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รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นำ�ทางวิชาการ
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
THE MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF ACADEMIC LEADERSHIP
BEHAVIORS OF HEADS OF FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT IN SCHOOLS
UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 31
ปาริชาติ วัคคุวัทพงษ์ 1
  สมบูรณ์  ตันยะ 2
  สิทธิศักดิ์  จุลศิริพงษ์ 3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม มี 10 พฤติกรรม 2) ด้านการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการที่พึงประสงค์และที่เป็นอยู่จริงเพื่อ มี 6 พฤติกรรม 3) ด้านการจัดบรรยากาศทางวิชาการมี 11
สร้างรูปแบบและเพือ่ ประเมินรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม พฤติกรรม พฤติกรรมภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการทีเ่ ป็นอยูจ่ ริงของ
ภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการของหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนใน
ต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดย
มัธยมศึกษา เขต 31
ภาพรวมปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า
การดำ�เนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้น อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม
ตอนที่ 1 การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำ�ทางวิชาการที่พึง ภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการของหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษา
ประสงค์ ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำ�ทาง ต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิชาการที่เป็นอยู่จริง ขั้นตอนที่ 3 การสร้างรูปแบบ และ มัธยมศึกษา เขต 31 มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ
ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ วัตถุประสงค์ พฤติกรรมภาวะผู้นำ�ที่จำ�เป็นต้องพัฒนา วิธี
ของรูปแบบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น การพัฒนา แผนการพัฒนา กระบวนการพัฒนา มี 4 ขั้น
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ดังนี้ ขั้นที่ 1 การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำ�ทางวิชาการ
และการใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยง ที่ต้องการพัฒนา ขั้นที่ 2 การเตรียมการพัฒนา ขั้นที่ 3
เบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมภาวะผู้นำ�ทาง การพั ฒ นาพฤติ ก รรมภาวะผู้ นำ � ทางวิ ช าการ ขั้ น ที่ 4
วิชาการทีพ่ งึ ประสงค์ของหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้ ภาษา การประเมินผลการพัฒนา รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม
ต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการของหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษา
มัธยมศึกษา เขต 31 มี 3 ด้าน คือ 1) ด้านหลักสูตรและ ต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย การจัดทำ�หลักสูตร มัธยมศึกษา เขต 31 มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้
สถานศึกษา มี 8 พฤติกรรม การจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก
คำ�สำ�คัญ : รูปแบบการพัฒนา พฤติกรรมภาวะผู้นำ�ทางวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1
2
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ABSTRACT
This research aimed to study both the desirable
and the actual academic leadership behaviors in
order to create the model and to assess the model
of the development of the academic leadership
behaviors of Heads of Foreign Languages Department
in Schools under the Secondary Educational
Service Area Office 31. The research consisted of
4 procedures: 1) studying the desirable academic
leadership behaviors 2) studying the actual academic
leadership behaviors 3) creating the model and 4)
assess the model’s appropriateness and feasibility
using a questionnaire for collecting data and using
content analysis as well as the calculation of mean
and standard deviation for data analysis
Research findings showed that
1. The 3 aspects of the desirable academic
leadership behaviors of Heads of Foreign
Languages Department in Schools under the Secondary
Educational Service Area Office 31 were:1)
Curriculum and learning management which
consisted of 8 behaviors of the creation of school
curricula and 10 behaviors of learning management;
2) 6 behaviors of learning management supervision; 3)
11 behaviors of academic atmosphere management

2. The 3 aspects of the actual academic
leadership behaviors of Heads of Foreign
Languages Department in Schools under the Secondary
Educational Service Area Office 31 were practiced
in a high level when considered both in general
and in each particular aspect.
3. The 6 elements of the model of the
development of the academic leadership behaviors
of Heads of Foreign Languages Department in
Schools under the Secondary Educational Service
Area Office 31 were principles, objectives, the
leadership behaviors which needed development,
development methods, development plans and
development procedures which consisted of 4
steps: studying the academic leadership behaviors
which needed development, preparing for the
development, developing the academic leadership
behaviors and assessing the development results.
4. The model of the development of the
academic leadership behaviors of Heads of Foreign
Languages Department in Schools under the Secondary
Educational Service Area Office 31 was in a high
level in terms of its appropriateness and feasibility.

