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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษาระดบัภาวะผูน้ำาแบบผูร้บัใชข้องผูบ้รหิารสถานศึกษา 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 2) ศึกษาระดับวัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียน 
สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 8 3) ศกึษาภาวะผูน้ำาแบบผูร้บัใชข้องผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
กลุม่ตัวอยา่ง ท่ีใชใ้นการวจัิยครัง้นี ้ได้แก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน สงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ปีการศึกษา 2559 จำานวน 309 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น ผู้อำานวย
การและรองผูอ้ำานวยการหรอืรกัษาราชการแทนใช้วธิเีลอืกแบบเจาะจง ส่วนครผูู้สอนใชวิ้ธกีารสุม่อยา่งงา่ย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อ
ม่ันเทา่กบั 0.98 คา่ความเทีย่งตรงของเน้ือหา 0.67 ขึน้ไป สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ระดับภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) การเป็นผู้ฟังที่ดี 2) มีความตระหนักรู้ 3) การเห็น
อกเห็นใจ 4) การโน้มน้าวใจ 5) การบำารุงรักษาบุคลากร 6) การอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน 7) การสร้าง 
มโนทัศน์ขององค์การ 8) ความรับผิดชอบร่วมกัน 9) การมองการณ์ไกล และ10) การสร้างกลุ่มชน 
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2. ระดับวัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำาดับค่า
เฉลีย่จากมากไปหาน้อยได้ดังนี ้1) การยอมรบันบัถอื 2) ความซือ่สตัย ์3) ความหลากหลายของบคุลากร  
4) ความมีคุณภาพ 5) ความเชื่อถือไว้วางใจ 6) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 7) วัตถุประสงค์
ของโรงเรียน 8) การตัดสินใจ 9) ความเอื้ออาทร และ10) การมอบอำานาจ

3. ภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อวัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เรียงลำาดับการทำานายจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
1) การเห็นอกเห็นใจ 2) การสร้างมโนทัศน์ขององค์การ 3) มีความตระหนักรู้ และ 4) การอุทิศตนเพื่อ
พัฒนาคน เป็นปัจจัยส่งผลต่อวัฒนธรรมโรงเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวจิยั โดยรว่มกนัทำานายไดร้อ้ยละ 73.9 และส่งผลตอ่วฒันธรรมโรงเรยีน อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .001 

คำ�สำ�คัญ:  ภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้ วัฒนธรรมโรงเรียน สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

Abstract
The purposes of the research were 1) to study the level of administrators ’servant 

leadership under the Jurisdiction of the office of secondary Educational service area 8 2) to 
study the level of school culture under the Jurisdiction of the office of secondary Educational 
service area 8 3) to study the administrators ’servant leadership affected the school culture 
under the Jurisdiction of the office of secondary Educational service area 8. The samples of 
the research were school administrators and teachers under the Jurisdiction of the office of 
secondary Educational service area 8 in year 2018 and consisted of 309 people selected 
by stratified random sampling, Purposive sampling, and Simple Random Sampling.

The research instruments were the rating-scale and open-ended questionnaire. The 
reliability was 0.98. The Statistics for analyzing the data were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and Stepwise Multiple 
Regression.

The research results were as followed: 

1. The level of administrators ’servant leadership under the Jurisdiction of the office 
of secondary Educational service area 8 as a whole was at high level. When considered 
in each aspect, it was found that it was high in overall aspects. To order aspects from  
the high to low mean; 1) listening 2) awareness 3) empathy 4) persuasion 5) healing  
6) commitment to the growth of people 7) conceptualizing 8) stewardship 9) foresight and 
10) building community.
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2. The level of school culture under the Jurisdiction of the office of secondary  
Educational service area 8 as a whole was at high level. When considered in each aspect, 
it was found that it was high in overall aspects. To order aspects from the highest to the 
lowest mean; 1) recognition 2) integrity 3) diversity 4) quality 5) trust 6) sense of community 
7) school purposes 8) decision making 9) caring and 10) empowerment. 

