
 

 

 บทที่ 5  

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการศกึษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระ

การเรียนรูท้ี่สง่ผลตอ่ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน        

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ซึ่งผูว้ิจัยได้สรุปการศกึษาค้นคว้า

และผลการวิจัยตามล าดับหัวข้อ ดังนี้ 
   

   1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

  2. สมมตฐิานของการวิจัย 

  3. วิธีด าเนินการวิจัย 

  4. สรุปผลการวิจัย 

  5. อภปิรายผล 

  6. ข้อเสนอแนะในการวิจัย  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้และประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 โดยมีความมุง่หมายของการวิจัย ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่

ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน  

  2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรูท้ี่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู ้สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่ม
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สาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน ในโรงเรียน จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง        

ที่มปีระสบการณก์ารท างานแตกต่างกัน และขนาดของโรงเรียน  

  3. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้กับประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา   

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน 

  4. เพื่อศกึษาอ านาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน 

  5. เพื่อหาแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระ

การเรียนรูใ้นโรงเรยีนที่สง่ผลต่อประสทิธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

สมมตฐิานของการวิจัย 

 จากการศกึษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ   

ตัวแปรที่ตอ้งการศกึษา ผูว้ิจัยได้ตัง้สมมติฐานในการวิจัย ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อ

ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  2. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อ

ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ และครูผูส้อน ในโรงเรียน จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง                             

ที่มปีระสบการณ์การท างานแตกต่างกัน และขนาดของโรงเรียน มีความแตกต่างกัน 

  3. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้กับ

ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
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มัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ และครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กัน 

  4. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้มีอ านาจ

พยากรณ์ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา                 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน 

 วธิีด าเนนิการวจิัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากร  

    ประชากรการวิจัย (Research Population) ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียน คอื

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิน้ 2,285 คน จ าแนกเป็น 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา จ านวน 97 คนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 360 คน 

ครูผูส้อน จ านวน 1,828 คน 

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง  

   กลุ่มตัวอย่าง (sample) ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้กลุ่มสาระ

การเรียนรู ้และครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23           

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 414 คน 

  2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการการวิจัย  

  เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บข้อมูลครั้งนีเ้ป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน

ประมาณ (Rating Scale) จ านวน 414 ฉบับ ใช้ส าหรับผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ซึ่งค่าอ านาจจ าแนกของ

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคา่ระหว่าง 0.404 - 0.868  

และค่าอ านาจจ าแนกของประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าระหว่าง 
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0.656 - 0.906 และค่าความเชื่อมั่นของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระ

การเรียนรู ้มีค่าเท่ากับ 0.951 และประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

มีคา่เท่ากับ 0.949 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สง่ผล

ต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษาเขต 23 สรุปได้ดังนี ้ 

  1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅=4.47)  

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นที่มีระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการเป็นผู้สร้าง

ความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล ( ̅=4.51) และด้านที่มรีะดับมาก มีจ านวน 3 ด้าน 

คือ ด้านการสร้างบารมี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.48) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

โดยรวม อยู่ในระดับมาก (  ̅= 4.46) และด้านการกระต้นทางปัญญา โดยรวม อยู่ใน 

ระดับมาก ( ̅= 4.45) และประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅= 

4.46) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด มีจ านวน 2 ด้าน คอื  ความ

ไว้เนื้อเชื่อใจ ( ̅= 4.53) และการมสี่วนรว่มในการด าเนินงาน ( ̅= 4.42) และด้านที่อยู่ใน

ระดับมาก 3 ล าดับแรก เรียงล าดับข้อจากมากไปหาน้อย คือ ความพึงพอใจของครู  

( ̅= 4.47) การสื่อสารแบบเปิด ( ̅= 4.47) และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเป้าหมาย 

( ̅= 4.46) ตามล าดับ 

  2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรูท้ี่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน ในโรงเรียน จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง  

ประสบการณก์ารท างานต่างกัน และขนาดของโรงเรียน พบว่า 

   2.1 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้         

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามสถานภาพการท างาน        
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โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านการสร้างบารม ีและด้านการเป็นผูส้ร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล   

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   2.2 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้                   

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ที่มปีระสบการณก์ารท างาน

ต่างกัน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   2.3 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้        

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามขนาดของโรงเรียน           

โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   2.4 ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน                   

