ความสัมพันธของภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 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
สุทธิศักดิ์ แกวจินดา 1 ประยงค แกนลา 2 เนรัญ วชิระอังกูร 3
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาประสิทธิภาพการ
ทำงานเปนทีมของครู และ 3) ศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพ
การทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึก ษาครั้งนี้ คือ ครูผูส อน ในสถานศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน สังกัดสำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 331 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating
scales) มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเทากับ .97 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ผลการศึกษาพบวา
1) ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต
5 ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือดานการกำหนดเปาหมายที่ชัดเจน รองลงมาคือ ดานการมีมนุษยสัมพันธ และดานการสื่อสารพันธกิจและ
วิสัยทัศนของโรงเรียนตามลำดับ
2) ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานเป น ที ม ของครู โรงเรี ยนสั งกั ดสำนั ก งานเขตพื้ น ที ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 5 ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบในงาน รองลงมาคือ ดานความสัมพันธ
ภายในกลุมและดานการมีสวนรวมตามลำดับ
อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา
อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา
3 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา
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3) ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการทำงานเปน
ทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
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
ภาวะผูนำของผูบริหารเปนสิ่งสำคัญที่สุดในการบริหารงานใหประสบผลสำเร็จ ทำใหงานมีคุณภาพซึ่งใน
ปจจุบัน การพัฒ นาคุณ ภาพ ของผูบริหารในยุคปฏิรูปการศึกษาตองมีคุณ ลักษณะและพฤติกรรมของผูบ ริหารที่ให
ความสำคัญ ในดานภาวะผูนำทางวิชาการ คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบริหารเพราะผูบริหารสถานศึกษา
คนเดียวไมสามารถดำเนินการทุกอยางไดสำเร็จไดจะตองอาศัยผูที่เกี่ยวของทุกฝาย การที่ผูบริหารจะไดรับความรวมมือ
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ดวยดีนั้นจะตองดำเนินบทบาทและพฤติกรรมที่เหมาะสม ในการรวมพลังครูทำใหกิจกรรมดานการเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาประสบผลสำเร็จ เปนที่พึงพอใจ
นั้นจะมีคุณลักษณะโดดเดนเฉพาะอยูหลายประการ (พิมลพรรณ เพชรสมบัติ, 2555)
สถานศึกษามีภารกิจที่จะตองจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานใหนักเรียนมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ
การที่จะทำใหโรงเรียนมีคุณภาพตองอาศัยการบริหารงานดานตางๆ ในโรงเรียนโดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการถือ
เป น งานหลั ก ของโรงเรี ย นมี ค วามสำคั ญ อย า งยิ่ งต อ การจั ด การศึ ก ษาให บ รรลุ เป า หมายตามที่ ก ำหนดไว คุ ณ ภาพ
การศึกษาจะปรากฏเดนชัดเมื่อการบริหารงานวิชาการประสบความสำเร็จ และการที่จะทำใหสถานศึกษามีความ
เขมแข็งในการบริหาร การจัดการศึกษาไดตามมาตรฐานและมีคุณภาพ พิจารณาไดจากผลงานวิชาการ เนื่องจากการ
บริหารงานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษาเกี่ยวของกับผูบริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553)
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใหมีศักยภาพสูงขึ้นบุคคลที่สำคัญ
ที่สุดคือครูเพราะคุณ ภาพของผูเรียนขึ้น อยูกับ คุณ ภาพของครูดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบ ทบาทสำคัญ ที่ตอง
ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูของครูจึงจะสามารถนำสถานศึกษาไปสูความสำเร็จได
นั้น ตองเปน ผูที่มีศักยภาพสูงมีความเปนผูน ำทางวิชาการซึ่งผูน ำทางวิชาการของผูบริหารสามารถนำครูใหกระทำ
กิจกรรมดานวิชาการใหบรรลุเปาหมายและสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตลอดทั้งการสราง
บรรยากาศในโรงเรี ย นให เอื้ อ ต อ การเรี ย นรู ข องผู เรี ย นเพื่ อ ให ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรอันจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเปนสำคัญ
นอกจาการบริหารดานวิชาการแลว ผูบริหารสถานศึกษาควรจะใหครูทุกคนไดมีสวนรวมในการทำงานเพราะ
ความสำเร็จของงานไมสามารถจะเกิดขึ้นจากบุคคลเพียงคนเดียวได เพราะการดำเนินการคนเดียวขาดกำลัง(Strength)
ความสามารถ (Ability) เวลา (Time) และศักยภาพ (Potentials) ที่จะลงมือปฏิบัติใหกิจกรรมนั้นสำเร็จลุลวงไปได
