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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอน  
ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายคือ 1) เพื่อศึกษา
ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3, 
2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการสอนของครสูังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
และ 3) เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอน
ของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ครูในสถานศึกษา
ของรัฐสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 3 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 322 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ตอน ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ
แบบสอบถามตอนที่ 2สอบถามเกีย่วกับภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการสอนของครู ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.97และ0.90ตามล าดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของเพียร์สัน 
  ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  
เขต 3 โดยรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการก ากับ
ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน ด้านการส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอน  
ด้านการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ และด้านการบริหาร
หลักสูตรและการสอน  
 
 
 
 

 
   2.  ประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนอยู่ในระดับ
มากที่สุด ส่วนด้านความกระตือรือร้นในการสอน ด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน ด้านกลวิธีการสอน และ 
ด้านความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 

 3.  ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการสอน
ของครู อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
ABSTRACT 
  The purposes of this research were: 1) to study 
the instructional leadership level of the school administrators 
under Roi Et Primary Education Service Area Office 3, 
2) to study the teaching efficiency of teachers under 
Roi Et Primary Educational Service Area  Office3, and 
3) to study the relationship between school administrators’ 
instructional leadership and teachers’ teaching 
efficiency level  
 The samples of this study were 322 public 
school teachers under Roi Et Primary Education Service 
Area Office 3. The research instrument was a five-
point rating scale questionnaire. The reliability values 
of the instructional leadership and the teachers’ 
teaching efficacy were 0.97and 0.90 respectively. The 
data were analyzed by using frequency, percentage, 
mean, standard deviation and Pearson’s product 
correlation coefficient.    
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      The research results were as follows: 
            1.  The level of instructional leadership of 
the administrators given at a high level  in both overall 
and each aspect. They were ranked according to 
their average scores from the highest to the lowest as 
follows: monitoring student progress, encouraging 
learning environment, managing the instructional 
program, promoting professional development, 
and managing curriculum and instruction. 
            2.  The level of the teaching efficiency of 
teachers under Roi Et Primary Educational Service 
Area Office 3 was given at a high level in both overall 
and individual aspect. They were  ranked according to 
their average scores from the highest to the lowest 
as follows: interaction with enthusiasm for measurement 
and evaluation, instructional strategies, and clear 
instructions. 
             3.  There was a positive relationship between 
the school administrators’ instructional leadership 
and teacher’s teaching efficiency  under Roi Et Primary 
Educational Service Area Office 3 with a statistical 
significance at the level of .01. 
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บทน า 
      ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกมผีลกระทบ
อย่างกว้างขวางต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ตลอดทั้ง
การพัฒนาประเทศซึ่งยังคงต้องเผชิญกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภวิัตน์และการแข่งขัน 
อย่างรุนแรง การพัฒนาประเทศให้ด ารงความมั่นคงท้ังทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพและมคีวามสุขจึงทวีความส าคัญมากขึ้น ดังนั้น
ประเทศไทยจึงควรต้องมีกลไกเตรยีมการสร้างภมูิคุ้มกันให้
ประเทศพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลีย่นแปลงอย่างมปีระสิทธภิาพ 
เพื่อน าไปสู่การพฒันาประเทศที่ยั่งยนื (ส านักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ.  2554 : 1-31)  

