
 บทที่ 1 

บทน า 

ภูมิหลัง 

  ในโลกหลังยุคใหม่ (Post-modernization) ทุกประเทศต่างพยายามสร้าง

กระบวนทัศนก์ารพัฒนาภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ มติิของสังคม                         

สิ่งที่ปรากฏออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด คอื จะท าอย่าไรหรอืมีวธิีการใดที่จะท าให้

สภาพการณ์ของประเทศตนเอง “มีความเป็นเลิศ” ในทุก ๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมอืง

การปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ดา้นสังคม รวมทั้งด้านการศกึษาด้วย เพราะการศกึษาจัด

การศกึษาในยุคนีม้ีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ความสลับซับซ้อนของสังคมมีมากขึ้น

ตามล าดับองค์ความรู้/ข้อความรูต้่างถูก “ผลติ” ขึน้มาใหม ่หรือบางครั้งก็น าความรู้เดิมมา

ผลติซ้ า  บนฐานของการเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตามถือได้ว่ามี “การตอ่ยอด”                   

ในความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาในองค์ความรู้ข้อความรูน้ั้น ๆ ให้ดียิ่งขึน้ (ธงชัย สมบูรณ์, 2558, 

หนา้ 1) 

 การบริหารการศกึษาในสถานศกึษามีความส าคัญต่อการศกึษาของชุมชน      

ซึง่การบริหารจะมีประสิทธิผลเพียงใด ขึน้อยู่กับผูบ้ริหารสถานศกึษา เนื่องจากมีความ 

ใกล้ชิดกับคณะครู และชุมชนมากทีสุ่ด ผูบ้ริหารสถานศึกษาจงึมบีทบาทส าคัญมากในการ 

เปลีย่นแปลงพัฒนาสถานศึกษาเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จซึงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะผูบ้ริหาร 

ต้องเผชิญกับการตอ่ต้านของบุคลากรทางการศกึษาไม่มากกน้อย ดังนั้น สิ่งส าคัญ                  

ทีผู่บ้ริหารจะต้องระลึกไว้เสมอ คอื การใชค้วามอดทนในการแก้ปัญหา และการสร้าง  

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกิดในการท างาน (ชัยเสฎฐ  พรหมศรี, 2550, หนา้ 41 - 48)  

ดังนัน้ ในการบริหารสถานศึกษาให้มปีระสิทธิภาพนั้นผู้บริหารสถานศกึษาจ าเป็นต้อง

แสวงหาและพัฒนารูปแบบการบริหารที่เหมาะสมกับสถานศกึษาท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งการกระจายอ านาจในการบริหารก็มีความจ าเป็น อาทิ เชน่ 

รองผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในสถานศึกษาให้

เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ใหม้ีความรู้ความสามารถในการสอน รวมทั้งสนับสนุนการ

บริหารเชิงวิชาการปัจจุบันด้วยเช่นกัน  
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 จากกรอบแนวทางการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) 

เน้นการจัดการศกึษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ การปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ 

มิใช่เพียงจุดใดจุดหนึ่งที่แยกจากกัน เนน้การพัฒนาคุณภาพคน และพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการสู่ระดับสากล กระทรวงศึกษาธิการจึงมุง่เน้นปฏิรูปการศกึษา 

และการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบใน 4 ประเด็นหลัก คอื พัฒนาคนไทยยุคใหม ่โดยปรับ 

กระบวนทัศนก์ารเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนา 

คุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาสถานศกึษาและแหล่งเรียนรู้ใหม ่และพัฒนาคุณภาพการบริหาร 

จัดการใหม่ โดยปรับระบบบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพใหเ้กิดความคล่องตัวเพื่อเพิ่ม 

โอกาสทางการศกึษา และส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการบริหารจัดการศกึษา (ส านักงาน 

เลขาธิการสภาการศกึษา, 2553, หนา้ 1 - 10) เรื่องการปฏิรูปการศกึษา ดังนั้น 

สถานศกึษาต้องท าหน้าที่หลักเพื่อเป็นผู้น าและรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งผูท้ี่มสี่วน

ส าคัญ ก็คือ ผู้บริหารสถานศกึษา รองผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่ม

สาระเรียนรู้ลงมาตามล าดับ 

 โรงเรียนเป็นหนว่ยปฏิบัติการที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

สู่ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม การบริหารจัดการในโรงเรยีนจึงต้องมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสทิธิผล การบริหารจ าเป็นต้องมีบูรณาการทฤษฎีในการบริหารการศกึษามา 

ประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสม รวมทั้งการสร้างสรรค์รูปแบบวิธีการขึ้นมาใหม่ใหส้อดคล้องกับ 

สภาพและบริบทของโรงเรียน เพื่อใหโ้รงเรียนสามารถยกระดับคุณภาพการศกึษา 

อย่างแท้จริง การบริหารที่ดีจงึจะเป็นจักรที่ส าคัญที่สุด ในการก าหนดทิศทางการท างาน 

จงึตอ้งมีความเป็นผูน้ า (ยงยุทธ เกษสาคร, 2551, หนา้ 52) ได้กล่าวว่า องค์กรจะประสบ

ความส าเร็จหรือล้มเหลวในการด าเนินการงาน ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดก็คือผู้น า ถ้าองค์กรใด

ได้ผู้น าที่มปีระสิทธิภาพก็จะสามารถสั่งการตลอดจนท ากิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรให้ลุล่วง

ไปได้ดว้ยดีผู้น าเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจะปฏิบัติตนดุจตัวจักรส าคัญในการ

ประสานบทบาทของผูใ้ต้บังคับบัญชาให้มกีารร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ความสามารถ โดยแสดงพฤติกรรมออกมาในสองลักษณะควบคู่กัน คือ ลักษณะที่ค านึงถึง

งานเป็นหลักส าคัญและลักษณะที่ค านึงถึงคนหรอืผูป้ฏิบัติงานเป็นส าคัญ แต่หากผู้น าเป็น

คนดี มีความรู ้มีจริยธรรม และมีความสามารถสูงแล้ว งานย่อมด าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ สู่จุดมุง่หมายที่วางไว้ทุกประการ จากสังคมปัจจุบันที่มีสภาพแวดล้อมและ

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้มกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและมีความซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจน
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มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นท าให้ผู้น าต้องกระตุ้นและผลักดันโดยใช้ภาวะผูน้ าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงใหเ้กิดขึ้นกับองค์กร ซึ่งภาวะผูน้ าที่ว่านี ้คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

(Transformational leadership) (ธีระ รุญเจริญ, 2550, หนา้ 4) โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมไปสู่ความคิดสร้างสรรค์แบบใหม่ความคิดที่ออกนอกกรอบหรอืกฎเกณฑ์เดิม 

เพื่อประยุกต์งานใหเ้กิดความก้าวหน้า เกิดความสมดุล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิโรจน ์

สารรัตนะ (2555, หนา้ 76 - 77) ที่ระบุว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ที่จูงใจใหบุ้คคลอื่น

ปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าความคาดหวังตามปกติ มุ่งไปที่ภารกิจงานกว้าง ๆ ดว้ยความสนใจที่

เกิดขึ้นภายในตนเอง มุ่งการบรรลุความต้องการในระดับสูง โดยมีองคป์ระกอบดังนี้ ด้าน

การสรา้งบารมี (Charisma) คือความสามารถของผูน้ าที่จะสามารถสร้างความภาคภูมใิจ 

ความศรัทธา และการยอมรับจากผูอ้ื่น ด้านการยอมรับคุณค่าในตัวบุคคล (Individualized 

consideration) คือความพยายามจะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้อื่น ใส่ในความต้องการของ

แตล่ะบุคคล และปฏิบัติต่อผูอ้ื่นอย่างมนุษย์ที่มคีุณค่า และด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

(Intellectual Stimulation) คือการเสนอแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้อื่นได้คิดทบทวนในสิ่งที่ท า 

อยู่เดิม กระตุ้นใหส้มองปัญหาจากหลากแง่มุมและกระตุ้นใหค้ิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

สอดคล้องกับบริบทของการศกึษาจากเอกสารและงานวิจัยหลายชิน้พบว่าภาวะผูน้ าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาจะประกอบด้วย การเป็นผู้สร้างแรงดลใจ การเป็น  

ผูม้ีบารมี การเป็นผูก้ระตุ้นใหใ้ช้สตปิัญญา และการเป็นผูส้ร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็น

รายบุคคล  

   ทั้งนีก้ารขยายตัวขององคกรที่มากขึ้น ปริมาณงานตาง ๆ ของโรงเรียนก็เพิ่ม

มากขึ้นภาระงานของผูบริหารสถานศกึษามีมากขึ้น ทั้งในดานการบริหารงบประมาณ   

การบริหารงานบุคคล การบริหารวิชาการ และการบริหารทั่วไปและยังตองท าการประสาน

สัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสถานศกึษา ซึ่งท าใหการบริหาร

