
บทที ่4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

  ผลการวิเคราะหข์้อมูลการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ผู้วจิัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

   1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล 

   2. การวิเคราะหข์้อมูล 

   3. ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

   4. แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู ้สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

   เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูลผูว้ิจัยได้

ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไว้ ดังนี้ 

    ̅  แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย  

   S.D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

   N   แทน  กลุ่มตัวอย่าง  

   F   แทน  ค่าที่ใชใ้นการพิจารณาแบบ (F-test) 

   f       แทน   ค่าความถี่ 

   df   แทน  ค่าองศาแหง่ความเป็นอิสระ (degree of freedom)  

   SS  แทน  ผลรวมของก าลังสองของค่าเบี่ยงเบน (sum of square)  

   MS  แทน  ค่าเฉลี่ยของผลบวกก าลังสองของคะแนน  (mean square)  

   α   แทน  การมรีะดับค่านัยส าคัญทางสถิติ 

   *   แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

   **  แทน  ความมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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   X   แทน  ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   X1  แทน การสร้างบารมี      

   X2   แทน การสรา้งแรงบันดาลใจ  

   X3   แทน การกระตุน้ทางปัญญา  

   X4   แทน การเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล 

   Y  แทน  ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   Y1   แทน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเป้าหมาย 

   Y2   แทน การสื่อสารแบบเปิด 

   Y3   แทน ความไว้เนือ้เชื่อใจ 

   Y4   แทน การเป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู้  

   Y5   แทน ความพึงพอใจของครู 

   Y6   แทน การมสี่วนรว่มในการด าเนินงาน 

   Y7   แทน การมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 

   t   แทน  ค่าของการแจกแจงใน t-distribution  

   R   แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบเพียร์สัน 

   R2   แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ  

   B   แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ในรูป

คะแนนดิบ  

   β   แทน  ค่ามาตรฐานสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ 

   S.E.b แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนคะแนนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ของ

ตัวแปรพยากรณ์  

   S.E.est แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจ านวน 414 ฉบับ ใน 

23 โรงเรียน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมามาและมีความสมบูรณ์

จ านวน 414 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้นตรวจให้คะแนนตามเกณฑก์ารให้คะแนนที่

ก าหนดไว้ แล้วด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล และแปรความหมาย ผลการวิเคราะห์แบ่ง

ออกเป็น 4 ตอนตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
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  ตอนที่ 1 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

   1. การวิเคราะหส์ถานภาพการด ารงต าแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม 

   2. การวิเคราะห์ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู ้

   3. การวิเคราะห์ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้น

โรงเรียน 

   4. การเปรียบเทียบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู ้สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน ในโรงเรียน จ าแนกตาม

สถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ประสบการณก์ารท างานต่างกัน และขนาดของโรงเรียน 

   5. การเปรียบเทียบประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน ในโรงเรียน จ าแนกตาม

สถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ประสบการณก์ารท างานต่างกัน และขนาดของโรงเรียน 

   6. การศกึษาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการ

เปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้กับประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการ

เรียนรูใ้นโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้และครูผู้สอน 

   7. ค่าอ านาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรูท้ี่สง่ผลตอ่ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน 

  ตอนที่ 2 แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระ

การเรียนรูใ้นโรงเรยีนที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที่ 1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่

ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรยีนรู้ในโรงเรยีน                           

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 

  1. การวเิคราะหส์ถานภาพการด ารงต าแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม     

ตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง  ประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ดังตาราง 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 และ 12 
ตาราง 1 ตาราง 2 ตาราง 3 ตาราง 4 

ตาราง 5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ 

 หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระ 

 การเรียนรูใ้นโรงเรยีน  สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 

 

สถานภาพการด ารงต าแหน่งของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่าง (N = 414) 

N ร้อยละ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา 46 11.1 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 184 44.4 

ครูผูส้อน 184 44.4 

รวม 414 100.0 

 

 จากตาราง 5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง    

ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศกึษา จ านวน 46 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.1 หัวหนา้กลุ่มสาระ

การเรียนรู ้จ านวน 184 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.4 และครูผูส้อน จ านวน 184 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 44.4 
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ตาราง 6  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ 

  หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระ 

  การเรียนรูใ้นโรงเรยีน ประสบการณท์ างานต่างกัน 

 

ประสบการณท์ างานต่างกัน 
กลุ่มตัวอย่าง (N = 414) 

N ร้อยละ 

น้อยกว่า 10 ป ี 44 10.6 

10 - 20 ปี 184 44.4 

มากกว่า 20 ปี 186 44.9 

รวม 414 100.0 

 

 จากตาราง 6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประสบการณ์การท างานต่างกันน้อย

กว่า 10 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.6 ที่มปีระสบการณท์ างานระหว่าง 10 - 20 ปี 

จ านวน 184 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.4 และประสบการณ์การท างานต่างกันมากกว่า 20 ปี 

จ านวน 186 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.9  

 

ตาราง 7  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระ

การเรียนรูใ้นโรงเรยีน ขนาดของโรงเรียน 

 

ขนาดของโรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง (N = 414) 

N ร้อยละ 

ขนาดเล็ก 144 34.8 

ขนาดกลาง 180 43.5 

ขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 90 21.7 

รวม 414 100.0 

 

 จากตาราง 7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

จ านวน 144 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.8 ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 180 คน 
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คิดเป็นรอ้ยละ 43.5 และที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จ านวน 90 คน   

คิดเป็นรอ้ยละ 21.7  

 2. การวิเคราะห์ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน ในโรงเรียน จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง  

ประสบการณก์ารท างานต่างกัน และขนาดของโรงเรียน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยรวมและรายด้าน 8 - 12 

 

ตาราง 8 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 โดยรวมและรายด้าน 
 

ด้าน 
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าสถิต ิ(N = 414) แปล 

ความหมาย  ̅ S.D. 

1 การสร้างบารมี  4.48 0.40 มาก 

2 การสรา้งแรงบันดาลใจ 4.46 0.46 มาก 

3 การกระตุน้ทางปัญญา 4.45 0.42 มาก 

4 การเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผูต้าม

เป็นรายบุคคล 

4.51 0.42 มากที่สุด 

โดยรวม 4.47 0.40 มาก 

  

 จากตาราง 8 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

( ̅ = 4.47) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการเป็น

ผูส้ร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล ( ̅ = 4.51) และด้านที่มีระดับมาก 

เรียงล าดับข้อจากมากไปหาน้อย คอื ด้านการสร้างบารมี ( ̅ = 4.48) ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ ( ̅ = 4.46) และด้านการกระตุ้นทางปัญญา ( ̅ = 4.45) ตามล าดับ 
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ตาราง 9 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัดส านักงาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ด้านการสร้างบารมี   
 

ข้อ ด้านการสร้างบารมี 

ค่าสถิต ิ(N = 414) 

 ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 การก าหนดเป้าหมายในการท างานที่

ชัดเจน 

4.71 0.57 มากที่สุด 

2 การแสดงศักยภาพของตนเองให้เห็นถึง

ความรูค้วามสามารถในการท างาน 

4.39 0.58 มาก 

3 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดแีก่

ผูร้่วมงาน 

4.52 0.65 มากที่สุด 

4 การควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็น

อย่างดี 

4.48 0.58 มาก 

5 การสามารถแก้ไขปัญหาในแตล่ะ

สถานการณไ์ด้ 

4.50 0.61 มาก 

6 การแสดงออกถึงอุดมการณ์ ความเชื่อ 

และค่านิยมของตนเอง 

4.39 0.62 มาก 

7 การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม

มากกว่าส่วนตน 

4.43 0.70 มาก 

8 การมีความยุติธรรมแก่ครูในกลุ่มสาระฯ 

ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

4.44 0.72 มาก 

โดยรวม 4.48 0.40 มาก 

 

 จากตาราง 9 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ด้านการสร้างบารมี 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.48) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ขอ้อยู่ในระดับมากที่สุดม ี

2 ข้อ คือ การก าหนดเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน ( ̅ = 4.71) และการปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่ผูร้่วมงาน ( ̅ = 4.52) และข้อที่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับข้อจากมากไป
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หาน้อย 3 ล าดับแรก คือ การสามารถแก้ไขปัญหาในแต่ละสถานการณ์ได้ ( ̅ = 4.50) 

การควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี ( ̅ = 4.48) และการมีความยุติธรรมแก่ครูใน

กลุ่มสาระฯ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ( ̅ = 4.44) ตามล าดับ 

 

ตาราง 10 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

 

ข้อ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

ค่าสถิต ิ(N = 414) 

 ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 การก าหนดความคาดหวังในการท างาน 4.46 0.66 มาก 

2 การก าหนดมาตรฐานในการท างาน 4.38 0.62 มาก 

3 การเป็นแบบอย่างที่ดีในการตัง้ใจท างานให้ประสบ

ผลส าเร็จตามที่ก าหนด 

4.41 0.74 มาก 

4 การให้ความไว้วางใจแก่ครูในกลุ่มสาระฯ ในการ

ท างานให้บรรลุเป้าหมาย 

4.39 0.73 มาก 

5 การสร้างความกระตอืรอืร้นในการท างานให้ส าเร็จ

ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

4.41 0.71 มาก 

6 การกระตุน้ใหค้รูในกลุ่มสาระฯ ให้เกิดความทุ่มเท

ในการท างาน 

4.48 0.67 มาก 

7 ชีน้ าให้ครใูนกลุ่มสาระฯ เห็นถึงผลของการท างาน

ที่จะได้รับเมื่อท างานให้ประสบผลส าเร็จ 

4.50 0.64 มาก 

8 การสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระฯ ท างานอย่างเต็ม

ศักยภาพ 

4.50 0.64 มาก 

9 การสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระฯ ได้รับ

ความส าเร็จจากการท างานอย่างตัง้ใจไว้วางใจจาก

เพื่อนรว่มงาน 

4.58 0.60 มากที่สุด 

โดยรวม 4.46 0.46 มาก 
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 จากตาราง 10 พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู ้สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.46) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ขอ้ที่อยู่ในระดับมากที่สุด 

คือ การสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระฯ ได้รับความส าเร็จจากการท างานอย่างตัง้ใจไว้วางใจ

จากเพื่อนรว่มงาน ( ̅ = 4.58) และข้อที่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับข้อจากมากไปหาน้อย  

3 ล าดับแรก คือ ชีน้ าให้ครูในกลุ่มสาระฯ เห็นถึงผลของการท างานที่จะได้รับเมื่อท างานให้

ประสบผลส าเร็จ ( ̅ = 4.50)  การสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระฯ ท างานอย่างเต็มศักยภาพ 

( ̅ = 4.50) การกระตุ้นใหค้รูในกลุ่มสาระฯ ให้เกิดความทุ่มเทในการท างาน  ( ̅= 4.48) 

และการก าหนดความคาดหวังในการท างาน ( ̅= 4.46) ตามล าดับ 
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ตาราง 11 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัดส านักงาน 

 เขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

 

ข้อ ด้านการกระต้นทางปัญญา 

ค่าสถิต ิ(N = 414) 

 ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 การให้ค าแนะน าแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึน้ให้แก่ครูในกลุ่มสาระฯ 

