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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบสอนงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  2) เปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบสอนงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 2  จ านวน 448  คน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 156 คน ครูผู้สอน 292 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ี และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบที (t- test แบบ Independent samples)   
 ผลการศึกษาพบว่า  
  1. พฤติกรรมภาวะผู้น าแบบสอนงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีพฤติกรรม อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ า  คือ  ด้านการ
สนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจ ด้านการรับฟังปัญหาด้วยความตั้งใจ และด้านการเป็นแบบอย่างได้อย่างเหมาะสม  ตามล าดับ  
  2.  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบสอนงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอนโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็น สูงกว่าครูผู้สอนทุกด้าน  
 

Abstract 
 This research aimed to 1) Study behavior coaching leadership of School Director under Nontha 
Buri primary educational service area office 2 2) Compare behavior coaching leadership of School 
Director under Nontha Buri primary educational service area office 2  classified by position. The 
samples used in this study were 448 school Directors and teachers classified 156 school Directors and 
292 teachers sampling size using the Krejcie. & Morgan. table. The data collection was a questionnaire. 
The statistics used in analysis data including  mean, standard deviation, t test (t-test for Independent 
samples).  
 The results showed that : 

 1. Behavior coaching leadership of school Director under Nontha Buri  primary educational 
service area office 2 overall was at a high level. When considering in all aspects behavior were at a 



high level, ranked from highest to lowest mean were Give Emotional, Listen Closely Support, Show by 
Example respectively.       

 2. Comparison behavior coaching leadership of school Director under Nontha Buri  primary 
educational service area office 2 classified by position  overall were statistics different at .05 level of 
significant and the  school Director were more level of behavior than teachers. 

ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าแบบสอนงาน, ผู้บริหารสถานศึกษา 
Keyword:   Coaching leadership, school Director  
 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่ที่ส าคัญคือ การ

น าพาองค์กรหรือหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ให้ทัน
การณ์กับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในโลกยุคโลกาภิ-
วัตน์ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจและความสามารถ
ของบุคลากรหรือผู้ ใต้บังคับบัญชา ในองค์กรนั้นๆ 
บุคลากรทั้งหมดจึงจัดเป็นทรัพยากรส าคัญในการ
ขับเคลื่อนความส าเร็จขององค์กร ผู้บริหารสถานศึกษา 
จึงมีบทบาทส าคัญอย่างหนึ่ งคือการเป็นผู้สอนงาน 
(Coach) ให้แก่บุคลากรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร 
เพื่อเสริมสร้างหลักประกันความส าเร็จและสร้างโอกาส
ความก้าวหน้าขององค์กรในอนาคต  การสอนงาน
(Coaching) เป็นระบบการบริหารเชิงพัฒนาการ 
จัดเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพย่ังยืนในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการท างานของบุคลากรและสร้าง
ทีมงาน รวมถึงการช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การให้
ก าลังใจ และให้โอกาสในการท างานให้ดีขึ้น  การสอน
งานเป็นวิธีการที่จะช่วยให้บุคลากรประสบความส าเร็จ
ในการท างานอย่างเป็นอิสระ มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ ตัดสินใจอย่างเหมาะสมสร้างสรรค์ผลงานได้
อย่างโดดเด่น และสามารถรับมือกับปัญหาได้ด้วยตนเอง 
การสอนงานช่วยค้นหาศักยภาพภายในของบุคลากร 
ค้นหาพลังบวกและกระตุ้นจูงใจให้น าออกมาใช้อย่าง
เหมาะสม สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งกับตัว
บุคลากรนั้นๆ กับตัวผู้สอนงาน สร้างความส าเร็จร่วมกัน 
ส่งเสริมการท างานเป็นทีม (Teamwork) เพิ่มความ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และยังเป็นการสร้าง

บรรยากาศขององค์กรแห่งการเรียนรู้ขึ้นได้อีกด้วย  
ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจในกระบวนการสอนงาน และ
บทบาทของผู้สอนงาน โดยผสมผสานความรู้ทาง
วิชาการ เช่นทักษะและเทคนิคการสอนงาน 
กระบวนการปฏิบัติ วิธีการให้ค าปรึกษาแนะน า การให้ 
Feedback ที่เหมาะสม และความรู้เชิงจิตวิทยา เช่น
ความเข้าใจทางด้านบุคลิกภาพ การสังเกตพฤติกรรม 
การสร้างความไว้วางใจ การปรับพฤติกรรมให้เหมาะกับ
บุคลากรผู้ได้รับการสอนงาน เป็นแนวทางที่ผู้สอนงาน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ให้ตรงตามสถานการณ์ 
ลักษณะบุคคล และลักษณะขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  การเชื่อมสัมพันธภาพและสร้าง
ความไว้วางใจ เพื่อสามารถสอนงานให้บุคลากรหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการเรียนรู้ได้อย่างง่าย รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิบัติงาน  ทั้งยังจะช่วยพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น าที่ดีมี
ความสามารถ สร้างศรัทธา เป็นที่พึ่งของลูกน้องและ
เป็นที่ต้องการขององค์กร  สไตล์ของภาวะผู้น าที่ถูก
พัฒนามาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ใหม่ คือภาวะ
ผู้น าแบบผู้สอนงาน (Coaching Leadership) 
[1,2,3,4,5,6]   