3. The administrators ’servant leadership affected the school culture under the 
Jurisdiction of the office of secondary Educational service area 8 could be predicted from 
the highest to the lowest as followed 1) empathy 2) conceptualizing 3) awareness and  
4) commitment to the growth of people All of these factors affected to school culture  
statistically significant at.001 as following the hypothesis of the research predicted at 73.9 
percentage and also affected to school culture statistically significant at .001 

Keywords:  Servant leadership, School culture, The office of secondary educational service 
area 8

บทนำา 
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำาคัญของการ

พัฒนาคนเพื่ออนาคตของประเทศ โดยนายก
รฐัมนตรีมีหลักการและมมุมองด้านการศกึษาทีน่า่
สนใจวา่ “รฐัต้องดแูลคนทุกวยั ทัง้เด็ก เยาวชน วยั
รุ่น วัยผู้ใหญ่ คนชราอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง จะ
ต้องมีการวางแผนการศึกษา เตรียมความพร้อม 
สร้างความคิดให้เยาวชน นักศึกษา ที่เป็นระบบ 
การศึกษาจึงได้รับความคาดหวังจากสังคมในการ
ทำาหน้าที่สร้างคุณภาพของคน ดังคำากล่าวของ
นายกรัฐมนตรีที่ว่า “คนคือทรัพยากรสำาคัญของ
ทุกประเทศในโลก สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนแผ่นดิน
ไทยล้วนมาจากคนไทย ถึงแม้คนไทยจะมีความ
คิดความเชื่อที่แตกต่างกันไป แต่เราสามารถปรับ
คนไทยให้เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์” (สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2559: 3-5) 

ก า รดำ า เ นิ นก า รตามแนวทา งกา ร
พัฒนาการจัดการศึกษาที่กล่าวมานั้น ผู้ที่มี
บทบาทสำาคญัในการบรหิารจดัการสถานศกึษาให้

มีประสิทธิภาพ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะผู้
บริหารจะเป็นผู้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร 
รวมทั้งควบคุมบังคับบัญชาให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติ
ภารกจิให้บรรลตุามเปา้หมาย ผู้บริหารสถานศกึษา
จึงเป็นตัวชี้วัดความสำาคัญต่อทิศทางการดำาเนิน
งานตามนโยบายการศึกษาของรัฐ หากผู้บริหาร
เป็นผู้ที่มีความสามารถสูง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
และมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีแตกต่างจากครูทั่วไป 
จะสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไป
ในทิศทางที่มุ่งหวังได้สำาเร็จ ดังนั้น ผู้บริหารที่มี
ภาวะผูน้ำาจงึถอืไดว้า่เปน็องคป์ระกอบทีส่ำาคญัตอ่
ความอยู่รอดและความสำาเร็จของงานการบริหาร 
เนือ่งจากจะทำาใหผู้ร่้วมงานเชือ่มัน่และศรทัธา นำา
ไปสูค่วามรว่มมอืเพ่ือการแลกเปลีย่นทีด่ ี(อมรรตัน ์
ศรีทอง, 2558: 1) 

โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่ทำา
หน้าที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เจริญ
งอกงาม ดังนั้นโรงเรียนจึงประกอบด้วยบุคลากร
หลายฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ซึ่ง
บคุคลเหลา่นีเ้มือ่มาอยูร่วมกนัไดม้กีารหลอ่หลอม
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ค่านิยม ความคิด ความเช่ือ และพฤติกรรมให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่ทุกคนยอมรับ และ
ปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นเวลานาน จึงนำามาซึ่งการ
มีวัฒนธรรมโรงเรียน (อมรรัตน์ ศรีทอง, 2558: 
2) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เซอร์จิโอแวน
นีและโรเบิร์ต (Sergiovanni&Robert, 1988: 
103) ทีก่ลา่ววา่ วฒันธรรมโรงเรยีนเปน็ตัวกำาหนด
สัญลักษณ์ กฎเกณฑ์ของพฤติกรรม พิธีการและ
เรื่องราวเล่าสู่กันมา มีจุดเน้นถึงค่านิยม และ
ความเชือ่วา่เกดิจากการมสีว่นรว่มของสมาชิกของ
องคก์าร ทำาใหบ้คุลากรในโรงเรยีนเขา้ใจวา่ทำาอะไร 
และทำาไดด้อียา่งไร ซึง่ทกุโรงเรยีนตา่งมวีฒันธรรม
เฉพาะโรงเรียนของตน