Keywords : The Model for the Development , Academic Leadership Behaviors,
    Heads of Foreign Languages Department
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บทนํา
การพัฒนาการศึกษาไทยให้ประสบความสำ�เร็จใน
สภาพทีเ่ ป็นยุคไร้พรมแดน ซึง่ เป็นผลมาจากการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีตา่ ง ๆ เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว การติดต่อสือ่ สาร
การคมนาคมขนส่งเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการเจริญ
เติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี
และวัฒนธรรม ส่งผลให้ประชาชนจะต้องมีการพัฒนาปรับ
ให้ทันยุคตามสมัยอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อการปรับใช้กับการ
ดำ�เนินชีวติ ได้อย่างเหมาะสม ดังนัน้ กระทรวงศึกษาธิการของ
ประเทศไทยกำ�หนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 ไว้อย่างชัดเจนในเรือ่ งของ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการพัฒนาคุณภาพครูคณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
(สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551 : 45-55) ซึ่งใน
การพัฒนาสิง่ เหล่านีต้ อ้ งมีการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งโดยอาศัย
เครือ่ งมือทีส่ �ำ คัญสำ�หรับการแสวงหาความรูแ้ ละพัฒนาความ
คิดการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศจึงมีความสำ�คัญและจำ�เป็น
อย่างยิง่ ในชีวติ ประจำ�วัน เนือ่ งจากเป็นเครือ่ งมือสำ�คัญในการ
ติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้การประกอบ
อาชีพ การสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับวัฒนธรรมและวิสยั ทัศน์
ของชุมชนโลก กระทรวงศึกษาธิการจึงตระหนักถึงความ
สำ�คัญและความจำ�เป็นของการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อให้
คนไทยมีความรูส้ ามารถสือ่ สารได้ ตอบสนองความเป็นภาษา
สากลตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 (สำ�นักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา. 2551 : 1) คือ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพและศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราว
และวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก สามารถ
ถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่าง
สร้างสรรค์ ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
มุมมองของสังคมโลกนำ�มาซึง่ มิตรไมตรีและความร่วมมือกับ
ประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามเข้าใจตนเองและ
ผูอ้ นื่ ดีขนึ้ สามารถเรียนรูแ้ ละเข้าใจความแตกต่างของภาษา

และวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม เศรษฐกิจ
การเมือง การปกครอง รวมทัง้ สามารถเข้าถึงองค์ความรูต้ า่ งๆ
ได้ง่ายและกว้างขึ้น มีวิสัยทัศน์ในการดำ�เนินชีวิต สำ�หรับ
ภาษาต่างประเทศทีเ่ ป็นสาระการเรียนรูพ้ นื้ ฐาน ซึง่ กำ�หนดให้
เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ
ส่วนภาษาต่างประเทศอืน่ ๆ เช่น ฝรัง่ เศส เยอรมัน จีน ญีป่ นุ่
อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือ ภาษา
อื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทำ�รายวิชา
และจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสมตามเป้าหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553: 190)
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีร้อยละคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานทุกระดับชัน้ ผลวิเคราะห์ดงั กล่าว สรุปได้วา่
ผลยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ควรหาทางสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาให้มากยิ่งขึ้น (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. ออนไลน์. 2554). โรงเรียน
ในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
พบปัญหาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประ
เทศตํ่ า กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานเช่ น เดี ย วกั น จึ ง ควรหาทาง
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาให้
มากยิ่งขึ้น (สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
31. ออนไลน์. 2554).
จากสภาพของปัญหาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียน
รู้ภาษาต่างประเทศในฐานะผู้นำ�ที่ทำ�หน้าที่และปฏิบัติงาน
โดยตรงในการบริหารงาน ต้องให้ความสำ�คัญถึงการบริหาร
งานวิชาการ ผลของการบริหารงานจะเกิดประสิทธิผลมาก
น้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้นำ�ที่มีความ
เป็นภาวะผูน้ �ำ ทัง้ สิน้ ตามความต้องการของผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ในการจัดการเรียนการสอน หากพฤติกรรมภาวะผู้นำ�ทาง
วิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ยังไม่ได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาอาจส่งผลต่อปัญหาด้าน
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การจัดการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศของโรงเรียนได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นมูล
เหตุของการทำ�วิจยั และยังไม่เคยมีผศู้ กึ ษาเกีย่ วกับพฤติกรรม
ภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการทีพ่ งึ ประสงค์พฤติกรรมภาวะผูน้ �ำ ทาง
วิชาการที่เป็นอยู่จริง เพื่อนำ�มาวิเคราะห์สร้างรูปแบบ และ
ประเมิน ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้รปู แบบการ
พัฒนาพฤติกรรมภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการของหัวหน้ากลุม่ สาระ
การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ผลการวิจยั ทำ�ให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ คือ รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นำ�ทาง
วิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำ�ทางวิชาการที่พึง
ประสงค์ของหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำ�ทางวิชาการที่เป็น
อยู่จริงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31
3. เพือ่ สร้างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผูน้ �ำ ทาง
วิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31
4. เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมภาวะ
ผู้นำ�ทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบการพั ฒ นาพฤติ ก รรมภาวะ
ผู้นำ�ทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
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ประเทศ โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 แบ่งการศึกษาวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน โดย
แต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาพฤติกรรมภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการ
ที่พึงประสงค์ แหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ รวม 8 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ประเด็น ในการสัมภาษณ์ คือ พฤติกรรมภาวะผู้นำ�ทาง
วิชาการทีพ่ งึ ประสงค์ของหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษา
ต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย การจัดทำ�หลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน 2) ด้านการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน 3) การจัดบรรยากาศทางวิชาการ การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ขัน้ ตอนที่ 2 การศึกษาพฤติกรรมภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการ
ที่เป็นอยู่จริง ประชากร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จำ�นวน 50 คน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 50 คน และ
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ 50 คน โรงเรียนในสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 31 รวม 100 คน เครื่อง
มือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดับ การวิเคราะห์ขอ้ มูล หาค่าเฉลีย่ ( ),
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม
ภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการของหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษา
ต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 ดำ�เนินการโดยกำ�หนดพฤติกรรมภาวะ
ผู้นำ�ทางวิชาการ 2 - 3 อันดับสุดท้ายของแต่ละด้านจากค่า
เฉลีย่ ระดับปฏิบตั เิ ป็นพฤติกรรมภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการทีอ่ ยู่
ในเกณฑ์ต้องพัฒนา
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นำ�ทาง
วิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