 ภาว ะผู้ น า แ บบผู้ ส อน ง าน  (Coaching 
Leadership) เป็นภาวะที่ผู้บริหารให้ค าแนะน าแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ถึงวิธีการที่จะจัดการกับสถานการณ์  
ที่เป็นการท้าทายองค์การให้บรรลุส าเร็จผลได้  ส่วน
แนวทางในการประยุกต์ใช้นั้น ได้น าหลักการจากการ
ฝึกสอนกีฬามาปรับใช้  โดยผู้บริหารจะท าการวิเคราะห์
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใต้บังคับบัญชา แล้วหา



วิธีการให้ค าแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับ บัญชาในการแก้ไข
ปรับปรุงพฤติกรรม  สิ่งที่น่าสนใจย่ิงในเรื่องการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ใต้บังคับบัญชา ก็คือ การใช้ภาวะผู้น า
แบบสอนงาน ซ่ึงจะได้รับการเรียนรู้การท างานจาก
ผู้บังคับบัญชา มองเห็นจุดบกพร่อง จุดเด่นของลูกน้อง 
และได้รับการแนะน าแก้ไขทันที  ผู้ใต้บังคับบัญชาเอง 
ได้รับการสอนและชี้แนะอย่างใกล้ชิด ย่อมมีขวัญและ
ก าลังใจดี แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น แบบแผนของผู้น า , 
สติปัญญาของผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีความส าคัญที่จะช่วย
ส่งเสริมบรรยากาศ แห่งความเข้าใจซ่ึงกันและกัน ผู้ศึกษา
จึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าแบบสอนงาน (Coaching  
Leadership) ของผู้บริหารสถานศึกษา [7,8,9] 

สถานการณ์ในปัจจุบัน ผู้บริหารโรงเรียนมี
บทบาทหน้าที่มากมาย มีการบรรจุใหม่ มีการโยกย้ายมี
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติใหม่ ตลอดจนมีการปฏิรูป
ระบบการบริหารการศึกษาเกิดขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นที่มีความรู้ทางการบริหาร เป็นผู้ก าหนดบทบาท
หน้าที่ครูและบุคลากรในโรงเรียนให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามเป้าหมายและพันธกิจ แผนงาน โครงการของ
โรงเรียน ครูผู้สอนที่บรรจุใหม่ ย้ายมารับราชการใหม่ใน
แต่ละโรงเรียน ย่อมขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานที่โรงเรียนแห่งใหม่ การที่จะท าให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะสามารถปฏิบัติ งานในโรงเรียนได้อ ย่าง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง เท่า เทียมกัน 
ผู้บริหารต้องแสดงภาวะผู้น าแบบสอนงาน (Coaching 
Leadership) แก่ครูและเพื่อนร่วมงาน อย่างสม่ าเสมอ
ตลอดเวลา  

หน่วยงานหรือองค์กรระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมี
ผู้น าที่จะเป็นผู้ที่ก าหนดทิศทางการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์กร
ของตน ผู้น ามีอยู่ในทุกระดับตั้งแต่สังคมหรือหน่วยงาน
ขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ดังนั้นประสิทธิภาพ
ของผู้น าจึงมีความส าคัญและมีผลกระทบโดยตรงกับ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร  ซ่ึงหาก
องค์กรใดมีผู้น าที่มีประสิทธิภาพหน่วยงานหรือองค์กร

นั้นก็จะสามารถแข่งขันกับผู้อื่นและประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างด ี
 ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลส าคัญต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  และหน่วยงานการศึกษา
อื่นๆ ที่สนใจน าไปพัฒนาภาวะผู้น าแบบสอนงาน ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการพัฒนา
บุ ค ล าก ร ในสถานศึ ก ษ า  ท า ใ ห้ บ ร ร ลุ  พั น ธ กิ จ 
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนต่อไป 
  
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1.  เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมภาวะผู้น า
แบบสอนงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2    

 2.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผู้น า
แบบสอนงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 2   
จ าแนกตามต าแหน่ง 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ภาวะผู้น า 

 ภาวะผู้น า  คือกระบวนการเปลี่ยนแปลง  
ผู้น าต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน  ผู้ตามต้อง
ได้รับผลเกินเป้าหมายที่ก าหนดเจตคติ  ความเชื่อม่ัน  
และคว ามต้ อ ง ก าร ขอ งผู้ ต า ม   ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงจากระดับต่ าไปในระดับสูง โดยใช้อิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของกลุ่ม เพื่อให้ได้รับความ ส าเร็จตาม
เป้าหมายต่างๆ [10], ภาวะผู้น า  คือ  ความสามารถที่
จะสร้างความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบุคคล  เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร [11], ภาวะผู้น า  คือ  
กระบวนการชักจูงใจให้ผู้อื่นมุ่งม่ันท างาน  เพื่อให้งาน
ส าเร็จตามเป้าประสงค์ [12]    
 สไตล์ของภาวะผู้น าที่ถูกพัฒนามาเพื่อตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ใหม่มี 4 แบบ [7,13] 
 1 .   ภ า ว ะ ผู้ น า ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  
(Transformational Leadership) โดยสาระของทฤษฎี