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยเรื่อง
เกี่ยวกับภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถาน
ศึกษาที่ผ่านมา ดังเช่น อมรรัตน์ ศรีทอง (2558: 
109-113) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำาแบบผู้รับ
ใช้ของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมโรงเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 พบว่าองค์ประกอบของภาวะ
ผู้นำาแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการ
เหน็คณุคา่ของผู้อืน่และการพัฒนาผูอ้ืน่ มค่ีาเฉล่ีย
อยู่ในระดับต่ำาสุด ซึ่งสอดคล้องกับ นันทพร ทอง
ดี (2559: ง-จ) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำากับคุณลักษณะ
ผู้นำาแบบผูร้บัใชข้องผูบ้รหิารสถานศึกษา โรงเรยีน
สังกัดสำานักการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัด
ภเูกต็ พบวา่ คณุลกัษณะของผูน้ำาแบบผูร้บัใชด้า้น
การเยยีวยารักษาบคุลากรมค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดับต่ำา
สุด และเชาวฤทธิ์ สาสาย (2550: 151) ไดศ้ึกษา
วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะ
สั้นสำาหรับผู้เตรียมตัวบวชเป็นพระสงฆ์คาทอลิก
สูภ่าวะผู้นำาแบบผูร้บัใช้ในฐานะผูน้ำาทางการศึกษา 
พบวา่ องคป์ระกอบทีป่ฏบิตัภิาวะผูน้ำาแบบผูร้บัใช้ 

ด้านที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ ด้านการมี
วิสัยทัศน์ 

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยเรื่อง
เกีย่วกบัวฒันธรรมโรงเรยีนทีผ่า่นมา ดงัเชน่ สาคร 
วรวะไล (2556: ง) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรม
โรงเรียนและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนทัพ
พระยาพทิยา จงัหวัดสระแกว้ สังกดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 พบว่า สภาพ
วัฒนธรรมโรงเรียนที่ควรพัฒนาคือ ด้านความ
หลากหลายของบุคลากร สอดคล้องกับ คริษฐา 
เสมานิตย์ (2559: ข) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความ
สมัพนัธร์ะหวา่งวฒันธรรมโรงเรยีนกบัประสทิธผิล
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า  
วัฒนธรรมโรงเรียนด้านความหลากหลายของ
บุคลากรมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับต่ำาสุด ทั้งยัง
สอดคล้องกับ ปฐมาภรณ์ ฤทธิ์กันโต (2559: ง)  
ไดศ้กึษาวิจยัเรือ่ง ความสมัพนัธร์ะหว่างวัฒนธรรม
โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนชลราษฎร-
อำารุ ง  สั งกัดสำานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 18 พบว่า วัฒนธรรมโรงเรียน
ด้านความหลากหลายของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับต่ำาสุด และศิเรมอร พิศาลเดช (2556: 
105) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมโรงเรียนแบบไว้วางใจกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัดขอนแก่น  
พบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนแบบไว้วางใจด้านความ 
น่าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำาสุด

จากความเป็นมาและความสำาคัญของ
ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้สอนของ
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นำา
แบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
วัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้

ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

2. เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมโรงเรียน
ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 

3. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาทีส่ง่ผลตอ่วฒันธรรมโรงเรยีน
ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8

สมมติฐานการวิจัย
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการ

วิจัย ผู้วิจัยจึงกำาหนดสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้

ภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถาน
ศกึษาสง่ผลต่อวฒันธรรมโรงเรียน สงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วิธีดำาเนินการวิจัย 
1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศกึษาและครผููส้อน สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ปีการศึกษา 2559 
จำานวน 3,073 คน จำาแนกเป็นผู้บริหารสถาน
ศึกษา 156 คนและครูผู้สอน 2,917 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ในการวิจัย ได้แก่   
ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน สงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ปีการ
ศึกษา 2559 จำานวน 309 คน ซึ่งได้มาจากการ
เปิดตารางขนาดตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน  
 (Krejcie& Morgan, 1970: 607-608) จาก
นั้นใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified 

random sampling) โดยมีขนาดของสถานศึกษา
เป็นชั้น จากนั้นทำาการเลือกแบบเจาะจง และสุ่ม
อย่างง่าย

