1) ซ่ือสัตย์ (2) คุณธรรม และ (3) ให้เกียรติ ท้ังนี้ เป็นเพราะ ผู้บริหารต้องมีคุณธรรม มีความ
ซ่ือสัตย์ และให้เกียรติผู้อ่ืน จึงจะทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เกิดความไว้วางใจ ซ่ึงการไว้วางใจจะช่วยสร้าง
บรรยากาศองค์การในการปฏิบัติงานให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจท่ีดีระหว่างบุคคลและองค์กรส่งผลตอ่ระดับการ
บริการของผู้นําและผู้ตาม (Waddeell, 2006, pp.1-7) ท้ังนี้ความไว้วางใจ (Trust) เป็นปัจจัยที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน โดยจะยังคงอยู่ก็ต่อเม่ือบุคคลมีความม่ันใจ ความไว้ใจจะช่วยลดความไม่
แน่นอน ลดความเสี่ยงและเพิ่มความระมัดระวังของกระบวนการความคิดในการตอบสนองอย่างทันทีทันใดท่ีมี
ต่อผู้นําหรือองค์การ และนํามาซ่ึงความไว้วางใจในองค์การเพ่ือผลของความสําเร็จในงานนั้นร่วมกันท้ังนี้ ความ
ไว้วางใจจะเกิดขึ้นได้โดยมีองค์ประกอบ 2 อย่างคือความรู้ความสามารถและการเป็นคนดีโดยความไว้วางใจเป็น
คุณลักษณะของภาวะผู้นําแบบให้บริการที่สอดคล้องกับเดนนิส และโบคาร์เนีย (Dennis & Bocarnea, 2005), 
แพ็ทเตอร์สัน (Patterson, 2003) พัชรี บุญนาคแย้ม (2552, หน้า 201) และเชาวฤทธิ์  สาสาย (2550, หน้า 
151) และยังสอดคล้องกับหลักธรรมของทศพิธราชธรรม ในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต (Laub, 2004, p.4)   

ท้ังนี้ คุณลักษณะองค์ประกอบภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารท้ัง 6 คุณลักษณะของ
องค์ประกอบนั้น ถือได้ว่าองค์ประกอบมีความสอดคล้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาในประเทศไทย ได้แก่ 
หลักธรรมของทศพิธราชธรรมนี้สอดคล้องกับการกล่าวถึงภาวะผู้นําแบบให้บริการ ในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต 
(Laub, 2004, p.4) และการพัฒนาให้ผู้ตามได้เกิดการเรียนรู้และเจริญงอกงาม การสร้างจิตสํานึกของกลุ่มหรือ
ชุมชน (Laub, 2004, p.3) และการทําตนให้เป็นประโยชน์ เช่นเดียวกับหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ซ่ึงถือเป็น
หลักธรรมสําหรับผู้ปกครองหรือผู้นํา อันเป็นธรรมเคร่ืองยึดเหนี่ยวของจิตใจและประสานหมู่ชนไว้ในความ
สามัคคี  เป็นหลักการของการสงเคราะห์มีพ้ืนฐานบนความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน การปฏิบัติด้วยความศรัทธา    
การยึดหลกัการของการรับใช้และให้บริการการกระทําความดีเพ่ือการอยู่ร่วมกัน และการมีภาวะผู้นํา อัน
ประกอบด้วยด้วย ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา โดยภาวะผู้นําใฝ่บริการเด่นชัดในหลักปฏิบัติของ  
ทานหรือการให้ ท่ีหมายความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ การเสียสละ การแบ่งปัน การช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดถึงให้
ความรู้และแนะนําสั่งสอน และอัตถจริยา เป็นการประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ       
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เพราะผู้บริหารระดับสูงได้แสดงให้เห็นชัดเจนถึง ความผูกพันท่ีจะทําให้วิสัยทัศน์นั้นสําเร็จ ดังนั้น วิสัยทัศน์จึง
เป็นคุณลักษณะของภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับเดนนิส และโบคาร์เนีย
(Dennis & Bocarnea, 2005), แพทเทอร์สัน (Patterson, 2003) เพจ และหว่อง (Page & Wong, 1998) ท้ังนี้ 
เบราน์ (Braun, 1991; อ้างถึงใน เสน่ห์ จุ้ยโต, 2541) ได้อธิบายถึงวิสัยทัศน์ทางบุคคลต่างๆ สามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 มิติท่ีสําคัญ คือ 1) การสร้างวิสัยทัศน์ (Formulating) 2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ (Articulating) และ     
3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (Implementing) การมีวิสัยทัศน์จึงเป็นสิ่งจําเป็นท่ีผู้บริหารทุกคนจะต้องมี
วรรณกรรมและงานวิจัยต่างๆ ได้ยืนยันว่าวิสัยทัศน์เปน็สิ่งจําเป็น และเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของผู้บริหาร
(เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2548) ซ่ึงสอดคล้องกับ นิพนธ์ สําแดงเดช (2548) ท่ีเห็นว่า ผู้นําท่ีมีวิสัยทัศน์ควรมี
ลักษณะเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการคาดคะเนและเรียนรู้จากประสบการณ์ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์          
มุ่งอนาคตมากกว่าอนุรักษ์นิยม มีความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางแผนท้ังระยะสั้นและระยะยาว
มีความกระตือรือร้นในการรับรู้และเปลี่ยนแปลงไปสู่ส่ิงใหม่ กระตุ้นริเริ่มให้มีการใช้นวัตกรรมสนับสนุน
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพให้บังเกิดผลสูงสุด เปิดใจกว้างรับประสบการณ์ใหม่ๆ       
อยู่ตลอดเวลา 
 คุณลักษณะที่ 3 ไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์ (Friendly & Humility) ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะ
องค์ประกอบด้านไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์ ประกอบด้วย (1) ท่าทางและวาจาสุภาพ (2) มนุษยสัมพันธ์ดี            