เขต 31 แหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ 15 คน เครื่องมือที่ ; Dessler (2002 : 134-155) ; Millovich และ Boudreau
ใช้ในการวิจยั เป็นแบบประเมินรูปแบบ 1 ฉบับ การวิเคราะห์ (1994 : 494) ; Rogoff (1987 : 16) ; Nadler (1989 :
ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
11-13) ; Brown และ Moberg (1980 : 16-17) ; Getzels
และ Guba (1988 : 173) ซึง่ ในรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการของหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษา
การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม ต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการของหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษา มัธยมศึกษา เขต 31 ประกอบด้วย องค์ประกอบสำ�คัญ 6
ต่างประเทศโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ พฤติกรรมภาวะ
มัธยมศึกษา เขต 31 ซึ่งผู้วิจัยศึกษากรอบแนวคิด ดังนี้
ผูน้ �ำ ทางวิชาการทีจ่ �ำ เป็นต้องพัฒนา วิธกี ารพัฒนา แผนการ
พัฒนา กระบวนการพัฒนา
1. พฤติกรรมภาวะผู้นำ�ทางวิชาการ
ศึกษาโดยการใช้แนวคิดพฤติกรรมภาวะผู้นำ�ทาง
3. การตรวจสอบเพื่อประเมินรูปแบบ
วิชาการของ Glickman, Stephen และ Ross-Gordon
ศึกษาโดยการใช้กรอบแนวคิดของ Eisner (1976 :
(2007 : 47) ; Doyle และ Rice (2002 : 49-52) ; Chell 96-104) ; Madaus, Scriven และ Stufflebeam (1983
(2001 : 9) ; Cheng (2002 : 103-104) ; Krug (1992 : 4-6) : 399-402) : รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ (2548 : 17-18) ซึ่ง
; Heck, Larsen และ Marcoulides (1990 : 95) ; Davis ประกอบด้วย ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ โดยวิจารญาณ
และ Thomas (1989 : 18-39) ; Ubben, Hughes และ ของกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปเกีย่ วกับรูปแบบทีส่ ร้าง
Norris (2001 : 97-99) ; Hallinger และ Murphy (1985 ขึ้นของผู้วิจัย
: 217-247) ; Moomaw (1984 : 22-28) ; Bossert (1988
กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนา
: 330-384) ผู้วิจัยนำ�มาวิเคราะห์งานและบริบทเพื่อให้เกิด พฤติกรรมภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
ความสมบูรณ์และครอบคลุมวัตถุประสงค์และเป้าหมายตาม เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการใกล้เคียงกันมีกิจกรรม การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 แสดงได้ดังนี้
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพฤติกรรมภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน
ในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ได้พฤติกรรมภาวะผู้นำ�ทางวิชาการหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1)
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
การจัดทำ�หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน
2) ด้านการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการจัด
บรรยากาศวิชาการ
2. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นำ�ทาง
วิชาการ
ศึกษาโดยการใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
เกี่ยวกับการสร้างรูปแบบ ดังนี้ Keeves (1988 : 561-565)
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94 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับ
พฤติกรรมภาวะผู้นำ�ทางวิชาการ
พฤติกรรมภาวะผู้นำ�ทาง
วิชาการที่พึงประสงค์
ของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศโรงเรียนใน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31

