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พฤติกรรมผูนําทางการเรียนการสอนของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 

   

ธัญทิพย  อริยอัครพงษ1 
              รองศาสตราจารย ดร.กลา ทองขาว2 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูนําทางการเรียนการสอนของ

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 2) 

เปรียบเทียบพฤติกรรมผูนําทางการเรียนการสอนของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนกตามวาระการดํารงตําแหนง กลุม

สาระการเรียนรู และระดับผลสัมฤทธิ์ 3) ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมผูนําทางการ

เรียนการสอนของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2   

กลุมตัวอยาง ไดแก หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรู 

5 กลุมสาระการเรียนรูหลัก ไดแก วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ สังคม

ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

จํานวน 560 คน ซึ่งไดมาโดยใชการสุมแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บและรวบรวม

ขอมูล คือ แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน การวิเคราะหขอมูลใชการหาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบคาทีและการวิเคราะหความแปรปรวน  

ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมผูนําทางการเรียนการสอนของหัวหนากลุมสาระการ

เรียนรูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับ

มาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉล่ีย

สูงสุด เรียงตามลําดับ ไดแก ดานการกําหนดภารกิจทางวิชาการของกลุมสาระการเรียนรู  ดานการ

จัดการดานการเรียนการสอน  ดานการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียน  และดานการเสริมสราง

บรรยากาศการเรียนรู ตามลําดับ 2) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูท่ีมีวาระการดํารงตําแหนง กลุม

สาระการเรียนรูและปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตางกัน มีพฤติกรรม

ผูนําทางการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกดาน 3) 

พฤติกรรมท่ีเปนปญหาของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ท่ีสําคัญไดแก ขาดการสงเสริมและให

                                                        
1
นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการศึกษา  

2 อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ 
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ความรูกับครูเร่ืองกระบวนการทําวิจัยในช้ันเรียน ขาดการแนะนําวิธีการสอนที่ทันสมัยและ

หลากหลายใหกับครู ขาดการกระจายงานใหกับครูในกลุมสาระการเรียนรู และขาดการสงเสริมให

ครูผลิตส่ือ นวัตกรรมและวัสดุอุปกรณตางๆ ตามลําดับ สวนขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนํา

ทางการเรียนการสอนของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู คือ  จัดใหมีการอบรมเพ่ือพัฒนา ความรู 

ความเขาใจแนวปฏิบัติในการทําวิจัยในช้ันเรียนอยางถูกตอง ใหคําแนะนําหรือจัดอบรมวิธีการ

สอนท่ีทันสมัยและหลากหลายใหกับครู หัวหนากลุมสาระการเรียนรูควรกระจายงานใหกับครูเพ่ือ

เปนการแบงเบาภาระงาน และสงเสริมสนับสนุนครูผูสอนใหประกวดส่ือ นวัตกรรม ท่ีใชในการ

จัดการเรียนการสอนของครูแตละกลุมสาระการเรียนรู ตามลําดับ 

 

 

Instructional Leadership Behaviors of Head of Learning Substance  
in Schools under the Office of Secondary Education Service Area 2         

                                                                           Miss Tanyatip  Ariya-akkapong *                      
                                                                         Assoc.Prof.Dr.Kla  Tongkow** 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the Instructional Leadership 

Behavior of Head of Learning Substance in School under the Office of Secondary Education Service 

Area 2 2) to compare the Instructional Leadership Behavior of Head of Learning Substance 

in School under the Office of Secondary Education Service Area 2 during the tenure as 

Head of Learning Substance and level of accomplishment 3) to study the problem and 

proposal about Instructional Leadership Behavior of Head of Learning Substance in School Under 

the Office of Secondary Education Service Area 2. 

The sampling population was the Head of Learning Substance and teachers from 5 

fundamental learning strands: Science, Mathematics, Thais, Foreign Language and Social 

study, Religion and Culture under the Office of Secondary Education Service Area 2 totally 

560 persons who come from selecting by the multi-stage sampling. The tool used to 

collect data was questionnaire created by the researcher, analyze data by mean, S.D., t-test 

and ANOVA.     