ชี้ให้เห็นว่า  ความส าเร็จในการสร้างแรงจูงใจของ
องค์การ  เกิดขึ้นเนื่องจากความเชื่อของบุคลากร  
เชื่อม่ันต่อองค์การตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจใน
ค่านิยมเกี่ยวกับความเป็นธรรม  และความมีศักดิ์ศรีของ
องค์การ  สไตล์ภาวะผู้น าแบบนี้จะสร้างสรรค์ภารกิจ
ใหม่ๆขึ้นในองค์การ  ส่งเสริมให้แสวงหาวิธีใหม่ๆในการ
แก้ปัญหาและส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนขององค์การ  เกิด
การเรียนรู้และเป็นสไตล์ภาวะผู้น าที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับภาวะผู้น าแบบบารมี  และภาวะผู้น าแบบสร้าง
แรงจูงใจ 
 2.   ภาวะผู้น าแบบผู้ สอนงาน  (Coaching 
Leadership) ภาวะผู้น าที่ผู้บริหารให้ค าแนะน าแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ถึงวิธีการที่จะจัดการกับสถานการณ์  
ที่เป็นการท้าทายองค์การให้บรรลุส าเร็จผลได้  ส่วน
แนวทางในการประยุกต์นั้น  ได้น าการจากฝึกสอนกีฬา
มาปรับใช้  โดยผู้บริหารจะท าการวิเคราะห์พฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมของผู้ใต้บังคับบัญชา  แล้วหาวิธีการให้
ค าแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการแก้ไขปรับปรุง
พฤติกรรม 
 3.  ภาวะผู้น าแบบพิเศษ (Super Leadership) 
เป็นวิธีการน าผู้อื่นโดยการแสดงให้เห็นว่า  บุคคลจะ
สามารถน าตนเองได้อย่างไร  กล่าวคือ  ผู้น าแบบพิเศษ
จะประสบผลส าเร็จได้  ก็ต่อเม่ือสามารถพัฒนาผู้ตามให้
เป็นบุคคลที่มีผลิตภาพสูง  ท างานได้อย่างอิสระและ
ต้องการให้ผู้น าเข้ามาควบคุมน้อยที่ สุด   ส าหรับ
ค ว ามส า คัญอ ย่ า ง ย่ิ ง ขอ งผู้ น า แบบพิ เ ศ ษ   คื อ  
ความสามารถในการสอนให้ลูกน้องมีความสามารถใน
การคิดตามวิธีการของลูกน้องแต่ละคน  พร้อมกับ
สามารถกระท ากิจกรรมต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
ด าเนินการได้อย่างอิสระ  ผู้น าแบบพิเศษจะพยายาม
ส่งเสริมให้บุคลากรได้ขจัดความคิด  และความเชื่อที่ไม่ดี
ต่อองค์การและเพื่อนร่วมงานออกไปจากความคิด  
พร้อมให้ทดแทนด้วยความเชื่อในทางบวกและเป็น
รูปธรรม  นอกจากนี้แล้ว  ผู้น าแบบพิเศษยังจะต้อง
สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง  ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
วิธีการยอมรับพวกเขาอย่างจริงใจ 

 4 .   ภ า ว ะ ผู้ น า แ บ บ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
(Entrepreneurial Leadership)  เป็นภาวะผู้น าอยู่บน
พื้นฐาน ที่ว่า  ผู้น าเป็นนายจ้างของตนเอง  ผู้น าตาม
ทฤษฎีนี้มีความส าคัญย่ิงต่อองค์การในการแก้ปัญหา
วิกฤติ  เขาจะต้องด าเนินการราวกับว่า  เขาเป็นผู้ที่มี
ความเสี่ยงในทางการเงินสูงในการลงทุนแต่ก็อาจท า
ก าไรได้อย่างสูงถ้าอีกฝ่ายเกิดพ่ายแพ้ไป  ถือว่ามี
ความส าคัญยิ่งต่อองค์การ  
 ภ า ว ะ ผู้ น า แ บ บ ส อ น ง า น   ( Coaching  
Leadership) [9] 
 คือภาวะผู้น า ที่ ผู้บริหารให้ค าแนะน า  แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาถึงวิธีการที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่
เป็นการท้าทายองค์การให้บรรลุผลส าเร็จได้ ส่วน
แนวทางในการประยุกต์ต้องน าวิธีการจากการฝึกสอน
กีฬามาปรับใช้ โดยที่ผู้บริหารจะท าการวิ เคราะห์
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใต้บังคับบัญชา แล้วหา
วิธีการให้ค าแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการแก้ไข
ปรับปรุง พฤติกรรม ส่วนคุณลักษณะของภาวะผู้น าแบบ
ผู้สอนงานที่มีประสิทธิผล  พฤติกรรมของภาวะผู้น า
แบบสอนงาน (Coaching Behavior) ที่น าไปสู่
ความส าเร็จ ดังนี้ 
 1. การรับฟังปัญหาด้วยความตั้งใจ (Listen 
Closely)  ผู้น าแบบสอนงานพยายามมองปัญหาทั้งสอง
ด้าน  กล่าวคือ จะต้องรวบรวมข้อความจริงจากสิ่งที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาพูด และขณะเดียวกันก็ต้องใส่ใจต่อ
ความรู้สึก และอารมณ์ที่แอบแผงอยู่เบื้องหลังสิ่งที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงออก ซ่ึงถือว่าเป็นศิลปะการฟัง
ที่ดี  และต้องไม่ตกหลุมพรางของผู้ ใต้บังคับบัญชา      
ดังข้อมูลแสดง ลักษณะของภาวะผู้น าแบบผู้สอนงาน
(Coaching Leadership) ที่มีประสิทธิผล  คุณลักษณะ   
เจตคติ หรือพฤติกรรม (Trait, Attitude, of Behavior)   