พฤติกรรมภาวะผู้นำ�ทาง
วิชาการที่เป็นอยู่จริง
ของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศโรงเรียนใน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31

บริบทของโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31

สรุปผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์การวิจัย ทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ เพื่อศึกษา
พฤติกรรมภาวะผูน้ �ำ ทีพ่ งึ ประสงค์ เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมภาวะ
ผู้นำ�ที่เป็นอยู่จริง เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนา และเพื่อ
ประเมินรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการ
ของหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ โรงเรียน
ในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สรุปผล
การวิจัยได้ดังนี้
1. พฤติกรรมภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการทีพ่ งึ ประสงค์ของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนใน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบ
ว่า มีพฤติกรรมภาวะผู้นำ�ทางวิชาการที่พึงประสงค์ 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประกอบ
ด้วย การจัดทำ�หลักสูตรสถานศึกษา มี 8 พฤติกรรม การ
จัดการเรียนการสอน มี 10 พฤติกรรม ด้านการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน มี 6 พฤติกรรม ด้านการจัดบรรยากาศ
ทางวิชาการ มี 11 พฤติกรรม
2. พฤติกรรมภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการทีเ่ ป็นอยูจ่ ริงของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
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วิธีการ
พัฒนาบุคลากร
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม
ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการ
ของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31
1.หลักการ
2.วัตถุประสงค์
3.พฤติกรรมภาวะผูน้ �ำ ทีจ่ �ำ เป็น
  ต้องพัฒนา
4.วิธีการพัฒนา
5.แผนการพัฒนา
6.กระบวนการพัฒนา

การประเมิน

1. ความเหมาะสม
ของรูปแบบ
2. ความเป็นไปได้
ของรูปแบบ

ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยภาพรวมปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน
3. รู ป แบบการพั ฒ นาพฤติ ก รรมภาวะผู้ นำ � ทาง
วิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31 มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์
ของรูปแบบ พฤติกรรมภาวะผู้นำ�ทางวิชาการที่จำ�เป็นต้อง
พัฒนา วิธีการพัฒนา แผนการพัฒนา และกระบวนการ
พัฒนา ในส่วนแผนการพัฒนา มี 3 แผน ดังนี้ แผนที่ 1
แผนการพัฒนาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
แผนที่ 2 แผนการพัฒนาด้านการนิเทศการจัดการเรียน
การสอน แผนที่ 3 แผนการพัฒนาด้านการจัดบรรยากาศ
ทางวิชาการ กระบวนการพัฒนา มี 4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 การ
ศึกษาพฤติกรรมภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการทีต่ อ้ งการพัฒนา ขัน้ ที่
2 การเตรียมการพัฒนา ขั้นที่ 3 การพัฒนาพฤติกรรมภาวะ
ผู้นำ�ทางวิชาการ ขั้นที่ 4 การประเมินผลการพัฒนา

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นาทางวิชาการของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31

10

หลักการ
วัตถุประสงค์
พฤติกรรมที่จาเป็นต้องพัฒนา
วิธีการพัฒนา
แผนการพัฒนา
กระบวนการพัฒนา
ขั้นที่ 1 การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นาทางวิชาการที่ต้องการพัฒนา
กาหนดพฤติกรรมภาวะผู้นาทางวิชาการที่ต้องการพัฒนา
ขั้นที่ 2 การเตรียมการพัฒนา เตรียมความพร้อมให้แก่ผรู้ ับการพัฒนา
1. ความรู้ความเข้าใจถึงความจาเป็นที่ต้องการพัฒนา
2. แนวทางการพัฒนา กระบวนการพัฒนากิจกรรมและวิธีการพัฒนา

ขั้นที่ 3 การพัฒนา การพัฒนาพฤติกรรมภาวะผูน้ าทางวิชาการ 3 ด้าน
1. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2. ด้านการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านการจัดบรรยากาศทางวิชาการ