2. ตัวแปรที่ใช้ในก�รศึกษ�

ตัวแปรต้น คือ ภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้
ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 10 องค์
ประกอบ ดังนี้ 1) การเป็นผู้ฟังท่ีดี 2) การเห็น
อกเห็นใจ 3) การบำารุงรักษาบุคลากร 4) มี
ความตระหนักรู้ 5) การโน้มน้าวใจ 6) การสร้าง 
มโนทัศน์ขององค์การ 7) การมองการณ์ไกล  
8) ความรับผิดชอบร่วมกัน 9) การอุทิศตนเพื่อ
พัฒนาคน และ10) การสร้างกลุ่มชน

ตัวแปรตาม คือ วัฒนธรรมโรงเรียน 
ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 2) การ
มอบอำานาจ 3) การตัดสินใจ 4) ความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของโรงเรียน 5) ความเชื่อถือไว้วางใจ  
6) ความมคีณุภาพ 7) การยอมรบันบัถือ 8) ความ
เอื้ออาทร 9) ความซื่อสัตย์ และ10) ความหลาก
หลายของบุคลากร

3. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

การวิ จัยครั้ งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็น 
เครื่องมือสำาหรับเก็บข้อมูล จำานวน 1 ฉบับ แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำาแหน่งในปัจจุบัน 
ขนาดของสถานศกึษา ประสบการณใ์นการทำางาน 
มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกที่กำาหนดคำาตอบไว้ให้ 
(forced choice) 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียว
ภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามแนวคิดของกรีนลีฟ (Greenleaf) จำานวน 10 
องค์ประกอบ รวม 10 ตัวแปรย่อย มีข้อคำาถาม
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ทั้งสิ้น จำานวน 60 ข้อ ดังนี้ 1) การเป็นผู้ฟังที่ดี 
6 ข้อ 2) การเห็นอกเห็นใจ 6 ข้อ 3) การบำารุง
รักษาบุคลากร6 ข้อ 4) มีความตระหนักรู้ 6 ข้อ 
5) การโน้มน้าวใจ 6 ข้อ 6) การสร้างมโนทัศน์
ขององค์การ 6 ข้อ 7) การมองการณ์ไกล 6 ข้อ 
8) ความรับผิดชอบร่วมกัน 6 ข้อ 9) การอุทิศตน
เพื่อพัฒนาคน 6 ข้อ และ10) การสร้างกลุ่มชน 6 
ข้อ

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยว
กับ วัฒนธรรมโรงเรียน ตามแนวคิดของแพตเตอร์
สัน (Patterson) จำานวน 10 องค์ประกอบ โดยมี
ตัวแปรย่อยในแต่ละองค์ประกอบรวม 10 ตัวแปร
ย่อย มีข้อคำาถามทั้งสิ้น จำานวน 60 ข้อ ดังนี้  
1) วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 6 ข้อ 2) การมอบ
อำานาจ 6 ข้อ 3) การตัดสินใจ 6 ข้อ 4) ความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 6 ข้อ 5) ความเชื่อถือ
ไว้วางใจ 6 ข้อ 6) ความมีคุณภาพ 6 ข้อ 7) การ 
ยอมรับนับถือ 6 ข้อ 8) ความเอื้ออาทร 6 ข้อ  
9) ความซือ่สตัย ์6 ขอ้ และ10) ความหลากหลาย
ของบุคลากร 6 ข้อ

3. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้การ
ปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ผู้วิจัย
ดำาเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ผู้วิจัยทำาหนังสือถึงคณบดีบัณฑิต
วทิยาลัย มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ เพ่ือ
ทำาหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อำานวยการ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
เพื่อออกหนังสือแจ้งขอความร่วมมือจากผู้อำานวย
การสถานศกึษา รองผูอ้ำานวยการสถานศกึษาหรือ
รักษาราชการแทนรองผู้อำานวยการสถานศึกษา
และครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างช่วยอนุเคราะห์
ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้

 2 .  ในการ เ ก็บรวบรวมข้ อมู ล  
ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บข้อมูลและติดตามรวบรวม