4.68 0.60 มากที่สุด 

2 การเปิดโอกาสให้ครูในกลุ่มสาระฯ มีสว่นร่วมในการ

ก าหนดเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ 

4.39 0.61 มาก 

3 การกระตุน้ครใูนกลุ่มสาระฯให้รูส้ึกว่าจะต้องมกีาร

เปลี่ยนแปลงการท างาน 

4.43 0.68 มาก 

4 การสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระฯ มีการคิด

แก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้น ดว้ยวิธีการใหม่ ๆ 

4.44 0.65 มาก 

5 การกระตุน้ใหค้รูในกลุ่มสาระฯ แสดงความคิดเห็น 

หรอืวิธีการท างานใหม่ ๆ 

4.36 0.72 มาก 

6 การกระตุน้ใหค้รูในกลุ่มสาระฯ มุ่งมั่นที่จะท างานให้

ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

4.40 0.64 มาก 

7 การส่งเสริมใหค้รูในกลุ่มสาระฯ ระบุปัญหาดว้ยการ

ใช้เหตุผลและหลักฐานมากกว่าการคิดเอง 

4.41 0.66 มาก 

8 การสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระฯ ใช้เทคโนโลยี   

เพื่อการเรียนการสอนและการท างาน 

4.46 0.71 มาก 

9 การกระตุน้ใหม้ีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึน้ด้วย

วิธีการที่สร้างสรรค์ 

4.37 0.71 มาก 

10 การกระตุน้ใหค้รูในกลุ่มสาระฯ เกิดความคิด

สร้างสรรค์ในการท างาน 

4.46 0.67 มาก 
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ตาราง 11   (ต่อ) 

 

ข้อ ด้านการกระต้นทางปัญญา 

ค่าสถิต ิ(N = 414) 

 ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

11 

 

การกระตุน้ใหค้รูในกลุ่มสาระฯ เกิดการพัฒนา

ตนเอง โดยการศกึษา อบรม สัมมนา ฯลฯ 

4.45 0.64 มาก 

12 การเปิดโอกาสให้ครูในกลุ่มสาระฯ มีสว่นร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น 

4.51 0.64 
มากที่สุด 

โดยรวม 4.45 0.42 มาก 

 

 จากตาราง 11 พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู ้สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ด้านการกระต้นทางปัญญา 

โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.45) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ขอ้ที่อยู่ในระดับมาก

ที่สุดม ี2 ข้อ คือ การให้ค าแนะน าแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ให้แก่ครูใน

กลุ่มสาระฯ ( ̅ = 4.68) และการเปิดโอกาสให้ครูในกลุ่มสาระฯ มีสว่นร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น ( ̅ = 4.51) และข้อที่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับข้อจากมากไปหาน้อย 3 

ล าดับแรก คือ การกระตุ้นให้ครูในกลุ่มสาระฯ เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน  

( ̅ = 4.46) การสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระฯ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการ

ท างาน ( ̅ = 4.46) และการกระตุ้นใหค้รูในกลุ่มสาระฯ เกิดการพัฒนาตนเอง    

โดยการศกึษา อบรม สัมมนา ฯลฯ ( ̅ = 4.45) ตามล าดับ 
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 ตาราง 12 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัดส านักงาน 

 เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ 

 กับผูต้ามเป็นรายบุคคล 

 

ข้อ 
ด้านการเป็นผูส้ร้างความสัมพันธ์กับผูต้าม 

เป็นรายบุคคล 

ค่าสถิต ิ(N = 414) 

 ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 การมอบหมายงานให้กับครูในกลุ่มสาระฯ  

ตามความสามารถของแต่ละบุคคล 

4.48 0.66 มาก 

2 การสร้างแรงจูงใจให้ครใูนกลุ่มสาระฯ ท างานด้วย

วิธีการท างานที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล 

4.74 0.50 มากที่สุด 

3 การให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชนต์่อความก้าวหน้า

ของครูในกลุ่มสาระฯ 

4.34 0.57 มาก 

4 การรับฟังเรื่องของครูในกลุ่มสาระฯ อย่างตัง้ใจและ

เต็มใจ 

4.55 0.64 มากที่สุด 

5 การให้ค าปรึกษาทั้งเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล 4.53 0.67 มากที่สุด 

6 การปฏิบัติตัวตอ่ครูในกลุ่มสาระฯ โดยค านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านต่าง ๆ เช่น 

ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ค่านิยม และ

ความเช่ือ 

4.55 0.59 มากที่สุด 

7 การส่งเสริมใหค้รูในกลุ่มสาระฯ พัฒนาตนเองอย่าง

สม่ าเสมอ 

4.44 0.66 มาก 

8 การให้ความสนใจแก่ครูในกลุ่มสาระฯ ที่ไม่สามารถ

ร่วมงานกับผูอ้ื่นได้ เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ 

4.49 0.67 มาก 

9 การประเมินผลการท างานตามความสามารถและ

ลักษณะของงาน 

4.55 0.63 มากที่สุด 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

 

ข้อ 
ด้านการเป็นผูส้ร้างความสัมพันธ์กับผูต้าม 

เป็นรายบุคคล 

ค่าสถิต ิ(N = 414) 

 ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

10 การมอบหมายงานให้กับครูในกลุ่มสาระฯ                 

ตามความสามารถของแต่ละบุคคล 

4.52 0.70 มากที่สุด 

11 การสร้างแรงจูงใจให้ครใูนกลุ่มสาระฯ ท างานด้วย

วิธีการท างานที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล 

4.40 0.79 มาก 

โดยรวม 4.51 0.42 มากที่สุด 

  

 จากตาราง 12 พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู ้สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ด้านการเป็นผูส้ร้าง

ความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅= 4.51) เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก เรียงล าดับข้อจากมากไปหา

น้อย คอื การสร้างแรงจูงใจให้ครูในกลุ่มสาระฯ ท างานด้วยวิธีการท างานที่เหมาะสมของ

แตล่ะบุคคล ( ̅= 4.74) การปฏิบัติตัวต่อครูในกลุ่มสาระฯ โดยค านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลในด้านต่าง ๆ เชน่ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ค่านิยม และความ

เชื่อ ( ̅= 4.55) และการประเมินผลการท างานตามความสามารถและลักษณะงาน  

( ̅= 4.55) และการรับฟังเรื่องของครูในกลุ่มสาระฯ อย่างตัง้ใจและเต็มใจ ( ̅= 4.55) 

ตามล าดับ และข้อที่อยู่ในระดับมาก 3 ล าดับแรก เรียงล าดับข้อจากมากไปหาน้อย คอื 

การให้ความสนใจแก่ครูในกลุ่มสาระฯ ที่ไม่สามารถร่วมงานกับผูอ้ื่นได้ เท่าเทียมกับ 

คนอื่น ๆ ( ̅= 4.49) การมอบหมายงานให้กับครูในกลุ่มสาระฯ ตามความสามารถของแต่

ละบุคคล ( ̅= 4.48) และการส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระฯ พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  

( ̅= 4.44) ตามล าดับ 
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 3. การวิเคราะห์ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นโรงเรยีน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 โดยรวมและรายด้าน        

ดังตาราง 13 - 20 

 

ตาราง 13 การวิเคราะห์ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นโรงเรยีน 

 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

 โดยรวมและรายด้าน 

 

ข้อ 
ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

โรงเรียน 

ค่าสถิต ิ(N = 414) 

 ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเป้าหมาย 4.46 0.49 มาก 

2 การสื่อสารแบบเปิด 4.47 0.46 มาก 

3 ความไว้เนือ้เชื่อใจ 4.53 0.45 มากที่สุด 

4 การเป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู้ 4.36 0.47 มาก 

5 ความพึงพอใจของครู 4.47 0.47 มาก 

6 การมสี่วนรว่มในการด าเนินงาน 4.52 0.46 มากที่สุด 

7 การมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 4.43 0.52 มาก 

โดยรวม 4.46 0.42 มาก 

  
 จากตาราง 13 พบว่า ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

( ̅= 4.46) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ดา้นที่อยู่ในระดับมากที่สุดม ี2 ด้าน คอื  

ความไว้เนือ้เชื่อใจ ( ̅= 4.53) และการมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน ( ̅= 4.52)  

และด้านที่อยู่ในระดับมาก 3 ล าดับแรก เรียงล าดับข้อจากมากไปหาน้อย คอื  การสื่อสาร

แบบเปิด ( ̅= 4.47)  ความพึงพอใจของครู ( ̅= 4.47) และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ของเป้าหมาย ( ̅= 4.46) ตามล าดับ     
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ตาราง 14 การวิเคราะห์ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นโรงเรยีน 

 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

 ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเป้าหมาย 

 

ข้อ ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเป้าหมาย 

ค่าสถิต ิ(N = 414) 

 ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีส่วนร่วมในการก าหนด

เป้าหมายในการท างานรว่มกัน 

4.65 0.66 มากที่สุด 

2 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ รับรู้เป้าหมายในการท างาน

ร่วมกัน 

4.25 0.60 มาก 

3 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ เข้าใจในเป้าหมายในการ

ท างานร่วมกัน 

4.47 0.69 มาก 

4 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ ยอมรับเป้าหมายในการ

ท างานร่วมกัน 

4.44 0.70 มาก 

5 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ ร่วมแรงร่วมใจในการท างาน

เพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 

4.48 0.72 มาก 

โดยรวม 4.46 0.49 มาก 

 

  จากตาราง 14 พบว่า ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ด้านความเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกันของเป้าหมาย โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.46) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า 

ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีส่วนรว่มในการก าหนดเป้าหมายใน

การท างานรว่มกัน ( ̅= 4.65) และข้อที่อยู่ในระดับมาก 3 ล าดับแรก เรียงล าดับข้อจาก

มากไปหาน้อย คอื บุคลากรในกลุ่มสาระฯ ร่วมแรงร่วมใจในการท างานเพื่อไปสู่เป้าหมาย

ร่วมกัน ( ̅= 4.48) บุคลากรในกลุ่มสาระฯ เข้าใจในเป้าหมายในการท างานร่วมกัน 

 ( ̅= 4.47) และบุคลากรในกลุ่มสาระฯ ยอมรับเป้าหมายในการท างานรว่มกัน ( ̅= 4.44) 

ตามล าดับ 

  

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



122 

ตาราง 15 การวิเคราะห์ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นโรงเรยีน 

 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

 ด้านการสื่อสารแบบเปิด 

 

ข้อ ด้านการสื่อสารแบบเปิด 

ค่าสถิต ิ(N = 414) 

 ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน

ในการท างาน 

4.42 0.65 มาก 

2 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีการปรึกษาหารอืกันใน

การท างาน 

4.47 0.70 มาก 

3 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีการตดิต่อ ประสานงาน

กันในการท างานอย่างดี 

4.60 0.61 มากที่สุด 

4 บุคลากรในกลุ่มสาระฯใช้วธิีการสื่อสารที่

หลากหลายรูปแบบ 

4.38 0.67 มาก 

5 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีการแจ้งขอ้มูล ข่าวสารที่

เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานอย่างหลากหลายในการ

ท างาน 

4.49 0.69 มาก 

โดยรวม 4.47 0.46 มาก 

 

  จากตาราง 15 พบว่า ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ด้านการสื่อสารแบบเปิด 

โดยรวม อยู่ในระดับมาก  ( ̅= 4.47) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ขอ้ที่อยู่ในระดับมาก

ที่สุด คอื บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีการติดต่อ ประสานงานกันในการท างานอย่างดี  

( ̅= 4.60) และข้อที่อยู่ในระดับมาก 3 ล าดับแรก เรียงล าดับข้อจากมากไปหาน้อย คือ 

บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีการแจ้งขอ้มูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย

ในการท างาน ( ̅= 4.49) บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีการปรึกษาหารอืกันในการท างาน          

( ̅= 4.47) และบุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในการท างาน        

( ̅= 4.42) ตามล าดับ 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



123 

ตาราง 16 การวิเคราะห์ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นโรงเรยีน 

 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

 ด้านความไว้เนือ้เชื่อใจ 

 

ข้อ ด้านความไว้เนือ้เชื่อใจ 

ค่าสถิต ิ(N = 414) 

 ̅ S.D.  
แปล 

ความหมาย 

1 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีความเชื่อใจในการท างาน

ร่วมกัน 

4.53 0.59 มากที่สุด 

2 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ ไม่ดูถูกซึ่งกันและกันในการ

ท างานร่วมกัน 

4.53 0.68 มากที่สุด 

3 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ ยอมรับในความสามารถ

ของกันและกันในการท างานร่วมกัน 

4.43 0.71 มาก 

4 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ แบ่งงานกันท าตามความรู้

ความสามารถ 

4.78 0.55 มากที่สุด 

5 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ เชื่อมั่นในการท างานของ

หัวหนา้กลุ่มสาระ 

4.38 0.59 มาก 

โดยรวม 4.53 0.45 มากที่สุด 

 

  จากตาราง 16 พบว่า ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ด้านความไว้เนือ้เชื่อใจ 

โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅= 4.53) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ขอ้ที่อยู่ระดับมาก

ที่สุด 3 ล าดับ คือ บุคลากรในกลุ่มสาระฯ แบ่งงานกันท าตามความรู้ความสามารถ  

( ̅= 4.78) บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีความเชื่อใจในการท างานร่วมกัน ( ̅= 4.53)   

และบุคลากรในกลุ่มสาระฯ ไม่ดูถูกซึ่งกันและกันในการท างานร่วมกัน ( ̅= 4.53)  

ตามล าดับ 
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ตาราง 17 การวิเคราะห์ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นโรงเรยีน 

 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

 ด้านความเป็นองค์การแหง่การเรียนรู ้ 

 

ข้อ ด้านความเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้ 

ค่าสถิต ิ(N = 414) 

 ̅ S.D.  
แปล 

ความหมาย 

1 กลุ่มสาระฯ มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย

และจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน 

4.31 0.69 มาก 

2 กลุ่มสาระส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

4.35 0.66 มาก 

3 กลุ่มสาระมีบุคลากรทีเ่รียนรู้อย่างตอ่เนื่องในเรื่อง

ของวิธีการและเทคนิคที่จะเรียนรูไ้ปด้วยกันทั้งกลุ่ม

สาระฯ 

4.35 0.66 มาก 

4 กลุ่มสาระมีการปฏิรูปการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง            

โดยน าสิ่งทีโ่รงเรียนสนับสนุนด้านการเรียนรู้มาใช้ใน

การพัฒนากลุ่มสาระฯ 

4.43 0.66 มาก 

5 กลุ่มสาระได้น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

4.38 0.70 มาก 

6 กลุ่มสาระร่วมกิจกรรมการเป็นชุมชนแหง่การเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาด้านวิชาชีพ 

4.34 0.74 มาก 

โดยรวม 4.36 0.47 มาก 

 

  จากตาราง 17 พบว่า ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ด้านความเป็นองค์การ

แหง่การเรียนรู ้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.36) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับข้อจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ กลุ่มสาระมีการปฏิรูป

การเรียนรูอ้ย่างตอ่เนื่อง โดยน าสิ่งทีโ่รงเรียนสนับสนุนด้านการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนา
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กลุ่มสาระฯ ( ̅= 4.43) กลุ่มสาระได้น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรยีน ( ̅= 4.38) และกลุ่มสาระส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ( ̅= 4.35) กลุ่มสาระมีบุคลากรที่เรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องในเรื่องของ

วิธีการและเทคนิคที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งกลุ่มสาระฯ ( ̅= 4.35) ตามล าดับ 

 

ตาราง 18 การวิเคราะห์ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นโรงเรยีน 

 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23   

 ด้านความพึงพอใจของครู 

 

ข้อ ด้านความพึงพอใจของครู 

ค่าสถิต ิ(N = 414) 

 ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีความเป็นอิสระในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบและเป็นที่ยอมรับ

ของเพื่อนรว่มงาน 

4.45 0.61 มาก 

2 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีเจตคติ และความรูส้ึกใน

ทางบวกต่องานที่ปฏิบัติหรือกิจกรรมที่กระท า 

4.44 0.63 มาก 

3 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีความกระตอืรอืร้น มุง่มั่น 

ในการท างาน ท าใหก้ารท างานบรรลุวัตถุประสงค์

อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.50 0.69 มาก 

4 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มขีวัญและก าลังใจในการ

ท างาน 

4.43 0.64 มาก 

5 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ ได้รับสวัสดิการและสิ่ง

อ านวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการท างาน 

4.51 0.67 มากที่สุด 

โดยรวม 4.47 0.47 มาก 

 

 จากตาราง 18 พบว่า ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  
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ด้านความพึงพอใจของครู โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.47) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า 

ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ บุคลากรในกลุ่มสาระฯ ได้รับสวัสดิการและสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่เหมาะสมกับการท างาน ( ̅= 4.51) และขอ้ที่อยู่ในระดับมาก 3 ล าดับแรก 

เรียงล าดับข้อจากมากไปหาน้อย คอื บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีความกระตอืรอืร้น มุ่งมั่น มี

ขวัญและก าลังใจ ในการท างาน ท าให้การท างานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ( ̅= 4.50) บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับงานที่รับผดิชอบและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนรว่มงาน ( ̅= 4.45)  และบุคลากรใน                

กลุ่มสาระฯ มีเจตคติ และความรู้สกึในทางบวกต่องานที่ปฏิบัติหรือกิจกรรมที่กระท า             

( ̅= 4.44) ตามล าดับ 
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ตาราง 19 การวิเคราะห์ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นโรงเรยีน 

 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23    

 ด้านการมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน 

 

ข้อ ด้านการมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน 

ค่าสถิต ิ(N = 414) 

 ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีการวางแผนในการท างาน

ร่วมกัน 

4.76 0.57 มากที่สุด 

2 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

4.35 0.60 มาก 

3 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและ

กันในการท างานรว่มกัน 

4.46 0.64 มาก 

4 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ ท างานอย่างเต็ม

ความสามารถ 

4.51 0.66 มากที่สุด 

5 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีการปรับปรุงพัฒนาการ

ท างานร่วมกันอย่างตอ่เนื่อง 

4.52 0.68 มากที่สุด 

โดยรวม 4.52 0.46 มากที่สุด 

 

  จากตาราง 19 พบว่า ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  ด้านการมีสว่นร่วมใน

การด าเนินงาน โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅= 4.52) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่

อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับ เรียงล าดับข้อจากมากไปหาน้อย คือ บุคลากรในกลุ่มสาระฯ 

มีการวางแผนในการท างานร่วมกัน ( ̅= 4.76) บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีการปรับปรุง

พัฒนาการท างานรว่มกันอย่างตอ่เนื่อง ( ̅= 4.52) และบุคลากรในกลุ่มสาระฯ ท างาน

อย่างเต็มความสามารถ ( ̅= 4.51) ตามล าดับ 
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ตาราง 20 การวิเคราะห์ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นโรงเรยีน 

 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 

 

ข้อ 
ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 

สมาชิกในกลุ่ม 

ค่าสถิต ิ(N = 414) 

 ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตอ่กันใน

การท างาน 

4.40 0.63 มาก 

2 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันในการท างาน 

4.39 0.71 มาก 

3 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ ร่วมกันระดมสมองเพื่อหา

แนวทางในการพัฒนาการท างาน   

4.46 0.70 มาก 

4 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ ไม่แสดงความเบื่อหน่ายใน

การท างานรว่มกัน 

4.44 0.69 มาก 

5 บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีอิสระในการแสดงความ

คิดเห็นและมีความสุขในการท างาน 

4.49 0.67 มาก 

โดยรวม 4.43 0.52 มาก 

 

  จากตาราง 20 พบว่า ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.43) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า 

อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับข้อจากมากไปหาน้อย คอื บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีอสิระ

ในการแสดงความคิดเห็นและมีความสุขในการท างาน ( ̅= 4.49) บุคลากรในกลุ่มสาระฯ 

ร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการท างาน ( ̅= 4.46) และบุคลากรใน

กลุ่มสาระฯ ไม่แสดงความเบื่อหน่ายในการท างานร่วมกัน ( ̅= 4.44) ตามล าดับ 
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 4. การเปรียบเทียบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน ในโรงเรยีน จ าแนกตามสถานภาพ

การด ารงต าแหน่ง ประสบการณก์ารท างานต่างกัน และขนาดของโรงเรียน ทั้งโดยรวมและ

รายด้าน ดังตาราง 21 - 26 
 

ตาราง 21 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ 

 หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระ 

 การเรียนรูใ้นโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

 สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 

(N = 414) 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. ด้านการสร้างบารมี  ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.99 2.00 0.50 3.128* 0.05 

65.36 411.00 0.16   

66.35 413.00    

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.15 2.00 0.57 2.68 0.07 

88.14 411.00 0.21   

89.29 413.00    

3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.09 2.00 1.04 6.15** 0.00 

69.88 411.00 0.17   

71.97 413.00    

4. ด้านการเป็นผู้สร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็น

รายบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.13 2.00 0.57 3.18* 0.04 

73.00 411.00 0.18   

74.13 413.00    

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.22 2.00 0.61 3.94* 0.02 

63.69 411.00 0.15   

64.91 413.00    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 21 พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามสถานภาพการ

ท างาน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างบารม ีและด้านการเป็นผูส้ร้าง

ความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.05 และด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ.01 ผูว้ิจัยจงึท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ ตามวิธีการของ Scheffe  
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ตาราง 22 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ภาวะผูน้ าการ 

 เปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างาน 

 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

 มัธยมศกึษา เขต 23 ตามสถานภาพการด ารงต าแหนง่ เป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการ 

 ทดสอบของ Scheffe 

 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สถานภาพการด ารง

ต าแหนง่ 

ผู้บริหาร

สถานศกึษา 

หัวหน้า

กลุ่มสาระ 

ครูผู้สอน 

 ̅ 4.60 4.50 4.44 

1. ด้านการสร้างบารมี ผู้บริหาร

สถานศกึษา 
4.60 

- 0.10* 0.16* 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 4.50 - - 0.06* 

ครูผู้สอน 4.44 - - - 

2. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา   ̅ 4.62 4.46 4.39 

ผู้บริหาร

สถานศกึษา 
4.62 

- 0.16* 0.23* 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 4.46 - - 0.07* 

ครูผู้สอน 4.39 - - - 

3. ด้านการเป็นผู้สร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็น

รายบุคคล 

  ̅ 4.66 4.48 4.50 

ผู้บริหาร

สถานศกึษา 
4.66 

- 0.18* 0.16* 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 4.48 - - -0.02* 

ครูผู้สอน 4.50 - - - 

  ̅ 4.62 4.47 4.44 

โดยรวม 

ผู้บริหาร

สถานศกึษา 
4.62 

- 0.15* 0.18* 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 4.47 - - 0.03* 

ครูผู้สอน 4.44 - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็น

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการ
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ท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23  ตามสถานภาพการด ารงต าแหนง่เป็นรายคู่ พบว่า โดยรวม ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