(3) เห็นคุณค่าของคนอ่ืน (4) รับฟัง (5) ชื่นชมจริงใจ และ(6) เชื่อม่ัน ท้ังนี้ เป็นเพราะว่า ผู้บริหารท่ีดีต้องมี
จริยธรรม  คํากล่าวท่ีว่า การที่ผู้นําแสดงการให้เกียรติผู้ตามในการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้ตามได้
แสดงออก ซ่ึงจะส่งผลต่อความสําเร็จตามเป้าหมายและเป็นทัศนคติความเป็นเลิศทางปัญญา เป็นการฝึกเพ่ือ
ยอมรับตนเองและมุ่งเน้นเพ่ือนคนอ่ืน ซ่ึงผู้นําท่ีสําเร็จจะคงไว้ซ่ึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและการให้ความเคารพ
ต่อผู้ตามและรับรู้ในการทํางานร่วมกันเป็นทีม แซนเดจ และเวียนส์ (Sandage & Wiens, 2001, pp.201-219), 
ครอม (Crom ,1998, p.6) ไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์เป็นคุณลักษณะของความนอบน้อมของผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้นํา
แบบให้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปองภพ ภูจอมจิตร (2555, หน้า11-12), จิรวรรณ เล่งพานิชย์ 
(2554, หน้า 43) และแนวคิดองค์ประกอบภาวะผู้นําแบบให้บริการของ เพจ และหว่อง (Page & Wong, 1998;   
อ้างถึงใน แพ็ทเตอร์สัน (Patterson), 2003) และวินสตัน (Winston, 2004) โดยไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์ เป็น
พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาด้วยท่าทางและวาจาท่ีสุภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นและเห็น
คุณค่าของผู้อ่ืน การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีมีความเชื่อม่ันและชื่นชมผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ 

คุณลักษณะที่ 4 ให้ความสําคัญการบริการ (Service Mind) ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะ
องค์ประกอบด้านให้ความสําคัญการบริการ ประกอบด้วย (1) รับผิดชอบ (2) บริการเป็นรูปธรรม (3) ให้ความ
สะดวก (4) น่าเชือ่ถือ และ(5) พัฒนาผู้อ่ืน ท้ังนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญในการบริการตามความ
ต้องการของผู้อื่นก่อนความต้องการของตนเอง ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือและพร้อมที่จะ
ให้บริการทันทีโดยผู้บริหารท่ีมีจิตใจรับใช้ให้บริการผู้อ่ืน นั้นจะมุ่งสนองความต้องการของเพื่อนร่วมงานและผู้
ได้รับบริการจากองค์กรเป็นอันดับแรก การกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้คนค้นพบและพัฒนาความสามารถ ความ
ต้องการของตนเองและเจริญงอกงามในฐานะบุคคล มีสุขภาพท่ีดีขึ้น ฉลาดข้ึน เป็นอิสระขึ้นและมีจิตสํานึกใน
การรับใช้ผู้อ่ืนเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมต่อไปท้ังนี้สิ่งท่ีจะชี้วัดว่าบุคคลน้ันเป็นผู้นาํท่ีมีประสิทธิผลหรือไม่นั้น  
เห็นได้จากการท่ีผู้อ่ืนซ่ึงบุคคลนั้นได้รับใช้ทํางานได้ดีขึ้น (Healthier) เฉลียวฉลาดขึ้น (Wiser) เป็นอิสระมากขึ้น  
(Freer) นําตนเองได้มากขึ้น (More Autonomous) และมีการรับใช้ผู้อ่ืนมากขึ้น (More Service to others) 
กรีนลีฟ (Greenleaf, 1998, p.110) ดังน้ัน ผู้นําให้บริการจะส่งเสริมและช่วยเหลือผู้อ่ืนเพ่ือค้นพบพลัง

ความสามารถในตนเองเพื่อท่ีจะรับผิดชอบในงานท่ีพวกเขาทําอย่างเต็มท่ีผู้นําให้บริการจะเป็นคนเปิดเผยและ
ปรารถนาท่ีจะรับรู้ถึงปัญหาและความเจ็บปวดของผู้อ่ืนเขาจะทําตัวใกล้ชิดและเห็นอกเห็นใจผู้ตาม ดังท่ีดาฟท์ 
(Daft, 2005, pp.523-525) กล่าวว่าการบริการเป็นคุณลักษณะภาวะผู้นําแบบให้บริการที่สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ปองภพ ภูจอมจิตร (2555, หน้า 11-12), จิรวรรณ เล่งพานิชย์ (2554, หน้า 43) และแนวคิด
องค์ประกอบภาวะผู้นําแบบให้บริการของแพ็ทเตอร์สัน (Patterson, 2003) และวินสตัน Winston (2004)  

คุณลักษณะที่ 5 ส่งผ่านอํานาจสู่ระดับล่าง (Empowerment) ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะ
องค์ประกอบด้านส่งผ่านอํานาจสู่ระดับล่าง ประกอบด้วย (1) ใจกว้าง (2) เปิดโอกาส (3) มอบอํานาจ (4) ให้
อํานาจ (5) สนับสนุนทรัพยากร และ(6) ให้สารสนเทศ ท้ังนี้ เป็นเพราะว่า การเสริมพลังอํานาจเป็นองค์ประกอบ
ท่ีสําคัญท่ีสนับสนุนให้ผู้ตามมีความเจริญก้าวหน้าและกลายเป็นผู้นําแบบให้บริการ ดังท่ีพูน (Poon, 2006) 
กล่าวว่าเป็นความรับผดิชอบที่ผู้นําจะต้องเสริมพลังอํานาจให้ผู้ตามก้าวไปสู่เป้าหมายที่พวกเขาต้องการ ซ่ึงการ
เสริมสร้างพลังอํานาจเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายอํานาจในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้ท้ังนี้การส่งผ่าน
อํานาจสู่ระดับล่างเป็นองค์ประกอบของคุณลักษณะภาวะผู้นําแบบให้บริการซึ่งสอดคล้องกับ Poon (2006), 
Russell & Stone (2002), Patterson (2003), จิรวรรณ เล่งพานิชย์ (2554, หน้า 43) ปองภพ  ภูจอมจิตร 
(2555) และพัชรี บุญนาคแย้ม, ปรีชา อ่วมปัญญา และธีระ ภักดี, 2552, หน้า 201) 

คุณลักษณะที่ 6 ไว้วางใจต่อกัน (Trust) ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะองค์ประกอบด้านไว้วางใจต่อกัน 
ประกอบด้วย (1) ซ่ือสัตย์ (2) คุณธรรม และ (3) ให้เกียรติ ท้ังนี้ เป็นเพราะ ผู้บริหารต้องมีคุณธรรม มีความ
ซ่ือสัตย์ และให้เกียรติผู้อ่ืน จึงจะทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เกิดความไว้วางใจ ซ่ึงการไว้วางใจจะช่วยสร้าง