ขัน้ ที่ 1 การศึกษาพฤติ
าทางวิชฒาการที
ขั้นทีก่ 4รรมภาวะผู
การประเมินน้ ผลการพั
นา ต่ อ้ งการพัฒนา
กาหนดพฤติกรรมภาวะผูน้ าทางวิชาการทีต่ อ้ งการพัฒนา

แนวคิดและ

ไม่ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง

สิ้นสุดการพัฒนา
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95

96 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
4. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการ
ของหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ โรงเรียน
ในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมาก
อภิปรายผล
จากการวิจยั เรือ่ งรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมภาวะ
ผู้นำ�ทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. พฤติกรรมภาวะผู้นำ�ทางวิชาการที่พึงประสงค์
ของหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ โรงเรียน
ในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
มี 3 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
การจัดทำ�หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน
2) ด้านการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการจัด
บรรยากาศทางวิชาการ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Krug (1992 : 4-6) กล่าวว่า พฤติกรรมภาวะ
ผู้นำ�ทางวิชาการที่มีประสิทธิผล 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
กำ�หนดพันธกิจ การจัดการหลักสูตรและการสอน การนิเทศ
การสอน การกำ�กับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน การ
ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน
2. พฤติกรรมภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการทีเ่ ป็นอยูจ่ ริงของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนใน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
2.1 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับสำ�นักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2553 : 32 -96) กล่าวว่า ผู้บริหารควรศึกษาหลักสูตรแกน
กลาง เพือ่ ทำ�ความเข้าใจเป้าหมายของชาติเพือ่ เข้าใจแนวทาง
ในการปฏิบตั ใิ ห้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดหลักสูตรทีห่ ลากหลายตามความเหมาะสม
ตามความต้องการของผูเ้ รียนและท้องถิน่ อาจเป็นหลักสูตรที่
สร้างขึน้ ด้วยความร่วมมือของชุมชนของโรงเรียน เปิดโอกาส
ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียร่วมจัดทำ�หลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียน
รูข้ องนักเรียนทีห่ ลากหลาย สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุม่
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สาระการเรียนรู้และสอดคล้องกับหลักสูตรโดยเน้นความรู้
ทักษะและจิตพิสัย และ MacNeill, Cavanah และ Silcox
(2003 : 187) กล่าวว่า พฤติกรรมทางวิชาการ ควรเน้นต่อ
การบริหารหลักสูตรการสอน การประเมินและมาตรฐาน
(Focus on alignment of curriculum instruction,
assessment and standard) ซึ่งความสำ�เร็จทางการเรียน
ของนักเรียน คือ เป้าหมายหลัก ผู้บริหารต้องใส่ใจในเรื่อง
หลักสูตรการสอนและการประเมินมาตรฐานอย่างจริงจัง
2.2 ด้านการนิเทศการจัดการเรียนการสอน โดย
ภาพรวมมีการปฎิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก ซึง่ ผลการวิจยั ดังกล่าว
สอดคล้องกับ วิไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ (2548 : 4) กล่าวว่า การ
นิเทศเป็นการกระตุ้นให้เกิดผลสำ�เร็จโดยผ่านตัวกลางหรือ
บุคคลอื่น เช่น ครู หรือ ผู้บริหาร เป็นกระบวนการนิเทศ
และความร่ ว มมื อ ระหว่ า งผู้ นิ เ ทศกั บ ผู้ รั บ การนิ เ ทศเพื่ อ
ประสิทธิภาพอันสูงสุดในการเรียนของนักเรียน นอกจากนี้
วัชรา เล่าเรียนดี (2550 : 3) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาที่
เป็นความพยายามของบุคลากรทางการศึกษา ทีจ่ ดั กิจกรรม
และให้บริการกับผู้บริหารและครูในทางตรงและทางอ้อมที่
จะปรับปรุงการเรียนการสอนของครู เพื่อเน้นประสิทธิผล
ในการเรียนการสอนของนักเรียน
2.3  ด้านการจัดบรรยากาศทางวิชาการ โดยภาพ
รวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก การจัดบรรยากาศทาง
วิชาการควรทำ�ให้เกิดแรงจูงใจในการทำ�งานและการเรียนรูใ้ ห้
แก่ครูและนักเรียน ซึ่งผลของการวิจัย สอดคล้องกับ วิโรจน์
สารรัตนะ (2544 : 151–152) กล่าวว่า พฤติกรรมทีผ่ บู้ ริหาร
แสดงการคิดค้นวิธที จี่ ะหาสิง่ จูงใจในการทำ�งานและการเรียน
รูใ้ ห้แก่ครูและนักเรียน มีการกำ�หนดเกณฑ์การให้รางวัลการ
ชมเชย เพื่อให้ครูและนักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการ
ทำ�งานและการเรียนรูเ้ ป็นการจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียน
รู้ นอกจากนี้แนวคิดของ ทองหล่อ เดชไทย (2544 : 47-48)
แสดงความคิดเห็นว่าบทบาทผู้นำ�จะมีความสำ�คัญกับการ
บริหารจัดการที่สามารถประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
รวมทั้งเป็นตัวกลางการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นที่สภาพ
แวดล้อมภายในคาดการณ์การพัฒนาของโลกภายนอกและ
ประเมินผลกระทบ
3. การสร้างรูปแบบของการพัฒนาพฤติกรรมภาวะ