มีความคิดเห็น สูงกว่า ครูผู้สอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ดา้นการสร้างบารมี ผูบ้ริหารสถานศกึษา                  

มีความคิดเห็นสูงกว่า ครูผู้สอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา ผูบ้ริหารสถานศกึษา มคีวามคิดเห็นสูงกว่า ครูผูส้อน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่

ระดับ .01 ด้านการเป็นผูส้ร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

มีความคิดเห็นสูงกว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

และหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความคิดเห็นต่ ากว่า ครูผูส้อน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .05    
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ตาราง 23 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ 

 หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระ 

 การเรียนรูใ้นโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

 ประสบการณก์ารท างานต่างกัน 

 

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

ของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู ้

แหลง่ความ

แปรปรวน SS df MS F Sig 

1. ด้านการสร้างบารมี  ระหว่าง

กลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.12 2.00 1.56 10.15** 0.00 

63.23 411.00 0.15   

66.35 413.00 
   

2. ด้านการสร้างแรง 

บันดาลใจ  

ระหว่าง

กลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

6.28 2.00 3.14 15.55** 0.00 

83.01 411.00 0.20   

89.29 413.00 
   

3. ด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา  

ระหว่าง

กลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5.08 2.00 2.54 15.59** 0.00 

66.89 411.00 0.16   

71.97 413.00 
   

4. ด้านการเป็นผู้สร้าง

ความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็น

รายบุคคล 

ระหว่าง

กลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5.35 2.00 2.68 16.00** 0.00 

68.77 411.00 0.17   

74.13 413.00 
   

โดยรวม 

ระหว่าง

กลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.66 2.00 2.33 15.88** 0.00 

60.25 411.00 0.15   

64.91 413.00 
   

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 23 พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ที่มปีระสบการณก์าร

ท างานต่างกัน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผูว้ิจัยจงึท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ ตามวิธีการของ Scheffe  

 

ตาราง 24 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ภาวะผูน้ าการ 

 เปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างาน 

 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

 มัธยมศกึษา เขต 23  ประสบการณก์ารท างานต่างกัน เป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ 

 ทดสอบของ Scheffe 

 

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

ของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู ้

ประสบการณ์

การท างาน

ต่างกัน 

น้อยกว่า 10 ป ี
10 - 20 

ปี 

มากกว่า 

20 ป ี

 ̅ 4.30 4.57 4.44 

1. ดา้นการสร้างบารมี น้อยกว่า 10 ป ี 4.30 - -0.27** -0.14 

10 - 20 ป ี 4.57 - - 0.13** 

มากกว่า 20 ป ี 4.44 - - - 

2. ดา้นการสร้างแรง 

บันดาลใจ 

  ̅ 4.30 4.59 4.36 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.30 - -0.29** -0.06 

10 - 20 ป ี 4.59 - - 0.23** 

มากกว่า 20 ป ี 4.36 - - - 

3. ด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา 

  ̅ 4.32 4.57 4.35 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.32 - -0.25** -0.03 

10 - 20 ป ี 4.57 - - 0.22** 

มากกว่า 20 ป ี 4.35 - - - 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

 

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

ของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู ้

ประสบการณ์

การท างาน

ต่างกัน 

น้อยกว่า 10 ป ี 10 - 20 

ปี 

มากกว่า 

20 ป ี

 ̅ 4.46 4.63 4.40 

4. ด้านการเป็นผู้สร้าง

ความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็น

รายบุคคล 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.46 - -0.17* 0.06 

10 - 20 ป ี 4.63 - - 0.23**  

มากกว่า 20 ป ี 4.40 - - - 

โดยรวม 

  ̅ 4.35 4.59 4.39 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.35 - -0.24** -0.04 

10 - 20 ป ี 4.59 - - 0.20** 

มากกว่า 20 ป ี 4.39 - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

  จากตาราง 24 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ประสบการณก์ารท างานต่างกันเป็นรายคู่ โดยรวม พบว่า ผู้บริหาร

สถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนประสบการณก์ารท างานต่างกัน           

น้อยกว่า 10 ปี มคีวามคิดเห็น ต่ ากว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

และครูผูส้อนประสบการณ์การท างานต่างกันระหว่าง 10 - 20 ปี และผูบ้ริหารสถานศกึษา 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอนประสบการณ์การท างานต่างกันระหว่าง  

10 - 20 ปี มีความคิดเห็น สูงกว่า ผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู ้และ

ครูผูส้อน ประสบการณ์การท างานต่างกันมากกว่า 20 ปี อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .01  

 เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านการสร้างบารมี ด้านการสรา้งแรงบันดาลใจ 

และด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ

ครูผูส้อนประสบการณก์ารท างานต่างกันน้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่ ากว่า ผูบ้ริหาร
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สถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนประสบการณก์ารท างานต่างกัน

ระหว่าง 10 - 20 ปี และผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน

ประสบการณก์ารท างานต่างกันระหว่าง 10 - 20 ปี มีความคิดเห็น สูงกว่า ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน ประสบการณก์ารท างานต่างกัน

มากกว่า 20 ปี อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 และด้านการเป็นผูส้ร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนประสบการณก์ารท างานต่างกัน

น้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่ ากว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

และครูผูส้อนประสบการณ์การท างานต่างกันระหว่าง 10 - 20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .05 และผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน

ประสบการณก์ารท างานต่างกันระหว่าง 10 - 20 ปี มีความคิดเห็น สูงกว่า ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนประสบการณก์ารท างานต่างกัน

มากกว่า 20 ปี อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 25 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ 

 หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระ 

 การเรียนรูใ้นโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23

 ขนาดของโรงเรียน  

 

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

ของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู ้

แหลง่ความ

แปรปรวน SS df MS F Sig 

1. ด้านการสร้างบารมี  ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

11.65 2.00 5.82 43.75** 0.00 

54.70 411.00 0.13   

66.35 413.00    

2. ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ  

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

21.46 2.00 10.73 65.01** 0.00 

67.83 411.00 0.17   

89.29 413.00    

3. ด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา  

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

18.51 2.00 9.25 71.14** 0.00 

53.46 411.00 0.13   

71.97 413.00    

4. ด้านการเป็นผู้สร้าง

ความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็น

รายบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

20.58 2.00 10.29 79.00** 0.00 

53.54 411.00 0.13   

74.13 413.00    

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

17.72 2.00 8.86 77.20** 0.00 

47.18 411.00 0.11   

64.91 413.00    

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 25 พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ หัวหนา้กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามขนาดของโรงเรียน  

โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างบารม ีด้านการสร้างแรง 

บันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็น

รายบุคคล มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผูว้ิจัยจงึท าการ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ ตามวิธีการของ Scheffe  

 

ตาราง 26 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ภาวะผูน้ าการ 

 เปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างาน 

 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

 มัธยมศกึษา เขต 23 ขนาดโรงเรยีน เป็นรายคู่ โดยใช้วิธกีารทดสอบ  

 ของ Scheffe 

 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ขนาดของโรงเรียน 

ขนาดเล็ก 
ขนาด

กลาง 

ขนาด

ใหญ่/

ใหญ่

พเิศษ 

 ̅ 4.71 4.39 4.31 

1. ด้านการสร้างบารมี ขนาดเล็ก 4.71 - 0.32** 0.40** 

ขนาดกลาง 4.39 - - 0.08 

ขนาดใหญ่/ใหญ่

พเิศษ 
4.31 

- - - 

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ   ̅ 4.75 4.37 4.17 

ขนาดเล็ก 4.75 - 0.38** 0.58** 

ขนาดกลาง 4.37 - - 0.20** 

ขนาดใหญ่/ใหญ่

พเิศษ 
4.17 

- - - 

3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา   ̅ 4.72 4.37 4.17 

ขนาดเล็ก 4.72 - 0.35** 0.55** 

ขนาดกลาง 4.37 - - 0.20** 

ขนาดใหญ่/ใหญ่

พเิศษ 
4.17 

- - - 
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ตาราง 26 (ต่อ) 

 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ขนาดโรงเรียน 

ขนาดเล็ก 
ขนาด

กลาง 

ขนาด

ใหญ่/ใหญ่

พเิศษ 

 ̅ 4.79 4.44 4.21 

4. ด้านการเป็นผู้สร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็น

รายบุคคล 

ขนาดเล็ก 4.79 - 0.35** 0.58** 

ขนาดกลาง 4.44 - - 0.23** 

ขนาดใหญ่/ใหญ่

พเิศษ 
4.21 

- - - 

โดยรวม 

  ̅ 4.47 4.39 4.21 

ขนาดเล็ก 4.74 - 0.35** 0.53** 

ขนาดกลาง 4.39 - - 0.18** 

ขนาดใหญ่/ใหญ่

พเิศษ 
4.21 

- - - 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

  จากตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการ

ท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 ตามของขนาดโรงเรียนเป็นรายคู่ โดยรวม พบว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหนา้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นสูงกว่า 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในโรงเรยีน

ขนาดกลางและที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ และผู้บริหาร

สถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในโรงเรียนขนาด

กลาง มีความคิดเห็นสูงกว่า ผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  

และครูผูส้อน  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่หรอืใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01  

 เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ดา้นการสร้างบารมี ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก มคีวามคิดเห็น 
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สูงกว่า ผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู ้และครูผูส้อน ที่ปฏิบัติหนา้ที่ใน

โรงเรียนขนาดกลางและที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่หรอืใหญ่พิเศษ ด้านการสร้าง

แรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการเป็นผู้สรา้งความสัมพันธ์กับผูต้าม

เป็นรายบุคคล ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้และครูผูส้อน ทีป่ฏิบัติ

หนา้ที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นสูงกว่า ผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู ้และครูผูส้อน ทีป่ฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลางและที่ปฏิบัติหน้าที่ใน

โรงเรียนขนาดใหญ่หรอืใหญ่พิเศษ ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ

ครูผูส้อน ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในโรงเรยีนขนาดกลาง มีความคิดเห็นสูงกว่า ผู้บริหารสถานศกึษา 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่

พิเศษ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01   
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 5. การเปรียบเทียบประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน ในโรงเรยีน จ าแนกตามสถานภาพ

การด ารงต าแหน่ง  ประสบการณก์ารท างานต่างกัน และขนาดของโรงเรียน ทั้งโดยรวม

และรายด้าน ดังตาราง 27 - 32 

 

ตาราง 27 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบประสิทธผิลการท างานของ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

 มัธยมศกึษา  เขต 23 สถานภาพการด ารงต าแหนง่ 

 

ประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 

แหลง่ความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ด้านความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันของเป้าหมาย 

ระหว่างกลุม่ 1.201 2 .601 2.501 .083 

ภายในกลุ่ม 98.688 411 .240   

รวม 99.889 413    

2. ด้านการสื่อสารแบบเปิด ระหว่างกลุม่ .795 2 .397 1.921 .148 

ภายในกลุ่ม 85.031 411 .207   

รวม 85.826 413    

3. ด้านความไว้เนือ้เชื่อใจ ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 

.730 2 .365 1.801 .166 

83.255 411 .203   

รวม 83.984 413    

4. ด้านการเป็นองค์กรแหง่การ

เรียนรู ้ 

ระหว่างกลุม่ .319 2 .159 .737 .479 

ภายในกลุ่ม 89.000 411 .217   

รวม 89.319 413    
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ตาราง 27 (ต่อ) 

 