            The result of this research found that 1) the Instructional Leadership Behavior 

of Head of Learning Substance in School under the Office of Secondary Education Service 

Area 2 has overall perspective at a high level and when consider each aspect found that 

every aspect has average at a high level too which can distinguish in order from the highest 
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mean of practicing as academic action plan of learning substance and next are teaching and 

learning management, incite to make classroom research and strengthen learning 

atmosphere. 2) the Head of Learning Substance in School who has the duration of tenure 

working in this position with different students’ learning achievement has different in every 

aspect of Instructional Leadership Behavior in statistically significant at .01 level 3) the 

behavior which was  problem for the Head of Learning Substance is lack of promoting and 

inciting teachers  to make classroom research, lack of directing modern and various 

teaching method to the teachers, lack of distributing duty to the teachers in the department 

and lack of encouraging the teachers to produce teaching media, equipment and innovation. 

The proposal for the Head of Learning Substance is to provide the seminar or training 

course to improve knowledge and understand concept how to make classroom research 

properly, guide or demonstrate modern and various teaching method to the teachers. the 

Head of Learning Substance should decentralize duty to the teachers to reduce burden and 

always encourage teachers each learning strands to run up for teaching media, equipment 

and innovation competition respectively. 

*Master Degree Curriculum Student, Educational Management 

**Thesis Advisor 

 

1...ที่มาและความสําคัญของปญหา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545 หมวดท่ี 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 ท่ีไดกําหนดใหสถานศึกษาดําเนินการจัดการ

เรียนรู  ในดานเนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด ฝกทักษะ

กระบวนการคิด เรียนรูจากประสบการณจริง จัดวิธีการเรียนรูแบบผสมผสาน และหลากหลายวิธี

โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล พรอมนี้ตองสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  

ส่ิงแวดลอม ส่ือการเรียน รวมท้ังการนํางานวิจัยมาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู เพ่ือ

พัฒนาผูเรียน ในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา แบงออกเปนกลุมสาระการ

เรียนรูจํานวน 8 กลุมสาระ ดวยภาระงานตางๆเหลานี้ ผูบริหารคนเดียวคงไมสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีไดท้ังหมด จําเปนตองมีครูหรือบุคลากรอื่นมาชวยปฏิบัติหนาท่ี ดังนั้นจึงมีการแตงตั้ง

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูเพ่ือใหการจัดกระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

โรงเรียนจะสามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดนั้น หัวหนากลุมสาระการเรียนรูท่ีเปนผูนําในการ

จัดกระบวนการเรียนรูตองปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและสามารถแสดงออกถึง

พฤติกรรมผูนําทางการเรียนการสอน ตามบทบาทหนาท่ีใหเหมาะสม ท้ังนี้จะสงผลตอขวัญและ

กําลังใจในการทํางานของผูรวมงาน ดังนั้นโรงเรียนท่ีมีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูท่ีมีภาวะผูนํา
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ทางการเรียนการสอนท่ีดี มีภาวะผูนําสูง และมีพฤติกรรมผูนําทางการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม

กับสถานการณยอมสงผลตอการพัฒนาโรงเรียนใหเจริญกาวหนา บรรลุวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายที่ตั้งไว 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จัดการศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 6 และจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2556 พบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Ordinary National Educational Test :O-NET)ระดับช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 6 แสดงใหเห็นวาคะแนนเฉล่ียทุกกลุมสาระการเรียนรูอยูในเกณฑสูงกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ 

แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติงานของกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ดี หัวหนากลุมสาระการเรียนรูเปนผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ วางแผน อํานวยการมอบหมายงาน

ในกํากับใหเปนไปตามวัตถุประสงค ท่ีกําหนดไว และสนับสนุนใหครูผูสอนไดใชความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มความรูตามศักยภาพ มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน มีสวนรวมในการทํางาน ดังนั้นหัวหนากลุมสาระการเรียนรูท่ีมีความเปนผูนําหรือใช

ภาวะผูนําไดอยางเหมาะสมและเปนไปตามบทบาทหนาท่ีของผูนําท่ีดี จะสงผลตอความสําเร็จใน

การดําเนินงานภายในโรงเรียนไดอยางชัดเจนย่ิงข้ึน สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงข้ึน ดังนั้นนาจะมีการศึกษาตรวจสอบความคิดเห็นจากครูผูสอน เพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมผูนํา

ทางการเรียนการสอนของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในดานตางๆ 

 ผูวิจัยในฐานะท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการกลุมสาระการเรียนรูจึงสนใจท่ีจะศึกษา

พฤติกรรมผูนําทางการเรียนการสอนของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู โดยศึกษาและเปรียบเทียบ

พฤติกรรมผูนําทางการเรียนการสอนของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ในโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงและโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา วามีความแตกตางกันหรือไมอยางไร 

ผูวิจัยจึงไดศึกษาและคิดคนงานวิจัยนี้ข้ึน 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูนาํทางการเรียนการสอนของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูใน 

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมผูนําทางการเรียนการสอน ของหัวหนากลุมสาระการ

เรียนรูตามวาระการดํารงตําแหนง กลุมสาระการเรียนรูหลัก และระดับผลสัมฤทธิ์ ในโรงเรียน 

สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

3. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําทางการเรียนการสอน

ของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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3. สมมติฐานการวิจยั 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเอตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เอต 2 ที่มีวาระการด ารงต าแหน่ง ปฏบัิติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้  และปฏบัิติงานในโรงเรียนที่

นักเรียนมรีะดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกนั มีพฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอนแตกต่างกนั 
 

4. ระเบยีบวิธีการวิจยั 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ใช้อ้อมูลเชิงปริมาณ

และคุณภาพ ประชากรในการศึกษา คือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ 

ในโรงเรียนสงักดัส านักงานเอตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเอต 2 จ านวน 5,631 คน กลุ่มตัวอย่าง 

คือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ในโรงเรียน สังกัดส านักเอตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเอต 2 จ านวน  560 คน ซ่ึงได้มาโดยใช้

การสุ่มแบบหลายอั้นตอน(Multi-stage Random sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็และ

รวบรวมอ้อมูลคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างอ้ึนจากกรอบแนวคิดการวิจัยและหาคุณภาพด้วยวิธี

วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น(Reliability) จากการวิเคราะห์ความถูกต้องอองอ้อค าถามรายอ้อกับ

ผลรวมทั้งหมด (Corrected Item Total Correlation) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือม่ันทั้งฉบับ

เท่ากับ .95 การเกบ็และรวบรวมอ้อมูลจากแบบสอบถามส่งไปทั้งหมด 560 ฉบับ ได้รับกลับคืน

มา 540  ฉบับคิดเป็นร้อยละ 96.42 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์อ้อมูล ได้แก่ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA และ

เปรียบเทยีบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีอองเชฟเฟ่ (Sheffe’s Method) ส าหรับอ้อมูลวิจัยเชิง

คุณภาพน้ันผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือใช้สัมภาษณ์รองผู้อ านวยการกลุ่ม

บริหารวิชาการและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 12 คน  การวิเคราะห์อ้อมูลจากแบบ

สมัภาษณ์ใช้วิธกีารวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis)  
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5. สรุปผลการวิจัย 

    ก. ผลการวิเคราะห์อ้อมูลเชิงปริมาณ ปรากฏดังตารางที่ 1-7 

ตารางที ่1 แสดงจ านวนและร้อยละอองผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามภมูิหลัง (n = 540) 

อ้อมูลอองผู้ตอบแบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1. สถานภาพการปฏบิัติงาน 

1.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  

1.2 คร ู

2. วาระการด ารงต าแหน่ง 

2.1 วาระแรก 

2.2 มากกว่า 1 วาระ 

2.3 ไม่เคยด ารงต าแหน่ง(ครผูู้สอน) 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้  

3.1 วิทยาศาสตร์ 

3.2 คณิตศาสตร์ 

3.3 ภาษาไทย 

3.4 ภาษาต่างประเทศ 

3.5 สงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

540 

132 

408 

540 

48 

84 

408 

540 

108 

107 

109 

109 

107 

100.00 

24.70 

75.60 

100.00 

8.90 

15.50 

75.60 

100.00 

20.00 

19.80 

20.20 

20.20 

19.80 

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนมากที่สุดมีสถานภาพเป็นครู      

(ร้อยละ75.6) ไม่เคยด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  (ร้อยละ75.6) และปฏบัิติงานใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ร้อยละ20.2) 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอองพฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอน

อองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเอตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เอต 2 

จ าแนกเป็นรายด้าน (n = 540) 

พฤตกิรรมด้าน X̄ S.D. ความหมาย อนัดับ 

1. การก าหนดภารกจิทางวิชาการอองกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. การจัดการด้านการเรียนการสอน 

3. การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  

4. การส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน 

4.08 

3.98 

3.87 

3.88 

0.70 

0.68 

0.77 

0.80 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

1 

2 

4 

3 

เฉล่ียรวม 3.97 0.68 มาก  

จากตารางที่ 2 พบว่าพฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ากลุ่มสาระ    

การเรียนรู้ในโรงเรียนสงักดัส านักงานเอตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เอต 2ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.97) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก

โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด เรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านการก าหนดภารกจิทางวิชาการอองกลุ่มสาระ

การเรียนรู้  (ค่าเฉล่ีย 4.08) ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน (ค่าเฉล่ีย 3.98) ด้านการ

ส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน (ค่าเฉล่ีย 3.88) และด้านการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  

(ค่าเฉล่ีย 3.87) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทยีบพฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ในโรงเรียนสงักดัส านักงานเอตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เอต 2  จ าแนกตามวาระการ

ด ารงต าแหน่ง (n = 132) 

พฤตกิรรมด้าน 

วาระแรก 

(n=48) 

มากกว่า1 วาระ 

(n=84) 
p-value 

X̄ S.D. X̄ S.D.  

1.การก าหนดภารกจิทางวชิาการอองกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้ 

4.30 0.73 4.66 0.41 .00 

2. การจัดการด้านการเรียนการสอน 4.30 0.56 4.65 0.41 .00 

3. การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 4.06 0.66 4.54 0.60 .00 

4. การส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน 4.39 0.53 4.57 0.48 .05 

เฉล่ียรวม 4.26 0.57 4.60 0.44 .00 

 

จากตารางที่ 3 พบว่าพฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ที่มีวาระการด ารงต าแหน่งมากกว่าหน่ึงวาระกับพฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอนออง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีวาระการด ารงต าแหน่งหน่ึงวาระ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่าทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01ยกเว้นด้านการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทยีบพฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ในโรงเรียนสงักดัส านักงานเอตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เอต 2 จ าแนกตามกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ (n = 540) 

พฤตกิรรมด้าน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ 

(n=108) 

คณิตศาสตร์ 

(n=107) 

ภาษาไทย 

(n=109) 

ภาษาต่างฯ 

(n=109) 

สงัคมศกึษาฯ 

(n=107) 

X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. 

1. การก าหนดภารกจิทางวิชาการอองกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

3.94 0.66 4.34 0.47 4.35 0.53 3.63 0.90 4.16 0.61 

2. การจัดการด้านการเรียนการสอน 3.93 0.61 4.37 0.51 4.19 0.54 3.68 0.87 3.99 0.56 

3. การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 3.76 0.70 4.19 0.52 4.07 0.63 3.53 1.08 3.78 0.63 

4. การส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน 3.76 0.77 4.08 0.51 4.10 0.74 3.60 1.05 3.85 0.71 

เฉล่ียรวม 3.85 0.62 4.25 0.45 4.18 0.55 3.61 0.92 3.95 0.56 
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ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทยีบความแตกต่างอองพฤติกรรม

ผู้น าทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเอตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เอต 2 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  (n = 540) 

พฤตกิรรมด้าน แหล่งความแปรปรวน d f SS MS F Sig. 