2.  การสนับสนุนให้ เกิดแรง จูงใจ (Give 
Emotional  Support)  ผู้น าแบบสอนงานจะต้องให้
ก าลังใจพนักงาน เพื่อจูงใจให้เขาท างานให้องค์กร
ประสบผลส าเร็จ  ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้อง
ช่วยเหลือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบรรลุเป้าหมายของงาน 



และเป้าหมายส่วนตัวของพวกเขา ด้วยการท าทางสู่
เป้าหมายให้ชัดเจน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป้าหมายในการ
ได้รับผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานเช่น เงิน งานที่
น่าสนใจ การเลื่อนขั้น โอกาสเพื่อความเจริญก้าวหน้า
และการพัฒนาตนเอง ซ่ึงในการที่จะได้ผลดังกล่าวนี้ 
ผู้น าจะต้องจ าแนกบทบาทของต าแหน่งและงานอย่าง
ชัดเจน ช่วยขจัดสิ่งขัดขวางการท างานออกไป ให้การ
สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ร่วมก าหนดเป้าหมาย
สนับสนุนความพยายามและการร่วมมือของกลุ่ม  เพิ่ม
โอกาสเพื่อความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน
ในการท างานโดยไม่ควบคุมและกดดันภายในองค์กร  
การจะให้ผลตอบแทนต้องชัดเจนและไม่ปิดบังหรือกีด
กั้นสิ่งที่ลูกน้องหรือบุคคลอื่นมุ่งหวัง 

3.  การเป็นแบบอย่างได้อย่างเหมาะสม 
(Show by Example) ผู้น าแบบสอนงานสามารถแสดง
วิธีการท างาน ให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
อย่างเหมาะสมและสามารถแสดงวิธีการแก้ปัญหาใน
การท างาน หรือวิธีการแก้ปัญหาการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแสดงให้เห็นว่าตนเองมีความเชี่ยวชาญ
และสร้างความไว้วางใจ (trust) และความนับถือ
(respect) จากผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีกลยุทธ์ ภาวะ
ผู้น าแบบผู้สอนงานเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยให้องค์กร 
สามารถสร้างความส าเร็จให้แก่องค์การจากศักยภาพ
ของใต้บังคับบัญชา ที่ผู้บริหารได้ท าหน้าที่ในการแนะน า
แล ะ เ ป็ นพี่ เ ลี้ ย ง ใ ห้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญช า ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและสร้างโอกาสในการแข่งขันในยุคโลกา-
ภิวัตน์ได้เป็นอย่างดี  
 ผู้น าแบบผู้สอนงาน (The Coaching 
Leader) [14] ผู้น าแบบนี้ประกอบขึ้นด้วยสมรรถนะ
ความฉลาดรู้ทางด้านอารมณ์ใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่                  
1) สมรรถนะในการเข้าใจผู้อื่น  2) สมรรถนะในการ
พัฒนาผู้อื่น (Developing others) และ 3) สมรรถนะ
ในการตระหนักรู้ตนเอง (Self- awareness) ผู้น าแบบ
ผู้สอนงานจะยึดหลักการสอนผู้อื่นให้สามารถค้นพบ
จุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง โดยพยายามเชื่อมโยงเข้า
กับเป้าหมายของงานที่ปฏิบัติ ผู้น าจะใช้วิธีการกระตุ้น

ให้ผู้ตามจัดท าแผนพัฒนาตนเองที่ชัดเจนขึ้น เป็นผู้น าที่
เก่งในการมอบหมายงาน รวมทั้งการสร้างความรู้สึกท้า
ทายและความผูกพันต่อเป้าหมายให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

แนวปฏิบัติในการเป็นผู้น าแบบผู้สอนงาน 
(The Coaching leader) [14] 

1. ใส่ใจรับฟังถึงความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 
2.ยึดหลักการสอนงานไปตามขีดความสามารถ

และการพัฒนาของผู้ปฏิบัติงาน มากกว่ายึดตามความ
ต้องการของผู้สอนงานเอง 

3.แสดงออกด้วยการรับฟังอย่างตั้งใจและด้วย
ความเห็นใจต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงใจ 

4.ใช้ค าถามหลักและส าคัญ เพื่อกระตุ้นให้
ผู้ปฏิบัติงานคิดถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นกับตน 

สร้างความท้าทายเพื่อกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงาน
คิดและท างานด้วยวิธีการที่แตกต่างไปจากเดิม 

5.ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถก าหนด
เป้าหมายของการพัฒนาตนเองได้อย่างชัดเจน 

6.ให้ข้อมูลย้อนกลับถึงผลของการปฏิบัติงาน 
ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบอย่างสม่ าเสมอ 