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 

โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ดา้นความพึงพอใจของครู มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   2.5 ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน                   

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ที่มปีระสบการณก์ารท างาน

ต่างกัน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   2.6 ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน                  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามขนาดของโรงเรียน 

โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระ

การเรียนรูก้ับประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์

สัน ตัวแปรที่ศึกษาส่วนใหญ่มคีวามสัมพันธ์กันในทางบวก ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้กับประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 
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ที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .81 ถึง .92 ในการนี้ลักษณะ

ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศกึษามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง  

  ผลการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้กับประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ดา้นการสร้างบารม ี (rx1y = 0.81) อยู่ในระดับ “สูง”  

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (rx2y = 0.84) อยู่ในระดับ “สูง” ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

(rx3y = 0.88) อยู่ในระดับ “สูง” ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล 

(rx4y = 0.86) อยู่ในระดับ “สูง” 

  4. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่น ามา

วิเคราะห์จ านวน 4 พบว่า มีจ านวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการท างานของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23                  

โดยรวมได้ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3)             

ด้านการเป็นผูส้ร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล (X4) ด้านการสร้างบารมี (X1) 

และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2)  

  ตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุดคือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .238 รองลงมา คอื ด้านการเป็นผูส้ร้าง

ความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล (X4) โดยมีคา่สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ .345 ด้านการสร้างบารม ี(X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ .197 และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ .202 ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ตัว สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการ

ท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีนได้รอ้ยละ 83.40 และมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของพยากรณ์ SE.est = ±.17078 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ ในรูป 

คะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  

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

  และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี ้ 

   Zr = .238(X3) + .345(X4 )+ .197 (X1) + .202 (X2) 
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 5. แนวทางพัฒนาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่

ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างบารมี ดา้นการสร้าง

แรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการเป็นผู้สรา้งความสัมพันธ์กับผูต้าม

เป็นรายบุคคล สรุปได้ดังนี ้

  5.1 ด้านการสร้างบารม ีแนวทางพัฒนา ได้แก่ 

   หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรกระตุน้ให้ผูร้่วมงานเกิดความทุ่มเทใน

การท างานให้มากขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ควรแสดงออกถึงอุดมการณ์                      

ความเช่ือ และค่านิยมทางบวกของตนเองของตนเองให้ชัดเจน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ควรมีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในแตล่ะสถานการณ์ได้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ควรแสดงศักยภาพของตนเองให้ผู้รว่มงานได้เห็นถึงความรูค้วามสามารถในการท างาน 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี 

  5.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ แนวทางพัฒนา ได้แก่ 

   หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรก าหนดมาตรฐานในการท างานให้

เหมาะสม เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรให้ความ

ไว้วางแก่ครูในกลุ่มสาระฯ ในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ควรใหก้ารสนับสนุนผูร้่วมงานให้ได้รับความส าเร็จจากการท างานอย่างตัง้ใจ หัวหนา้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ควรสร้างความกระตอืรอืร้นในการท างานแก่ผู้ร่วมงาน  เพื่อให้ส าเร็จตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ควรชีน้ าให้ครูในกลุ่มสาระฯ เห็นถึงผล

ของการท างานที่ได้รับเมื่อท างานส าเร็จ 

  5.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา แนวทางพัฒนา ได้แก่ 

   หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรให้ค าแนะน า และแนวทางใหม ่ๆ        

ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ให้แก่ครูในกลุ่มสาระฯ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ควรกระตุน้

ครูในกลุ่มสาระฯ ให้รูส้ึกว่าจะต้องรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ควรกระตุ้นใหค้รูในกลุ่มสาระฯ  เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรูค้วรเปิดโอกาสใหค้รูในกลุ่มสาระฯ ได้มสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรกระตุน้ให้ครูในกลุ่มสาระฯ เกิดการพัฒนาตนเอง             

โดยการจัดการศกึษา อบรมสัมมนา ฯลฯ  ที่เป็นประโยชน์ตอ่ผูร้่วมงาน 
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  5.4 ด้านการเป็นผูส้ร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล แนวทาง

พัฒนา ได้แก่ 

   หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรให้ความสนใจแก่ครูในกลุ่มสาระฯ                   

ที่ไม่สามารถร่วมงานกับผูอ้ื่นได้เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูค้วร