จัดการสถานศกึษามีความสลับซับซอนมากขึ้น โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการที่ตอง

ด าเนนิการพัฒนานักเรียนใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 4 แนวการจัดการศกึษา มาตรา 24  

ในวงเล็บที่ 1 - 5 ที่ไดก าหนดใหสถานศกึษาด าเนนิการการจัดการเรียนรูในดานเนื้อหา

สาระ และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด  ฝกทักษะกระบวนการคิด  

เรียนรูจากประสบการณจริง จัดวิธีการเรยีนรูแบบผสมผสานและหลากหลายวิธีโดย

ค านงึถึงความแตกตางระหวางบุคคลพรอมนี้ตองสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ        
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สิ่งแวดลอม สื่อการเรียน รวมทั้งการน างานวิจัยมาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู

เพื่อพัฒนาผเูรียน ในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนของสถานศกึษาแบงออกเปน        

กลุมสาระการเรียนรู จ านวน 8 กลุม คอื กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการ

เรียนรู คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา้ 33 - 38) ซึ่งทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

จ าเป็นต้องมีหัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้หนึ่งคนเพื่อท าหน้าที่ประสานการท างานจากฝ่าย

ผูบ้ริหารสถานศกึษากับครู รวมถึงการบริหารจัดการภายในกลุ่มสาระการเรียนรูด้้านการ

จัดการเรยีนการสอนและอื่น ๆ อีกหลายประการ 

  หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ จงึนับได้ว่าเป็นบุคคลส าคัญอีกคนหนึ่งในการ

ด าเนนิการต่าง ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพราะเป็นผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ วางแผน 

อ านวยการ และมอบหมายงานในก ากับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และในยุค 

สมัยที่กระแสการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้จงึต้อง

สร้างภาวะผูน้ าที่เข้มแข็งเป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มคีวามเป็นผู้น าหรือใช้ภาวะผูน้ าการ

เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามบทบาทหนา้ที่ของผูน้ าที่ดจีะส่งผลต่อ

ความส าเร็จในการด าเนินงานภายในโรงเรยีนได้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับทัศนะของ

Manasse ที่กล่าวว่า  ถ้าต้องการใหอ้งค์การมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผูน้ า

จ าเป็นต้องมีความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพที่ควรเป็นไปในอนาคต

ขององค์การ โดยเริ่มต้นจากการที่ผูน้ าต้องมีวสิัยทัศน์ส่วนตัวก่อน จากนั้นจึงหล่อหลอม

กลายมาเป็นวิสัยทัศนร์่วม กับสมาชิกภายในองค์การและทั้งผูน้ าและสมาชิกในองค์กร

ร่วมกันสื่อสารวิสัยทัศนข์ององค์การ พร้อมทั้งมีการมอบอ านาจ แก่ผูป้ฏิบัติให้เป็นจริง 

(ด ารงค์ ศรีอร่าม, 2553, หนา้ 53 - 54) 

  ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ก็คือความส าเร็จของโรงเรียน

ที่สามารถท าหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ทั้งนี้เกิดจากประสิทธิภาพของผู้บริหารที่

สามารถใช้ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ เพื่อแสดงให้เห็น

ว่ามีความสามารถในการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ซึ่งส่วนหนึ่งความส าเร็จ

นั้นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นับว่าเป็นผู้ที่มบีทบาทส าคัญมากที่จะพาสถานศกึษาให้
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เป็นไปตามจุดมุง่หมายของการศกึษา เนื่องจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถ

ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ในระดับกลุ่มสาระการเรียนรูไ้ด้ทันที เป็นผู้อ านวยความสะดวกและ

ประสานงานกับครูในโรงเรียน อีกทั้งเป็นกลไกส าคัญในการก ากับ ติดตาม และนิเทศการ

ปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีนอย่างใกล้ชิด เป็นผู้ที่มบีทบาทส าคัญยิ่งต่อการด าเนินงานใน

ฐานะที่เป็นหัวหน้าครูและริเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

(เรียม สุขกล่า, 2553, หนา้ 28) ดังนัน้ สิ่งส าคัญทีห่ัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้อง

ระลึกไว้เสมอ คือ การใชค้วามอดทนในการแก้ปัญหาและการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดใีห้เกิด

ในการท างาน ดังนัน้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงาน

ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องการมเีป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน มีสว่นรว่มในการ

