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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มคีวามมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

โรงเรียน 2) การเปรียบเทียบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้

และประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน จ าแนกตามสถานภาพการ

ด ารงต าแหนง่ ประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียน 3) ศกึษาความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กับประสิทธิผลการ

ท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีน 4) ศกึษาอ านาจพยากรณ์ของภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ในโรงเรียน และ 5) แนวทางพัฒนาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ

ครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ปีการศึกษา 2561 

จ านวน 414 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) มีคา่ความเชื่อมั่นของ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เท่ากับ 0.95 และประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เท่ากับ 0.94 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ คา่เฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (F-test) ชนิด One-Way ANOVA  
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การวิเคราะหค์่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) และ

การวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธีวเิคราะห์ 

Stepwise 

 ผลการวิจัยพบว่า  

  1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และ

ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยรวม อยู่ในระดับมาก  

  2. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ าแนกตาม

สถานภาพการด ารงต าแหน่ง โดยรวม แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จ าแนกตามประสบการณ์การท างานต่างกัน และจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวม 

และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และประสิทธิผลการท างาน

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง โดยรวม  

ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความพึงพอใจของครู และด้านการมสี่วน

ร่วมในการด าเนินงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 

ตามล าดับ จ าแนกตามที่มีประสบการณก์ารท างานต่างกัน และจ าแนกตามขนาดของ

โรงเรียน โดยรวม และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  3. ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระ

การเรียนรูก้ับประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

  4. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านที่มี

อ านาจพยากรณ์ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นโรงเรยีน ได้แก่  

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ดา้นการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล  

ด้านการสร้างบารมี และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  

  5. การวิจัยครั้งนี ้ผูว้ิจัยได้เสนอแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้

ในโรงเรยีน ไว้ 4 ด้าน คอื ด้านการสร้างบารมี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ

กระตุน้ทางปัญญา และด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล  
 

ค าส าคัญ: ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  

 ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to (1) examine transformational 

leadership of heads of learning department and work effectiveness of learning 

departments in schools; 2) compare transformational leadership of heads of learning 

department and work effectiveness of learning departments; 3) discover the 

relationship between transformational leadership of heads of learning department and 

work effectiveness of learning departments; 4) explore the predictive power of 

transformational leadership of heads of learning department affecting work 

effectiveness of learning departments in schools; and 5) establish the guidelines for 

developing transformational leadership of heads of learning departments affecting work 

effectiveness of learning department in schools. The samples were school 

administrators, heads of learning department and teachers working under the Office of 

Secondary Educational Service Area 23, yielding a total of 414, in the 2018 academic 

year. The research instrument was a rating scale questionnaire with the confidence 

values of transformational leadership of heads of learning department at 0.95 and 

work effectiveness of learning departments in schools at 0.94. Statistics for data 

analysis were percentage, mean, standard deviation, F - test (One – Way ANOVA), 

Pearson’s Product Moment Correlation, and Stepwise Multiple Regression Analysis. 
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 The findings were as follows: 

   1. Transformational leadership of heads of learning department and 

work effectiveness of learning departments in schools as a whole were at a high level. 

   2. The transformational leadership of heads of learning department 

with different position as a whole was statistically significant different at the .05 level. 

In terms of different work experience and school sizes, the participants reported that 

the transformational leadership of heads of learning department as a whole and each 

aspect was statistically significant different at the .01 level, whereas the work 

effectiveness of learning departments in schools, classified by participants with 

different positions, as a whole was not different. When considered in each aspect, 

teacher satisfaction aspect and workplace participation aspect were statistically 

significantly different at the .05 level and the .01 level respectively. Referring to the 

opinions of participants with different work experience and school sizes as a whole and 

for each aspect showed a statistically significant difference at the level of .01.  

  3. The relationship between transformational leadership of heads of 

learning department and work effectiveness of learning departments showed a positive 

relationship at a statistically significant difference of .01 level. 

  4. The four found aspects of transformational leadership of heads of 

learning department affecting work effectiveness of learning departments which had 

the predictive power were Intellectual Stimulation, Individualized Consideration, 

Charisma, and Inspiration Motivation. 

  5. The proposed guidelines for transformational leadership of heads of 

learning department affecting work effectiveness of learning departments involved four 

aspects: Charisma, Inspiration Motivation, Intellectual Stimulation, and Individualized 

Consideration. 

 

Keywords: Transformational Leadership, Heads of Learning Department,  

 Work Effectiveness of Learning Department 
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