มอบหมายงานให้กับครูในกลุ่มสาระฯ ตามความสามารถของแตล่ะบุคคล หัวหนา้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ควรส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระได้มกีารพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรให้ค าปรึกษาแก่ครูในกลุ่มสาระฯ เป็นรายบุคคลได้ 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรประเมนิผลการท างานตามความสามารถ 

ของแต่ละบุคคล  

  จากข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญต่อแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ าการ

เปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 มีดังนี้ 

   1. ด้านการสร้างบารมี ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูค้วรเน้นการ

ประสานงานให้ด าเนนิงานไปสู่เป้าหมาย ภายใต้ความร่วมมอืของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้                 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรเห็นแก่ประโยชน์ของนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องยอมรับในบทบาทหน้าที่ของตนเองและผูอ้ื่น                         

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรจัดให้มีห้องกลุ่มสาระการเรียนรูเ้พื่อได้พูดคุยมากขึ้น 

   2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูค้วรมี

ความยุติธรรมในการมอบหมายงานหรอืการให้ผลตอบแทน หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ควรจัดประชุมหรือกิจกรรม PLC มากขึ้น 

   3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูค้วร

สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม หรอืศกึษาต่อ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ควรกระตุ้นให้

ครูในกลุ่มสาระฯ ได้แสดงความคิดเห็นหรอืวิธีการท างานใหม ่ๆ หัวหนา้กลุ่มสาระการ

เรียนรูค้วรกระตุ้นให้ครูในกลุ่มสาระฯ กล้าตัดสินใจ 

   4. การเป็นผู้สรา้งความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล ได้แก่ หัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรรับฟังเรื่องของครูในกลุ่มสาระฯ อย่างตั้งใจและเต็มใจ หัวหนา้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรปฏิบัติต่อครูในกลุ่มสาระฯ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคลในด้านต่าง ๆ เช่น ความสามารถ ความสนใจ  
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อภิปรายผล 

 1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้                   

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน โดยรวม อยู่ในระดับมาก             

ทุกด้าน เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ยกเว้นด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็น

รายบุคคล มคีวามคิดเห็นมากที่สุด ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะ หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้

ความสนใจแก่ครูในกลุ่มสาระฯ  ที่ไม่สามารถร่วมงานกับผูอ้ื่นได้เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ 

นั่นเอง อีกทั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ยังมีการส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระได้มีพัฒนา

ตนเองอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยกมลพร ศรีประไพ (2560, บทคัดย่อ)  

ท าวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสิงห์

สมุทรอ าเภอสัตหบี จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับค่า

คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ดา้นการเป็นผู้สร้าง

ความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และการสร้างบารม ี

ตามล าดับ  และประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 โดยรวม อยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานข้อ

ที ่1 ทั้งนี ้ยังมีผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดม ี2 ด้าน คอื  ความไว้เนือ้เชื่อใจ และการมสี่วนร่วมในการ

ด าเนนิงาน และด้านอื่นอยู่ในระดับมากทุกด้าน อาจเพราะสถานภาพการท างานที่แตกต่าง

กัน ประสบการณก์ารท างาน และขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกัน ท าให้มีความเชื่อมั่นว่า

ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้จ าเป็นจะต้องมีความไว้เนือ้เชื่อใจกัน  

การมสี่วนรว่มในการด าเนินงานรว่มจงึจะท าให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยกิตติศักดิ์ ปานงาม (2557, หนา้ 72 - 83) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของการ

บริหารงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทุมธาน ีเขต 2 พบว่า ประสิทธิผลของการบริหารงาน

วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่ม

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



188 

 

สาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน ในโรงเรียน จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง  

ประสบการณก์ารท างานต่างกัน และขนาดของโรงเรียน พบว่า 

  2.1 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามสถานภาพการท างาน โดยรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน

การสรา้งบารมี และด้านการเป็นผู้สรา้งความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล   มคีวาม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมตฐิานข้อที่ 2 ทั้งนีอ้าจ

เป็นเพราะหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการก าหนดเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน มีการ

สร้างความกระตือรอืร้นในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด มีการเปิดโอกาสให้

ครูในกลุ่มสาระฯ มีสว่นร่วมในการก าหนดเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ รวมทั้งมกีารสร้าง

