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พฤติกรรมผูนําทางการเรียนการสอนของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ธัญทิพย อริยอัครพงษ1
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูนําทางการเรียนการสอนของ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 2)
เปรียบเทียบพฤติกรรมผูนําทางการเรียนการสอนของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนกตามวาระการดํารงตําแหนง กลุม
สาระการเรียนรู และระดับผลสัมฤทธิ์ 3) ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําทางการ
เรียนการสอนของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
กลุมตัวอยาง ไดแก หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรู
5 กลุมสาระการเรียนรูหลัก ไดแก วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
จํานวน 560 คน ซึ่งไดมาโดยใชการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการเก็บและรวบรวม
ขอมูล คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น การวิเคราะหขอมูลใชการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคาทีและการวิเคราะหความแปรปรวน
ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมผูนําทางการเรียนการสอนของหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด เรียงตามลําดับ ไดแก ดานการกําหนดภารกิจทางวิชาการของกลุมสาระการเรียนรู ดานการ
จัดการดานการเรียนการสอน ดานการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน และดานการเสริมสราง
บรรยากาศการเรียนรู ตามลําดับ 2) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูที่มีวาระการดํารงตําแหนง กลุม
สาระการเรียนรูและปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตางกัน มีพฤติกรรม
ผู นํ า ทางการเรี ย นการสอนแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ทุ ก ด า น 3)
พฤติกรรมที่เปนปญหาของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ที่สําคัญไดแก ขาดการสงเสริมและให
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ความรู กั บ ครู เ รื่ อ งกระบวนการทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น ขาดการแนะนํ า วิ ธี ก ารสอนที่ ทั น สมั ย และ
หลากหลายใหกับครู ขาดการกระจายงานใหกับครูในกลุมสาระการเรียนรู และขาดการสงเสริมให
ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมและวัสดุอุปกรณตางๆ ตามลําดับ สวนขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนํา
ทางการเรียนการสอนของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู คือ จัดใหมีการอบรมเพื่อพัฒนา ความรู
ความเขาใจแนวปฏิบัติในการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางถูกตอง ใหคําแนะนําหรือจัดอบรมวิธีการ
สอนที่ทันสมัยและหลากหลายใหกับครู หัวหนากลุมสาระการเรียนรูควรกระจายงานใหกับครูเพื่อ
เปนการแบงเบาภาระงาน และสงเสริมสนับสนุนครูผูสอนใหประกวดสื่อ นวัตกรรม ที่ใชในการ
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 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 ที่ไดกําหนดใหสถานศึกษาดําเนินการจัดการ
เรียนรู ในดานเนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด ฝกทักษะ
กระบวนการคิด เรียนรูจากประสบการณจริง จัดวิธีการเรียนรูแบบผสมผสาน และหลากหลายวิธี
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล พรอมนี้ตองสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดลอม สื่อการเรียน รวมทั้งการนํางานวิจัยมาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู เพื่อ
พัฒนาผูเรียน ในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา แบงออกเปนกลุมสาระการ
เรียนรูจํานวน 8 กลุมสาระ ดวยภาระงานตางๆเหลานี้ ผูบริหารคนเดียวคงไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดทั้งหมด จําเปนตองมีค รูหรือบุคลากรอื่นมาช วยปฏิบัติหนาที่ ดังนั้น จึงมีการแตงตั้ ง
หัว หน า กลุม สาระการเรี ยนรู เพื่ อ ให การจัด กระบวนการเรี ย นการสอนมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น
โรงเรียนจะสามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดนั้น หัวหนากลุมสาระการเรียนรูที่เปนผูนําในการ
จัดกระบวนการเรียนรูตองปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและสามารถแสดงออกถึง
พฤติกรรมผูนําทางการเรียนการสอน ตามบทบาทหนาที่ใหเหมาะสม ทั้งนี้จะสงผลตอขวัญและ
กําลังใจในการทํางานของผูรวมงาน ดังนั้นโรงเรียนที่มีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูที่มีภาวะผูนํา
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ทางการเรียนการสอนที่ดี มีภาวะผูนําสูง และมีพฤติกรรมผูนําทางการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กั บ สถานการณ ย อ มส ง ผลต อ การพั ฒ นาโรงเรี ย นให เ จริ ญ ก า วหน า บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ
เปาหมายที่ตั้งไว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จัดการศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6 และจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2556 พบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Ordinary National Educational Test :O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6 แสดงใหเห็นวาคะแนนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรูอยูในเกณฑสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ
แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติงานของกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดี หัวหนากลุมสาระการเรียนรูเปนผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจ วางแผน อํานวยการมอบหมายงาน
ในกํ า กั บ ให เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนดไว และสนั บ สนุ น ให ค รู ผู ส อนได ใ ช ค วามรู
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งเต็ ม ความรู ต ามศั ก ยภาพ มี ค วามพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงาน มีสวนรวมในการทํางาน ดังนั้นหัวหนากลุมสาระการเรียนรูที่มีความเปนผูนําหรือใช
ภาวะผูนําไดอยางเหมาะสมและเปนไปตามบทบาทหนาที่ของผูนําที่ดี จะสงผลตอความสําเร็จใน
การดําเนินงานภายในโรงเรียนไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ดังนั้นนาจะมีการศึกษาตรวจสอบความคิดเห็นจากครูผูสอน เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมผูนํา
ทางการเรียนการสอนของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในดานตางๆ
ผูวิจัยในฐานะที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการกลุมสาระการเรียนรูจึงสนใจที่จะศึกษา
พฤติกรรมผูนําทางการเรียนการสอนของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู โดยศึกษาและเปรียบเทียบ
พฤติกรรมผูนําทางการเรียนการสอนของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงและโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา วามีความแตกตางกันหรือไมอยางไร
ผูวิจัยจึงไดศึกษาและคิดคนงานวิจัยนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูนาํ ทางการเรียนการสอนของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมผูนําทางการเรียนการสอน ของหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรูตามวาระการดํารงตําแหนง กลุมสาระการเรียนรูหลัก และระดับผลสัมฤทธิ์ ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําทางการเรียนการสอน
ของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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3. สมมติฐานการวิจยั
หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเอตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เอต 2 ที่มีวาระการดารงตาแหน่ง ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และปฏิบัติงานในโรงเรียนที่
นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมผู้นาทางการเรียนการสอนแตกต่างกัน
4. ระเบียบวิธีการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ใช้ อ้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ประชากรในการศึกษา คือ หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผ้ ูสอน 8 กลุ่มสาระ
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเอตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเอต 2 จานวน 5,631 คน กลุ่มตัวอย่าง
คือ หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้แ ละครูผ้ ูสอนในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ 5 กลุ่มสาระหลั ก ได้ แ ก่
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ในโรงเรียน สังกัดสานักเอตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาเอต 2 จานวน 560 คน ซึ่งได้ มาโดยใช้
การสุ่มแบบหลายอั้นตอน(Multi-stage Random sampling) เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บและ
รวบรวมอ้ อมูลคือแบบสอบถามที่ผ้ ูวิจัยสร้ างอึ้นจากกรอบแนวคิดการวิจัยและหาคุณภาพด้ วยวิธี
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น(Reliability) จากการวิเคราะห์ความถูกต้ องอองอ้ อคาถามรายอ้ อกับ
ผลรวมทั้งหมด (Corrected Item Total Correlation) ได้ ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .95 การเก็บและรวบรวมอ้ อมูลจากแบบสอบถามส่งไปทั้งหมด 560 ฉบับ ได้ รับกลับคืน
มา 540 ฉบับคิดเป็ นร้ อยละ 96.42 สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์อ้อมูล ได้ แก่ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA และ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยใช้ วิธีอองเชฟเฟ่ (Sheffe’s Method) สาหรับอ้ อมูลวิจัยเชิง
คุณภาพนั้นผู้วิจัยได้ สร้ างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ างเพื่อใช้ สัมภาษณ์รองผู้อานวยการกลุ่ม
บริหารวิชาการและครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวน 12 คน การวิเคราะห์อ้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์ใช้ วิธกี ารวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
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5. สรุปผลการวิจัย
ก. ผลการวิเคราะห์อ้อมูลเชิงปริมาณ ปรากฏดังตารางที่ 1-7
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้ อยละอองผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามภูมิหลัง (n = 540)
อ้ อมูลอองผู้ตอบแบสอบถาม