แบบสอบถามคืนจากสถานศึกษาต่างๆ ด้วย
ตนเอง

4. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิจัยครั้งนี้ มีหน่วยการวิเคราะห์ 
(unit of analysis) คือ ผู้อำานวยการสถานศึกษา 
รองผู้อำานวยการสถานศึกษาหรือรักษาราชการ
แทนรองผู้อำานวยการสถานศึกษาและครูผู้สอนใน
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 โดยผู้วิจัยนำาแบบสอบถามที่
ไดร้บักลบัคนืมาจดักระทำาขอ้มลูโดยมขีัน้ตอนดงันี้

 1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของขอ้มลู
ที่ได้รับคืนมา

 2. จัดระบบข้อมูล ตรวจรวบรวม
คะแนนแบบสอบถามที่สมบูรณ์

 3. นำาข้อมูลไปคำานวณหาค่าสถิติ  
โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป 

5. สถิติที่ใช้ในก�รวิจัย

เพือ่ใหก้ารวเิคราะหข์อ้มลูตรงตามขอ้มลู
วัตถุประสงค์การวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

 1. การวิเคราะหร์ะดบัภาวะผูน้ำาแบบ
ผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา และวัฒนธรรม
โรงเรียนใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

 2 .  การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถาน
ศึกษากับวัฒนธรรมโรงเรียน ใช้การวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
product moment correlation coefficient) 

 3. การวิเคราะห์ภาวะผู้นำาแบบผู้รับ
ใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อวัฒนธรรม
โรงเรียน ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) 
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จากตารางที ่1 พบวา่ ภาวะผูน้ำาแบบผูร้บั
ใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( =4.20, S.D.=0.55) และเมื่อ
พิจารณาในรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นำาแบบผู้รับ
ใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยู่ในระดับ
มากทกุดา้น เรยีงลำาดับค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้ การเป็นผู้ฟังที่ดี ( =4.28, S.D.=0.62) มี

ความตระหนักรู้ ( =4.25, S.D.=0.62) การเห็น
อกเห็นใจ ( =4.23, S.D.=0.68) การโน้มน้าวใจ 
( =4.22, S.D.=0.64) การบำารุงรักษาบุคลากร  
( =4.20, S.D.=0.64) การอุทิศตนเพื่อพัฒนา
คน ( =4.20, S.D.=0.66) การสร้างมโนทัศน์ของ
องค์การ ( =4.19, S.D.=0.64) ความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ( =4.16, S.D.=0.71) การมองการณ์
ไกล ( =4.15, S.D.=0.58) และการสร้างกลุ่มชน  
 ( =4.15, S.D.=0.66) 

ผลการวิจัย 
ต�ร�งที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวม (n=309) 

ภ�วะผู้นำ�แบบผู้รับใช้ของผู้บริห�รสถ�นศึกษ� S.D. ค่�ระดับ ลำ�ดับ

1. การเป็นผู้ฟังที่ดี (X
1
) 4.28 0.62 มาก 1

2. การเห็นอกเห็นใจ (X
2
) 4.23 0.68 มาก 3

3. การบำารุงรักษาบุคลากร (X
3
) 4.20 0.64 มาก 5

4. มีความตระหนักรู้ (X
4
) 4.25 0.62 มาก 2

5. การโน้มน้าวใจ (X
5
) 4.22 0.64 มาก 4

6. การสร้างมโนทัศน์ขององค์การ (X
6
) 4.19 0.64 มาก 7

7. การมองการณ์ไกล (X
7
) 4.15 0.58 มาก 9

8. ความรับผิดชอบร่วมกัน (X
8
) 4.16 0.71 มาก 8

9. การอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน (X
9
) 4.20 0.66 มาก 6

10. การสร้างกลุ่มชน (X
10

) 4.15 0.66 มาก 10

รวม (X
tot
) 4.20 0.55 ม�ก
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จากตารางที ่2 พบวา่ วฒันธรรมโรงเรยีน
ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( =4.23, S.D.=0.46) และเมื่อแยกพิจารณาใน 
รายด้าน พบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำาดับค่า
เฉลีย่จากมากไปหานอ้ยได้ดังนี ้การยอมรบันบัถอื 
( =4.32, S.D.=0.52) ความซื่อสัตย์ ( =4.29, 