ประสิทธิผลการท างานของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

โรงเรียน 

แหลง่ความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

5. ด้านความพึงพอใจของครู ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.532 2 .766 3.514* .031 

89.614 411 .218   

91.146 413    

6. ด้านการมสี่วนร่วมในการ

ด าเนนิงาน 

ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.973 2 .987 4.777** .009 

84.892 411 .207   

86.865 413    

7. ด้านการมปีฏิสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 

ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.526 2 .263 .990 .373 

109.161 411 .266   

109.687 413    

โดยรวม 

ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.505 2 .253 1.442 .238 

72.048 411 .175   

72.553 413    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 27 พบว่า ประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม สาระการเรียนรู้ใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  เขต 23 จ าแนกตามสถานภาพ

การด ารงต าแหน่ง โดยรวมไม่แตกต่างกัน   

 เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ดา้นความพึงพอใจของครู มีความแตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผูว้ิจัยจึงท าการทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe  
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ตาราง 28 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ประสิทธิผลการ

 ท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

 มัธยมศกึษา เขต 23 สถานภาพการด ารงต าแหนง่เป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการ

 ทดสอบของ Scheffe 

 

ประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 

สถานภาพการ

ด ารงต าแหนง่ 

ผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้า

กลุ่ม

สาระ 

ครูผู้สอน 

 ̅ 4.50 4.53 4.40 

1. ด้านความพงึพอใจของครู ผู้บริหาร

สถานศกึษา 
4.50 

- -0.03 0.10 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 4.53 - - 0.13* 

ครูผู้สอน 4.40 - - - 

2. ด้านการมสี่วนร่วมในการ

ด าเนนิงาน 

  ̅ 4.71 4.50 4.49 

ผู้บริหาร

สถานศกึษา 
4.71 

- 0.21* 0.22** 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 4.50 - - 0.01 

ครูผู้สอน 4.49 - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็น

เกี่ยวกับประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 23 ตามสถานภาพการด ารงต าแหน่งเป็นรายคู่ พบว่า  

ด้านความพึงพอใจของครู หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความคิดเห็นสูงกว่า ครูผูส้อน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ผู้บริหาร

สถานศกึษา มีความคิดเห็นสูงกว่า หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 และผูบ้ริหารสถานศกึษา มีความคิดเห็นสูงกว่า ครูผูส้อน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 29 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบประสิทธผิลการท างานของกลุ่ม

 สาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

 เขต 23 ประสบการณก์ารท างานต่างกัน 

 

ประสิทธิผลการท างานของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ในโรงเรยีน 

แหลง่ความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ด้านความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันของเป้าหมาย 

ระหว่างกลุม่ 5.70 2.00 2.85 12.44** 0.00 

ภายในกลุ่ม 94.19 411.00 0.23   

รวม 99.89 413.00    

2. ด้านการสื่อสารแบบเปิด ระหว่างกลุม่ 9.11 2.00 4.55 24.39** 0.00 

ภายในกลุ่ม 76.72 411.00 0.19   

รวม 85.83 413.00    

3. ด้านความไว้เนือ้เช่ือใจ ระหว่างกลุม่ 4.41 2.00 2.20 11.39** 0.00 

ภายในกลุ่ม 79.58 411.00 0.19   

รวม 83.98 413.00    

4. ด้านการเป็นองค์กรแหง่

การเรียนรู้  

ระหว่างกลุม่ 6.74 2.00 3.37 16.77** 0.00 

ภายในกลุ่ม 82.58 411.00 0.20   

รวม 89.32 413.00    

5. ด้านความพึงพอใจ 

ของครู 

ระหว่างกลุม่ 8.97 2.00 4.48 22.43** 0.00 

ภายในกลุ่ม 82.18 411.00 0.20   

รวม 91.15 413.00    

6. ด้านการมสี่วนร่วมในการ

ด าเนนิงาน 

ระหว่างกลุม่ 8.91 2.00 4.45 23.48** 0.00 

ภายในกลุ่ม 77.96 411.00 0.19   

รวม 86.87 413.00    
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ตาราง 29 (ต่อ) 

 

ประสิทธิผลการท างานของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ในโรงเรยีน 

แหลง่ความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

7. ด้านการมปีฏิสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 

ระหว่างกลุม่ 12.95 2.00 6.48 27.51** 0.00 

ภายในกลุ่ม 96.73 411.00 0.24   

รวม 109.69 413.00    

โดยรวม 

ระหว่างกลุม่ 7.57 2.00 3.79 23.96** 0.00 

ภายในกลุ่ม 64.98 411.00 0.16   

รวม 72.55 413.00    

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 29 พบว่า ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ที่มปีระสบการณ์การ

ท างานต่างกัน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผูว้ิจัยจงึท าการทดสอบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe 
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ตาราง 30 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ประสิทธิผลการ

 ท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

 มัธยมศกึษา เขต 23 ประสบการณท์ างานแตกต่างกัน เป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการ

 ทดสอบของ Scheffe 

 

ประสิทธิผลการท างานของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

โรงเรียน 

ประสบการณ์

ท างาน 

แตกต่างกัน 

น้อยกว่า 10 ป ี 10 - 20 

ปี 
มากกว่า  

20 ป ี

 ̅ 4.36 4.59 4.35 

1. ด้านความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันของเป้าหมาย 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.36 - -0.23* 0.01 

10 - 20 ปี 4.59 - - 0.24** 

มากกว่า  20 ปี 4.35 - - - 

2. ด้านการสื่อสารแบบเปิด 

 

  ̅ 4.26 4.63 4.36 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.26 - -0.37** -0.10 

10 - 20 ปี 4.63 - - 0.27** 

มากกว่า  20 ปี 4.36 - - - 

3. ด้านความไว้เนือ้เช่ือใจ   ̅ 4.41 4.65 4.45 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.41 - -0.24** -0.04 

10 - 20 ปี 4.65 - - 0.20** 

มากกว่า  20 ปี 4.45 - - - 

4. ด้านการเป็นองค์กรแหง่

การเรียนรู้  

  ̅ 4.16 4.50 4.27 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.16 - -0.34** -0.11 

10 - 20 ปี 4.50 - - 0.23** 

มากกว่า  20 ปี 4.27 - - - 

5. ด้านความพึงพอใจของครู   ̅ 4.43 4.63 4.32 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.43 - -0.20* 0.11 

10 - 20 ปี 4.63 - - 0.31** 

มากกว่า  20 ปี 4.32 - - - 
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ตาราง 30 (ต่อ) 

 

ประสิทธิผลการท างานของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

โรงเรียน 

ประสบการณ์

ท างาน 

แตกต่างกัน 

น้อยกว่า 10 ป ี 10 - 20 

ปี 
มากกว่า  

20 ป ี

 ̅ 4.23 4.67 4.44 

6. ด้านการมสี่วนร่วมในการ

ด าเนนิงาน 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.23 - -0.44** -0.21* 

10 - 20 ปี 4.67 - - 0.23** 

มากกว่า  20 ปี 4.44 - - - 

7. ด้านการมปีฏิสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 

 

  ̅ 4.29 4.63 4.27 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.29 - -0.34** 0.02 

10 - 20 ปี 4.63 - - 0.36** 

มากกว่า  20 ปี 4.27 - - - 

โดยรวม 

  ̅ 43.0 4.61 4.35  

น้อยกว่า 10 ป ี 4.30 - -0.31** -0.05 

10 - 20 ปี 4.61 - - 0.26** 

มากกว่า  20 ปี 4.35 - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็น

ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ที่มปีระสบการณท์ างานแตกต่างกัน โดยรวม พบว่า

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนประสบการณก์ารท างาน

ต่างกันน้อยกว่า 10 ปี  มีความคิดเห็น ต่ ากว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ และครูผูส้อนประสบการณก์ารท างานต่างกันระหว่าง 10 - 20 ปี และผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนประสบการณก์ารท างานต่างกัน

ระหว่าง 10 - 20 ปี มีความคิดเห็น สูงกว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ และครูผูส้อนประสบการณก์ารท างานต่างกันมากว่า 20 ปี อย่างมีนัยส าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01      
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  เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ

เป้าหมายและด้านความพึงพอใจของครู ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และครูผูส้อนประสบการณ์การท างานต่างกันน้อยกว่า 10 ปี  มีความคดิเห็น ต่ ากว่า 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนประสบการณก์ารท างาน

ต่างกัน ระหว่าง 10 - 20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนประสบการณก์ารท างานต่างกัน

ระหว่าง 10 - 20 ปี มีความคิดเห็นสูงกว่า ผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ และครูผูส้อนประสบการณก์ารท างานต่างกันมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01  

 ด้านการสื่อสารแบบเปิด ด้านความไว้เนือ้เชื่อใจ ด้านการเป็นองค์กรแหง่การ

เรียนรู ้และด้านการมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนประสบการณก์ารท างานต่างกันน้อยกว่า 10 ปี  มีความ

คิดเห็นสูงกว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน

ประสบการณก์ารท างานต่างกัน ระหว่าง 10 - 20 ปี และผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอนประสบการณก์ารท างานต่างกันระหว่าง 10 - 20 ปี  

มีความคิดเห็นสูงกว่า ผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน

ประสบการณก์ารท างานต่างกันมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 และด้านการมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหนา้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนประสบการณก์ารท างานต่างกันน้อยกว่า 10 ปี  มีความ

คิดเห็น ต่ ากว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้และครูผูส้อน

ประสบการณก์ารท างานต่างกันระหว่าง 10 - 20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้และครูผูส้อนประสบการณก์ารท างาน

ต่างกันน้อยกว่า 10 ปี มคีวามคิดเห็น ต่ ากว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ และครูผูส้อนประสบการณก์ารท างานต่างกันมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .05 และผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน

ประสบการณก์ารท างานต่างกันระหว่าง 10 - 20 ปี มีความคิดเห็น สูงกว่า ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนประสบการณก์ารท างานต่างกัน

มากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 31 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบประสิทธผิลการท างานของกลุ่ม

 สาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

 เขต 23 ขนาดของโรงเรียน 

 

ประสิทธิผลการท างาน

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้

ในโรงเรยีน 

แหลง่ความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ด้านความเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันของเป้าหมาย 

ระหว่างกลุ่ม 22.65 2.00 11.33 60.27** 0.00 

ภายในกลุ่ม 77.24 411.00 0.19   

รวม 99.89 413.00    

2. ด้านการสื่อสาร 

แบบเปิด 

ระหว่างกลุ่ม 24.07 2.00 12.04 80.10** 0.00 

ภายในกลุ่ม 61.75 411.00 0.15   

รวม 85.83 413.00    

3. ด้านความไว้เนือ้เชื่อใจ ระหว่างกลุ่ม 19.11 2.00 9.56 60.55** 0.00 

ภายในกลุ่ม 64.87 411.00 0.16   

รวม 83.98 413.00    

4. ด้านการเป็นองค์กร

แหง่การเรียนรู้  

ระหว่างกลุ่ม 25.61 2.00 12.80 82.59** 0.00 

ภายในกลุ่ม 63.71 411.00 0.16   

รวม 89.32 413.00    

5. ด้านความพึงพอใจ 

ของครู 

ระหว่างกลุ่ม 21.88 2.00 10.94 64.91** 0.00 

ภายในกลุ่ม 69.27 411.00 0.17   

รวม 91.15 413.00    

6. ด้านการมสี่วนร่วมใน

การด าเนินงาน 

ระหว่างกลุ่ม 14.12 2.00 7.06 39.90** 0.00 

ภายในกลุ่ม 72.74 411.00 0.18   

รวม 86.87 413.00    
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ตาราง 31 (ต่อ) 