7.ให้ ค า ชมและแสดงการยอมรั บอ ย่ า ง
เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

 
 งานวิจัยในประเทศ 

 ได้ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นทื่
การศึกษาปทุมธานี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก    
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะ
ผูน้ าของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามเพศ ชายและ
หญิง พบว่า ครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 [15], 
ได้วิจัยเรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์
อ านวยการเครือข่ายภูพานทอง สังกัดส านักงานเขต
พื้ นที่ ก า รศึ กษาประถมศึ กษาสกลนคร  เ ขต  1 
ผลการวิจัย พบว่า 1. ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศูนย์อ านวยการเครือข่ายภูพานทอง มีการรับรู้ตาม



สภาพที่ เป็นจริงว่าผู้บริหารสถานศึกษามี พฤติกรรมที 
แสดงออกถึงภาวะผู้น าทั้งด้านมุ่งงานและมุ่งสัมพันธ์อยู่
ใน ระดับสูง นอกจากนี้ ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความคาดหวังว่า ผู้บริหารต้องมีพฤติกรรมที่ แสดงออก
ท้ังในด้านมุ่งงานและมุ่งสัมพันธ์อยู่ ในระดับสูง 2. การ
เปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ใน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์อ านวยการเครือข่ายภูพาน
ทอง จากสภาพ ท่ีเป็นจริงและ สภาพความคาดหวังของ
ครู ที่ แสดงออกในด้านมุ่งงาน และ มุ่งสัมพันธ์ พบว่า 
สภาพความคาดหวังเกี่ยวกับภาวะผู้น าของ ผู้บริหาร
สถานศึกษาในศูนย์อ านวยการเครือข่าย ภูพานทอง มีสูง
กว่า สภาพที่เป็นจริง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ระดับ 
.05 [16], ได้วิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตบางเขน ผลการวิจัยพบว่า 1. ภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางเขน ใน
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2. ผลการ
เปรียบเทียบ ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุ ง เทพมหานคร 
ส านักงานเขตบางเขน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
โดยรวมไม่แตกต่างกันแต่เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านที่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จ านวนสองด้านได้แก่ ด้านการสร้างมนุษย
สัมพันธ์และด้านการไว้วางใจ จ าแนกตามประสบการณ์
การท างานของครู พบว่าโดยรวมมีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 [17] ศึกษาภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร
และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี ในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก      
2) ผลการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามทศันะของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา 
วิทยฐานะ ประสบการณ์ท างาน ขนาดสถานศึกษา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05[18]  
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
นครศรีธรรมราชผลการวิจัยภาวะผูน้ าทางวิชาการของผู้
ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช โดยภาพรวมและราย
ด้าน อยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบภาวะผู้น าทาง
วิชาการของ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช ตาม
ความ คิดเห็นของครูผู้สอน จ าแนกตามประเภทของ
โรงเรียน โดยรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 [19] ภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
ผลการวิจัย พบว่า  (1) ภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู ้บ ร ิห า รสถานศ ึกษาส ัง ก ัดส าน ัก ง าน เ ขต พื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 ตาม
ความคิดเห ็นของครูผู ้สอนในสถานศึกษา  สังก ัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
นครศรีธรรมราช เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และ(2) เปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตามความคิดเห็น
ของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ าแนก
ตามประเภทขนาดของโรงเรียน  และประสบการณ์ใน
การท างาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 [20] ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัย
พบว่า 1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก       



2. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก [21]  

 
 งานวิจัยต่างประเทศ 

 ได้วิ จัยเรื่องพฤติกรรมผู้น าแบบบรรยากาศ
องค์การ : กรณีศึกษาการับรู้ของพฤติกรรมผู้น าผ่าน
บรรยากาศองค์การของโรงเรียนในโรงเรียนนานาชาติ  
การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการรับรู้พฤติกรรมของตนเอง
ของผู้บริหารและครู  และการับรู้พฤติกรรมโดยรวม โดย
ใช้ระดับการชี้วัดบรรยากาศของโงเรียนแบบเปิด  มีการ
ทดสอบพฤติกรรมผู้น า 3 ด้าน คือ  ด้านการสนับสนุน  
ด้านการบังคับบัญชา  และด้านข้อจ ากัด  และตัวชี้วัด
พฤติกรรมครู 3 ด้าน  คือ  ด้านเกี่ยวกับสถาบัน  ด้าน
งานที่ได้รับมอบหมาย และด้านการใช้เวลาว่าง  พบว่า  
พฤติกรรมของผู้น ามีผลกระทบต่อบรรยากาศของ
โรงเรียนในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญ  และยังพบว่าผู้น า
มีพฤติกรรมด้านการสนับสนุนมีมาก  ด้านการบังคับ
บัญชามีน้อย  และบรรยากาศโรงเรียนเป็นแบบเปิดใน
โรงเรียนที่มีคะแนนด้านพฤติกรรมผู้น าสูงกว่าค่าคะแนน
เฉลี่ยของดัชนีมาตรฐานแบบเปิด พบว่า การรับรู้
บรรยากาศของโรงเรียนเป็นแบบเปิด  ในโรงเรียนที่มี
คะแนนด้านพฤติกรรมผู้น าต่ ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ยดัชนี
มาตรฐานแบบเปิด พบว่าการรับรู้ของครูต่อบรรยากาศ
โรงเรียนเป็นแบบเปิด [22]  พบว่า การพัฒนาทักษะ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาท าให้เกิดการเรียนรู้
ความเป็นผู้น าที่ประสบความส าเร็จ เกิดความเข้าใจและ
มีพฤติกรรมการบริหารงานที่สร้างความประทับใจให้กับ
ทีมงาน โดยมีกระบวนการพัฒนาคือ การอบรมสัมมนา
และการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม [23] ได้
ศึกษาทักษะภาวะผู้น าโรงเรียนที่ส่งผลต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นในการปฏิบัติงานร่วมกันให้ประสบ
ความส าเร็จ พบว่า ทักษะภาวะผู้น าโรงเรียนที่ส่งผลต่อ
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นในการปฏิบัติงานร่วมกัน