บรรยากาศองค์การในการปฏิบัติงานให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจท่ีดีระหว่างบุคคลและองค์กรส่งผลตอ่ระดับการ
บริการของผู้นําและผู้ตาม (Waddeell, 2006, pp.1-7) ท้ังนี้ความไว้วางใจ (Trust) เป็นปัจจัยท่ีแสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน โดยจะยังคงอยู่ก็ต่อเม่ือบุคคลมีความม่ันใจ ความไว้ใจจะช่วยลดความไม่
แน่นอน ลดความเสี่ยงและเพิ่มความระมัดระวังของกระบวนการความคิดในการตอบสนองอย่างทันทีทันใดท่ีมี
ต่อผู้นําหรือองค์การ และนํามาซ่ึงความไว้วางใจในองค์การเพ่ือผลของความสําเร็จในงานนั้นร่วมกันท้ังนี้ ความ
ไว้วางใจจะเกิดขึ้นได้โดยมีองค์ประกอบ 2 อย่างคือความรู้ความสามารถและการเป็นคนดีโดยความไว้วางใจเป็น
คุณลักษณะของภาวะผู้นําแบบให้บริการที่สอดคล้องกับเดนนิส และโบคาร์เนีย (Dennis & Bocarnea, 2005), 
แพ็ทเตอร์สัน (Patterson, 2003) พัชรี บุญนาคแย้ม (2552, หน้า 201) และเชาวฤทธิ์  สาสาย (2550, หน้า 
151) และยังสอดคล้องกับหลักธรรมของทศพิธราชธรรม ในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต (Laub, 2004, p.4)   

ท้ังนี้ คุณลักษณะองค์ประกอบภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารท้ัง 6 คุณลักษณะของ
องค์ประกอบนั้น ถือได้ว่าองค์ประกอบมีความสอดคล้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาในประเทศไทย ได้แก่ 
หลักธรรมของทศพิธราชธรรมนี้สอดคล้องกับการกล่าวถึงภาวะผู้นําแบบให้บริการ ในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต 
(Laub, 2004, p.4) และการพัฒนาให้ผู้ตามได้เกิดการเรียนรู้และเจริญงอกงาม การสร้างจิตสํานึกของกลุ่มหรือ
ชุมชน (Laub, 2004, p.3) และการทําตนให้เป็นประโยชน์ เช่นเดียวกับหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ซ่ึงถือเป็น
หลักธรรมสําหรับผู้ปกครองหรือผู้นํา อันเป็นธรรมเคร่ืองยึดเหนี่ยวของจิตใจและประสานหมู่ชนไว้ในความ
สามัคคี  เป็นหลักการของการสงเคราะห์มีพ้ืนฐานบนความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน การปฏิบัติด้วยความศรัทธา    
การยึดหลกัการของการรับใช้และให้บริการการกระทําความดีเพ่ือการอยู่ร่วมกัน และการมีภาวะผู้นํา อัน
ประกอบด้วยด้วย ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา โดยภาวะผู้นําใฝ่บริการเด่นชัดในหลักปฏิบัติของ  
ทานหรือการให้ ท่ีหมายความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ การเสียสละ การแบ่งปัน การช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดถึงให้
ความรู้และแนะนําสั่งสอน และอัตถจริยา เป็นการประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ       
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บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม (จิรพัฒน์ อุดมผล, 2548, หน้า 
66) ท้ังนี้ เพราะคนไทยส่วนใหญ่นั้นนับถือพุทธศาสนา ซ่ึงมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ ด้วยเหตุนี้              
(1) ตระหนักรู้อย่างแจ้งชัด (2) การมีวิสัยทัศน์ยาวไกล (3) ไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์ (4) ให้ความสําคัญการบริการ 
(5) ส่งผ่านอํานาจสู่ระดับล่าง และ (6) ไว้วางใจต่อกัน จึงเป็นคุณลักษณะองค์ประกอบที่สอดรับกับบริบทและ
หลักธรรมสําหรับผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

นอกจากน้ีแล้ว องค์ประกอบยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฬินฑิพา นพคุณ (2558) ได้ทําวิจัย 
การศึกษาคุณลักษณะและการพัฒนาภาวะผู้นําให้บริการของนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย ผลการวิจัย พบว่า 
1) โมเดลภาวะผู้นําให้บริการของนักศึกษาสาขาปฐมวัย ประกอบด้วย 7 คุณลักษณะ ได้แก่ ด้านการพัฒนาผู้อ่ืน 
ด้านการเสริมพลังอํานาจ ด้านความนอบน้อม ด้านการไม่เห็นแก่ตัว ด้านการบริการด้านการตระหนักรู้ และด้าน
การสร้างชุมชน โมเดลภาวะผู้นําให้บริการของนักศึกษาสาขาปฐมวัยมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
และงานวิจัยของปองภพ ภูจอมจิตร (2555, หน้า 303) สร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําแบบให้บริการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่าองค์ประกอบหลักของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี 4 องคป์ระกอบ คือ 1) องค์ประกอบด้านการเสริมสร้างพลังอํานาจ 2) องค์ประกอบ
ด้านการบริการ 3) องค์ประกอบด้านการตระหนักรู้ และ4) องค์ประกอบด้านความนอบน้อม  

2. ผลการสร้างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้ คือ (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ของการพัฒนา (3) แผนงาน (4) ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นท่ีการศึกษา (5) คุณลักษณะและตัวบ่งชี้ของภาวะผู้นําแบบให้บริการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประกอบด้วย 6 คุณลักษณะได้แก่ ตระหนักรู้อย่างชัดแจ้ง มีวิสัยทัศน์  
ยาวไกล ไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์ ให้ความสําคัญการบริการ ส่งผ่านอํานาจสู่ระดบัล่าง และไว้วางใจต่อกัน รวม    