แรงจูงใจให้ครูในกลุ่มสาระฯ ท างานด้วยวิธีการท างานที่เหมาะสมของแตล่ะบุคคล 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภสิิทธิ ์ทนค าดี (2560, บทคัดย่อ) ได้ท าวจิัย เรื่อง ปัจจัยการ

บริหารที่ส่งผลตอ่ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษา ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย  

เพลินพศิ ธรรมรัตน์ (สัมภาษณ์,30 มีนาคม 2562) ได้เสนอว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ควรเน้นการประสานงานให้ด าเนินงานไปสู่เป้าหมายภายใต้ความรว่มมอืของครูใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  2.2 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                    

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ที่มปีระสบการณก์ารท างาน

ต่างกัน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  พบว่า  

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนทีม่ปีระสบการณ์ท างาน  

น้อยกว่า 10 ปี มคีวามคิดเห็น ต่ ากว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ท างาน ระหว่าง 10 - 20 ปี และผูบ้ริหารสถานศกึษา 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ท างาน ระหว่าง 10 - 20 ปี  

มีความคิดเห็น สูงกว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน     

ทีม่ปีระสบการณ์ท างาน มากกว่า 20 ปี  แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านการสร้างบารมี ด้านการสรา้งแรงบันดาลใจ และ 
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ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ

ครูผูส้อนทีม่ปีระสบการณ์ท างาน น้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่ ากว่า ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ท างาน ระหว่าง 

10 - 20 ปี  และผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอนที่มี

ประสบการณ์ท างาน ระหว่าง 10 - 20 ปี มคีวามคิดเห็น สูงกว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์ท างาน มากกว่า 20 ปี อย่าง 

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมตฐิานข้อที่ 2 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะ หัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แสดงออกถึงอุดมการณ์ ความเชื่อ และค่านิยมของตนเองอีกทั้ง 

มีการใหค้วามไว้วางใจแก่ครูในกลุ่มสาระฯ ในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย มกีารส่งเสริม

ให้ครูในกลุ่มสาระฯ ระบุปัญหาดว้ยการใช้เหตุผลและหลักฐานมากกว่าการคิดเอง รวมถึง

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระฯ พัฒนาตนเองอย่าง

สม่ าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลพร ศรปีระไพ (2560, บทคัดย่อ)  ได้ท าวจิัย 

เรื่อง ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสิงหส์มุทร   

อ าเภอสัตหบี จังหวัดชลบุรี พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู ้จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน  

จงึท าการเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) พบว่า แตกต่างกัน  

โดยครูที่มปีระสบการณใ์นการสอน ตั้งแต่ 5-10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรยีนสิงห์สมุทร มากกว่า ครูที่มี

ประสบการณใ์นการสอนตั้งแต่ 10  ปีขึ้นไป และครูที่มปีระสบการณใ์นการสอน  น้อยกว่า 

5 ปี ประกอบด้วย เพลินพิศ ธรรมรัตน์ (สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2562) ได้เสนอว่า หัวหนา้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องยอมรับในบทบาทหนา้ที่ของตนเองและผู้อื่น หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยควรกล้าที่จะแสดงออกถึงอุดมการณ์ ความรู ้ความสารถ

ที่มใีห้เป็นที่ยอมรับ 

  2.3 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้          

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามขนาดของโรงเรียน           

โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เมื่อพิจารณาเป็น

รายคู่ โดยรวม พบว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน  

ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก มคีวามคิดเห็นสูงกว่า ผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในโรงเรียนขนาดกลางและที่ปฏิบัติหน้าที่
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ในโรงเรยีนขนาดใหญ่หรอืใหญ่พิเศษ และผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหนา้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ และครูผูส้อน ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นสูงกว่า ผู้บริหาร

สถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และครูผูส้อน  ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในโรงเรียนขนาด

ใหญ่หรอืใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมตฐิานข้อที่2 

ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะโรงเรียนขนาดเล็ก มบีุคคลกรน้อยจงึท าให้บุคลากรมีโอกาสได้ท า

หนา้ทีเ่ป็นหัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้มากกว่าโรงเรียนขนาดขนาดและขนาดใหญ่ สอดคล้อง

กับงานวิจัยของอภสิิทธิ์ ทนค าดี (2560, บทคัดย่อ) ไดท้ าวิจัย เรื่อง ปัจจัยการบริหารที่