การที่จะพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนเจรญิก้าวหน้าท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองนั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ 
ประการด้วยกัน ปัจจัยทีส่ าคัญและจ าเป็นประการหนึ่ง คือ 
ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ เพราะเป็นปัจจัยในการบริหาร 
ที่ส าคัญที่ท าให้กระบวนการบริหารประสบผลส าเรจ็และ
บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนด ท าให้เป็นมนุษย์ที่มีคณุภาพ 
สามารถน าความรู้ที่มีไปใช้พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มี
ความเจรญิก้าวหน้าต่อไปได้ ดังค าขวัญที่ว่า “การศึกษา 
สร้างคน สร้างงาน และสร้างชาต”ิ การที่จะท าให้ทรัพยากร
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคณุค่าและมีคุณภาพ เกิดการพัฒนา
ในทุก ๆ ด้านได้ เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ทีส่ าคัญประการหนึ่งคือการศึกษา (วิโรจน์  สารรัตนะ.  2548: 
342) 
      การจะปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องมีการปรับปรุงเปลีย่นแปลง การจัดการเรียนรู้ให้
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังของสังคม 
ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การจดัการเรียนการสอนจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจริงจังใหท้ันกับกระแสความเจริญ 
ก้าวหน้าของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยดุยั้ง และ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ครูเป็นบุคคลส าคัญที่จะด าเนินงานให้
การจัดการเรยีนการสอนมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน กล่าวคือ ครูที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ จะสามารถใช้หลักสตูรและ 
สิ่งเอื้ออ านวยท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ในตัวผู้เรยีนให้สูงข้ึน (นุชลี  อุปภัย.  2554 : 43-44) 
      การพัฒนาศักยภาพในตัวผู้เรยีนให้สูงข้ึน มีความ
เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนของครูเนื่องจากคร ู
เป็นผู้จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ส่งเสริมให้ผูเ้รียน 
เกิด การเรียนรู้ ตลอดจนท าให้ผู้เรยีนไดร้ับผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ การที่ครูจะมี
ประสิทธิภาพการสอนที่ดีได้นั้น ควรต้องมีลักษณะความเป็น
ครูที่ดี เช่น มีการส่งเสริมการเรยีนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
มีความกระตือรือร้นใส่ใจในการสอนและมีมนุษย์สัมพันธ์   
มีความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการใช้
กลวิธีการสอน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาเหมาะสมกับ
วัยยิ่งข้ึนในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนครคูวรสร้าง
ความสัมพันธร์ะหว่างครูกบันักเรียน (นาวา  สุขรมย์.  2550: 71) 
มีความกระตือรือร้นในการสอนตื่นตัวอยู่เสมอและที่ส าคัญยิ่ง
การสอนที่ดคีรูตอ้งมีการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน
และให้ข้อมูลป้อนกลับแกนักเรียน แจ้งผลการสอบหรือข้อบกพร่อง
ให้นักเรียนทราบทันทีและช่วยปรบัปรุงแกไขข้อบกพร่อง
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ของนักเรียนให้บรรลุเป้าหมาย คณุภาพการศึกษาและ
มาตรฐานของสถานศึกษา (Bloom.  1976 : 115–127) 
       ในการจัดการศึกษานั้นสถานศึกษาเป็นสถาบัน
ทางสังคมที่ไดร้ับมอบหมายให้มีหน้าท่ีจัดการศึกษาโดย 
การสร้างและพัฒนาคนใหม้ีคุณภาพพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติได้ให้ความส าคญักับสถานศึกษามาก
เพราะเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ช่วยสร้างคนให้เกิด
คุณภาพตามทีช่าติต้องการโดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานต้องอาศัยองค์กรปฏิบัติ คือ สถานศึกษา ซึ่งหมายถึง
การปฏิบัตหิน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบคุลากร
ทางการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ด าเนินการตามแนวทางการจดัการศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี 
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผูน้ าการปฏิรปูที่มี
ประสทิธิภาพ (ธรีะ  รญุเจริญ.  2546 : 2) และการจดัการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญันั้น ผู้บริหารเป็นผู้มบีทบาท
ส าคญัในการสร้างความส าเร็จในองคก์ร ผู้บริหารต้องมีภาวะ
ผู้น าโดยเฉพาะผู้น าทางวิชาการ (อุษณีย์  รักซ้อน.  2543 : 3) 
เพราะการบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีส าคัญส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารงานวิชาการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการปรบัปรุงคณุภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาและเป็นเครื่องช้ีความส าเร็จ 
ความสามารถของผู้บรหิารเกี่ยวกบัการบริหารงานวิชาการ 
เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสตูร และจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนท่ีจะ
ส่งผลโดยตรงต่อคณุภาพการศึกษาและมาตรฐานของ
สถานศึกษา การที่ครผููส้อนจะมีพฤติกรรมการสอนที่มี
ประสิทธิภาพได้นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาที่จะ 
ต้องมีบทบาทการส่งเสรมิสนับสนนุให้มีการพัฒนาศักยภาพ
ของครูผู้สอนในสถานศึกษาด้วยวธิีการที่หลากหลาย เพื่อ
พัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา.  2552 : 4) จากการศึกษาของนาวา  
สุขรมย์ (2550 : 71) ได้ชี้ให้เห็นว่าภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพ
การสอนของครูในทางบวกอยู่ในระดับสูง จึงท าให้ครเูกิด
ความกระตือรือรน้ ที่จะปฏบิัติงานหรือพัฒนาตนเองตามไปด้วย 
ซึ่งท าให้เกิดประสิทธิภาพและเกดิความสร้างสรรค์ในการ
ท างาน ด้วยเหตุนีผู้้บริหารสถานศกึษาจึงต้องมีบทบาท    
ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
        จากความส าคัญที่กลา่วมาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอนว่ามี

ความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร เพื่อน าผลการวจิัยไปใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บรหิาร
สถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสดุต่อการบริหารงานวิชาการ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูผูส้อน
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลผุล
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

2.  เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการสอนของครู
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิภาพการสอน
ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี ้
            1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1  ประชากรในการวิจัยในครั้งนี ้คือ ครูที่
ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ในปีการศึกษา 2559 
จ านวน 1,970 คน (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 3.  2559 : ออนไลน์) 
                1.2  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี ้คือ ครูที่
ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ก าหนดขนาดกลุม่
ตัวอย่างตารางของ Krejcie & Morgan (บุญชม  ศรีสะอาด 
และคนอื่น ๆ  .  2553 : 34-35) ได้กลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 322 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Sratified Random Sampling) 
ตามขนาดของสถานศึกษา การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการ
จับสลากรายช่ือครูแต่ละขนาดแบบไม่ใส่คืนจนครบตามจ านวน
กลุ่มตัวอย่าง  
  2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้นเอง จ านวน 1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังน้ี 

ตอนที ่1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มลีักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 



ประกอบด้วย ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ในการท างาน 
อันดับ และขนาดของสถานศึกษา 
 ตอนที ่2 สอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารหลักสตูรและการสอน ด้านการจัดการเรยีนการสอน 
ด้านการก ากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน ด้านการ
ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาความเป็น
ครูมืออาชีพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 ตอนที ่3 สอบถามเกี่ยวกับประสทิธิภาพการสอน
ของครู ประกอบด้วย 5 ดา้น คือ ด้านความชัดเจนในการจดัการ
เรียนการสอน ด้านกลวิธีการสอน ด้านความกระตือรือร้น 
ในการสอน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และ
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคณุวุฒิจ านวน 5 ท่านและ ค านวณคา่ดัชนีความสอดคล้อง 
(Item–Objective Congruence Index : IOC) โดยคัดเลือก
ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80–1.00 น าแบบสอบถาม 
ไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามตอน  
ที่ 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการเท่ากับ 0.93 และความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามตอนที่ 3 ประสทิธิผลโรงเรียนเท่ากับ 
0.91น าแบบสอบถามที่มีคุณภาพของเครื่องมือผ่านเกณฑ์  
ที่ก าหนดไปใช้เก็บข้อมูลจริง 
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยด าเนินการดังนี ้

  3.1  ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยั
ราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

  3.2  ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทั้งส่งดว้ยตนเอง
และส่งทางไปรษณยี์พร้อมซองตดิแสตมป์ที่มีช่ือท่ีอยู่ของ
ผู้วิจัยพร้อมด้วยหนังสือขอความรว่มมือในการวิจัยถึงกลุ่ม
ตัวอย่างและใหส้่งกลับคืนผู้วิจัยทางไปรษณยี์โดยนดัหมาย
วันและเวลาในการส่ง–รับแบบสอบถามคืนภายในเวลา 10 วัน 
หากไมไ่ด้รบัตามก าหนด ผู้วิจยัได้โทรประสานงานและ 
ไปพบด้วยตนเอง เพื่อติดตามทวงถาม 

