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Super leadership is an important factor influencing the effectiveness of school 

administration, systematic planning and personnel development affecting to the 

accomplishment school. The purposes of this research were to: study and to compare 

Super Leadership of the school administrators as perceived by the teachers under 

Krabi Primary Educational Service Area Office. The populations were 2,437 teachers. 

The samples were 335 teachers by simple random sampling. The data collected by 

using the questionnaires. The questionnaires were reliability of 0.94. The data were 

analyzed by using basic statistics including mean, standard deviation and test statistics 

used t-test. 

The research found that super leadership of school administrators as perceived 

by teachers under Krabi Primary Educational Service Area Office. The overall and 

individual aspects are at a high level. Sort by: facilitate self-leadership though reward 

and constructive reprimand, model self-leadership, facilitate self-leadership culture, 

promote self-leadership through teamwork, become a self-leader, create positive thought 

patterns and become a self-set goal. Comparison of super leadership of school 

administrators as perceived by teachers by gender, education and experience in performing 

duties were not significantly different. Based on this research, school administrators 

should develop themselves, systematic planning management, decentralization, 

communications, internal supervision and the personnel development to be self-leader. 

 

Key word: Super leadership, School administrators 
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