S.D.=0.55) ความหลากหลายของบุคลากร (
=4.28, S.D.=0.52) ความมีคุณภาพ ( =4.28, 
S.D.=0.53) ความเชื่อถือไว้วางใจ ( =4.22, 
S.D.=0.53) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 
( =4.22, S.D.=0.55) วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
( =4.22, S.D.=0.56) การตัดสินใจ ( =4.19, 
S.D.=0.56) ความเอือ้อาทร ( =4.19, S.D.=0.59) 
และการมอบอำานาจ ( =4.14, S.D.=0.62) 

ต�ร�งที่ 2 คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัวัฒนธรรมโรงเรยีนของโรงเรยีน สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวม (n=309) 

วัฒนธรรมโรงเรียน S.D. ค่�ระดับ ลำ�ดับ

1. วัตถุประสงค์ของโรงเรียน (Y
1
) 4.22 0.56 มาก 7

2. การมอบอำานาจ (Y
2
) 4.14 0.62 มาก 10

3. การตัดสินใจ (Y
3
) 4.19 0.56 มาก 8

4. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน (Y
4
) 4.22 0.55 มาก 6

5. ความเชื่อถือไว้วางใจ (Y
5
) 4.22 0.53 มาก 5

6. ความมีคุณภาพ (Y
6
) 4.28 0.53 มาก 4

7. การยอมรับนับถือ (Y
7
) 4.32 0.52 มาก 1

8. ความเอื้ออาทร (Y
8
) 4.19 0.59 มาก 9

9. ความซื่อสัตย์ (Y
9
) 4.29 0.55 มาก 2

10. ความหลากหลายของบุคลากร (Y
10

) 4.28 0.52 มาก 3

รวม (Y
tot
) 4.23 0.46 ม�ก
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จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรภาวะผู้นำา
แบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
วัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ในภาพรวม 
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการตามลำาดับขั้นตอน 
คือ การสร้างมโนทัศน์ขององค์การ (X

6
) การเห็น

อกเห็นใจ (X
2
) มีความตระหนักรู้ (X

4
) และการ

อุทิศตนเพื่อพัฒนาคน (X
9
) 

ตวัแปรภาวะผูน้ำาแบบผูร้บัใช้ของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา ท่ีถูกคดัเลอืกเขา้มาดังกลา่ว มอีำานาจ
การทำานายหรือคา่สมัประสทิธิก์ารถดถอย (beta) 
เรียงตามลำาดับการคัดเลือกดังนี้ 0.259, 0.321, 
0.246 และ 0.168 ตามลำาดับ การคัดเลือก
เข้าสมการในแต่ละขั้นตอน มีค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.763, 0.830, 
0.852 และ 0.860 ตามลำาดับ และค่าสัมประสทิธิ์
การทำานาย (R2) เท่ากับ 0.582, 0.688, 0.725 
และ 0.739 ตามลำาดับ ค่าความคลาดเคล่ือน

มาตรฐานของการทำานาย (S.E) เท่ากับ 0.035, 
0.034, 0.036 และ 0.028 ตามลำาดับ ความ
สัมพันธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรทั้งสี่ตัว
สามารถร่วมกันทำานายผลของวัฒนธรรมโรงเรียน 
ในภาพรวมได้ ร้อยละ 73.9 และส่งผลต่อ
วัฒนธรรมโรงเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่พบว่าภาวะผู้นำาแบบ

ผูร้บัใชข้องผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่ผลตอ่วฒันธรรม
โรงเรียน ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานของการวิจัยที่ว่า ภาวะผู้นำาแบบผู้รับ
ใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อวัฒนธรรม
โรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้บริหารหรือ
ผูน้ำาของหนว่ยงาน ไมว่า่จะเปน็หนว่ยงานราชการ

ต�ร�งที่ 3 การวิเคราะห์ภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมโรงเรียน
ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวม (Y

tot
) 

ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้�สมก�ร R R2 S.E.