ด าเนนิงานร่วมกันอย่างจรงิใจ การตดิต่อสื่อสารกันอย่างเปิด การรับผิดชอบร่วมกัน  

และรวมถึงความไว้วางใจกันในการท างานก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะประสบความส าเร็จได้  

 การด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นโรงเรียน สังกัดส านักเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 โดยมีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ าหน้าที่ในบริหารงาน 

อ านวยความสะดวกและประสานงานของครู จัดให้มกีารนเิทศ การก ากับติดตามการ

ปฏิบัติงานของครู การดูแลการเข้าสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใหค้ าแนะน า  

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดูแลการสอนซ่อมเสริม  

การสอบวัดผลประเมินผล การสอบแก้ตัวให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผลของ

โรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรูพ้ัฒนาตนเอง มีการผลิต

สื่อการสอน และนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน งานอื่น ๆ  

ที่ทางโรงเรียนมอบหมาย ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรูม้ีหน้าที่สง่เสริมให้นักเรียนมี

คุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมให้มีทักษะ ความรู้ 

ความสามารถ ดา้นการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21                        

จัดการเรยีนรู้ให้นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลการทดสอบการศกึษาระดับชาติ

ของกลุ่มสาระหลักอยู่ในระดับดี (ส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23, 2561 หนา้ 

92 - 93) 

 จากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยของนักวิชาการ ถึงภาวะผูน้ าการ

เปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลการท างานของโรงเรียน ท าให้ผู้วจิัยตระหนักถึงภาวะผูน้ าการ

เปลี่ยนแปลงหัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้และความส าคัญของการท างานของกลุ่มสาระ

การเรียนรูท้ี่จะส่งผลต่อการจัดการศึกษาและเป็นแรงบันดาลใจที่จะท าการศกึษาเกี่ยวกับ
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ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้และภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อความมปีระสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้น

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 เพื่อใหไ้ด้ทราบภาวะผูน้ า

การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นไปตามบริบทของการศึกษาวิจัย  

อันจะส่งผลใหเ้กิดประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นโรงเรียน  

และจะน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ตามบทบาทหนา้ที่ของหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู ้เพื่อให้โรงเรียนมีความเจรญิก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 

ค าถามของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดค าถามการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อ

ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน อยู่ในระดับใด 

  2. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อ

ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ และครูผูส้อนในโรงเรียน จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง ประสบการณ์

การท างานแตกต่างกัน ขนาดของโรงเรียน มีความแตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร 

  3. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้กับ

ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ และครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กันหรอืไม่ อย่างไร 

  4. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้มีอ านาจ

พยากรณ์ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอนในโรงเรยีน หรือไม่ อย่างไร 

  5. แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ทีส่่งผลตอ่ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นโรงเรยีน  
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สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ม ี4 ดา้น ได้แก่ ด้านการสร้าง

บารม ีด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการเป็นผู้สร้าง

ความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล 

   5.1 ด้านการสร้างบารม ีแนวทางพัฒนา ได้แก่ 

    หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรกระตุน้ให้ผูร้่วมงานเกิดความทุ่มเท

ในการท างานให้มากขึ้น หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรูค้วรแสดงออกถึงอุดมการณ์                      

ความเช่ือ และค่านิยมทางบวกของตนเองของตนเองให้ชัดเจน  

   5.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ แนวทางพัฒนา ได้แก่ 

    หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรก าหนดมาตรฐานในการท างานให้

เหมาะสม เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ควรให้ความ

ไว้วางแก่ครูในกลุ่มสาระฯ ในการท างานให้บรรลุ 

   5.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา แนวทางพัฒนา ได้แก่ 

    หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรให้ค าแนะน า และแนวทางใหม ่ๆ        

ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ให้แก่ครูในกลุ่มสาระฯ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ควรกระตุน้

ครูในกลุ่มสาระฯ ให้รูส้ึกว่าจะต้องรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ควรกระตุ้นใหค้รูในกลุ่มสาระฯ  เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 

   5.4 ด้านการเป็นผูส้ร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล แนวทาง

พัฒนา ได้แก่ 

    หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรให้ความสนใจแก่ครูในกลุ่มสาระฯ                   

ที่ไม่สามารถร่วมงานกับผูอ้ื่นได้เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูค้วร

มอบหมายงานให้กับครูในกลุ่มสาระฯ ตามความสามารถของแตล่ะบุคคล  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้และประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 โดยมีความมุง่หมายของการวิจัย ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่

ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
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พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน  

  2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรูท้ี่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู ้สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนในโรงเรยีน จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง  

ประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน และขนาดของโรงเรียน  

  3. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้กับประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา   

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน 

  4. เพื่อศกึษาอ านาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน 

  5. เพื่อหาแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระ

การเรียนรูใ้นโรงเรยีนที่สง่ผลต่อประสทิธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 จากการศกึษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ   

ตัวแปรที่ตอ้งการศกึษา ผูว้ิจัยได้ตัง้สมมติฐานในการวิจัย ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อ

ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  2. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อ

ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
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มัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ และครูผูส้อน ในโรงเรียน จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง ประสบการณ์

การท างานแตกต่างกัน และขนาดของโรงเรียน มีความแตกต่างกัน 

  3. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้กับ

ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ และครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กันทางบวก 

  4. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้มีอ านาจ

พยากรณ์ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นโรงเรยีน สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา                 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน อย่างนอ้ย 1 ด้าน 

ความส าคัญของการวจิัย 

 ผลการวิจัยครั้งนีจ้ะเกิดประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. ผลที่ได้จากการวิจัย จะเป็นข้อมูลพืน้ฐานส าหรับผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ น าไปใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานใน

การส่งเสริมและเสริมสร้างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่

ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

  2. เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริหารระดับสูงและผูบ้ริหารสถานศกึษาในการ

ปรับปรุง การส่งเสริมและเสริมสรา้งภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นโรงเรยีน รวมทั้งการ

พิจารณาบุคคลมาท าหน้าที่หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ

สถานศกึษาต่อไป 
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ขอบเขตของการวจิัย 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

  การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการศกึษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน

ดังนี้ 

   1.1 เนือ้หาเกี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ศกึษาตามแนวคิดของสุเทพ พงศศ์รีวัฒน์, (2545, ออนไลน์), กระทรวงศึกษาธิการ 

(2551, หนา้ 10), น้ าผึ้ง ใจจันทร์ (2552, หน้า 71 - 72), สุกันยา ศรสีวัสดิ์ (2554,  

หนา้ 74), วโิรจน์ สารรัตนะ (2555, หนา้ 76 - 77), ถวิล ศรใีจงาม (2558, หนา้ 171), 

กมลพร ศรีประไพ (2560, หนา้ 36 – 38), Bass (1985, p 16), Tosi and others (1990,  

p. 617), Bass and Avolio (1994, pp. 21 - 27) ได้แก่  

    1.1.1 การสรา้งบารมี 

    1.1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ 

    1.1.3 การกระตุน้ทางปัญญา 

    1.1.4 การเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล 

   1.2 เนื้อหาเกี่ยวกับประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ศกึษาตามแนวคิดของสัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551, หนา้ 30), สีนวล สนิดี (2555, หน้า 33), 

จารุวรรณ สะอาดลออ (2556, หนา้ 31), ภัทร แสงเพ็ง และคณะ (2556, หนา้ 59), 

หทัยกานต ์หอระสิทธิ์ (2557, หนา้ 52), กิตติศักดิ์ ปานงาม (2557, หนา้ 72 - 83), 

ปราณี ธรรมนิยม (2558, หนา้ 50), ไพวัล ไชยทองศรี, 2558, (หนา้ 84), วรรัตน ์เทพมะที 

(2558, หนา้ 43 - 47), Mott (1972, p.373), Cameron (1978, pp. 365-306), Smith & 

Purkey (1983, pp. 427 - 452), Bossert  (1988, p. 75), Kreitner (1993, p. 87), Woods 

& Orlik (1994, p. 84), Hoy & Miskel (2005, p. 90) ได้แก่  

    1.2.1 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเป้าหมาย 

    1.2.2 การสื่อสารแบบเปิด 

    1.2.3 ความไว้เนือ้เชื่อใจ 

    1.2.4 การเป็นองค์การแหง่การเรียนรู ้ 

    1.2.5 ความพึงพอใจของครู 
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    1.2.6 การมสี่วนร่วมในการด าเนนิงาน 

    1.2.7 การมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 

 2. ขอบเขตด้านตัวแปร  

  2.1 ตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 4 ตัวแปร ได้แก่  

   2.1.1 การสร้างบารมี 

   2.1.2 การสรา้งแรงบันดาลใจ 

   2.1.3 การกระตุ้นทางปัญญา 

   2.1.4 การเป็นผู้สรา้งความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล 

  2.2 ตัวแปรเกณฑ ์ได้แก่ ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

7 ตัวแปร ได้แก่  

   2.2.1 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเป้าหมาย 

   2.2.2 การสื่อสารแบบเปิด 

   2.2.3 ความไว้เนือ้เชื่อใจ 

   2.2.4 การเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้  

   2.2.5 ความพึงพอใจของครู 

   2.2.6 การมสี่วนรว่มในการด าเนนิงาน 

   2.2.7 การมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 

 3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  3.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย 

   ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหนา้กลุ่มสาระ

การเรียนรู ้และครูผูส้อนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 2,285 คน จ าแนกเป็น ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา จ านวน 97 คนและหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 360 คน ครูผู้สอน

จ านวน 1,828 คน 

  3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหนา้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23     
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ปีการศึกษา 2561 จ านวน 414 คน จาก 45 โรงเรียน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง

ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน 

บุญชม ศรสีะอาด, 2553 หนา้ 44 - 47) ผูว้ิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วธิีการสุ่มแบบ

หลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) โดยการเลือกโรงเรยีนแบบโควตา  

(Quota Sampling) ร้อยละ 50 การเลือกผู้บริหารสถานศกึษาใช้วธิีการเลือกแบบเจาะจง 

คัดเลือกหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้วธิีการเลือกแบบเจาะจง การคัดเลือกครูใช้วิธีการ

สุ่มอย่างงา่ย รวมทั้งหมด 414 คน แยกเป็น ผู้บริหารสถานศกึษา จ านวน 46 คน หัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 184 คน และครูผูส้อน จ านวน 184 คน 

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องถึงภาวะผูน้ าการ

เปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ประกอบด้วย 1) ตัวแปรด้านภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู ้ 

ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยของสุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2545, ออนไลน์), 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา้ 10), น้ าผึ้ง ใจจันทร์ (2552, หน้า 71 - 72),  

สุกันยา ศรสีวัสดิ์ (2554, หน้า 74), วโิรจน์ สารรัตนะ (2555, หนา้ 76 - 77),  

ถวิล ศรใีจงาม (2558, หนา้ 171), กมลพร ศรีประไพ (2560, หนา้ 36 – 38), Bass (1985,  

p. 16), Tosi and others (1990, p. 617), Bass and Avolio (1994, pp. 21 - 27) ได้แก่  

1.1) การสร้างบารมี 1.2) การสร้างแรงบันดาลใจ 1.3) การกระตุ้นทางปัญญา 1.4) การเป็น

ผูส้ร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล และ 2) ตัวแปรด้านประสิทธิผลการท างาน

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยสัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551, 

หนา้ 30), สีนวล สนิดี (2555, หนา้ 33), จารุวรรณ สะอาดลออ (2556, หนา้ 31),  

ภัทร แสงเพ็ง และคณะ (2556, หนา้ 59), หทัยกานต ์หอระสิทธิ์ (2557, หนา้ 52),  

กิตติศักดิ์ ปานงาม (2557, หนา้ 72 - 83), ปราณี ธรรมนยิม (2558, หนา้ 50),  

ไพวัล ไชยทองศรี (2558, หนา้ 84), วรรัตน ์เทพมะที (2558, หนา้ 43 - 47), Mott (1972, 

p. 373), Cameron (1978, pp. 365 - 306), Smith & Purkey (1983, pp. 427 - 452), 

Bossert (1988, p. 75), Kreitner (1993, p. 87), Woods & Orlik (1994, p. 84), Hoy & 

Miskel (2005, p. 90) ได้แก่ 1) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเป้าหมาย 2) การสื่อสาร

แบบเปิด 3) ความไว้เนือ้เชื่อใจ 4) ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 5) ความพึงพอใจของ

ครู 6) การมสี่วนรว่มในการด าเนนิงาน 7) การมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม   

ได้กรอบแนวคิดของการวิจัยในระเบียบวิธีวิจัยเชงิสหสัมพันธ์ ดังภาพประกอบ 1 ดังนี้ 
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              ตัวแปรตาม 

  

      ตัวแปรอสิระ 

 

        

      

      

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. การสร้างบารมี  

2. การสร้างแรงบันดาลใจ  

3. การกระตุ้นทางปัญญา  

4. การเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็น

รายบุคคล 
 

1. สถานภาพการด ารงต าแหนง่ 

   1.1 ผู้บริหารสถานศกึษา 

   1.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   1.3 ครูผู้สอน  

2. ประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน 

   2.1 นอ้ยกว่า 10 ปี 

   2.2 10 - 20 ปี 

   2.3 มากกวา่ 20 ปี 

3. ขนาดของโรงเรียน 

   3.1 ขนาดเล็ก 

   3.2 ขนาดกลาง 

   3.3 ขนาดใหญ/่ใหญ่พิเศษ 

 

