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ความสัมพันธของภาวะผูนำทางวิชาการของผูบรหิารสถานศกึษา 

กับประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของครใูนโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

Relationship of Academic Leadership of School Administrators and 

Teamwork Performance of Teachers in educational institutions Under 

Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 5 

 

สุทธิศักด์ิ แกวจินดา0
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บทคัดยอ  

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาประสิทธิภาพการ

ทำงานเปนทีมของครู  และ 3) ศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพ

การทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กลุมตัวอยาง

ท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ครูผูสอน ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 331 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating 

scales)  มีคาสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน ท้ังฉบับเทากับ .97 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ    

 ผลการศึกษาพบวา 

1) ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 

5 ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุดคือดานการกำหนดเปาหมายท่ีชัดเจน รองลงมาคือ ดานการมีมนุษยสัมพันธ และดานการสื่อสารพันธกิจและ

วิสัยทัศนของโรงเรียนตามลำดับ 

2) ประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 5 ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน 

พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบในงาน รองลงมาคือ ดานความสัมพันธ

ภายในกลุมและดานการมีสวนรวมตามลำดับ 

 
1 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา 
3 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา 
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3) ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการทำงานเปน

ทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธในระดับสูง  

คำสำคัญ: ภาวะผูนำทางวิชาการ, ประสิทธิภาพการทำงานเปนทีม 

 

Abstract  

The research purposes were to study 1) Leadership of School Administrators 2) Teamwork 

Performance of and 3) Relationship of Academic Leadership of School Administrators and 

Teamwork Performance of Teachers in educational institutions Under Ubonratchathani Primary 

Educational Service Area Office 5 the sample group was the 331 teachers. The data collection 

instrument was the 5-level estimate rating scale questionnaire with 5 aspects and reliability .97 The 

data analysis statistics were the mean, standard deviation, and pearson correlation  

 The results showed that 

1) Leadership of School Administrators Teachers in educational institutions Under 

Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 5 was rated at a high level in all aspects, 

arranging from the highest to the lowest level as follows : goal setting, human relation and mission 

and vision communication.  

2) Teamwork Performance of Teachers in educational institutions Under Ubonratchathani 

Primary Educational Service Area Office 5 was rated at a high level in all aspects, arranging from the 

highest to the lowest level as follows : Assigning roles and responsibilities on on job, group relation 

and participation.  

3) Relationship of Academic Leadership of School Administrators and Teamwork 

Performance of Teachers in educational institutions Under Ubonratchathani Primary Educational 

Service Area Office 5 was positive with statistical significance at .05 level which was positive 

relationship at a high level. 

Keyword: Leadership of School Administrators, Teamwork Performance 

 

ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  

 ภาวะผูนำของผูบริหารเปนสิ่งสำคัญท่ีสุดในการบริหารงานใหประสบผลสำเร็จ ทำใหงานมีคุณภาพซ่ึงใน

ปจจุบันการพัฒนาคุณภาพ ของผูบริหารในยุคปฏิรูปการศึกษาตองมีคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูบริหารท่ีให

ความสำคัญ ในดานภาวะผูนำทางวิชาการ คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบริหารเพราะผูบริหารสถานศึกษา

คนเดียวไมสามารถดำเนินการทุกอยางไดสำเร็จไดจะตองอาศัยผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย การท่ีผูบริหารจะไดรับความรวมมือ
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ดวยดีนั้นจะตองดำเนินบทบาทและพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ในการรวมพลังครูทำใหกิจกรรมดานการเรียนการสอนเกิด

ประสิทธิภาพผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาประสบผลสำเร็จ เปนท่ีพึงพอใจ

นั้นจะมีคุณลักษณะโดดเดนเฉพาะอยูหลายประการ (พิมลพรรณ เพชรสมบัติ, 2555) 

 สถานศึกษามีภารกิจท่ีจะตองจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานใหนักเรียนมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ

การท่ีจะทำใหโรงเรียนมีคุณภาพตองอาศัยการบริหารงานดานตางๆ ในโรงเรียนโดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการถือ

เปนงานหลักของโรงเรียนมีความสำคัญอยางย่ิงตอการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไวคุณภาพ

การศึกษาจะปรากฏเดนชัดเม่ือการบริหารงานวิชาการประสบความสำเร็จ และการท่ีจะทำใหสถานศึกษามีความ

เขมแข็งในการบริหาร การจัดการศึกษาไดตามมาตรฐานและมีคุณภาพ พิจารณาไดจากผลงานวิชาการ เนื่องจากการ

บริหารงานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนซ่ึงเปนหัวใจของสถานศึกษาเกี่ยวของกับผูบริหาร

สถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553) 

 กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใหมีศักยภาพสูงข้ึนบุคคลท่ีสำคัญ

ท่ีสุดคือครูเพราะคุณภาพของผูเรียนข้ึนอยูกับคุณภาพของครูดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญท่ีตอง

ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูของครูจึงจะสามารถนำสถานศึกษาไปสูความสำเร็จได

นั้นตองเปนผูท่ีมีศักยภาพสูงมีความเปนผูนำทางวิชาการซ่ึงผูนำทางวิชาการของผูบริหารสามารถนำครูใหกระทำ

กิจกรรมดานวิชาการใหบรรลุเปาหมายและสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตลอดท้ังการสราง

บรรยากาศในโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนเพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรอันจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเปนสำคัญ  

 นอกจาการบริหารดานวิชาการแลว ผูบริหารสถานศึกษาควรจะใหครูทุกคนไดมีสวนรวมในการทำงานเพราะ

ความสำเร็จของงานไมสามารถจะเกิดขึ้นจากบุคคลเพียงคนเดียวได เพราะการดำเนินการคนเดียวขาดกำลัง(Strength) 

ความสามารถ (Ability) เวลา (Time) และศักยภาพ (Potentials) ท่ีจะลงมือปฏิบัติใหกิจกรรมนั้นสำเร็จลุลวงไปได 

(พยอม วงศสารศรี, 2534 : 34) ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพจะสงผลใหหนวยงานมีการเติบโตและพัฒนากาวหนา ทีมงาน

จะชวยสรางระบบการทำงานท่ีดีท่ีมีประสิทธิภาพใหเกิดท่ัวท้ังองคกรได การทำงานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถ

ขับเคลื่อนองคกรไปไดอยางรวดเร็วและเกิดประสิทธิผล ทีมงานท่ีดีควรมีบรรยากาศในการทำงานท่ีดี มีความไววางใจ

กัน เชื่อใจกัน มีวัตถุประสงคในการทำงานรวมกัน และมีผูนำท่ีมีภาวะผูนำท่ีดี (สำนักงาน ก.พ, 2560)  ดวยเหตุนี้ผูวิจัย

จึงสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารท่ีมีตอประสิทธิภาพการทำงานเปนทีม เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน

สำหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และพัฒนาทักษะภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5 อันจะเปนประโยชนในการจัดการศึกษา

ตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 

เขต 5 

 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 5 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการทำงานเปน

ทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของครู

ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1) ประชากร คือ ครู ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในป

การศึกษา 2564 จำนวน 2,483 คน  

  2)  กลุมตัวอยาง คือ ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในป

การศึกษา 2564 จำนวน 331 คน โดยไดจากการกำหนดขนาดตัวอยางจากการเปดตารางประมาณการขนาดตัวอยาง

ของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan)    

 ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการและประสิทธิภาพของทีม ดานภาวะผูนำ 

ทำการศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการตามกรอบแนวคิดของ แมคอีแวน (2003) และฮอลลิงเจอร (2005) ประกอบดวย 

การกำหนดเปาหมายท่ีชัดเจน การจัดการทีมงาน การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การสื่อสารพันธกิจและวิสัยทัศน

ของโรงเรียน ความมีมนุษยสัมพันธสวนดานประสิทธิภาพของทีมงาน ประกอบดวย ดานวัตถุประสงค ดานการมีสวน

รวม ดานความสัมพันธภายในกลุมดานการสื่อสาร ดานการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบในงาน 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 แบงออกเปน 2 ตอน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 เปนขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกเปน ไดแก ระดับการศึกษา และขนาด