ให้ประสบความส าเร็จ ได้แก่ ทักษะการสร้างทีมงาน 
(team building skill) ทักษะด้านความร่วมมือ ( 
Collaboration skill ) ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และ
สร้างสรรค์ (Critical thinking and creativity 
skill)  ทักษะด้านการแก้ปัญหา (Problem solving 
skill)  ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication skill) 
และทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Learning 
innovation skill) [24] และงานวิจัย พบว่า ทักษะภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญ
และส่งผลดีต่อการบริหารโรงเรียนให้เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย  ได้แก่  ทักษะการท างานเป็นทีม (teamwork 
skill) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving skills) ทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ (critical thinking 
and creativity skill) ทักษะด้านการสื่อสาร 
(communication skill)  ทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรู้ (learning innovation skill) ทักษะด้านการใช้
ดิจิตอล  (digital literacy skills)  ทักษะการก าหนด
ทิศทางองค์กร ( setting instructional direction skill ) 
ทักษะการเรียนรู้ได้เร็ว  (sensitivity skill) ทักษะการ
พิจารณาตัดสิน (adjustment skill) และ ทักษะมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์  (results orientation skill) [25] 

 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้  มุ่งศึกษาภาวะผู้น าแบบสอนงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2   ตามกรอบ
แนวความคิด [9] ประกอบด้วย  3  ด้าน คือ 1.  การรับ
ฟังปัญหาด้วยความตั้งใจ (Listen Closely) 2.  การ
สนับสนุนให้ เกิดแรงจูงใจ (Give Emotional  
Support)  3.  การเป็นแบบอย่างได้อย่างเหมาะสม 
(Show by Example) ดังแสดงในภาพข้างล่าง  
 

       ตัวแปรอิสระ                       ตัวแปรตาม 
 
 สถานภาพ 

- ผู้บริหาร 

- ครูผู้สอน 

พฤติกรรมภาวะผู้น าแบบสอนงานของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุร ีเขต 2 
1.  การรับฟังปัญหาด้วยความตั้งใจ (Listen Closely) 
2.  การสนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจ (Give Emotional  Support)   
3.  การเป็นแบบอย่างได้อย่างเหมาะสม (Show by Example) 

 



สมมติฐานของการวิจัย 
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  มีความ

คิดเห็นต่อพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบสอนงาน ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2   มีความแตกต่างกัน   
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  ผู้บริหาร
สถานศึกษา  และครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  ในภาคเรียนที ่1  
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 64 โรงเรียน จ าแนกเป็น  
 ผู้บริหารสถานศึกษา     256   คน  
 ครูผู้สอน              1,206  คน  
 รวม                    1,462  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต2 ภาคเรียนที่1     
ปี การศึกษา  2559 ได้มาโดยการสุ่ มแบบ 
ง่าย  (Simple  Random Sampling) ตามสถานภาพ 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูป
ของเครจซ่ี และมอร์แกน [26] ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
448  คนจ าแนกเป็น  
 ผู้บริหารสถานศึกษา      156  คน  
 ครูผู้สอน                   292  คน  
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพ ผู้บริหาร
สถานศึกษา  และครูผู้สอน 
  ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมภาวะผู้น าแบบ
สอนงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  จ านวน 3 
ด้าน คือ 
  1.  การรับฟังปัญหาด้วยความตั้งใจ (Listen 
Closely) 
  2.  การสนับสนุนให้ เกิดแรงจูงใจ (Give 
Emotional  Support)   

  3.  การเป็นแบบอย่างได้อย่างเหมาะสม 
(Show by Example) 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้น า
แบบสอนงานผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง 
มี  2  ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจ
รายการ (checklist)  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้น าแบบสอนงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 
2   ลักษณะค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale)  5 ระดับ ตามวิธีของ Likert  ดังนี้  ระดับ  5 
หมายถึง  มีพฤติกรรมผู้น าอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับ  
4  หมายถึง  มีพฤติกรรมผู้น าอยู่ในระดับมาก ระดับ  3  
หมายถึง  มีพฤติกรรมผู้น าอยู่ในระดับปานกลาง ระดับ  
2  หมายถึง  มีพฤติกรรมผู้น าอยู่ในระดับน้อย ระดับ  1  
หมายถึง  มีพฤติกรรมผู้น าอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 4. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 เครื่องมือในการใช้วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีขั้นตอนใน
การด าเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
 1.  ศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะผู้น าแบบสอนงานผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอนในสถานศึกษา 
 2. ก าหนดกรอบแนวคิด และนิยามศัพท์ ตัวแปร
ภาวะผู้น าแบบสอนงานผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอนในสถานศึกษา 
 3. น าข้อมูลที่ได้ ไปสร้างแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าฉบับร่างตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert) ให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดและนิยมศัพท์  
 4. น าแบบสอบถามไปไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
3 คน เพื่อหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยใช้ค่า IOC 
แบบสอบสอบทุกข้อมีค่า IOC ระหว่าง  0.67-1.00 