สัมประสิทธิ์
ก�รถดถอย t Sig

B Beta
การสร้างมโนทัศน์ของ
องค์การ (X

6
) 

0.763 0.582 0.035 0.188 0.259 5.385*** 0.000

การเห็นอกเห็นใจ (X
2
) 0.830 0.688 0.034 0.256 0.321 7.595*** 0.000

มีความตระหนักรู้ (X
4
) 0.852 0.725 0.036 0.184 0.246 5.136*** 0.000

การอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน (X
9
) 0.860 0.739 0.028 0.114 0.168 4.061*** 0.000

ค่าคงที่ 0.108 1.119 10.402*** 0.000

*** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
F=215.722 Sig.F=0.000 Residual=17.121
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หรือเอกชน ทั้งหน่วยงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
หรือขนาดใหญ่ ย่อมมีคุณลักษณะของภาวะผู้นำา
แบบผู้รับใช้ โดยภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้ถือเป็นพื้น
ฐานที่สำาคัญในการเป็นผู้นำา ผู้นำาจะยึดหลักของ
การรับใช้บุคคลอื่นเป็นหลัก มีความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อืน่ อทุศิตนเพือ่พฒันาบคุลากร มคีวามตระหนัก
รู้ เป็นผู้ฟังท่ีดี มีการบำารุงรักษาบุคลากร มีการ
มองการณ์ไกล มีการโน้มน้าวใจ อันทำาให้เกิดการ
สร้างกลุ่มชนขึ้นภายในองค์การซึ่งก่อให้เกิดเป็น
วฒันธรรมองคก์ารและจะนำาไปสูค่วามสำาเรจ็หรอื
ประสิทธิภาพในการบรหิารหนว่ยงานหรอืองคก์าร 
ภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้จึงถือเป็นเรื่องที่สำาคัญและ
จำาเป็นต่อผู้บริหารหรือผู้นำาที่สามารถนำาไปใช้ใน
การบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ ศรีทอง 
(2558: 113) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำาแบบ
ผู้รับใช้ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมโรงเรียน
ของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ที่พบว่า ภาวะผู้นำาแบบผู้รับ
ใช้ส่งผลต่อวัฒนธรรมโรงเรียน อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้
ท่ีเป็นพื้นฐานในด้านต่างๆ ของผู้บริหารน้ีเองที่
ทำาให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้อย่างถูกต้อง 
ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีภายในโรงเรียน เพ่ือ
ประสทิธผิลในการบรหิารจดัการศกึษา สอดคลอ้ง
กบั อภชิาต อนนัตภกัด์ิ (2558: 126) ทีศึ่กษาวจิยั
เร่ือง ภาวะผูน้ำาแบบผูร้บัใช้ของผูบ้รหิารโรงเรียนท่ี
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสนิธุ ์เขต 3 ทีพ่บวา่ ภาวะผูน้ำาแบบผูร้บัใช้ของ
ผู้บริหารโรงเรียน ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของขา้ราชการคร ูอย่างมนัียสำาคญัทางสถติิท่ีระดับ 
.05 และยงัสอดคลอ้งกบั เกรยีงไกร ย่ิงยง (2559: 
148) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้ของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา ที่พบว่า 

ภาวะผูน้ำาแบบผูร้บัใชข้องผูบ้รหิารทีส่ง่ผลตอ่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล
นครราชสีมา อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาตามข้อที่ส่งผลกัน ภาวะผู้นำา
แบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการเห็น
อกเหน็ใจสง่ผลตอ่วัฒนธรรมโรงเรยีน ของโรงเรียน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 8 มากทีส่ดุ ทัง้นีเ้ปน็เพราะ การเหน็อกเห็นใจ
กนัเป็นสิง่สำาคัญทีส่ดุทีจ่ะทำาใหเ้กดิสัมพนัธภาพท่ี
ดีระหว่างบุคคล เมื่อบุคคลมีสัมพันธภาพที่ดีต่อ
กันจะส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์การ 
สว่นภาวะผูน้ำาแบบผูร้บัใช้ของผูบ้ริหารสถานศกึษา
ดา้นการอทุศิตนเพือ่พฒันาคนส่งผลตอ่วัฒนธรรม
โรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 น้อยที่สุด ทั้งนี้เป็น
เพราะผูบ้รหิารสถานศกึษายงัขาดคณุลกัษณะของ
การอุทศิตนเพือ่พฒันาคนอยา่งแทจ้รงิ ซึง่จะสง่ผล
ใหบ้คุลากรเกิดความผูกพนัต่อผู้บริหารและองคก์ร
น้อยสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ ศรีทอง 
(2558: 111) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำาแบบ
ผู้รับใช้ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมโรงเรียน 
ของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ที่พบว่า ภาวะผู้นำาแบบผู้รับ
ใช้ของผู้บริหารส่งผลต่อวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
เรยีงตามลำาดบัการทำานายจากมากไปหานอ้ยดงันี ้
1) การเห็นคุณค่าของผู้อื่น 2) การแสดงออกทาง
คณุธรรม 3) การสง่เสรมิการเปน็ผูน้ำา และ4) การ
พฒันาผูอ้ืน่ เปน็ปจัจยัสง่ผลต่อวัฒนธรรมโรงเรยีน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยร่วมกัน
ทำานายได้ร้อยละ 80.50