(พยอม วงศสารศรี, 2534 : 34) ทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะสงผลใหหนวยงานมีการเติบโตและพัฒนากาวหนา ทีมงาน
จะชวยสรางระบบการทำงานที่ดีที่มีประสิทธิภาพใหเกิดทั่วทั้งองคกรได การทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพจะสามารถ
ขับเคลื่อนองคกรไปไดอยางรวดเร็วและเกิดประสิทธิผล ทีมงานที่ดีควรมีบรรยากาศในการทำงานที่ดี มีความไววางใจ
กัน เชื่อใจกัน มีวัตถุประสงคในการทำงานรวมกัน และมีผูนำที่มีภาวะผูนำที่ดี (สำนักงาน ก.พ, 2560) ดวยเหตุนี้ผูวิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารที่มีตอประสิทธิภาพการทำงานเปนทีม เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน
สำหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และพัฒนาทักษะภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารใน
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5 อันจะเปนประโยชนในการจัดการศึกษา
ตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 5
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการทำงานเปน
ทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
สมมติฐานการวิจัย
ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของครู
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1) ประชากร คือ ครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบ ลราชธานี เขต 5 ในป
การศึกษา 2564 จำนวน 2,483 คน
2) กลุมตัวอยาง คือ ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในป
การศึกษา 2564 จำนวน 331 คน โดยไดจากการกำหนดขนาดตัวอยางจากการเปดตารางประมาณการขนาดตัวอยาง
ของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan)
ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการและประสิทธิภาพของทีม ดานภาวะผูนำ
ทำการศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการตามกรอบแนวคิดของ แมคอีแวน (2003) และฮอลลิงเจอร (2005) ประกอบดวย
การกำหนดเปาหมายที่ชัดเจน การจัดการทีมงาน การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การสื่อสารพันธกิจและวิสัยทัศน
ของโรงเรียน ความมีมนุษยสัมพันธสวนดานประสิทธิภาพของทีมงาน ประกอบดวย ดานวัตถุประสงค ดานการมีสวน
รวม ดานความสัมพันธภายในกลุมดานการสื่อสาร ดานการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบในงาน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เป น แบบสอบถามภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการของผู บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 5 แบ ง ออกเป น 2 ตอน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 เปนขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกเปน ไดแก ระดับการศึกษา และขนาด
โรงเรียน
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ตอนที่ 2 ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ตอนที่ 3 ประสิ ท ธิภ าพการทำงานเป น ที ม ของครูในโรงเรีย น สั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
การวิเคราะหขอมูล
ในขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการนำขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหโดยใช
โปรแกรมสำเร็จรูป ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหในรูปแจกแจงความถี่และรอยละ และนำผล
การวิเคราะหเปนตารางประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 2 ข อ มู ล ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ภาวะผู น ำทางวิ ช าการของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและ
ประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของครู ใชสถิติคาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำผลการวิเคราะห
ขอมูลเปนตารางประกอบการบรรยายดำเนินการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
และการแปลผล 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง อยูในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง อยูในระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง อยูในระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง อยูในระดับนอย
1.00-1.50 หมายถึง อยูในระดับนอยที่สุด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน
- คารอยละ
- คาเฉลี่ย ( )
- คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติที่ใชในการหาทดสอบหาคาความสัมพันธ (Correlation) เพื่อหาความสัมพันธของภาวะผูนำทาง
วิช าการของผูบ ริห ารสถานศึ ก ษากับ ประสิท ธิภ าพการทำงานเป น ที มของครูในโรงเรียนสังกัดสำนั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ที่ระดับนัยสำคัญ 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
ภาคโปสเตอร
311