1.

สถานภาพการปฏิบัติงาน
1.1 หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 ครู

2.

วาระการดารงตาแหน่ง
2.1 วาระแรก
2.2 มากกว่า 1 วาระ
2.3 ไม่เคยดารงตาแหน่ง(ครูผ้ ูสอน)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
3.1 วิทยาศาสตร์
3.2 คณิตศาสตร์
3.3 ภาษาไทย
3.4 ภาษาต่างประเทศ
3.5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.

จานวน
540
132
408
540
48
84
408
540
108
107
109
109
107

ร้ อยละ
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 พบว่ าผู้ ตอบแบบสอบถามจานวนมากที่สุดมีสถานภาพเป็ นครู
(ร้ อยละ75.6) ไม่เคยดารงตาแหน่งหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (ร้ อยละ75.6) และปฏิบัติงานใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ร้ อยละ20.2)
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอองพฤติกรรมผู้นาทางการเรียนการสอน
อองหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเอตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เอต 2
จาแนกเป็ นรายด้ าน (n = 540)
1.
2.
3.
4.

พฤติกรรมด้ าน
การกาหนดภารกิจทางวิชาการอองกลุ่มสาระการเรียนรู้
การจัดการด้ านการเรียนการสอน
การเสริมสร้ างบรรยากาศการเรียนรู้
การส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน
เฉลี่ยรวม

Xˉ
4.08
3.98
3.87
3.88
3.97

S.D.
0.70
0.68
0.77
0.80
0.68

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
1
2
4
3

จากตารางที่ 2 พบว่าพฤติกรรมผู้นาทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเอตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เอต 2ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.97) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าทุกด้ านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
โดยด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เรียงตามลาดับ ได้ แก่ ด้ านการกาหนดภารกิจทางวิชาการอองกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.08) ด้ านการจัดการด้ านการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย 3.98) ด้ านการ
ส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน (ค่าเฉลี่ย 3.88) และด้ านการเสริมสร้ างบรรยากาศการเรียนรู้
(ค่าเฉลี่ย 3.87) ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้นาทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเอตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เอต 2 จาแนกตามวาระการ
ดารงตาแหน่ง (n = 132)
พฤติกรรมด้ าน
1.การกาหนดภารกิจทางวิชาการอองกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
2. การจัดการด้ านการเรียนการสอน
3. การเสริมสร้ างบรรยากาศการเรียนรู้
4. การส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน
เฉลี่ยรวม