67     ตัวบ่งชี้ (6) กระบวนการพัฒนา มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 การกําหนดความต้องการพัฒนา ขั้นท่ี 2   
การวางแผนการพัฒนา ขั้นท่ี 3 การเลือกเทคนิควิธีการ ขั้นท่ี 4 การดําเนินการพัฒนาและ ขั้นท่ี 5 การกํากับ
ติดตามและประเมินผลแผนงาน (7) ผลท่ีได้รับจากการพัฒนา โดยมีรายละเอียดของประเด็นในการอภิปรายได้
ดังนี้ 
 ท้ังนี้ องค์ประกอบของแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาท้ัง 7 ส่วน มีความถูกต้องและเหมาะสม โดยสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 9 ท่าน 
ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา      
มีวิธีการที่มีลําดับขั้นตอนท่ีชัดเจนใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ แผนงาน คณุลักษะองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ กระบวนการ เทคนิควิธีการ และการประเมิน โดยมุ่งท่ีสัมฤทธิผลตามเป้าหมายตามความคาดหวังของ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของผู้ท่ีเกีย่วข้อง ซ่ึงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้นําแนวทางในการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีภาวะผู้นําแบบให้บริการ โดยนําไปกําหนดเป็นนโยบายการพัฒนาหรือกําหนดเป็นแผนงาน/
โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิผล และ ผู้บริหารสถานศึกษาจะได้นําแนวทางท่ีได้พัฒนา
ตนเองโดยการจัดทําเป็น ID-Plan ของผู้บริหารเป็นรายบุคคล ท้ังนี้ ครูผู้สอนซ่ึงผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้รับโอกาส 
และความไว้วางใจ ความเป็นอิสระและมีส่วนในการทํางานมากข้ึน ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน
อย่างเต็มศักยภาพ อีกทั้ง ชุมชนได้มีบทบาทในสถานศึกษามากขึ้น   

  ในประเด็นของเทคนิควิธีการการพัฒนาประกอบด้วย (1) การศึกษาหรือพัฒนาด้วยตนเอง 
(Continuing Education and Self-learning) เน้นด้านสื่อเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เครือข่ายผู้บริหาร
โดยไม่เป็นทางการ) (2) การฝึกอบรม (Training) เน้นการฝึกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านสื่อ และการฟัง
บรรยายมุ่งพัฒนาจิต สร้างความตระหนักรู้ และความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงาน (3) การศึกษาดูงาน (Field Trip) 
เน้นการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะภาวะผู้นําท่ีจําเป็นในการพัฒนา 
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้จําแนกตามภาวะผู้นําด้านท่ีต้องการ
พัฒนา (5) การสอนงาน (Coaching) เน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันจําแนกตามคุณลกัษณะภาวะผู้นําท่ีต้องการ
พัฒนา (6) การให้คําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (7) ชุมชนแห่งการเรียนรู้   
(PLC : Professional Learning Community) เน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันและการสร้างเครือข่ายท้ังนี้      
เป็นเพราะว่า การเรียนรู้ไม่ได้มาจากการอบรมเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีแนวทางการพัฒนาด้วยเทคนิควิธีการอื่น 
ประกอบด้วย การสอนงาน (Coaching) การเรียนรู้จากพ่ีเลี้ยง (Mentoring) การเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน (Job 
Shadow) ที่เป็นแม่แบบท่ีเก่ง (Role Model) และได้รับการยอมรับในเรื่องนั้นๆ โดยสอดคล้องกับ ประสิทธิ์  
เขียวศรี (2544) ศึกษาผู้นําแบบจาํลองการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียน ท่ีบริหารโดยใช้โรงเรียน    
เป็นฐาน พบว่า การพัฒนาภาวะผู้นํานั้นสามารถดําเนินการได้อย่างหลากหลายและมีประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 7 
ประเด็น ได้แก่ คุณลักษณะภาวะผู้นํา ด้านความรู้ ทักษะคุณธรรม และบุคลิกภาพ และมีวิธีการพัฒนาภาวะผู้นํา
ท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุด 4 อับดับ คือ 1) การอบรม 2) การระดมสมอง 3) การสัมมนาและ 4) การบรรยาย
โดยวิทยากร ท้ังนี้ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2552, หน้า 38) ได้กล่าวถึง แนวทางการพัฒนาบุคลากรท่ีนิยมใช้ ได้แก่  
การฝึกอบรมในสถานที่ทํางานขณะทํางาน (On the Job Training) การสอนงาน (Coaching) การให้คําปรึกษา
แนะนํา (Consulting) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การทํากิจกรรม (Activity) การเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
(Self-Learning) การให้ดูงานนอกสถานท่ี (Visiting) การเข้าร่วมประชุมสัมมนา (Meeting and Seminar) 
การศึกษาต่อ (Continuous Studying) การฝึกงานและทํางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart) การเพ่ิม
คุณค่าในงาน (Job Enrichment) การเพ่ิมปริมาณงาน (Job Enlargement) การเฝ้าติดตาม สังเกตพฤติกรรม 
(Job Shadowing) และ การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
จุฬินฑิพา นพคุณ (2558) ท่ีได้ทําวิจัย การศึกษาองค์ประกอบและการพัฒนาภาวะผู้นําให้บริการของนักศึกษา 
สาขาการศึกษาปฐมวัย พบว่า 1) โมเดลภาวะผู้นําให้บริการของนักศึกษาสาขาปฐมวัย ประกอบด้วย 7 
องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการพัฒนาผู้อ่ืน ด้านการเสริมพลังอํานาจ ด้านความนอบน้อม ด้านการไม่เห็นแก่ตัว 
ด้านการบริการ ด้านการตระหนักรู้ และด้านการสร้างชุมชน โมเดลภาวะผู้นําให้บริการของนักศึกษาสาขา
ปฐมวัยมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2) รูปแบบการฝกึอบรม MIEPS เพ่ือพัฒนาภาวะผู้ภาวะผู้นํา
ให้บริการของนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัยที่สร้างข้ึน ประกอบด้วย 6 หลักการ ได้แก่ หลักการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ หลักการเรียนรู้จากตัวแบบ หลักการปรับมโนทัศน์ หลักการปฏิสัมพันธ์ หลักการลงมือกระทํา 
และหลักการประเมินค่า และมีขั้นตอนการอบรม 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 ขั้นปรับระดับจิต (Mind 
Adjustment : M) โดยการฝึกอบรม ขั้นท่ี 2 ขั้นสร้างแรงจงูใจภายใน (Inspiration : I) โดยผ่านกิจกรรมการฟัง
บรรยาย ดูวีดิทัศน์ หรือรูปภาพขั้นท่ี 3 ขั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Exchange of Ideas : E) การสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขั้นท่ี 4 ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice : P) เป็นข้ันการสร้างแรงจูงใจภายใน และขั้น
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปใช้ในการปฏิบัติและขั้นท่ี 5 ขั้นสังเคราะห์ (Synthesis : S) เป็นการร่วมกันสรุปผล
และสะท้อนการเรียนรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม และการนําไปสู่การปฏิบัติตน 
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บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม (จิรพัฒน์ อุดมผล, 2548, หน้า 
66) ท้ังนี้ เพราะคนไทยส่วนใหญ่นั้นนับถือพุทธศาสนา ซ่ึงมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ ด้วยเหตุนี้              
(1) ตระหนักรู้อย่างแจ้งชัด (2) การมีวิสัยทัศน์ยาวไกล (3) ไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์ (4) ให้ความสําคัญการบริการ 
(5) ส่งผ่านอํานาจสู่ระดับล่าง และ (6) ไว้วางใจต่อกัน จึงเป็นคุณลักษณะองค์ประกอบท่ีสอดรับกับบริบทและ
หลักธรรมสําหรับผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

นอกจากน้ีแล้ว องค์ประกอบยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฬินฑิพา นพคุณ (2558) ได้ทําวิจัย 
การศึกษาคุณลักษณะและการพัฒนาภาวะผู้นําให้บริการของนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย ผลการวิจัย พบว่า 
1) โมเดลภาวะผู้นําให้บริการของนักศึกษาสาขาปฐมวัย ประกอบด้วย 7 คุณลักษณะ ได้แก่ ด้านการพัฒนาผู้อ่ืน 
ด้านการเสริมพลังอํานาจ ด้านความนอบน้อม ด้านการไม่เห็นแก่ตัว ด้านการบริการด้านการตระหนักรู้ และด้าน
การสร้างชุมชน โมเดลภาวะผู้นําให้บริการของนักศึกษาสาขาปฐมวัยมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
และงานวิจัยของปองภพ ภูจอมจิตร (2555, หน้า 303) สร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําแบบให้บริการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่าองค์ประกอบหลักของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี 4 องคป์ระกอบ คือ 1) องค์ประกอบด้านการเสริมสร้างพลังอํานาจ 2) องค์ประกอบ
ด้านการบริการ 3) องค์ประกอบด้านการตระหนักรู้ และ4) องค์ประกอบด้านความนอบน้อม  

2. ผลการสร้างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังน้ี คือ (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ของการพัฒนา (3) แผนงาน (4) ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นท่ีการศึกษา (5) คุณลักษณะและตัวบ่งชี้ของภาวะผู้นําแบบให้บริการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประกอบด้วย 6 คุณลักษณะได้แก่ ตระหนักรู้อย่างชัดแจ้ง มีวิสัยทัศน์  
ยาวไกล ไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์ ให้ความสําคัญการบริการ ส่งผ่านอํานาจสู่ระดบัล่าง และไว้วางใจต่อกัน รวม    
67     ตัวบ่งชี้ (6) กระบวนการพัฒนา มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 การกําหนดความต้องการพัฒนา ขั้นท่ี 2   
การวางแผนการพัฒนา ขั้นท่ี 3 การเลือกเทคนิควิธีการ ขั้นท่ี 4 การดําเนินการพัฒนาและ ขั้นท่ี 5 การกํากับ
ติดตามและประเมินผลแผนงาน (7) ผลท่ีได้รับจากการพัฒนา โดยมีรายละเอียดของประเด็นในการอภิปรายได้
ดังน้ี 
 ท้ังนี้ องค์ประกอบของแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาท้ัง 7 ส่วน มีความถูกต้องและเหมาะสม โดยสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 9 ท่าน 
ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา      
มีวิธีการที่มีลําดับขั้นตอนท่ีชัดเจนใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ แผนงาน คณุลักษะองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ กระบวนการ เทคนิควิธีการ และการประเมิน โดยมุ่งท่ีสัมฤทธิผลตามเป้าหมายตามความคาดหวังของ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของผู้ท่ีเกีย่วข้อง ซ่ึงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้นําแนวทางในการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีภาวะผู้นําแบบให้บริการ โดยนําไปกําหนดเป็นนโยบายการพัฒนาหรือกําหนดเป็นแผนงาน/
โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิผล และ ผู้บริหารสถานศึกษาจะได้นําแนวทางท่ีได้พัฒนา
ตนเองโดยการจัดทําเป็น ID-Plan ของผู้บริหารเป็นรายบุคคล ท้ังนี้ ครูผู้สอนซ่ึงผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้รับโอกาส 
และความไว้วางใจ ความเป็นอิสระและมีส่วนในการทํางานมากข้ึน ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน
อย่างเต็มศักยภาพ อีกทั้ง ชุมชนได้มีบทบาทในสถานศึกษามากขึ้น   

  ในประเด็นของเทคนิควิธีการการพัฒนาประกอบด้วย (1) การศึกษาหรือพัฒนาด้วยตนเอง 
(Continuing Education and Self-learning) เน้นด้านสื่อเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เครือข่ายผู้บริหาร
โดยไม่เป็นทางการ) (2) การฝึกอบรม (Training) เน้นการฝึกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านสื่อ และการฟัง
บรรยายมุ่งพัฒนาจิต สร้างความตระหนักรู้ และความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงาน (3) การศึกษาดูงาน (Field Trip) 
เน้นการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะภาวะผู้นําท่ีจําเป็นในการพัฒนา 
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้จําแนกตามภาวะผู้นําด้านท่ีต้องการ
พัฒนา (5) การสอนงาน (Coaching) เน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันจําแนกตามคุณลกัษณะภาวะผู้นําท่ีต้องการ
พัฒนา (6) การให้คําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (7) ชุมชนแห่งการเรียนรู้   
(PLC : Professional Learning Community) เน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันและการสร้างเครือข่ายท้ังนี้      
เป็นเพราะว่า การเรียนรู้ไม่ได้มาจากการอบรมเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีแนวทางการพัฒนาด้วยเทคนิควิธีการอื่น 
ประกอบด้วย การสอนงาน (Coaching) การเรียนรู้จากพี่เลี้ยง (Mentoring) การเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน (Job 
Shadow) ที่เป็นแม่แบบท่ีเก่ง (Role Model) และได้รับการยอมรับในเรื่องนั้นๆ โดยสอดคล้องกับ ประสิทธิ์  
เขียวศรี (2544) ศึกษาผู้นําแบบจาํลองการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียน ท่ีบริหารโดยใช้โรงเรียน    
เป็นฐาน พบว่า การพัฒนาภาวะผู้นํานั้นสามารถดําเนินการได้อย่างหลากหลายและมีประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 7 
ประเด็น ได้แก่ คุณลักษณะภาวะผู้นํา ด้านความรู้ ทักษะคุณธรรม และบุคลิกภาพ และมีวิธีการพัฒนาภาวะผู้นํา
ท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุด 4 อับดับ คือ 1) การอบรม 2) การระดมสมอง 3) การสัมมนาและ 4) การบรรยาย
โดยวิทยากร ท้ังนี้ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2552, หน้า 38) ได้กล่าวถึง แนวทางการพัฒนาบุคลากรท่ีนิยมใช้ ได้แก่  
การฝึกอบรมในสถานที่ทํางานขณะทํางาน (On the Job Training) การสอนงาน (Coaching) การให้คําปรึกษา
แนะนํา (Consulting) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การทํากิจกรรม (Activity) การเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
(Self-Learning) การให้ดูงานนอกสถานท่ี (Visiting) การเข้าร่วมประชุมสัมมนา (Meeting and Seminar) 
การศึกษาต่อ (Continuous Studying) การฝึกงานและทํางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart) การเพิ่ม
คุณค่าในงาน (Job Enrichment) การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) การเฝ้าติดตาม สังเกตพฤติกรรม 
(Job Shadowing) และ การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
จุฬินฑิพา นพคุณ (2558) ท่ีได้ทําวิจัย การศึกษาองค์ประกอบและการพัฒนาภาวะผู้นําให้บริการของนักศึกษา 
สาขาการศึกษาปฐมวัย พบว่า 1) โมเดลภาวะผู้นําให้บริการของนักศึกษาสาขาปฐมวัย ประกอบด้วย 7 
องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการพัฒนาผู้อ่ืน ด้านการเสริมพลังอํานาจ ด้านความนอบน้อม ด้านการไม่เห็นแก่ตัว 
ด้านการบริการ ด้านการตระหนักรู้ และด้านการสร้างชุมชน โมเดลภาวะผู้นําให้บริการของนักศึกษาสาขา
ปฐมวัยมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2) รูปแบบการฝกึอบรม MIEPS เพ่ือพัฒนาภาวะผู้ภาวะผู้นํา
ให้บริการของนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัยที่สร้างข้ึน ประกอบด้วย 6 หลักการ ได้แก่ หลักการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ หลักการเรียนรู้จากตัวแบบ หลักการปรับมโนทัศน์ หลักการปฏิสัมพันธ์ หลักการลงมือกระทํา 
และหลักการประเมินค่า และมีขั้นตอนการอบรม 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 ขั้นปรับระดับจิต (Mind 
Adjustment : M) โดยการฝึกอบรม ขั้นท่ี 2 ขั้นสร้างแรงจงูใจภายใน (Inspiration : I) โดยผ่านกิจกรรมการฟัง