 5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try - Out)  
กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  ในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 2   จ านวน  30  คน  แล้วน ามาหาค่าความเชื่อม่ัน  

โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient)  
ของครอนบาค (Cronbach) [19]  ใช้โปรแกรม
คอมพิว เตอร์ส า เร็ จรูป   ได้ค่ าความเชื่ อ ม่ันของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ  0.889  รายด้าน เท่ากับ 
0.851, 0.771  และ 0.733 
 6. น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2    
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี
ขั้นตอนดังนี้  
 1. ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เพื่อแนะน าตัว
ผู้วิจัยและขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือจากสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษานนทบุรี  เขต 2 ถึ ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนที่ มีผู้บริหารและครูเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 2. ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความ
ร่วมมือไปยัง  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษา คือ  
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 
2   โดยผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามและเก็บคืนด้วยตัวเอง 
และทางไปรษณีย์ จากการส่งแบบสอบถามไป  448  
ฉบับ ได้รับกลับคืน  448  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์แล้ว น ามาจัดเรียงล าดับ
แบบสอบถาม  แล้วประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  ด าเนินการดังนี้ 

1.  วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการ 

แจกแจงความถี่  (Frequency)  และหาค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2.  วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่  2  
เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น าแบบสอนงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2   โดยการหาค่าเฉลี่ย ( )  
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  
และน าค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายตามเกณฑ์ต่อไปนี้
[27] 
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50  มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 มีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51  - 2.50 มีพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00  - 1.50 มีพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.  วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรมภาวะผู้น าแบบ
สอนงานของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2   จ าแนก
ตามต าแหน่ง  โดยการหาค่า t (t-test) 
 7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิ จั ย ได้วิ เ คราะห์ข้ อ มูลโดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ใช้การค านวณค่าสถิติ ดังต่อไปนี้ 
 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ   
 1. ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
ใช้วิธีของ Rovinelli and Hambleton  [28]  
 2.  หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามตามวิธี
ขอ ง  Cronbach โ ดยใช้ สั มประสิท ธิ์ แ อลฟา ของ        
ครอนบาก     
 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 

 1.  ค่าเฉลี่ย  ( X) 
 2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation, S.D.)     
 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน  ได้แก่ การหาค่า t 
(t-test , Independent  Samples) 
 
 
 



ผลการวิจัย 
 1. พฤติกรรมผู้น าแบบสอนงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2   โดยภาพรวมมีพฤติกรรม
การแสดงออกอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงอันดับจาก
ค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด  คือ  ด้านการสนับสนุนให้เกิด
แรงจูงใจมีพฤติกรรมการแสดงออกอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือด้านการรับฟังปัญหาด้วยความตั้งใจ มี
พฤติกรรมการแสดงออกอยู่ในระดับมากและด้านการเป็น
แบบอย่างได้อย่างเหมาะสมมีพฤติกรรมการแสดงออกอยู่
ในระดับมาก ตามล าดับ  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
สรุปได้ดังนี้ 
  1.1  พฤติกรรมภาวะผู้น าแบบสอนงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2   ด้านการรับฟังปัญหาด้วย
ความตั้งใจ โดยภาพรวมมีพฤติกรรมการแสดงออกอยู่ใน
ระดับมาก เรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ า  3  
อันดับแรก  คือมีความกระตือรือร้นที่จะพบปะกับบุคคล
อื่นๆทั้งในและนอกองค์การ มีพฤติกรรมการแสดงออก
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา  คือ  ส่งเสริมให้มีการจัด
สวัสดิการที่ดีภายในสถานศึกษา  มีพฤติกรรมการ
แสดงออกอยู่ในระดับมากที่สุด  และปฏิบัติตนเป็นผู้ให้
ความช่วยเหลือ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  มีพฤติกรรมการแสดงออก
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
  1.2  พฤติกรรมภาวะผู้น าแบบสอนงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2   ด้านการสนับสนุนให้เกิด
แรงจูงใจ โดยภาพรวมมีพฤติกรรมการแสดงออกอยู่ใน
ระดับมาก  เรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ า  3  
อันดับแรก  คือ  กระตุ้นให้ก าลังใจเพื่อนร่วมงานและ
สมาชิกในองค์การเสมอ มีพฤติกรรมการแสดงออกอยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา  คือ  กระตุ้นให้บุคลากรมีการ
ท างานเป็นทีมมีพฤติกรรมการแสดงออกอยู่ในระดับ
มากที่สุด  และมีเป้าหมายในการท างานอย่างชัดเจน   
มีพฤติกรรมการแสดงออกอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