วาระแรก
(n=48)
S.D.
Xˉ
4.30
0.73

มากกว่า1 วาระ
(n=84)
S.D.
Xˉ
4.66
0.41

4.30
4.06
4.39
4.26

4.65
4.54
4.57
4.60

0.56
0.66
0.53
0.57

0.41
0.60
0.48
0.44

p-value

.00
.00
.00
.05
.00

จากตารางที่ 3 พบว่าพฤติกรรมผู้นาทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ท่มี ีวาระการดารงตาแหน่งมากกว่ าหนึ่งวาระกับพฤติกรรมผู้นาทางการเรี ยนการสอนออง
หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ท่มี ีวาระการดารงตาแหน่ งหนึ่งวาระ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นั ยสาคั ญทางสถิติท่ีร ะดับ .01 เมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ านปรากฏว่ า ทุกด้ า นแตกต่างกัน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01ยกเว้ นด้ านการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้นาทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเอตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เอต 2 จาแนกตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้(n = 540)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างฯ สังคมศึกษาฯ
พฤติกรรมด้ าน
(n=108)
(n=107)
(n=109)
(n=109)
(n=107)
Xˉ
S.D. Xˉ
S.D. Xˉ
S.D. Xˉ
S.D.
Xˉ
S.D.
1. การกาหนดภารกิจทางวิชาการอองกลุ่ม 3.94 0.66 4.34 0.47 4.35 0.53 3.63 0.90 4.16 0.61
สาระการเรียนรู้
2. การจัดการด้ านการเรียนการสอน
3.93 0.61 4.37 0.51 4.19 0.54 3.68 0.87 3.99 0.56
3. การเสริมสร้ างบรรยากาศการเรียนรู้
3.76 0.70 4.19 0.52 4.07 0.63 3.53 1.08 3.78 0.63
4. การส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน
3.76 0.77 4.08 0.51 4.10 0.74 3.60 1.05 3.85 0.71
เฉลี่ยรวม
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 แสดงผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างอองพฤติกรรม
ผู้นาทางการเรี ยนการสอนอองหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเอตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เอต 2 จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (n = 540)
พฤติกรรมด้ าน
1. การกาหนดภารกิจ ทางวิช าการอองกลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้
2. การจัดการด้ านการเรียนการสอน

3. การเสริมสร้ างบรรยากาศการเรียนรู้

4. การส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน

เฉลี่ยรวม

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
4
535
539
4
535
539
4
535
539
4
535
539
4
535
539

SS
39.87
230.82
270.15
29.89
218.87
248.77
30.02
293.97
324.00
19.61
326.49
346.10
28.55
223.78
252.33

MS
9.96
0.43

F
23.15

Sig.
.00

7.47
0.40

18.26

.00

7.50
0.54

13.66

.00

4.90
0.61

8.03

.00

7.13
0.41

17.06

.00

จากตารางที่ 5 พบว่าพฤติกรรมผู้นาทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ ท่ีป ฏิบั ติงานในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ต่า งกัน มี พ ฤติ ก รรมผู้ น าทางการเรี ยนการสอน ใน
ภาพรวมและรายด้ านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
ตารางที่ 6 แสดงผลเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้นาทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ ในโรงเรี ย นสัง กั ดส านั ก งานเอตพื้ นที่ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เอต 2 จ าแนกตามระดั บ
ผลสัมฤทธิ์อองนักเรียน (n = 540)
พฤติกรรมด้ าน
1. การกาหนดภารกิจทางวิชาการออง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
2. การจัดการด้ านการเรียนการสอน
3. การเสริมสร้ างบรรยากาศการเรียนรู้
4. การส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน
เฉลี่ยรวม

กลุ่มสูง
(n=269)
S.D.
Xˉ
4.29 0.59

กลุ่มต่า
(n=271)
S.D.
Xˉ
3.88 0.75

t

p-value

6.97

.00

4.22
3.99
4.01
4.13

3.85
3.74
3.74
3.80

6.52
3.79
3.95
5.64

.00
.00
.00
.00

0.57
0.67
0.69
0.56

0.72
0.84
0.87
0.75

จากตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้นาทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเอตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เอต 2 จาแนกตาม
ระดับผลสัมฤทธิ์อองนักเรียน ปรากฏว่ า หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรี ยนที่
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นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีพฤติกรรมผู้นาทางการเรียนการสอนทุกด้ านสูงกว่า
หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มโรงเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
ตารางที่ 7 แสดงปั ญหาและอ้ อเสนอแนะพฤติกรรมผู้นาทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเอตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เอต 2
ปัญหา
จานวน
1. การกาหนดภารกิจทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
- อาดการกระจายงานให้ กบั ครูในกลุ่มสาระ
92
การเรียนรู้
2. การจัดการด้านการเรียนการสอน
- อาดการแนะนาวิธกี ารสอนที่ทนั สมัยและ
95
หลากหลายให้ กบั ครู
3. การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู ้
- อาดการส่งเสริมให้ ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมและ
85
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
4. การส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน
- อาดการส่งเสริมและให้ ความรู้กบั ครูเรื่อง
กระบวนการทาวิจยั ในชั้นเรียน