 

ประสิทธิผลการท างาน

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้

ในโรงเรยีน 

แหลง่ความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

7. ด้านการมปีฏิสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 

ระหว่างกลุ่ม 31.94 2.00 15.97 84.43** 0.00 

ภายในกลุ่ม 77.74 411.00 0.19   

รวม 109.69 413.00    

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 21.85 2.00 10.93 88.58** 0.00 

ภายในกลุ่ม 50.70 411.00 0.12   

รวม 72.55 413.00    

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  

 จากตาราง 31 พบว่า ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  เขต 23 ตามขนาดของโรงเรียน 

โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผูว้ิจัยจงึท าการ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe 
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ตาราง 32 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ประสิทธิผลการ

 ท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

 มัธยมศกึษา เขต 23 ขนาดโรงเรยีนแตกต่างกันเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการ

 ทดสอบของ Scheffe 

 

ประสิทธิผลการท างานของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ในโรงเรยีน 

ขนาดโรงเรยีน 

ขนาดเล็ก ขนาด

กลาง 
ขนาด

ใหญ่ 

 ̅ 4.77 4.33 4.21 

1. ด้านความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันของเป้าหมาย 

ขนาดเล็ก 4.77 - 0.44** 0.56** 

ขนาดกลาง 4.33 - - 0.12 

ขนาดใหญ่ 4.21 - - - 

2. ด้านการสื่อสารแบบเปิด 

 

  ̅ 4.77 4.40 4.14 

ขนาดเล็ก 4.77 - 0.37** 0.63** 

ขนาดกลาง 4.40 - - 0.26** 

ขนาดใหญ่ 4.14 - - - 

3. ด้านความไว้เนือ้เช่ือใจ   ̅ 4.81 4.44 4.27 

ขนาดเล็ก 4.81 - 0.37** 0.54** 

ขนาดกลาง 4.44 - - 0.17** 

ขนาดใหญ่ 4.27 - - - 

4. ด้านการเป็นองค์กรแหง่

การเรียนรู้  

  ̅ 4.65 4.31 3.98 

ขนาดเล็ก 4.65 - 0.34** 0.67** 

ขนาดกลาง 4.31 - - 0.33** 

ขนาดใหญ่ 3.98 - - - 

5. ด้านความพึงพอใจของครู   ̅ 4.78 4.34 4.23 

ขนาดเล็ก 4.78 - 0.44** 0.55** 

ขนาดกลาง 4.34 - - 0.10 

ขนาดใหญ่ 4.23 - - - 
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ตาราง 32 (ต่อ) 

 

ประสิทธิผลการท างานของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

โรงเรียน 

ขนาดโรงเรยีน 

น้อยกว่า 10 ป ี 10 - 20 

ปี 
มากกว่า  

20 ป ี

 ̅ 4.77 4.38 4.39 

6. ด้านการมสี่วนร่วมในการ

ด าเนนิงาน 

ขนาดเล็ก 4.77 - 0.39** 0.38** 

ขนาดกลาง 4.38 - - -0.01 

ขนาดใหญ่ 4.39 - - - 

7. ด้านการมปีฏิสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 

 

  ̅ 4.78 4.34 4.06 

ขนาดเล็ก 4.78 - 0.44** 0.73** 

ขนาดกลาง 4.34 - - 0.28** 

ขนาดใหญ่ 4.06 - - - 

โดยรวม 

  ̅ 4.76 4.36 4.18 

ขนาดเล็ก 4.76 - 0.40** 0.58** 

ขนาดกลาง 4.36 - - 0.18** 

ขนาดใหญ่ 4.18 - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

       

 จากตาราง 32 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 

ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามขนาดของโรงเรียนแตกต่างกันเป็นรายคู่                  

โดยรวม พบว่า โดยรวม ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน 

ที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนขนาดเล็ก มคีวามคิดเห็น สูงกว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหนา้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนขนาดกลางและที่ปฏิบัติงานใน

โรงเรียนขนาดใหญ่หรอืใหญ่พิเศษ และผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และครูผูส้อน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง มคีวามคิดเห็น สูงกว่า ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนขนาดใหญ่

หรอืใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเป้าหมาย

ด้านความพึงพอใจของครู และด้านการมสี่วนรว่มในการด าเนินงาน ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก มคีวาม

คิดเห็น สูงกว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้และครูผูส้อน                     

ที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนขนาดกลางและที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่หรอืใหญ่พิเศษ 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

 ด้านการสื่อสารแบบเปิด ด้านความไว้เนือ้เชื่อใจ ด้านการเป็นองค์กรแหง่การ

เรียนรู ้และด้านการมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนขนาดเล็ก มคีวามคิดเห็น สูงกว่า 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน

ขนาดกลางและที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนขนาดใหญ่หรอืใหญ่พิเศษ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง                    

มีความคิดเห็น สูงกว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน                   

ที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนขนาดกลางและที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่หรอืใหญ่พิเศษ 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 6. การศกึษาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กับประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน  

 ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กับประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  โดยใช้สถิตสิหสัมพันธ์

อย่างง่ายแบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ปรากฏตามดังตาราง 33 

ดังตอ่ไปนี ้ 
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ตาราง 33 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยวิธี Pearson Correlation ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ับ

 ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

 

ตัว

แปร 

ความสัมพันธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กับประสทิธิผลการท างาน 

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 
X1 X2 X3 X4 X Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y 

X1 1.00**             

X2 0.77** 1.00**            

X3 0.83** 0.87** 1.00**           

X4 0.75** 0.81** 0.86** 1.00**          

X 0.90** 0.94** 0.96** 0.92** 1.00**         

Y1 0.70** 0.77** 0.77** 0.79** 0.81** 1.00**        

Y2 0.69** 0.74** 0.79** 0.82** 0.82** 0.75** 1.00**       

Y3 0.72** 0.76** 0.78** 0.78** 0.82** 0.75** 0.81** 1.00**      

Y4 0.76** 0.77** 0.82** 0.77** 0.84** 0.81** 0.80** 0.80** 1.00**     

Y5 0.75** 0.70** 0.75** 0.67** 0.77** 0.68** 0.72** 0.74** 0.76** 1.00**    

Y6 0.68** 0.71** 0.71** 0.72** 0.76** 0.76** 0.74** 0.73** 0.74** 0.67** 1.00**   

Y7 0.71** 0.79** 0.82** 0.79** 0.84** 0.79** 0.76** 0.76** 0.80** 0.72** 0.68** 1.00**  

Y 0.81** 0.84** 0.88** 0.86** 0.91** 0.89** 0.90** 0.90** 0.92** 0.85** 0.85** 0.89** 1.00** 

 

154 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  จากตาราง 33 พบว่า การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ  

เพียร์สัน ตัวแปรที่ศึกษาส่วนใหญ่มคีวามสัมพันธ์กันในทางบวก ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กับประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .81 ถึง .92 ในการนี้ลักษณะ

ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศกึษามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง  

  ผลการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้กับประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านการสร้างบารมี (rx1y = 0.81) อยู่ในระดับ “สูง”  

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (rx2y = 0.84) อยู่ในระดับ “สูง” ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

(rx3y = 0.88) อยู่ในระดับ “สูง” ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล 

(rx4y = 0.86) อยู่ในระดับ “สูง” 

 7. ค่าอ านาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรูท้ี่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีน                      

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน  

  จากการศกึษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่

ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ผูว้ิจัยได้ด าเนินการสร้างสมการท านายเพื่อดูว่าตัวแปร

ใดบ้างรว่มกันท านายตัวแปรตามดีที่สุด โดยใช้สมการการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ปรากฏดังนี้ 
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   7.1 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม

สาระการเรียนรูใ้นโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

โดยรวม โดยทดสอบความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเมื่อเพิ่มภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทีละตัวจากทั้งหมด 4 ตัว มีตัวแปรที่ทดสอบ

แล้ว พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จ านวน 4 ตัว 

ตามล าดับ ได้แก่ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้

ตามเป็นรายบุคคล (X4)ด้านการสรา้งบารมี (X1) และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2)    

ผลการวิเคราะหป์รากฏดังตาราง  35   

 

ตาราง 34 ผลการวิเคราะหอ์ านาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้

 ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความ

 คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้และครูผู้สอน

 โดยรวม (Y) 

 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adj. R2 B S.E.b β t Sig 

ด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา (X3) 
.875 .766 .765 .239 .053 .238 4.464** .000 

ด้านการเป็นผู้สร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้

ตามเป็นรายบุคคล 

(X4) 

.900 .811 .810 .342 .040 .345 8.439** .000 

ด้านการสร้างบารมี 

(X1) 
.909 .827 .825 .206 .038 .197 5.424** .000 

ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ (X2) 
.914 .836 .834 .182 .039 .202 4.688** .000 

α = .206 SE.est = ±.20305 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 34 พบว่า  ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้ที่น ามาวิเคราะห์จ านวน 4 พบว่า มจี านวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล
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การท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 โดยรวมได้ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ด้านการกระตุน้

ทางปัญญา (X3) ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นรายบุคคล (X4) ด้านการ

สร้างบารม ี(X1) และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2)  

 ตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุดคือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .238 รองลงมา คือ ด้านการเป็นผูส้ร้าง

ความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล (X4) โดยมีคา่สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ .345 ด้านการสร้างบารม ี(X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ .197 และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ .202 ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ตัว สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการ

ท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนได้รอ้ยละ 83.40 และมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของพยากรณ์ SE.est = ±.17078 สามารถเขียนสมการพยากรณ์  

ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  

   Y = .125 + .239(X3) + .342(X4) + .206(X1)+ .182(X2) 

  และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้  

   Zr = .238(X3) + .345(X4 )+ .197 (X1) + .202 (X2) 
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   7.2 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม

สาระการเรียนรูใ้นโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23      

ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเป้าหมาย โดยทดสอบความแตกต่างของค่า

สัมประสิทธิ์การถดถอยเมื่อเพิ่มภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ทีละตัวจากทั้งหมด 4 ตัว มีตัวแปรที่ทดสอบแล้ว พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 3 ตัว ตามล าดับ ได้แก่ ด้านการเป็นผู้สร้าง

ความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล (X4) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) และด้านการ

สร้างบารม ี(X1) ผลการวิเคราะหป์รากฏดังตาราง  35 

 

ตาราง 35 ผลการวิเคราะหอ์ านาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้

 ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  ตามความ

 คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้และครูผู้สอน

 ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเป้าหมาย (Y1) 

 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adj. R2 B S.E.b β t Sig 

ด้านการเป็นผู้สร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้

ตามเป็นรายบุคคล 

(X4) 

.789 .623 .622 .514 .059 .442 8.693** .000 

ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ (X2) 
.818 .669 .667 .314 .056 .297 5.574** .000 

ด้านการสร้างบารมี 

(X1) 
.822 .676 .674 .174 .058 .142 3.007** .003 

α = .827 SE.est = ± .28097 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 35 พบว่า  ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการ

เรียนรูท้ี่น ามาวิเคราะหจ์ านวน 4 พบว่า มจี านวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล

การท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23  ได้ โดยมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 คือ ด้านการเป็นผู้สร้าง

ความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล (X4) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) และด้านการ

สร้างบารม ี(X1) 

 ตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุดคือ ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้

ตามเป็นรายบุคคล (X4) โดยมีคา่สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .442 