ประสิทธิผลการท างาน 

ของกลุม่สาระการเรียนรู้ 

1. ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของเป้าหมาย 

2. การสื่อสารแบบเปิด 

3. ความไวเ้นื้อเชื่อใจ 

4. การเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้  

5. ความพงึพอใจของครู 

6. การมสี่วนร่วมในการด าเนนิงาน 

7. การมปีฏสิัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 

 

แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผล

การท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา  

เขต 23 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพื่อให้งานวิจัยมีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ จึงได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) หมายถึง              

ระดับความคิดเห็น ทัศนคติ วธิีการตา่ง ๆ ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจะต้องปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน

และผู้ตาม มากกว่าการก าหนดให้มกีารแลกเปลี่ยน หรอืข้อตกลง มีการปฏิบัติในวิถีทาง  

ที่จะน าไปสู่การบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น โดยการปฏิบัติในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง

หรอืมากกว่า ที่เกี่ยวกับการสรา้งบารม ีการสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา 

และการเป็นผูส้ร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามรายบุคคล 

   1.1 การสร้างบารม ีหมายถึง การกระตุ้นให้ผูร้่วมงานเกิดความทุ่มเท 

ในการท างานให้มากขึ้น การแสดงออกถึงอุดมการณ์ ความเชื่อ และค่านิยมทางบวกของ

ตนเองให้ชัดเจน มีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในแต่ละสถานการณ์ การแสดงศักยภาพ

ของตนเองให้ผูร้่วมงานได้เห็นถึงความรู้ความสามารถในการท างาน รวมถึงการควบคุม

อารมณข์องตนเองได้เป็นอย่างดี 

   1.2 การสรา้งแรงบันดาลใจ หมายถึง การก าหนดมาตรฐานในการ

ท างานให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน การให้ความไว้วางแก่ครูในกลุ่ม

สาระฯ ในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ การให้การสนับสนุนผู้รว่มงานใหไ้ด้รับ

ความส าเร็จจากการท างานอย่างตัง้ใจ การสรา้งความกระตอืรอืร้นในการท างานแก่

ผูร้่วมงานเพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร่วมทั้งการชี้น าให้ครูในกลุ่มสาระฯ    

เห็นถึงผลของการท างานที่ได้รับเมื่อท างานส าเร็จ 

   1.3 การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง การให้ค าแนะน า และแนวทาง 

ใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใหแ้ก่ครูในกลุ่มสาระฯ การกระตุ้นครูในกลุ่มสาระฯ               

ให้รูส้ึกว่าจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ  ใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 

การเปิดโอกาสใหม้ีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกิดการพัฒนาตนเองโดยมกีาร                

จัดการศึกษา อบรมสัมมนา ฯลฯ   

   1.4 การเป็นผูส้ร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล หมายถึง               

การให้ความสนใจแก่ครูในกลุ่มสาระฯ ที่ไม่สามารถร่วมงานกับผูอ้ื่นได้เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ 

การมอบหมายงานให้ตามความสามารถของแต่ละบุคคล มีการส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระ

ได้มกีารพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล และการประเมินผล

การท างานตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
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  2. ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง การร่วมกัน

ท างานของบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหบ้รรลุผลความส าเร็จในด้านความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันของเป้าหมาย การสื่อสารแบบเปิด ความไว้เนือ้เชื่อใจ การเป็นองค์กร

แหง่การเรียนรู้ ความพึงพอใจของครู การมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน  การมปีฏิสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 

   2.1 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเป้าหมาย หมายถึง การมีสว่นร่วม

ในการก าหนดเป้าหมายในการท างานรว่มกัน การรับรู้เป้าหมายในการท างาน เข้าใจใน

เป้าหมายในการท างาน ยอมรับเป้าหมายในการท างาน การร่วมแรงร่วมใจในการท างาน

เพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน    

   2.2 การสื่อสารแบบเปิด หมายถึง การพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในการ

ท างาน มีการปรึกษาหารือกัน มีการตดิต่อประสานงานกันในการท างานเป็นอย่างดี                  

ใช้วธิีการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ มกีารแจ้งข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงาน

อย่างหลากหลายในการท างาน 

   2.3 ความไว้เนือ้เชื่อใจ หมายถึง ความเชื่อใจในการท างานรว่มกัน 

ไม่ดูถูกซึ่งกันและกัน ยอมรับในความสามารถของกันและกัน แบ่งงานกันท าตามความรู้

ความสามารถ เช่ือม่ันในการท างานของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

   2.4 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มสาระฯ มีสื่อการเรียน

การสอนที่หลากหลายและจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน ส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ มีบุคลากรที่เรยีนรู้อย่าง

ต่อเนื่องในเรื่องของวิธีการและเทคนิคที่จะเรียนรูไ้ปด้วยกัน การปฏิรูปการเรียนรูอ้ย่าง

ต่อเนื่อง โดยน าสิ่งที่โรงเรียนสนับสนุนด้านการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนา น าเทคโนโลยีที่

ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรูข้องผูเ้รียน การร่วมกันท ากิจกรรมการเป็นชุมชนแหง่

การเรียนรูเ้พื่อพัฒนาด้านวิชาชีพ    

   2.5 ความพึงพอใจของครู หมายถึง ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับงานที่รับผดิชอบและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนรว่มงาน มเีจตคติ และความรู้สึกใน

ทางบวกต่องานที่ปฏิบัติหรือกิจกรรมที่กระท า มคีวามกระตอืรอืร้น มุ่งมั่นในการท างาน 

ท าให้การท างานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีขวัญและ

ก าลังใจในการท างาน ได้รับสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการท างาน 
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   2.6 การมสี่วนรว่มในการด าเนินงาน หมายถึง การวางแผนในการท างาน

ร่วมกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ

ท างาน ท างานอย่างเต็มความสามารถ มีการปรับปรุงพัฒนาการท างานรว่มกันอย่าง

ต่อเนื่อง    

   2.7 การมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ 

ที่ดตี่อกันในการท างาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกันในการท างาน ร่วมกันระดมสมอง

เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการ ไม่แสดงความเบื่อหน่ายในการท างาน มอีิสระในการ

แสดงความคิดเห็นและมีความสุขในการท างาน 

  3. สถานภาพการด ารงต าแหนง่ หมายถึง สถานภาพการด ารงต าแหน่งของ

ผูต้อบแบบสอบถามที่ด ารงต าแหน่งเป็นบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

   3.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษา หมายถึง ผูท้ี่อยู่ในต าแหนง่บริหารโรงเรียน

ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรยีน รองผู้อ านวยการโรงเรียน รวมทั้งรักษาการในต าแหน่ง

ดังกล่าวในโรงเรียน 

   3.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง ผูท้ี่เป็นหัวหน้าบุคลากรในแต่

ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23       

ซึ่งประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร์ สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา ศลิปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ 

   3.3 ครูผูส้อน หมายถึง บุคลากรครูที่ท าหน้าที่ในการสอนนักเรียนใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา                       

เขต 23 

  4. ประสบการณ์การท างาน หมายถึง ระยะเวลาที่ทั้งผู้บริหารสถานศกึษา 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหนง่ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอนจนถึงปัจจุบันแบ่งเป็น 

   4.1 น้อยกว่า 10 ปี หมายถึง ผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้และครูได้ปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศกึษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ตั้งแต ่1 วัน จนถึง 9 ปี 11 เดือน 29 วัน 
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   4.2 10 - 20 ปี หมายถึง ผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้และครูได้ปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศกึษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ระหว่าง 10 ปี จนถึง 20 ปี 

   4.3 มากกว่า 20 ปี หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้และครูได้ปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศกึษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ตั้งแต ่20 ปี 1 วัน ขึ้นไป  

  5. ขนาดโรงเรยีน หมายถึง ขนาดขององค์กรที่เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตัง้ขึ้น

โดย ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศกึษาธิการ                           

ส ากัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ 

   5.1 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนระหว่าง 

1 - 499 คน  

   5.2 โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนระหว่าง 

500 – 1,499 คน 

   5.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ หมายถึง โรงเรียนที่มจี านวนนักเรียน 

1,500 เป็นต้นไป 

  6. แนวทางพัฒนาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีนสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  หมายถึง การที่ผู้วจิัยน าเอาตัวแปรของ

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 เลือกด้านที่มอี านาจพยากรณ์ประสิทธิผลการท างาน

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน มาร่างเป็นแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ าการ

เปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23                 

แล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 คน พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นผู้วิจัยน าผลที่ได้

ไปวิเคราะหเ์ชิงเนื้อหา เพื่อน าเสนอแนวทางที่เหมาะสมต่อไป 
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