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ผู้นำ�ทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 31 มี 6 ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์
พฤติกรรมจำ�เป็นต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา แผนการพัฒนา
และ กระบวนการพัฒนา ซึ่งกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำ� 
ทั้ง 4 ขั้นตอน จัดลำ�ดับความสำ�คัญ วิเคราะห์งาน เป็นขั้น
ตอน ทำ�ให้ทราบว่า มีความจำ�เป็นต้องได้เข้าสู่กระบวนการ
พัฒนามากน้อยเพียงใด ดังกล่าว สอดคล้องกับ Flippo (1984
: 114) กล่าวว่า การวิเคราะห์งานเป็นกระบวนการศึกษา
และรวบรวมข้อมูลการปฏิบตั งิ าน อะไร ทำ�อย่างไร เพือ่ อะไร
แนวคิดของ Casteller และ Young (2000 : 183 – 195)
กล่าวถึง รูปแบบของกระบวนการพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 1
การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาในส่วนทีข่ าด ระยะ
ที่ 2 การออกแบบวางแผนการพัฒนาโดยจะให้รายละเอียด
เนือ้ หา วิธกี ารพัฒนาลักษณะโปรแกรมเหมาะกับผูเ้ ข้ารับการ
พัฒนาแบบใด ระยะที่ 3 การดำ�เนินการพัฒนาตามโปรแกรม
โดยการพิจารณาปัจจัยทีใ่ ช้ในการพัฒนาแต่จะออกแบบการ
พัฒนาในแต่ละกิจกรรมทีน่ �ำ ไปใช้ให้มปี ระสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด ระยะที่ 4 การประเมินผลการพัฒนาตามโปรแกรม
เพือ่ นำ�ผลทีไ่ ด้จากการนำ�โปรแกรมไปใช้น�ำ มาปรับปรุงแก้ไข
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะนำ�โปรแกรมการพัฒนามาใช้
ในครั้งต่อไป
4. การประเมินรูปแบบการพัฒนา สำ�หรับพฤติกรรม
ภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการของหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษา
ต่างประเทศโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 โดย ผู้เชี่ยวชาญ 15 คน พบว่า รูปแบบ
ทีส่ ร้างขึน้ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมาก
เนือ่ งจากมีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นขัน้ ตอน โดยยึดหลัก
การของรูปแบบที่เน้นการวิเคราะห์หาความจำ�เป็นในการ
ได้รับการพัฒนา มุ่งให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ ทักษะ
สามารถนำ�มาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารได้
อย่างเหมาะสม วิธกี ารสามารถเลือกวิธกี ารโดยองค์การหรือ
พัฒนาตนเองและมีการประเมินผลการพิจารณาอย่างเป็น
ระบบจึงได้รับการประเมินว่าเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้มาก

ข้อเสนอแนะ
จากข้อมูลทีไ่ ด้ศกึ ษามีขอ้ เสนอแนะสำ�หรับการนำ�ไป
ใช้และการปรับปรุงงานวิจัย เรื่องรูปแบบพฤติกรรมภาวะ
ผู้นำ�ทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 เพื่อให้ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะนำ�ไป
ใช้ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนำ�ไปใช้
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นำ�ทางวิชาการ
ของหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ โรงเรียนใน
สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็น
รูปแบบทีม่ คี วามเหมาะสมและความเป็นไปเชิงเนือ้ หา หลัก
การ แต่ยังไม่มีการนำ�ไปใช้ในการพัฒนาจริง ดังนั้น ควรนำ�
รูปแบบดังกล่าวไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการทำ�วิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research)
วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผูน้ �ำ ทาง
วิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31
ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม
ภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการของหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูอ้ นื่ ๆ
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