107

อ้ อเสนอแนะ

จานวน

- หัวหน้ ากลุ่มสาระฯควรกระจายงานให้ กบั เพื่อนครูใน
กลุ่มสาระฯเพื่อแบ่งเบาภาระงานอองหัวหน้ ากลุ่มสาระฯ

78

- จัดอบรมวิธกี ารสอนแบบใหม่ๆให้ กบั ครู

80

- ส่งเสริมสนับสนุนครูผ้ สู อน ประกวดสื่อ นวัตกรรม ที่
ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนอองครูแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

70

- จัดให้ มีการอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ ความเอ้ าใจแนว
ปฏิบัติในการทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างถูกต้ อง
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จากตารางที่ 7 พบว่าปั ญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นาทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ า
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ท่มี ีค่าความถี่สูงสุดในแต่ละด้ าน ได้ แก่ 1.อาดการส่งเสริมและให้ ความรู้กับ
ครูเรื่ องกระบวนการทาวิจัยในชั้นเรียน 2.อาดการแนะนาวิ ธีการสอนที่ทันสมัยและหลากหลาย
ให้ กบั ครู 3.อาดการกระจายงานให้ กับครูในกลุ่มสาระการเรีย นรู้ 4.อาดการส่งเสริมให้ ครูผลิตสื่อ
นวัตกรรมและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามลาดับ
อ้ อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นาทางการเรี ยนการสอนอองหัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ได้ แก่ 1. จัดให้ มีการอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ ความเอ้ าใจแนวปฏิบัติในการทาวิจัยในชั้น
เรี ยนอย่างถูกต้ อง 2.ให้ คาแนะนาหรื อจัดอบรมวิ ธีการสอนที่ทันสมัยและหลากหลายให้ กับครู
3.หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ควรกระจายงานให้ กับครู เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระงาน 4.ส่งเสริม
สนับสนุ นครูผ้ ูสอนให้ ประกวดสื่อ นวัตกรรม ที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนอองครูแต่ละกลุ่ ม
สาระการเรียนรู้ ตามลาดับ
6.การอภิปรายผล
จากการศึกษาพฤติกรรมผู้นาทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้ านที่มีค่าเฉลี่ยอองการปฏิบัติสูงที่สุดคือ การ
กาหนดภารกิจทางวิชาการอองกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะหัวหน้ า กลุ่ มสาระการ
เรียนรู้ตระหนักและเห็นความสาคัญอองการพัฒนาตนเองให้ มีภาวะผู้นาทางการเรียนการสอนให้
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เกิดอึ้นกับตนเอง เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผ้ ูอ่ นื ในเรื่องต่างๆและสามารถนามาใช้ ในการทางานเพื่อให้
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เกิดความศรัทธา และยอมรับในความรู้ความสามารถอองหั วหน้ าอันจะ
ก่อให้ เกิดความรัก ความสามัคคี ร่ วมมือร่วมใจในการทางานซึ่งส่งผลให้ การดาเนินงานอองกลุ่ม
สาระการเรียนรู้บรรลุตามจุดประสงค์
ผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมผู้นาทางการเรี ยนการสอนอองหัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ จ าแนกตามวาระการดารงต าแหน่ งหั วหน้ า กลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ พบว่ า ในภาพรวม
พฤติกรรมผู้นาทางการเรี ยนการสอนอองหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้มีการปฏิบัติแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ท่พี ่ึ งดารง
ตาแหน่งใหม่อาจจะอาดทักษะในการบริหารงาน อาดประสบการณ์และความเอ้ าใจในการทางาน
ด้ านต่างๆและมีการใช้ ภาวะผู้นาน้ อยกว่าหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ดี ารงตาแหน่งมากกว่าหนึ่ง
วาระ จึงทาให้ พฤติกรรมผู้นาทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ที่มีวาระการ
ดารงตาแหน่งต่างกัน มีการปฏิบัติแตกต่างกันด้ วย
ผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมผู้นาทางการเรี ยนการสอนอองหัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ จ าแนกตามกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ พบว่ า ในภาพรวมมี ก ารปฏิบั ติ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะสภาพอองกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ในแต่ละกลุ่ ม
แตกต่างกันจึงทาให้ หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไปด้ วย ครูในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จึงมีแนวทางในการปฏิบัติงานและด้ วยลักษณะอองรายวิชาที่สอนแตกต่าง