รองลงมา คอื ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ .297 และด้านการสร้างบารมี (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ .142 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ตัว สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการ

ท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีนได้รอ้ยละ 67.40 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ของพยากรณ์ SE.est = ± .28097 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้   

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  

   Y = -.035 + .514 (X4) + .314 (X2) + .174 (X1) 

  และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้  

   Zr = .442 (X4) + .297 (X2 )+ .142 (X1)  
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   7.3 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม

สาระการเรียนรูใ้นโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23     

ด้านการสื่อสารแบบเปิด โดยทดสอบความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเมื่อเพิ่ม

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทีละตัวจากทั้งหมด 4 ตัว       

มีตัวแปรที่ทดสอบแล้ว พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จ านวน 2 ตัว ตามล าดับ ได้แก่ ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล 

(X4)ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) ผลการวิเคราะหป์รากฏดังตาราง  36 

 

ตาราง 36 ผลการวิเคราะหอ์ านาจพยากรณข์องภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้

 ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  ตามความ

 คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้และครูผู้สอน  

 ด้านการสื่อสารแบบเปิด (Y2) 

 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adj. R2 B S.E.b β t Sig 

ด้านการเป็นผู้สร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้

ตามเป็นรายบุคคล 

(X4) 

.824a .680 .679 .608 .057 .565 10.629** .000 

ด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา (X3) 
.838b .703 .701 .328 .058 .301 5.659** .000 

α = .270 SE.est = ±.24909 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

             

 จากตาราง 36 พบว่า  ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการ

เรียนรูท้ี่น ามาวิเคราะหจ์ านวน 4 พบว่า มจี านวน 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล

การท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23  ได้ โดยมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 คือ ด้านการเป็นผู้สร้าง

ความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล (X4) และด้านการกระตุน้ทางปัญญา (X3) 
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 ตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุดคือ ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้

ตามเป็นรายบุคคล (X4) โดยมีคา่สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .565    

และด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 

.301 ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ตัว สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระ

การเรียนรูใ้นโรงเรยีนได้รอ้ยละ 70.10 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของพยากรณ์ SE.est 

= ±.24909 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  

   Y = .270 + .608 (X4) + .328 (X3) 

  และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้  

     Zr = .565 (X4) + .301 (X3)   
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   7.4 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม

สาระการเรียนรูใ้นโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23     

ด้านความไว้เนือ้เชื่อใจ โดยทดสอบความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเมื่อเพิ่ม

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทีละตัวจากทั้งหมด 4 ตัว มตีัว

แปรที่ทดสอบแล้ว พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 

3 ตัว ตามล าดับ ได้แก่  ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล (X4)   

ด้านการสร้างบารมี (X1) และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) และมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 จ านวน 1 ตัว คือ  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3)   ผลการวิเคราะหป์รากฏ  

ดังตาราง  37  

 

ตาราง 37 ผลการวิเคราะหอ์ านาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้

 ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  ตามความ

 คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้และครูผู้สอน 

 ด้านความไว้เนือ้เชื่อใจ(Y3) 

 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adj. R2 B S.E.b β t Sig 

ด้านการเป็นผู้สร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้

ตามเป็นรายบุคคล 

(X4) 

.784 .615 .614 .387 .061 .364 6.338** .000 

ด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา (X3) 
.812 .659 .657 .193 .081 .178 2.390* .017 

ด้านการสร้างบารมี 

(X1) 
.818 .669 .667 .179 .059 .184 3.045** .002 

ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ (X2) 
.822d .676 .673 .179 .059 .184 3.045** .002 

α = .345 SE.est = ±.25780 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 37 พบว่า  ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการ

เรียนรูท้ี่น ามาวิเคราะหจ์ านวน 4 พบว่า มจี านวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล

การท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23  ได้ โดยมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จ านวน 3 ด้าน คอื ด้านการ

เป็นผู้สรา้งความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล (X4) ด้านการสร้างบารมี (X1) และด้าน

การสรา้งแรงบันดาลใจ (X2) และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 ด้าน คือ     

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) 

 ตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุดคือ ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้

ตามเป็นรายบุคคล (X4) โดยมีคา่สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .364  

รองลงมา คอื ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ .156 และด้านการสร้างบารมี (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ .184 และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย

ของการพยากรณ์ เท่ากับ .184 ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ตัว สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล

การท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนได้ร้อยละ 67.30  มีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของพยากรณ์ SE.est = ±.28017 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ ในรูปคะแนน

ดิบ ได้ดังนี้   

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  

   Y = .345 + .387(X4) + .193(X3) + .175(X1)+ .179(X2) 

  และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้  

   Zr = .364(X4) + .178(X3 )+ .156 (X1) + .184 (X2) 
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   7.5 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม

สาระการเรียนรูใ้นโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23     

ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยทดสอบความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยเมื่อเพิ่มภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทีละตัวจาก

ทั้งหมด 4 ตัว มีตัวแปรที่ทดสอบแล้ว พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 จ านวน 3 ตัว ตามล าดับ ได้แก่  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) ด้านการสร้าง

บารม ี(X1) และด้านการเป็นผูส้ร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล (X4) และมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านการสรา้งแรงบันดาลใจ (X2) ผลการ

วิเคราะหป์รากฏดังตาราง  38   

 

ตาราง 38 ผลการวิเคราะหอ์ านาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้

 ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  ตามความ

 คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้และครูผู้สอน 

 ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Y4) 

 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adj. R2 B S.E.b β t Sig 

ด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา (X3) 
.816 .666 .665 .376 .079 .337 4.750** .000 

ด้านการสร้างบารมี 

(X1) 
.831 .691 .689 .271 .056 .233 4.814** .000 

ด้านการเป็นผู้สร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้

ตามเป็นรายบุคคล 

(X4) 

.839 .704 .702 .227 .060 .207 3.789** .000 

ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ (X2) 
.841 .708 .705 .123 .057 .123 2.148* .032 

α = -.098 SE.est = ±.25265 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



165 

 จากตาราง 38 พบว่า  ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการ

เรียนรูท้ี่น ามาวิเคราะหจ์ านวน 4 พบว่า มจี านวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล

การท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23  ได้ โดยมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จ านวน 3 ด้าน คอื ด้านการ

กระตุน้ทางปัญญา (X3) ด้านการสร้างบารมี (X1) และด้านการเป็นผูส้ร้างความสัมพันธ์กับ

ผูต้ามเป็นรายบุคคล (X4) และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 ด้าน คอื        

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 

 ตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุดคือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3)  โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .337  รองลงมา คอื ด้านการสร้างบารมี 

(X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .233 ด้านการเป็นผู้สร้าง

ความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล (X4) โดยมีคา่สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ 2.07 และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ .123 ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ตัว สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการ

ท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีนได้รอ้ยละ 70.50 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ของพยากรณ์ SE.est = ±.25265 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี ้  

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  

   Y = -.098 + .376 (X3) + .271 (X1) + .227 (X4)+ .123 (X2) 

  และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้  

   Zr = .337 (X3) + .233 (X1 )+ .207 (X4) + .123 (X2) 
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   7.6 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม

สาระการเรียนรูใ้นโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23     

ด้านความพึงพอใจของครูโดยทดสอบความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเมื่อ

เพิ่มภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทีละตัวจากทั้งหมด 4 ตัว  

มีตัวแปรที่ทดสอบแล้ว พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จ านวน 2 ตัว ตามล าดับ ได้แก่  ด้านการสร้างบารม ี(X1) และด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

(X3) ผลการวิเคราะหป์รากฏดังตาราง  39 

 

ตาราง 39 ผลการวิเคราะหอ์ านาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้

 ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  ตามความ

 คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้และครูผู้สอน 

 ด้านความพึงพอใจของครู (Y5) 

 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adj. R2 B S.E.b β t Sig 

ด้านการสร้างบารมี 

(X1) 
.754a .569 .568 .500 .063 .427 7.907** .000 

ด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา (X3) 
.787b .619 .618 .447 .061 .397 7.356** .000 

    α = .239 SE.est = ±.29054 

    ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

    จากตาราง 38 พบว่า  ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่ม

สาระการเรียนรูท้ี่น ามาวิเคราะห์จ านวน 4 พบว่า มีจ านวน 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์

ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  ได้ โดยมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 คือ  

ด้านการสร้างบารมี (X1) และด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) 

 ตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุดคือ ด้านการสร้างบารมี (X1) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .427  และด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) 
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โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .397 ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ตัว สามารถ

ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นโรงเรยีนได้รอ้ยละ 

61.80  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของพยากรณ์ SE.est = ±.30870  สามารถเขียน

สมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี ้  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  

   Y = .239 + .500 (X1) + .447 (X3)  

  และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้  

   Zr = .427 (X1) + .397 (X3 ) 
 

   7.7 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม

สาระการเรียนรูใ้นโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23     

ด้านการมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน โดยทดสอบความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์ 

การถดถอยเมื่อเพิ่มภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทีละตัว 

จากทั้งหมด 4 ตัว มตีัวแปรที่ทดสอบแล้ว พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 จ านวน 3 ตัว ตามล าดับ ได้แก่  ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับ 

ผูต้ามเป็นรายบุคคล (X4) ด้านการสร้างบารมี (X1) และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 

ผลการวิเคราะหป์รากฏดังตาราง  40 
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ตาราง 40 ผลการวิเคราะหอ์ านาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้

 ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  ตามความ

 คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน 

 ด้านการมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน (Y6) 

 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adj. R2 B S.E.b β t Sig 

ด้านการเป็นผู้สร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้

ตามเป็นรายบุคคล 

(X4) 

.719 .517 .516 .366 .063 .338 5.852** .000 

ด้านการสร้างบารมี 

(X1) 
.751 .563 .561 .262 .061 .229 4.285** .000 

ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ (X2) 
.763 .582 .579 .254 .060 .257 4.252** .000 

α = .172 SE.est = ±.29763 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 40 พบว่า  ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการ

เรียนรูท้ี่น ามาวิเคราะหจ์ านวน 4 พบว่า มจี านวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล

การท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23  ได้ โดยมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 คอื ด้านการเป็นผู้สร้าง

ความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล (X4) ด้านการสร้างบารมี (X1) ด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา (X3) และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 

  ตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุดคือ ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้

ตามเป็นรายบุคคล (X4) โดยมีคา่สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .338  

รองลงมา คอื ด้านการสร้างบารมี (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ .229 และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ .257 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ตัว สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการ

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



169 

ท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีนได้รอ้ยละ 57.90  มีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของพยากรณ์ SE.est = ±.29763 สามารถเขียนสมการพยากรณ์  

ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้   

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  

   Y = .562 + .366 (X4) + .262 (X1) + .254 (X2) 

  และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้  

   Zr = .338 (X4) + .229 (X1 ) + .257 (X2) 
 

   7.8 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม

สาระการเรียนรูใ้นโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23     

ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม โดยทดสอบความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์

การถดถอยเมื่อเพิ่มภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทีละตัวจาก

ทั้งหมด 4 ตัว มีตัวแปรที่ทดสอบแล้ว พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 จ านวน 3 ตัว ตามล าดับ ได้แก่  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) ด้านการเป็น

ผูส้ร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล (X4)  และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2)  

ผลการวิเคราะหป์รากฏดังตาราง  41 
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ตาราง 41 ผลการวิเคราะหอ์ านาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้

 ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  ตามความ

 คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้และครูผู้สอน 

 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม (Y7) 

 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adj. R2 B S.E.b β t Sig 

ด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา (X3) 
.816 .665 .665 .450 .081 .365 5.561** .000 

ด้านการเป็นผู้สร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้

ตามเป็นรายบุคคล 

(X4) 

.833 .693 .692 .336 .066 .276 5.083** .000 

ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ (X2) 
.841 .707 .704 .270 .063 .243 4.291** .000 

α = -.285 SE.est = ±.28020 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  จากตาราง 41 พบว่า  ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรูท้ี่น ามาวิเคราะหจ์ านวน 4 พบว่า มจี านวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล

การท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23  ได้ โดยมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 คือ ด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา (X3) ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล (X4) และด้านการ

สร้างแรงบันดาลใจ (X2) 

  ตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุดคือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .365  รองลงมา คอื ด้านการเป็นผู้สร้าง

ความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล (X4)  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ .276 และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ .243 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ตัว สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการ
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ท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีนได้รอ้ยละ 70.40  มีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของพยากรณ์ SE.est = ±.28020 สามารถเขียนสมการพยากรณ์  

ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้   

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  

   Y = -.285 + .450 (X3) + .336 (X4) + .270 (X2) 

  และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้  

   Zr = .365 (X3) + .276 (X4 )+ .243 (X2)  
   

 ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

โรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

  ผูว้ิจัยน าผลการศกึษาเกี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 เลือกด้านที่มอี านาจพยากรณ์

ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน มาร่างยกระดับภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ในโรงเรียน แล้วน าเสนอผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 10 ท่าน พิจารณาเสนอแนะ 

จากนั้น ผูว้ิจัยจะน าผลที่ได้ไปวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา เพื่อน าเสนอแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ า

การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 
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ตาราง 42 การน าเสนอภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผล ต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้     

 ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

 

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สรุป 
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1. ดา้นการสร้างบารมี  √ √  √ √ √ √  √  

2. ดา้นการสร้างแรงบันดาลใจ  √ √  √ √  √ √ √  

3. ดา้นการกระตุ้นทางปัญญา  √  √ √ √ √  √ √  

4. ด้านการเป็นผู้สร้าง

ความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็น

รายบุคคล  

√ √ √ √ √  √ √ √ 
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 จากตาราง 42 พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นโรงเรยีน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ที่มอี านาจพยากรณ์ ม ี4 ดา้น ได้แก่  

ด้านการสร้างบารมี ดา้นการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการเป็น

ผูส้ร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล 

 ผูว้ิจัยจงึน าภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผล

ต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ที่มอี านาจพยากรณ์ ได้แก่ ด้านการสร้างบารมี ด้านการ

สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุน้ทางปัญญา และด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับ 

ผูต้ามเป็นรายบุคคล โดยการสอบถามจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

อาจารย์มหาวิทยาลัย ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน 

เพื่อน ามาเป็นแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้           

ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ปรากฏผลดังตาราง 43 - 46 
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ตาราง 43 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

 ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม

 สาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

 เขต 23 ด้านการสร้างบารมี  

 

ข้อที ่ แนวทางการพัฒนา 
ความถี่ 

(N=10) 

1 
หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรกระตุน้ให้ผูร้่วมงานเกิดความ

ทุ่มเทในการท างานใหม้ากขึ้น 
10 

2 
หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรแสดงออกถึงอุดมการณ์                      

ความเช่ือ และค่านิยมทางบวกของตนเองของตนเองให้ชัดเจน 
10 

3 
หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรมคีวามสามารถที่จะแก้ไข

ปัญหาในแตล่ะสถานการณ์ได้ 
10 

4 
หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรแสดงศักยภาพของตนเองให้

ผูร้่วมงานได้เห็นถึงความรูค้วามสามารถในการท างาน 
10 

5 
หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรควบคุมอารมณ์ของตนเองได้

เป็นอย่างดี 
10 

  

 จากตาราง 43 พบว่า ผูเ้ชี่ยวชาญทุกคนเห็นด้วยกับแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ า

การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อประสทิธิผลการท างานของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ด้านการสร้างบารมี ได้แก่ 1) หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรูค้วรกระตุ้นให้ผู้รว่มงานเกิด

ความทุ่มเทในการท างานให้มากขึ้น 2) หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรูค้วรแสดงออกถึง

อุดมการณ์ ความเช่ือ และค่านิยมทางบวกของตนเองของตนเองให้ชัดเจน 3) หัวหนา้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ควรมีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในแตล่ะสถานการณ์ได้ 4) หัวหนา้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรแสดงศักยภาพของตนเองให้ผู้ร่วมงานได้เห็นถึงความรู้

ความสามารถในการท างาน 5) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ควรควบคุมอารมณ์ของตนเอง

ได้เป็นอย่างดี 
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ตาราง 44 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

 ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม

 สาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

 เขต 23 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

 

ข้อที ่ แนวทางการพัฒนา 
ความถี่ 

(N=10) 

1 
หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรก าหนดมาตรฐานในการท างาน

ให้เหมาะสม เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน 
10 

2 
หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรให้ความไว้วางแก่ครูใน 

กลุ่มสาระฯ ในการท างานใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ 
10 

3 
หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรให้การสนับสนุนผู้รว่มงานให้

ได้รับความส าเร็จจากการท างานอย่างตั้งใจ 
10 

4 
หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรสรา้งความกระตอืรือร้นในการ

ท างานแก่ผู้รว่มงาน เพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
10 

5 
หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรชีน้ าใหค้รูในกลุ่มสาระฯ เห็นถึง

ผลของการท างานที่ได้รับเมื่อท างานส าเร็จ 
10 

  

 จากตาราง 44 พบว่า ผูเ้ชี่ยวชาญทุกคนเห็นด้วยกับแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ า

การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อประสทิธิผลการท างานของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่ 1) หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรก าหนดมาตรฐานใน

การท างานให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพในการท างาน 2) หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ควรให้ความไว้วางแก่ครูในกลุ่มสาระฯ ในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์                      

3) หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานให้ได้รับความส าเร็จจากการ

ท างานอย่างตั้งใจ 4) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ควรสร้างความกระตอืรอืร้นในการ

ท างานแก่ผู้รว่มงาน  เพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 5) หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ควรชีน้ าให้ครูในกลุ่มสาระฯ เห็นถึงผลของการท างานที่ได้รับเมื่อท างานส าเร็จ 
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ตาราง 45 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

 ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม

 สาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

 เขต 23 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  

 

ข้อที ่ แนวทางการพัฒนา 
ความถี่ 

(N=10) 

1 
หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรให้ค าแนะน า และแนวทาง           

ใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใหแ้ก่ครูในกลุ่มสาระฯ 
10 

2 
หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรกระตุน้ครูในกลุ่มสาระฯ ให้รูส้ึก

ว่าจะต้องรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
10 

3 
หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรกระตุน้ให้ครูในกลุ่มสาระฯ  

เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 
10 

4 
หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสใหค้รูในกลุ่มสาระฯ 

ได้มสี่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็น 
10 

5 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรกระตุน้ให้ครูในกลุ่มสาระฯ  

เกิดการพัฒนาตนเอง โดยการจัดการศกึษา อบรมสัมมนา ฯลฯ            

ที่เป็นประโยชน์ตอ่ผูร้่วมงาน 

10 

  

 จากตาราง 45 พบว่า ผูเ้ชี่ยวชาญทุกคนเห็นด้วยกับแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ า

การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อประสทิธิผลการท างานของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ได้แก่ 1) หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรให้ค าแนะน า และ

แนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ให้แก่ครูในกลุ่มสาระฯ 2) หัวหนา้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ควรกระตุ้นครูในกลุ่มสาระฯ ให้รู้สกึว่าจะตอ้งรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลง 3) หัวหนา้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรกระตุ้นใหค้รูในกลุ่มสาระฯ  เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 

4) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสใหค้รูในกลุ่มสาระฯ ได้มสี่วนรว่มในการ

แสดงความคิดเห็น 5) หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรกระตุน้ให้ครูในกลุ่มสาระฯ เกิดการ

พัฒนาตนเองโดยการจัดการศกึษา อบรมสัมมนา ฯลฯ  ที่เป็นประโยชน์ตอ่ผูร้่วมงาน 
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ตาราง 46  ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญต่อแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

 ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม

 สาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

 เขต 23 ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล 

 

ข้อที ่ แนวทางการพัฒนา 
ความถี่ 

(N=10) 

1 หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรให้ความสนใจแก่ครูในกลุ่มสาระฯ 

ที่ไม่สามารถร่วมงานกับผูอ้ื่นได้เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ 
10 

2 หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรมอบหมายงานให้กับครูในกลุ่ม

สาระฯ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
10 

3 หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระได้มี

การพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
10 

4 หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรให้ค าปรึกษาแก่ครูในกลุ่มสาระฯ 

เป็นรายบุคคลได้ 
10 

5 หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรประเมนิผลการท างานตาม

ความสามารถของแต่ละบุคคล 
10 

  

 จากตาราง 46 พบว่า ผูเ้ชี่ยวชาญทุกคนเห็นด้วยกับแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ า

การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อประสทิธิผลการท างานของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ด้านการเป็นผูส้ร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล ได้แก่ 1) หัวหนา้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ควรให้ความสนใจแก่ครูในกลุ่มสาระฯ ที่ไม่สามารถร่วมงานกับผูอ้ื่นได้เท่าเทียมกับ

คนอื่น ๆ 2) หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรมอบหมายงานให้กับครูในกลุ่มสาระฯ               

ตามความสามารถของแต่ละบุคคล 3) หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรูค้วรส่งเสริมให้ครูใน

กลุ่มสาระได้มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 4) หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรูค้วรให้

ค าปรึกษาแก่ครูในกลุ่มสาระฯ เป็นรายบุคคลได้ 5) หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรูค้วร

ประเมินผลการท างานตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
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ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 จากข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  เขต 23 มีดังนี้ 

  1. ด้านการสร้างบารมี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ควรเน้นการประสานงาน

ให้ด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย ภายใต้ความรว่มมอืของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้                 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรเห็นแก่ประโยชน์ของนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องยอมรับในบทบาทหน้าที่ของตนเองและผูอ้ื่น                         

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรจัดให้มีห้องกลุ่มสาระการเรียนรูเ้พื่อได้พูดคุยมากขึน้ 

  2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูค้วรมีความ

ยุติธรรมในการมอบหมายงานหรอืการให้ผลตอบแทน หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรจัด

ประชุมหรอืกิจกรรม PLC มากขึ้น 

  3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรสนับสนุนให้

ครูเข้ารับการอบรม หรือศกึษาต่อ หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรกระตุ้นใหค้รูในกลุ่ม

สาระฯ ได้แสดงความคิดเห็นหรอืวิธีการท างานใหม ่ๆ หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควร

กระตุน้ให้ครูในกลุ่มสาระฯ กล้าตัดสินใจ 

  4. การเป็นผู้สรา้งความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรูค้วรรับฟังเรื่องของครูในกลุ่มสาระฯ อย่างตั้งใจและเต็มใจ หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรูค้วรปฏิบัติต่อครูในกลุ่มสาระฯ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล                    

ในด้านต่าง ๆ เช่น ความสามารถ ความสนใจ  
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