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้ของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่ง่ผลตอ่วัฒนธรรมโรงเรยีน 
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ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 ให้ดียิ่งขึ้น และเป็นแนวทางใน
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

ข้อเสนอแนะจ�กก�รวิจัย

จากผลการวจิยัภาวะผูน้ำาแบบผูร้บัใช้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาทีส่ง่ผลตอ่วฒันธรรมโรงเรยีน 
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 มีประเด็นที่ควรเสนอแนะเพื่อ
นำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษา 
ดังนี้

1. ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำาแบบผู้รับ
ใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อวัฒนธรรม
โรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ดังนั้น ผู้บริหารจึง
จำาเป็นต้องมีคุณลักษณะของภาวะผู้นำาแบบผู้รับ
ใช้เพื่อการบริหารงานท่ีได้ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลสามารถนำาองค์การสู่ความสำาเร็จได้

2. ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำาแบบผู้รับ
ใชข้องผู้บรหิารสถานศกึษา ด้านการเหน็อกเหน็ใจ
ส่งผลต่อวัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
มากที่สุด ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจ
ถึงความต้องการของผู้อื่น ยอมรับและเคารพใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลพยายามกระทำาการ
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและมีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น
อยู่เสมอ เพื่อทำาให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในโรงเรียน 
สง่ผลให้การบรหิารงานในโรงเรยีนมปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

3. ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นำาแบบผู้รับ
ใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการอุทิศตนเพื่อ
พฒันาคนสง่ผลตอ่วฒันธรรมโรงเรยีนของโรงเรียน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา
เขต 8 น้อยที่สุดดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควร
ตระหนักและเห็นความสำาคัญในเรื่องการอุทิศตน
เพื่อพัฒนาคนต้องส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
ของผู้อื่นอย่างเต็มศักยภาพทั้งด้านร่างกายและ
จติใจพยายามผลกัดนับคุลากรใหไ้ดร้บัการพฒันา
และมีความก้าวหน้า สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มืออาชีพและเติบโตตามวุฒิภาวะของแต่ละคนซึ่ง
จะส่งผลให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับผู้บริหาร
และองค์กรมากข้ึนเกิดวัฒนธรรมองค์การที่ดีและ
นำาองค์การสู่ความสำาเร็จได้

ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป

ตามที่ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะของการ
วิจัยดังกล่าวไว้ข้างต้น เพื่อให้งานวิจัยเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
วัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรยีนในสังกดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 8 ไดแ้พร่หลาย
ออกไป และเป็นประโยชนใ์นการศกึษาค้นคว้าของ
ผูบ้รหิาร นกัวิชาการ และผูส้นใจทัว่ไป จึงขอเสนอ
แนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้

1. ควรมีการศึกษาภาวะผู้นำาแบบผู้รับ
ใช้ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมโรงเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดอื่นๆ 

2. ควรมกีารศึกษาเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ำา
แบบผู้รับใช้ที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมโรงเรียนระหว่าง
โรงเรียนที่มีผู้บริหารเป็นเพศชายและโรงเรียนที่
มีผู้บริหารเป็นเพศหญิงเพื่อศึกษาความต้องการ
จำาเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้ของผู้
บริหารท่ีมีเพศต่างกันเพื่อผู้รับผิดชอบสามารถ
วางแผนพัฒนาภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร
ได้ถูกต้องตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น
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3. ควรศึกษาภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาทีส่ง่ผลตอ่วฒันธรรมโรงเรยีน
ของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 8 เป็นกรณศีกึษาในแต่ละโรงเรียน

เพื่อ ผู้รับผิดชอบจะสามารถวางแผนพัฒนา 
ผู้บริหารแต่ละโรงเรียนให้มีภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้
เพิ่มมากขึ้น
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