กันจึงทาให้ พฤติกรรมผู้นาทางการเรี ยนการสอนอองหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการปฏิบัติ
แตกต่างกันด้ วย ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจั ยออง วรลักษณ์ วุฒิปราณี (2554 : 68) พบว่ า ครูท่ี
ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกันมีความคิดเห็นอองครูเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นาด้ านมุ่ง
งานอองหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้โดยภาพรวมแตกต่างกัน
ผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมผู้นาทางการเรี ยนการสอนอองหัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จาแนกตามระดับผลสัมฤทธิ์ ในภาพรวมและรายด้ านพบว่าพฤติกรรมผู้นาทางการเรียน
การสอนอองหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีการปฏิบัติแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
.01 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ สภาพอองโรงเรียนในแต่ละแห่งแตกต่างกันทาให้ การบริหารจัดการออง
หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละโรงเรียนย่อมแตกต่างกันไปด้ วย ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยออง
จตุรงค์ ภูอยู่เย็น (2541) ได้ ศึกษาความเป็ นผู้นาทางวิชาการอองผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอองนักเรี ยนที่แตกต่างกันในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
ประถมศึ กษาจังหวั ดนครราชสีมา สรุ ปได้ ว่า ผู้ บริ หารโรงเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนออง
นักเรียนสูง มีพฤติกรรมเป็ นผู้นาทางวิชาการมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อองนักเรียนต่า
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7. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยซึ่งพบว่า พฤติกรรมผู้นาทางการเรี ยนการสอนอองหัวหน้ ากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเอตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เอต 2 ด้ านการเสริ มสร้ าง
บรรยากาศการเรียนรู้มีการปฏิบัติน้อยที่สดุ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีอ้อเสนอแนะดังนี้
7.1 อ้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผู้บริหารควรให้ ความสาคัญกับการพัฒนาผู้นาทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ มากยิ่งอึ้นโดยเฉพาะด้ านการเสริมสร้ างบรรยากาศการเรียนรู้โดยจัดอบรม
ให้ หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ความเอ้ าใจในเรื่องดังกล่าว เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอองนักเรียน
7.2 อ้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ผู้บริหารควรให้ ความสาคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมผู้นาทางการเรียนการสอนออง
หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้ านการเสริมสร้ างบรรยากาศการเรียนรู้ และด้ านการส่งเสริมการทา
วิจัยในชั้นเรียนให้ มากยิ่งอึ้น
2. ผู้ บ ริ ห ารควรชี้ ให้ ครู ไ ด้ เ ห็น ความส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาตนเองในด้ า นต่ า งๆ
โดยเฉพาะการทาวิ จัยในชั้นเรี ยน เพื่ อที่จะนาผลการวิจัยที่ได้ มาปรั บปรุงกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนให้ เหมาะสมกับผู้เรี ยน นอกจากนี้ยังต้ องจัดแหล่งเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนให้ มีมุมความรู้ต่างๆที่
นักเรียนสามารถหาความรู้ ได้ ด้วยตนเอง ให้ นักเรี ยนได้ จัดทาแฟ้ มสะสมผลงานอองตนเองและ
ต้ องจั ดให้ มีกิจกรรมสอนซ่ อมเสริ มสาหรั บนักเรี ยนที่เรี ยนไม่ ทันเพื่ อนซึ่งจะส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอองนักเรียนสูงอึ้น
7.3 อ้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นาทางการเรียนการสอนอองหัวหน้ า
กลุ่มสาระการเรียนรู้กบั ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอองนักเรียน
2. ควรมีการน าประเด็นที่ศึก ษาเกี่ยวกับพฤติ กรรมผู้ นาทางการเรี ยนการสอนออง
หัวหน้ ากลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ไปใช้ ประโยชน์ สาหรั บศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพั ฒนาพฤติกรรม
ผู้นาในด้ านอื่นๆต่อไป
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