  1.3  พฤติกรรมภาวะผู้น าแบบสอนงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2   ด้านการเป็นแบบอย่างได้
อย่างเหมาะสม โดยภาพรวมมีพฤติกรรมการแสดงออก
อยู่ในระดับมาก  เรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ า  
3  อันดับแรก  คือสร้างความไว้วางใจและความ
น่าเชื่อถือต่อสมาชิกในองค์การ  มีพฤติกรรมการ
แสด งออกอ ยู่ ใ น ร ะดั บ ม าก  ร อ ง ล ง มา  คื อ   มี
ความสามารถในการแสดงวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
หน่วยงาน  มีพฤติกรรมการแสดงออกอยู่ในระดับมาก  
และมีพฤติกรรมที่ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสมาชิกใน
องค์การ  มีพฤติกรรมการแสดงออกอยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 
 2.  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบ
สอนงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2   โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความคิด เห็นต่อ
พฤติกรรมผู้น าแบบสอนงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
สูงกว่าครูผู้สอนทุกด้าน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้น าแบบสอนงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานนทบุรี เขต 2   พบประเด็นที่น่าสนใจ ผู้วิจัย
จึงได้น าประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1.  พฤติกรรมผู้น าแบบสอนงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2   โดยภาพรวมมีพฤติกรรม
การแสดงออกอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต2 อยู่ใกล้ชิดกับกระทรวงศึกษาธิการ 
บรรยากาศในการท างานได้รับการติดตาม ประเมินผล
จาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 2 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมด้านการสนับสนุนมี
มาก  ด้านการบังคับบัญชามีน้อย  และบรรยากาศ



โรงเรียนเป็นแบบเปิด [22]  รวมทั้งการพัฒนาทักษะ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาท าให้เกิดการเรียนรู้
ความเป็นผู้น าที่ประสบความส าเร็จ เกิดความเข้าใจและ
มีพฤติกรรมการบริหารงานที่สร้างความประทับใจให้กับ
ทีมงาน โดยมีกระบวนการพัฒนาคือ การอบรมสัมมนา
และการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม [23] 
ทักษะภาวะผู้ น า โ ร ง เ รี ยนที่ ส่ ง ผลต่ อก ารสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นในการปฏิบัติงานร่วมกันให้ประสบ
ความส า เ ร็จ  และทักษะภาวะผู้ น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญและส่งผลดีต่อการ
บริหารโรงเรียนให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ได้แก่ 
ทักษะการสร้างทีมงาน ทักษะด้านความร่วมมือ ทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์  ทักษะด้านการ
แก้ปัญหา ทักษะด้านการสื่อสาร  และทักษะด้าน
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรู้ ทักษะด้านการใช้ดิจิตอล ทักษะการก าหนด
ทิศทางองค์กร ทักษะการเรียนรู้ ได้ เร็ว  ทักษะการ
พิจารณาตัดสิน และ ทักษะมุ่งผลสัมฤทธิ์ [24,25] และ 
ผลการวิจัยโดยภาพรวมมีพฤติกรรมการแสดงออกอยู่ใน
ร ะ ดั บ ม า ก ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร วิ จั ย ข อ ง 
[15,16,17,18,19,21] ที่พบว่าภาระผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา อยู่ในระดับ มาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบ
สอนงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 
2   โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีความคิดเห็นว่า
สิ่งที่ตนได้ตอบแบบสอบถามเป็นสิ่งที่ได้ปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่องและมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ถึงมากที่สุด ส่วนครูมีความคิดเห็นแตกต่างกันไป
ตามอายุและประสบการณ์ในการท างาน จึงท าให้มี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าผู้บริหาร โดยเฉพาะครูที่บรรจุใหม่ยังไม่
เข้าใจกระบวนการบริหารมากนัก สอดคล้องกับการวิจัย 
ท่ีเปรียบเทียบความคิดเห็น จ าแนกตาม จ าแนกตามเพศ 
ชายและหญิง [15] จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน
ของครู [17] จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน 

วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ ประสบการณ์ท างาน ขนาด
สถานศึกษา [18,19]  โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 [20]  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้ 
  1 . 1  ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  ควรก าหนดให้มีนโยบาย 
แผนงาน/โครงการ การฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้น าแบบ
สอนงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดให้มีความ
ชัดเจน รวมทั้งมีการก าหนดให้มีการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล ภายหลังการอบรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
  1 . 2   ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษานนทบุรี  เขต 2   ควรมีการส่งเสริม
สนับสนุน ให้ ผู้ บ ริหารและครูผู้ สอนมีพฤติ กรรม
แสดงออกถึงการสอนงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
การท างานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาภาวะผู้น าแบบสอนงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดอื่นๆ และสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพราะจะท าให้เห็นภาวะผู้น าการสอนงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเชิงประจักษ์ 
  2.2  ควรศึกษาปัจจัยที่ภาวะผู้น าแบบสอน
งานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา จังหวัดอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
  2.3  ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยหลายๆตัว
ที่เป็นปัญหาในการปรับปรุงพัฒนา ภาวะผู้น าแบบสอน
งานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอื่นๆ 
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