1. การก าหนดภารกิจทางวิชาการอองกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

535 

539 

39.87 

230.82 

270.15 

9.96 

0.43 

23.15 .00 

2. การจัดการด้านการเรียนการสอน ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

535 

539 

29.89 

218.87 

248.77 

7.47 

0.40 

18.26 .00 

3. การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

535 

539 

30.02 

293.97 

324.00 

7.50 

0.54 

13.66 .00 

4. การส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

535 

539 

19.61 

326.49 

346.10 

4.90 

0.61 

8.03 .00 

เฉล่ียรวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

535 

539 

28.55 

223.78 

252.33 

7.13 

0.41 

17.06 .00 

  

จากตารางที่ 5 พบว่าพฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกันมีพฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอน ใน

ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ตารางที่ 6 แสดงผลเปรียบเทยีบพฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเอตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เอต 2 จ าแนกตามระดับ

ผลสมัฤทธิ์อองนักเรียน (n = 540) 

พฤตกิรรมด้าน 

กลุ่มสงู 

(n=269) 

กลุ่มต ่า 

(n=271) 
t p-value 

X̄ S.D. X̄ S.D.   

1. การก าหนดภารกจิทางวิชาการออง 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.29 0.59 3.88 0.75 6.97 .00 

2. การจัดการด้านการเรียนการสอน 4.22 0.57 3.85 0.72 6.52 .00 

3. การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 3.99 0.67 3.74 0.84 3.79 .00 

4. การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 4.01 0.69 3.74 0.87 3.95 .00 

เฉล่ียรวม 4.13 0.56 3.80 0.75 5.64 .00 

 

จากตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทยีบพฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอนอองหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสงักดัส านักงานเอตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เอต 2 จ าแนกตาม

ระดับผลสัมฤทธิ์อองนักเรียน ปรากฏว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่
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นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีพฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอนทุกด้านสูงกว่า

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต ่า อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ตารางที่ 7 แสดงปัญหาและอ้อเสนอแนะพฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนสงักดัส านักงานเอตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เอต 2 

ปัญหา จ านวน อ้อเสนอแนะ จ านวน 

1. การก าหนดภารกิจทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู ้

- อาดการกระจายงานให้กบัครใูนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

92 - หัวหน้ากลุ่มสาระฯควรกระจายงานให้กบัเพ่ือนครใูน

กลุ่มสาระฯเพื่อแบ่งเบาภาระงานอองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

78 

2. การจัดการดา้นการเรียนการสอน 

- อาดการแนะน าวิธกีารสอนที่ทนัสมัยและ

หลากหลายให้กบัคร ู

95 - จัดอบรมวิธกีารสอนแบบใหม่ๆให้กบัครู 80 

3. การเสริมสรา้งบรรยากาศการเรียนรู ้

- อาดการส่งเสริมให้ครผูลิตสื่อ นวัตกรรมและ

วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

85 - ส่งเสริมสนับสนุนครผูู้สอน ประกวดสื่อ นวัตกรรม ที่

ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอองครแูต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

70 

4. การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 

- อาดการส่งเสริมและให้ความรู้กบัครเูรื่อง

กระบวนการท าวิจยัในช้ันเรียน 

107 - จัดให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนา ความรู้  ความเอ้าใจแนว

ปฏบิัติในการท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างถูกต้อง 

78 

 

จากตารางที่ 7 พบว่าปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอนอองหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าความถี่สูงสุดในแต่ละด้าน ได้แก่ 1.อาดการส่งเสริมและให้ความรู้กับ

ครูเร่ืองกระบวนการท าวิจัยในช้ันเรียน 2.อาดการแนะน าวิธีการสอนที่ทันสมัยและหลากหลาย

ให้กบัครู 3.อาดการกระจายงานให้กับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4.อาดการส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ 

นวัตกรรมและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามล าดับ   

อ้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ได้แก่ 1. จัดให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนา ความรู้ ความเอ้าใจแนวปฏบัิติในการท าวิจัยในช้ัน

เรียนอย่างถูกต้อง 2.ให้ค าแนะน าหรือจัดอบรมวิธีการสอนที่ทันสมัยและหลากหลายให้กับครู    

3.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ควรกระจายงานให้กับครูเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระงาน 4.ส่งเสริม

สนับสนุนครูผู้สอนให้ประกวดสื่อ นวัตกรรม ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอองครูแต่ละกลุ่ม

สาระการเรียนรู้  ตามล าดับ 
 

6.การอภิปรายผล 

จากการศึกษาพฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  

พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียอองการปฏิบัติสูงที่สุดคือ การ

ก าหนดภารกิจทางวิชาการอองกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ตระหนักและเหน็ความส าคัญอองการพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้น าทางการเรียนการสอนให้
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เกิดอ้ึนกับตนเอง เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในเร่ืองต่างๆและสามารถน ามาใช้ในการท างานเพ่ือให้

ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เกิดความศรัทธา และยอมรับในความรู้ความสามารถอองหัวหน้าอันจะ

ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการท างานซ่ึงส่งผลให้การด าเนินงานอองกลุ่ม

สาระการเรียนรู้บรรลุตามจุดประสงค์  

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ จ าแนกตามวาระการด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าในภาพรวม

พฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีการปฏิบัติแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่พ่ึงด ารง

ต าแหน่งใหม่อาจจะอาดทกัษะในการบริหารงาน อาดประสบการณ์และความเอ้าใจในการท างาน

ด้านต่างๆและมีการใช้ภาวะผู้น าน้อยกว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ด ารงต าแหน่งมากกว่าหน่ึง

วาระ จึงท าให้พฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีวาระการ

ด ารงต าแหน่งต่างกนั มีการปฏบัิติแตกต่างกนัด้วย  

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าในภาพรวมมีการปฏิบัติแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสภาพอองกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม

แตกต่างกนัจึงท าให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไปด้วย ครูในแต่

ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จึงมีแนวทางในการปฏบัิติงานและด้วยลักษณะอองรายวิชาที่สอนแตกต่าง

กันจึงท าให้พฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการปฏิบัติ

แตกต่างกันด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยออง วรลักษณ์  วุฒิปราณี (2554 : 68) พบว่า ครูที่

ปฏบัิติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกนัมีความคิดเหน็อองครูเกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้น าด้านมุ่ง

งานอองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยภาพรวมแตกต่างกนั  

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ จ าแนกตามระดับผลสัมฤทธิ์ ในภาพรวมและรายด้านพบว่าพฤติกรรมผู้น าทางการเรียน

การสอนอองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีการปฏบัิติแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ สภาพอองโรงเรียนในแต่ละแห่งแตกต่างกันท าให้การบริหารจัดการออง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในแต่ละโรงเรียนย่อมแตกต่างกนัไปด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยออง 

จตุรงค์  ภอูยู่เยน็ (2541) ได้ศึกษาความเป็นผู้น าทางวิชาการอองผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอองนักเรียนที่แตกต่างกันในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน

ประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา สรุปได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออง

นักเรียนสงู มีพฤติกรรมเป็นผู้น าทางวิชาการมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

อองนักเรียนต ่า 
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7. ขอ้เสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยซ่ึงพบว่าพฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเอตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เอต 2 ด้านการเสริมสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้มีการปฏบัิติน้อยที่สดุ ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีอ้อเสนอแนะดังน้ี   

        7.1  อ้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 1. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้น าทางการเรียนการสอนอองหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มากยิ่งอึ้นโดยเฉพาะด้านการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดยจัดอบรม

ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ความเอ้าใจในเร่ืองดังกล่าว เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนอองนักเรียน 

        7.2  อ้อเสนอแนะเชิงปฏบัิติ  

1. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกบัการพัฒนาพฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอนออง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในด้านการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านการส่งเสริมการท า

วิจัยในช้ันเรียนให้มากยิ่งอึ้น  

2. ผู้บริหารควรช้ีให้ครูได้เห็นความส าคัญกับการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 

โดยเฉพาะการท าวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือที่จะน าผลการวิจัยที่ได้มาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการ

สอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน นอกจากน้ียังต้องจัดแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนให้มีมุมความรู้ต่างๆที่

นักเรียนสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ให้นักเรียนได้จัดท าแฟ้มสะสมผลงานอองตนเองและ

ต้องจัดให้มีกิจกรรมสอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพ่ือนซ่ึงจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอองนักเรียนสงูอึ้น 

        7.3  อ้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  

1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอนอองหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้กบัระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนอองนักเรียน 

2. ควรมีการน าประเดน็ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น าทางการเรียนการสอนออง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ส าหรับศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรม

ผู้น าในด้านอื่นๆต่อไป 
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