บรรยาย ดูวีดิทัศน์ หรือรูปภาพขั้นท่ี 3 ขั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Exchange of Ideas : E) การสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขั้นท่ี 4 ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice : P) เป็นข้ันการสร้างแรงจูงใจภายใน และขั้น
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปใช้ในการปฏิบัติและข้ันท่ี 5 ขั้นสังเคราะห์ (Synthesis : S) เป็นการร่วมกันสรุปผล
และสะท้อนการเรียนรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม และการนําไปสู่การปฏิบัติตน 
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 3. ผลการประเมินความเป็นไปได้และความมีประโยชน์แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โดยภาพรวมมีความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของแนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เป็นเพราะว่า แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการที่
สร้างข้ึน สามารถนําไปประยุกต์ในการพัฒนาภาวะผู้นําได้จริงท้ังลกัษณะเป็นรายบุคคล และการเข้ารับการ
พัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกัด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแบบ 70-20-10 Learning Model โดย 
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ (2557, หน้า 32-36) ท่ีได้กล่าวถึง การพัฒนาบุคลากรแบบ 70-20-10 Learning Model  
ไว้ว่า 70-20-10 Learning Model เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ท่ีถูก
นํามาใช้ในองค์การประมาณ 70% โดยเคร่ืองมือการพัฒนาท่ีถูกนํามาใช้จะอยู่ในรูปแบบของ Non Training ซ่ึง
เป็นเคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากรอ่ืนๆ อีกทั้ง แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการมีการสร้างและพัฒนา
อย่างเป็นระบบตามหลักการพัฒนาแนวทางโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา โดยการศึกษาค้นคว้าหลักการ
แนวคิด ทฤษฏีและผลการศึกษาหรือผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง กับการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการและการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือนํามายกร่างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหาร
สถานศึกษาแล้วนําไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจารณาความเหมาะสม โดยการจัดโดยวิธีการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship) นําผลการวิจัยที่ได้มาพัฒนาปรับปรุง แล้วนําไปให้ผู้ใช้ซ่ึงในที่นี้คือ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
การศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อํานวยการหรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 180 คน ให้
ช่วยประเมินความเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ ซ่ึงแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการได้
ผ่านกระบวนการพัฒนาและมีการตรวจสอบบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ภาวะผู้นําใฝ่บริการ ประกอบด้วย กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้บริหารระดับเขตพ้ืนท่ี และกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา 
จึงถือได้ว่าแนวทางการพัฒนาท่ีได้มีความสอดคล้องกับความต้องการ และจําเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นํา      
แบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  เพ่ือให้สามารถนําแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาน้ีท่ีพัฒนาข้ึนนี้ไปใช้จริงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขตพื้นการศึกษาระดับมัธยมศึกษาควรจัดทําเป็น
คู่มือแนวทางการใช้แนวทางการพัฒนาผู้นําแบบให้บริการของผู้บรหิารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สําหรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือคู่มือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา เพ่ือนําไปจัดทําเป็น ID-Plan ของผู้บริหารเป็นรายบุคคลและนําไปสู่การเป็นผู้นําแบบ
ให้บริการที่ดีต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรมีการนําแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนนี้ ไปทดลองใช้และเปรียบเทียบระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีขนาดสถานศึกษา
แตกต่างกัน ได้แก่ เล็ก กลาง ใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ 
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 3. ผลการประเมินความเป็นไปได้และความมีประโยชน์แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โดยภาพรวมมีความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของแนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เป็นเพราะว่า แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการที่
สร้างข้ึน สามารถนําไปประยุกต์ในการพัฒนาภาวะผู้นําได้จริงท้ังลกัษณะเป็นรายบุคคล และการเข้ารับการ
พัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกัด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแบบ 70-20-10 Learning Model โดย 