โรงเรียน  
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 ตอนท่ี 2 ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

 ตอนท่ี 3 ประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ในข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการนำขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหโดยใช

โปรแกรมสำเร็จรูป ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหในรูปแจกแจงความถ่ีและรอยละ และนำผล

การวิเคราะหเปนตารางประกอบการบรรยาย 

 ตอนที่ 2 ขอมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาและ

ประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของครู ใชสถิติคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำผลการวิเคราะห

ขอมูลเปนตารางประกอบการบรรยายดำเนินการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป

และการแปลผล 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ดังนี้ 

 4.51-5.00  หมายถึง อยูในระดับมากท่ีสุด 

 3.51-4.50  หมายถึง อยูในระดับมาก 

 2.51-3.50  หมายถึง อยูในระดับปานกลาง 

 1.51-2.50  หมายถึง อยูในระดับนอย 

 1.00-1.50  หมายถึง อยูในระดับนอยท่ีสุด 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติพ้ืนฐาน 

- คารอยละ 

- คาเฉลี่ย ( ) 

- คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  2. สถิติท่ีใชในการหาทดสอบหาคาความสัมพันธ (Correlation) เพ่ือหาความสัมพันธของภาวะผูนำทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 ดังนี้ 

  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ   0.00 – 0.20  มีความสัมพันธในระดับต่ำ 

  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ   0.02 – 0.40  มีความสัมพันธในระดับคอนขางต่ำ 

  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ   0.41 – 0.60  มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ   0.61 – 0.80  มีความสัมพันธในระดับคอนขางสูง 

  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ   0.81 – 1.00  มีความสัมพันธในระดับสูง 
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สรุปผลการวิจัย  

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในภาพรวมและรายดาน 
 

ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

 

การกำหนดเปาหมายท่ีชัดเจน 

การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 

การจัดการทีมงาน 

การสื่อสารพันธกิจและวิสัยทัศนของโรงเรียน 

การมีมนุษยสัมพันธ 

4.25 

4.08 

4.12 

4.15 

4.20 

0.39 

0.54 

0.65 

0.53 

0.49 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.16 0.46 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 5 ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( X = 4.16) เม่ือพิจารณา

รายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการกำหนดเปาหมายท่ีชัดเจน ( X = 4.25) รองลงมาคือ ดานการมี   

มนุษยสัมพันธ ( X = 4.20) และดานการสื่อสารพันธกิจและวิสัยทัศนของโรงเรียน ( X = 4.15) 

2.  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในภาพรวมและรายดาน 
 

ประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของคร ู

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

ดานวัตถุประสงค 

ดานการมีสวนรวม 

ดานความสัมพันธภายในกลุม 

ดานการสื่อสาร 

ดานการกำหนดบทบาทและความรับผดิชอบในงาน 

4.09 

4.14 

4.26 

3.96 

4.33 

0.54 

0.61 

0.63 

0.73 

0.60 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.15 0.53 มาก 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( X = 4.15) 

เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบในงาน( X = 4.33) 

รองลงมาคือ ดานความสัมพันธภายในกลุม ( X = 4.26) และดานการมีสวนรวม ( X = 4.14) ตามลำดับ 

 

  3. ผลการศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการทำงาน

เปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5ปรากฏผลดังรายละเอียด

ในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการ

ทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  
 

ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษา 
ประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของคร ู

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ระดับความสัมพันธ 

การกำหนดเปาหมายท่ีชัดเจน .617** คอนขางสูง 

การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ .869** สูง 

การจัดการทีมงาน .812** สูง 

การสื่อสารพันธกิจและวิสัยทัศนของโรงเรียน .782** คอนขางสูง 

การมีมนุษยสัมพันธ .786** คอนขางสูง 

 .889** สูง 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพ

การทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 อยูใน

ระดับสูง (r=.889) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา คูท่ีมีความสัมพันธสูงท่ีสุด คือ การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ

มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมในระดับสูง (r=.869) รองลงมาคือ การจัดการทีมงานความสัมพันธ

กับประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมในระดับสูง (r=.812) และการมีมนุษยสัมพันธความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ

ทำงานเปนทีมในระดับคอนขางสูง (r=.786)  

 

อภิปรายผล  

1. ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา ท้ังโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการเปนผูบริหารศึกษาตองผานการเปนครูสายผูสอนมากกอน ยอมมีประสบการณและเขาใจใน

ปญหาอุปสรรคในการทำงานดานวิชาการจึงทำใหทราบบริบทงานทางดานวิชาการประกอบกับปจจุบันเปนยุคของ

เทคโนโลยีตาง ๆท่ีทำใหผูบริหารสามารถคนหาขอมูลตางๆ ท้ังทางดานวิชาการ การอบรมสัมมนาออนไลนตางๆทำใหมี

การพัฒนาตนเองอยูเสมอจึงสงผลใหผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการพัฒนางานดานวิชาการมากขึ้น ซ่ึง

สอดคลองกับการศึกษาของ ภัทรวรรณ ตุมประชา, นภาเดช บุญเชิดชูและ จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย (2565) ท่ี

ทำการศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอความเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของ

ขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดนครปฐม พบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเชนกัน และสอดคลองกับผล
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การศึกษาของ ธนาดล สมบูรณ (2565) ท่ีศึกษาเร่ือง ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารท่ีสงผลตอความเปนองคการ

แหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบวา 

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 มีภาวะผูนำทาง

วิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

2. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการ

ทำงานเปนทีมของครู พบวา มีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับสูงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือ

พิจารณารายดานเรียงลำดับภาวะผูนำวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงาน

เปนทีมของครูไดแกการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การจัดการทีมงาน อยูในระดับสูงนั้น อาจจะเนื่องมาจาก 

ผูบริหารมีการวางแผนงานทางดานงานวิชาการท่ีชัดเจน จัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการสรางบรรยากาศท่ี

เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน จึงทำใหครูในโรงเรียนทราบทิศทางการทำงาน และ

สามารถสรางความรวมมือในการทำงานไปทิศทางเดียวกันไดดีผูนำท่ีมีการกำหนดแผนงานท่ีชัดเจน รวมท้ังมี

ความสามารถในการสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจ อาจจะสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีการเรียนรู

แลกเปลี่ยนและถายทอดความรูแกกัน ฝกทักษะการทำงานเปนทีมรวมกันไดซ่ึงภาวะผูนำทางวิชาการมีบทบาทสำคัญ

ตอการประสานทีมงานดานวิชาการใหเปนไปทิศทางเดียวกัน ดวยการสื่อสารใหผูรวมงานเขาใจชัดเจนซ่ึงเม่ือพิจารณา

ความสัมพันธดานการสื่อสารพันธกิจและวิสัยทัศนของโรงเรียนอยูในระดับคอนขางสูง สอดคลองกับการศึกษาของ 

ละอองดาว ประโพธิง (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับ

พฤติกรรมการสอนท่ีมีประสิทธิผลของครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาจังหวัดเลย พบวาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการสอนของ

ครูในระดับคอนขางสูง 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  

 (1) จากผลการวิจัย พบวา การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงานเปน

ทีมในระดับสูง สถานศึกษาควรมีการสรางบรรยากาศทางวิชาการท่ีกระตุนแนวคิด การทำงานเชิงสรางสรรคใหกับ

บุคลากรอยางตอเนื่อง    

 (2) จากการพิจารณาประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของครู พบวา การสื่อสารมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ซ่ึงอาจจะ

กระทบกับการทำงานเปนทีมในอนาคต ควรจัดอบรมเร่ืองการสื่อสาท่ีมีประสิทธิภาพของทีม เพ่ือใหเกิดการทำงานท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

(1) การวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนำกับประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของครู ซ่ึงควร

ทำการศึกษาการทำงานเปนทีมของครูกับประสิทธิภาพของโรงเรียนเพ่ิมเติม 
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(2) ควรทำการศึกษาภาวะผูนำกับประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของครูของเขตอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบผล

การศึกษาวาเหมือนกันหรือมีความแตกตางกันอยางไร  
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