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในภาพรวมและรายดาน
ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
การกำหนดเปาหมายที่ชัดเจน
การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
การจัดการทีมงาน
การสื่อสารพันธกิจและวิสัยทัศนของโรงเรียน
การมีมนุษยสัมพันธ
รวม

X
4.25
4.08
4.12
4.15
4.20
4.16

ระดับความคิดเห็น
S.D.
0.39
0.54
0.65
0.53
0.49
0.46

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบวา ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( X = 4.16) เมื่อพิจารณา
รายด านพบวา ดานที่ มี คาเฉลี่ยสูงสุดคื อดานการกำหนดเป าหมายที่ ชัดเจน ( X = 4.25) รองลงมาคือ ดานการมี
มนุษยสัมพันธ ( X = 4.20) และดานการสื่อสารพันธกิจและวิสัยทัศนของโรงเรียน ( X = 4.15)
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในภาพรวมและรายดาน
ประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของครู
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ดานวัตถุประสงค
ดานการมีสวนรวม
ดานความสัมพันธภายในกลุม
ดานการสื่อสาร
ดานการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบในงาน
รวม

ระดับความคิดเห็น

X

S.D.

แปลผล

4.09
4.14
4.26
3.96
4.33
4.15

0.54
0.61
0.63
0.73
0.60
0.53

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบวา ประสิทธิภาพการทำงานเปน ทีมของครูโรงเรียนสังกัดสำนัก งานเขตพื้ น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( X = 4.15)
เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบในงาน( X = 4.33)
รองลงมาคือ ดานความสัมพันธภายในกลุม ( X = 4.26) และดานการมีสวนรวม ( X = 4.14) ตามลำดับ
3. ผลการศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการทำงาน
เปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5ปรากฏผลดังรายละเอียด
ในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการ
ทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษา
การกำหนดเปาหมายที่ชัดเจน
การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
การจัดการทีมงาน
การสื่อสารพันธกิจและวิสัยทัศนของโรงเรียน
การมีมนุษยสัมพันธ

ประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของครู
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระดับความสัมพันธ
.617**
คอนขางสูง
.869**
สูง
.812**
สูง
.782**
คอนขางสูง
.786**
คอนขางสูง
.889**
สูง

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพ
การทำงานเป น ที มของครูในโรงเรียนสังกั ดสำนักงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึ กษาอุบ ลราชธานี เขต 5 อยู ใน
ระดับสูง (r=.889) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คูที่มีความสัมพันธสูงที่สุด คือ การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมในระดับสูง (r=.869) รองลงมาคือ การจัดการทีมงานความสัมพันธ
กับประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมในระดับสูง (r=.812) และการมีมนุษยสัมพันธความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ
ทำงานเปนทีมในระดับคอนขางสูง (r=.786)
อภิปรายผล
1. ภาวะผู น ำทางวิ ช าการของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ในโรงเรี ย นสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเปนผูบริหารศึกษาตองผานการเปนครูสายผูสอนมากกอน ยอมมีประสบการณและเขาใจใน
ปญหาอุปสรรคในการทำงานดานวิชาการจึงทำใหทราบบริบทงานทางดานวิชาการประกอบกับปจจุบันเปนยุคของ
เทคโนโลยีตาง ๆที่ทำใหผูบริหารสามารถคนหาขอมูลตางๆ ทั้งทางดานวิชาการ การอบรมสัมมนาออนไลนตางๆทำใหมี
การพัฒนาตนเองอยูเสมอจึงสงผลใหผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการพัฒ นางานดานวิชาการมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ ภั ท รวรรณ ตุ ม ประชา, นภาเดช บุ ญ เชิ ด ชู แ ละ จิ ต ติ รั ต น แสงเลิ ศ อุ ทั ย (2565) ที่
ทำการศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอความเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของ
ขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดนครปฐม พบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเชนกัน และสอดคลองกับผล
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การศึกษาของ ธนาดล สมบูรณ (2565) ที่ศึกษาเรื่อง ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอความเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบวา
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 มีภาวะผูนำทาง
วิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการ
ทำงานเป น ทีมของครู พบวา มีค วามสัมพั น ธกัน ทางบวกอยูในระดับ สูงอยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่ อ
พิจารณารายดานเรียงลำดับภาวะผูนำวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงาน
เปนทีมของครูไดแกการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การจัดการทีมงาน อยูในระดับสูงนั้น อาจจะเนื่องมาจาก
ผูบริหารมีการวางแผนงานทางดานงานวิชาการที่ชัดเจน จัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการสรางบรรยากาศที่
เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน จึงทำใหครูในโรงเรียนทราบทิศทางการทำงาน และ
สามารถสร า งความร ว มมื อ ในการทำงานไปทิ ศ ทางเดี ย วกั น ได ดี ผู น ำที่ มี ก ารกำหนดแผนงานที่ ชั ด เจน รวมทั้ ง มี
ความสามารถในการสื่อสารใหผูอื่นเขาใจ อาจจะสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีการเรียนรู
แลกเปลี่ยนและถายทอดความรูแกกัน ฝกทักษะการทำงานเปนทีมรวมกันไดซึ่งภาวะผูนำทางวิชาการมีบทบาทสำคัญ
ตอการประสานทีมงานดานวิชาการใหเปนไปทิศทางเดียวกัน ดวยการสื่อสารใหผูรวมงานเขาใจชัดเจนซึ่งเมื่อพิจารณา
ความสัมพันธดานการสื่อสารพันธกิจและวิสัยทัศนของโรงเรียนอยูในระดับคอนขางสูง สอดคลองกับการศึกษาของ
ละอองดาว ประโพธิง (2554) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับ
พฤติ ก รรมการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของครูในสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาจังหวัดเลย พบวาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการสอนของ
ครูในระดับคอนขางสูง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) จากผลการวิจัย พบวา การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงานเปน
ทีมในระดับสูง สถานศึกษาควรมีการสรางบรรยากาศทางวิชาการที่กระตุนแนวคิด การทำงานเชิงสรางสรรคใหกับ
บุคลากรอยางตอเนื่อง
(2) จากการพิจารณาประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของครู พบวา การสื่อสารมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ซึ่งอาจจะ
กระทบกับการทำงานเปนทีมในอนาคต ควรจัดอบรมเรื่องการสื่อสาที่มีประสิทธิภาพของทีม เพื่อใหเกิดการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) การวิจัยในครั้งนี้เปน การศึก ษาเกี่ยวกับ ภาวะผูน ำกับ ประสิทธิภาพการทำงานเปน ทีมของครู ซึ่งควร
ทำการศึกษาการทำงานเปนทีมของครูกับประสิทธิภาพของโรงเรียนเพิ่มเติม
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(2) ควรทำการศึกษาภาวะผูนำกับประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของครูของเขตอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบผล
การศึกษาวาเหมือนกันหรือมีความแตกตางกันอยางไร
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