ส่งผลตอ่ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา

ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมมคีวามแตกต่างกัน   

สุกันยา ศรสีวัสดิ์ (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าวจิัย เรื่อง การศกึษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศกึษาโรงเรียนในเครอือักษรกรุ๊ป โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพจิารณารายด้านแลว้เรียงอันดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การเป็นผู้สร้างแรงดลใจ การ

เป็นผู้มบีารมี การเป็นผูก้ระตุ้นใหใ้ช้สตปิัญญา และการเป็นผู้สรา้งความสัมพันธ์กับผูต้าม

เป็นรายบุคคล 

  2.4 ประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม สาระการเรียนรู้ในโรงเรียน                   

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 2 เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า 

ด้านความพึงพอใจของครู มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

ด้านการมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ด้านความพึงพอใจของครู หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ มีความคิดเห็นสูงกว่า ครูผูส้อน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการ

มีสว่นร่วมในการด าเนินงาน ผูบ้ริหารสถานศกึษา มีความคิดเห็นสูงกว่า หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู ้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูบ้ริหารสถานศกึษา มคีวามคิดเห็น

สูงกว่า ครูผูส้อน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งเป็นอาจเป็นเพราะ หัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ให้บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่

รับผิดชอบและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนรว่มงาน หรอืให้ได้รับสวัสดิการและสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่เหมาะสมกับการท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรกร วงศส์กุล (2554, 

บทคัดย่อ) ได้ท าวจิัย เรื่อง ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหาร
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โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง พบว่า ประสทิธิผลของการบริหาร

โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง ในระดับบุคคลและระดับองค์กรมีการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยครูจะให้ความส าคัญในระดับองค์กรมากกว่าบุคคล  

  2.5 ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน                   

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ที่มปีระสบการณก์ารท างาน

ต่างกัน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01             

เป็นไปตามสมมตฐิานข้อที่ 2 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู ้และครูผูส้อนที่มีประสบการณท์ างานแตกต่างกัน ท าใหม้ีความคิดเห็นที่

แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของนิรมล เตชณัชถิรกุล (2561, บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัย 

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าครูและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 พบว่า ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการ จ าแนกตามที่มีประสบการณท์ างานแตกต่างกันโดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ทศพล พยัคฆพงศ์ (สัมภาษณ์, 1 เมษายน 2562) ได้เสนอ

ว่า ประสทิธิผลของการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกคนในกลุ่มสาระฯ จะต้องรว่ม

แรงร่วมใจในการท างานเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน รวมถึงมีการแจง้ขอ้มูล ข่าวสารที่

เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานอย่างหลากหลายในการท างาน อีกทั้งยังต้องมีส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ก็ต้องการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 

  2.6 ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน                  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามขนาดของโรงเรียน 

โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม

สมมตฐิานข้อที่ 2 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และครูผูส้อน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน ท าให้มคีวามคิดเห็นที่แตกต่าง

กัน เพราะภารงานไม่เท่ากันสอดคล้องกับงานวิจัยของนิรมล เตชณัชถิรกุล (2561, 

บทคัดย่อ) ได้ท าวจิัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าครูและประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.5 
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 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้กับประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน การวิเคราะหห์าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ เพียร์

สัน ตัวแปรที่ศึกษาส่วนใหญ่มคีวามสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .81 ถึง .92 ในการนี้ลักษณะ

ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศกึษามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ซึ่งพบว่า ภาวะผูน้ าการ

เปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านการสร้างบารมี (rx1y = 0.81) อยู่ใน

ระดับ “สูง” ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (rx2y = 0.84) อยู่ในระดับ “สูง” ด้านการกระตุน้

ทางปัญญา (rx3y = 0.88) อยู่ในระดับ “สูง” ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็น

รายบุคคล (rx4y = 0.86) อยู่ในระดับ “สูง” เป็นไปตามสมมตฐิานข้อที่ 3 ทั้งนีอ้าจ

เนื่องมาจาก ความทุ่มเทในการท างาน อุดมการณ์ ความเช่ือ และค่านิยม ความรู้

ความสามารถในการท างาน ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี ท าให้การท างานเกิด

ประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยภัทรกร วงศ์สกุล (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าวจิัย เรื่อง 

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในเขตลาดกระบัง พบว่า ความสัมพันธ์ของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง มีความสัมพันธ์กันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 4. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทีส่่งผลตอ่

ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 และการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ตัวแปรที่

มีอ านาจพยากรณ์ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นโรงเรียน ได้ทั้งหมด  

4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้

ตามเป็น ด้านการสร้างบารมี และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นไปตามสมมตฐิานข้อที่ 4 

ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มคีวามเป็นผู้น าหรือใช้ภาวะผูน้ าการ

เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามบทบาทหนา้ที่ของผูน้ าที่ดจีะส่งผลต่อ

ความส าเร็จในการด าเนินงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และของโรงเรียนได้อย่างชัดเจน 

จงึท าให้ตัวแปรทั้ง 4 ตัวนี ้เป็นตัวพยากรณ์ที่ดทีี่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลพร 

ศรปีระไพ, 2560, หนา้ 36 -38 ได้กล่าวถึง คุณสมบัติพฤติกรรมผู้น าสร้างความ
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เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) มีดังนี้ การมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ 

(Charismatic leadership or Idealize influence) หมายถึง พฤติกรรมผูน้ าที่มบีทบาทและ

ลักษณะการกระท าที่เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดี   การสร้างแรงบันดาลใจ 

(Inspirational motivation) หมายถึง พฤติกรรมที่ผูน้ าสามารถที่จะสื่อสารกับผูต้ามเพื่อท า

ให้พูดตามทราบถึงวิสัยทัศน์พันธกิจความคาดหวังที่สูงของผู้น าที่มตี่อผูต้าม การกระตุ้น

ทางปัญญา (Intellectual stimulation) หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้น ากระตุ้นใหพู้ดตามรู้จักใช้

ความคิดพยายามรเิริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างความท้าทาย โดยที่พฤติกรรมของ

ผูน้ าจะพยายามตั้งค าถามที่ทวนกระแสตอ่ความเชื่อ ค่านิยมแบบเก่าของผูต้าม และ

ทดลองน าปัญหาเก่าที่เคยเกิดขึ้นไปใช้กับวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่โดยที่ผู้น าจะเป็นผู้ที่ให้

การสนับสนุนผูต้าม การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized consideration) 

หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าที่เข้าใจและปฏิบัติตอ่พูดตามแตกต่างกันตามความตอ้งการ

และความสามารถที่แตกต่างกันของผู้ตามแตล่ะคน 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยที่ได้สรุปและอภปิรายผล ผูว้ิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

  1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวจิัยไปใช้ 

   จากการศกึษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการ

เรียนรูท้ี่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นโรงเรียน                        

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยม เขต 23 ที่มอี านาจพยากรณ์ ม ี4 ด้าน โดยเรียง

อันดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการเป็นผู้สรา้งความสัมพันธ์กับผูต้าม 

เป็นรายบุคคล ด้านการสร้างบารมี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา มีรายละเอียดดังนี้ 

    1.1 ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคล หัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรมอบหมายงานให้กับผูร้่วมงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล 

และส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนให้ความสนใจแก่ผู้ร่วมงาน

ที่ไม่สามารถร่วมงานกับผูอ้ื่นได้เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ 
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    1.2 ด้านการสร้างบารมี หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรูค้วรแสดง

ศักยภาพของตนเองใหเ้ห็นถึงความรู้ความสามารถในการท างาน ตลอดจนกระตุ้นให้

ผูร้่วมงานให้เกิดความทุ่มเทในการท างาน 

    1.3 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูค้วร

กระตุน้ให้ผูร้่วมงานเกิดพัฒนาตนเอง โดยการศกึษา อบรม สัมมนา ฯลฯ และการ

สนับสนุนให้ผู้รว่มงานได้รับความส าเร็จจากการท างานอย่างตัง้ใจ 

    1.4 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรให้

คาแนะนาแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในหนว่ยงานใหแ้ก่ผู้รว่มงาน ประกอบ

กับกระตุน้ผู้รว่มงานใหรู้้สกึว่าจะต้องมกีารเปลี่ยนแปลงการท างานในหนว่ยงาน และ

กระตุน้ให้ผูร้่วมงานเกิดความคิดสรา้งสรรค์ในการท างาน 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 ควรมศีกึษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน ในเขตพื้นที่

การศกึษาอื่น ๆ  

  2.2 ควรศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่

ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษา โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ 

  2.3 ควรท าวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

โรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนด้วย มห
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