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ (2557, หน้า 32-36) ท่ีได้กล่าวถึง การพัฒนาบุคลากรแบบ 70-20-10 Learning Model  
ไว้ว่า 70-20-10 Learning Model เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ท่ีถูก
นํามาใช้ในองค์การประมาณ 70% โดยเคร่ืองมือการพัฒนาท่ีถูกนํามาใช้จะอยู่ในรูปแบบของ Non Training ซ่ึง
เป็นเคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากรอ่ืนๆ อีกทั้ง แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการมีการสร้างและพัฒนา
อย่างเป็นระบบตามหลักการพัฒนาแนวทางโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา โดยการศึกษาค้นคว้าหลักการ
แนวคิด ทฤษฏีและผลการศึกษาหรือผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง กับการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการและการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือนํามายกร่างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหาร
สถานศึกษาแล้วนําไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจารณาความเหมาะสม โดยการจัดโดยวิธีการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship) นําผลการวิจัยที่ได้มาพัฒนาปรับปรุง แล้วนําไปให้ผู้ใช้ซ่ึงในที่นี้คือ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
การศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อํานวยการหรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 180 คน ให้
ช่วยประเมินความเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ ซ่ึงแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการได้
ผ่านกระบวนการพัฒนาและมีการตรวจสอบบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ภาวะผู้นําใฝ่บริการ ประกอบด้วย กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้บริหารระดับเขตพ้ืนท่ี และกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา 
จึงถือได้ว่าแนวทางการพัฒนาท่ีได้มีความสอดคล้องกับความต้องการ และจําเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นํา      
แบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  เพ่ือให้สามารถนําแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาน้ีท่ีพัฒนาข้ึนนี้ไปใช้จริงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขตพื้นการศึกษาระดับมัธยมศึกษาควรจัดทําเป็น
คู่มือแนวทางการใช้แนวทางการพัฒนาผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สําหรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือคู่มือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา เพ่ือนําไปจัดทําเป็น ID-Plan ของผู้บริหารเป็นรายบุคคลและนําไปสู่การเป็นผู้นําแบบ
ให้บริการที่ดีต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรมีการนําแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนนี้ ไปทดลองใช้และเปรียบเทียบระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีขนาดสถานศึกษา
แตกต่างกัน ได้แก่ เล็ก กลาง ใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา และมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังน้ี 1. เพ่ือศึกษาความต้องการและแนวทางการบริหารงานวิจัย
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2. เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารงานวิจัยใน
สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 3. เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารงานวิจัยใน
สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา วิธีดําเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษา 
ความต้องการและแนวทางการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา จํานวน 400 คน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ในเรื่องการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Selection) 
จํานวน 9 คน       2) การสร้างรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จํานวน 9 คน และ 3) การประเมินรูปแบบการบริหาร
งานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา จํานวน 180 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการและแนวทางการบริหารงานวิจัยใน
สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาประกอบด้วย (1) ด้านปัจจัยการบริหารงานวิจัยใน
สถานศึกษา (2) ด้านกระบวนการบริหารงานวิจัยแบบประเมินเสริมพลัง และ (3) ด้านผลการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานวิจัยในสถานศึกษา 2) การสร้างรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักดังนี้ องค์ประกอบหลักท่ี 1 ปัจจัยการบริหารงานวิจัยสู่
ความสําเร็จ องค์ประกอบหลักท่ี 2 กระบวนการบริหารงานวิจัยแบบประเมินเสริมพลัง และองค์ประกอบหลักท่ี 
3 ผลการพัฒนาคุณภาพการวิจัยในสถานศึกษา 3) การประเมินรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และความมีประโยชน์อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด 
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