  3.3  น าแบบสอบถามที่รวบรวมมาได้จ านวน 
322 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ท าการตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ทุกชุดเพื่อน าข้อมลูที่ไดม้าวิเคราะห์ทางสถิติ 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมลูตามล าดับ ดังนี้ 

   4.1  วิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิภาพการสอนของครู 
หาค่าเฉลีย่ ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
         4.2  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวา่งภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิภาพ 
การสอนของครู ใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient)  
          5.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
   5.1  สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลี่ย  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   5.2  สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยาม
ศัพท์เฉพาะ (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) โดยมีค่า IOC แต่ละข้อเท่ากับ 0.6-1.0  และหาค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า โดยค่าความเชื่อมั่น
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารการศึกษา เท่ากับ 0.97 
และค่าความเช่ือมั่นประสิทธิภาพการสอนของครู เท่ากับ 0.90 
   5.3   สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน คือ ค่าสัมประสิทธิ ์
สหสมัพันธ์ของเพียร์สัน  
 
สรุปผล 
       การวิจัยครั้งนีส้รุปผลการวิจัย ได้ดงันี้  
      1.  ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านการก ากับติดตามความก้าวหน้า
ของนักเรียน  ด้านการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
และด้านการบรหิารหลักสตูรและการสอน     
       2.  ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอ็ดเขต 3 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก โดยด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านความกระตือรือร้นในการสอน 
ดา้นการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ดา้นกลวิธีการสอน 
และดา้นความชัดเจนในการจดัการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 
       3.  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสทิธิภาพการสอนของครู 
โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มีความสมัพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง (r=0.60) กับ
ประสิทธิภาพการสอนของครู อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
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ระดับ.01 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บรหิารสถานศึกษาแตล่ะด้านพบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ ์
ในระดับปานกลางกับประสิทธิภาพการสอนของครู อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์
เรียงจากมากไปหาน้อยตามล าดับดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการสอน (r=0.59) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
(r=0.55 ) ด้านการพัฒนาความเปน็ครูมืออาชีพ (r=0.54)  
ด้านการส่งเสริมบรรยากาศการเรยีนรู้ (r=0.52) และด้าน
ก ากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน (r=0.51) ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
       การวิจัยผู้วจิัยน าประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายผล 
ดังนี ้
      1.  ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ท้ังนี้เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 
ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคณุภาพการศึกษาที่ได้
ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ
อย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาและยกระดับคณุภาพการศึกษา
และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2545 : 15) ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งสร้างและพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการ
ให้เกิดขึ้น พร้อมทั้งการจดัการเรยีนการใหส้อดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาพัฒนาครสูู่ความเป็นครูมืออาชีพ มีการส่งเสรมิ
บรรยากาศการเรียนรู้ และก ากับตดิตามความก้าวหน้าของ
นักเรียน ทั้งนี้เพราะในการปฏริูปการศึกษาจ าเป็นต้องมี
ผู้บริหารที่มีความรู้ที่มุ่งเน้นการบรหิารงานด้านวิชาการ  
เป็นหลัก ซึ่งผลการวิจยัครั้งนีส้อดคล้องกับแนวคิดของรุ่ง  
แก้วแดง (2543 : 5) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการเป็น
คุณลักษณะทีส่ าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น า
ทางวิชาการของสถานศึกษา และเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ
การปฏิบัติงานของครู ดังนั้นภาวะผูน้ าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพของสถานศึกษา
สอดคล้องกับแนวคิดของชญากาญจน์  เจรญิชนม์ (2553 : 
40) กล่าวว่า ความเปน็ผู้น าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในการน าความรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ต่อการด าเนินงานวิชาการ สามารถใช้กลยุทธ์   
ทั้งการเป็นผู้น าและการบริหารและน ากลุ่มให้ท ากิจกรรม 
ทางด้านวิชาการ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  

อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนในท่ีสุด   
       ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของวิเชียร  
ทองคลี่ (2554 : 119-122) ท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัด 
การเรยีนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโดยรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก สอดคลอ้งกับงานวจิัยของละอองดาว  ปะโพธิง  
(2554 : 81-82) ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอน
ทีม่ีประสิทธิผลของครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาจังหวดัเลย 
ผลการวิจยัพบว่าภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
        ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ด้านก ากับติดตามความก้าวหน้า
ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนีอ้าจเนื่องจากผู้บรหิารและ
ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 3 ได้ให้ความส าคญัในการบรหิารงานวิชาการและ 
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา ผู้บริหาร
มีบทบาทส าคญัในการร่วมกบัคณะครูก าหนดปฏิทินการวดั
และประเมินผลอย่างชัดเจน ก าหนดแนวทาง การพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ พร้อมท้ังติดตาม ก ากับครู ให้มกีารวัดผลตามหลักเกณฑ์
และระเบียบการวัดผลประเมินผล ของกระทรวงศึกษาธิการ
สนับสนุนงบประมาณจัดท าเอกสาร แบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัด
และการรายงานผลการประเมินนักเรียนแก่ผู้ปกครองแล้วให้
ครูรายงานผลการเรียนและผลการวัดตามความก้าวหน้า 
ของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรยีน และครูน าผล 
การประเมินนักเรียนไปปรับปรุงการเรยีนการสอนในครั้ง
ต่อไปซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนพวนา  วิภักดิ์ (2551 : 
16) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าทางวิชาการ
ต้องแสดงออกถึงความสามารถในการพัฒนางานด้านการเรียน
การสอนร่วมกับครูหรือการด าเนินการก ากับติดตามความก้าวหน้า
ทางการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้การเรยีนการสอนของ
โรงเรียน บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Krug (1992 : 8-10) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมหรือ
การกระท าท่ีแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้น าทางวิชาการที่มี
ประสิทธิผลนั้นคือการก ากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน  
         2.  ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการสอนของครู
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากในยุคของการปฏิรูป



การศึกษา ครูซึ่งเป็นหัวใจส าคญัทางการศึกษาได้รบัการส่งเสริม
และพัฒนาให้มีคณุภาพและมาตรฐานให้เหมาะกับวิชาชีพ
ช้ันสูงตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนต้อง
ผ่านการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการศึกษา จึงท าให้ครู
ตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของตน มีความกระตือรือร้นใน
การสอนมีความชัดเจนในการจัดการเรยีนการสอนพร้อมท้ัง
ใฝ่หากลวิธีการสอนที่เหมาะสมกับกิจกรรมครูทุกคนให้ความรัก
ความเอาใจใส่มคีวามสมัพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และ
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และทางส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอ็ด เขต 3 ได้จดัท า
โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน  
มีการจัดค่ายวิชาการระดับกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษา  
มีการออกเยี่ยมค่าย ก ากับ ตดิตาม นิเทศครูเกีย่วกับการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกับแนวคิดของยุวธิดา  
ชาปัญญา (2554 : 3-4) กล่าวว่า ในการพัฒนาศักยภาพของ
ครูให้มีประสิทธิภาพในการสอนนัน้ครูจ าเป็นต้องไดร้ับ 
การสนับสนุนหรือกระตุ้นเพื่อท าให้ครูได้รับการตอบสนอง
ความต้องการขัน้พ้ืนฐานในด้านการยอมรับ ครูจึงเกิด 
ความพอใจในการท างานอย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
กระตือรือร้นในการสอนและการท างานนั้นให้บรรลุ
เป้าหมายได้ ผลวิจยัครั้งนี้สอดคลอ้งกับงานวิจัยของนาวา  
สุขรมย์ (2550 : 120-127) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2 พบว่า 
โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
       3.  ผลการวิจยัพบวา่ ความสมัพันธร์ะหวา่งภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิภาพการสอนของครู อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากการที่ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการ 
ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ สนบัสนุนในด้านจัดการเรียน
การสอน พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ก ากับติดตามความก้าวหน้า
ของนักเรียน และผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหาร
หลักสตูรและการสอน ให้งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอส าหรบัใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคล้อง
ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาย่อมท าให้ครูสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีในการสอนได้อย่างมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึนตามไป
ด้วยทั้งในแง่ของความกระตือรือรน้ในการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน การพัฒนากลวิธีการสอน 
ความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอน และรวมไปถึงคุณภาพ
ของความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน สอดคล้องกับแนวคิด
ของสุวิทย์  มูลค า (2544 : 54–55) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียน

การสอนให้มปีระสิทธภิาพนั้น ผู้บรหิารที่มภีาวะผู้น าทางวิชาการ
ที่มปีระสิทธภิาพต้องมกีารสนทนากบัครูเพื่อใหเ้กิดประสิทธภิาพ
ในการท างาน ใช้วิธีถามคณะครูและขอค าแนะน าจากครูถึงวิธี 
การสอน เนื้อหาหลักสตูร การให้ความส าคญั ในการเน้น
การศึกษาด้านการเรยีนการสอน จนบรรลุผล ตามเป้าหมาย
ของสถานศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพผล วิจัยนีส้อดคล้องกับ
งานวิจัยของนพวนา  วิภักดิ์  (2551 : 80) ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาหนองคาย พบว่า ภาวะผู้น า  ทางวิชาการของ
ผู้บริหารกับประสิทธผิลของโรงเรียนประถมศึกษามีความสัมพันธ์
ทางบวก   
 
ข้อเสนอแนะ 
        1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
   1.1  จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทาง
วิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าทีสุ่ดคือ ด้านการ
บริหารหลักสตูรและการสอน ดังนัน้ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านหลักสตูร การจัดการ
เรียนการสอน และการบริหารหลกัสูตรอยา่งต่อเนื่อง 
   1.2  ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการสอน
ของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 3 พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สดุ คือ ด้านความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น
นอกจากการสนับสนุนให้ครไูดร้ับการพัฒนาศักยภาพด้าน
การสอนอยา่งเหมาะสมและต่อเนื่องแล้วผู้บริหารสถานศึกษา
และฝา่ยงานวิชาการของสถานศึกษา ควรจัดการนเิทศการ
สอนและเข้าไปมีส่วนร่วมในการท างานของครู ประเมินผล
การสอนของครูและให้ข้อมูลย้อนกลับ มอบหมายการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนตรงกับสาขาวิชาและความถนัด
ของครู เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาการเรยีนการสอน ท้ังนี้
อาจขอความร่วมมือจากผู้เช่ียวชาญจากภายนอกร่วมด้วย 
             1.3  ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครมูี
ความสัมพันธ์ในทางบวก ดังนั้นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรให้
ความส าคญั ในการพัฒนางานภาวะผู้น าด้านวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีการก ากับ นิเทศ ติดตามงานอย่าง
ต่อเนื่อง ก าหนดแผนงานพัฒนาอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกฝ่ายให้มสี่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย 
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ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องสร้าง
บรรยากาศเชิงบวกด้านการเรียนรูร้่วมกัน 
        2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 2.1  งานวิจัยนีไ้ด้ข้อค้นพบเกีย่วกบัความสมัพันธ์
ระหว่าง ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสทิธิภาพการสอนของครู ดังนั้นจึงควรวิเคราะห์ข้อมลูต่อไป
เพื่อให้ได้ค าตอบวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บรหิารสถานศึกษาด้านใดบา้งที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพการสอน
ของครู และแตล่ะดา้นมีน้ าหนักองคป์ระกอบ (Factor Loading) 
เท่าใด เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอนของ
ครูต่อไป 
              2.2  ควรมีการศึกษาปัจจัยดา้นต่าง ๆ ที่ส่งผล
ต่อประสิทธภิาพการสอนของครูไม่เพียงแค่ตัวแปรดา้นภาวะผู้น า

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้
สารสนเทศเกี่ยวกับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอน
ของครู อย่างรอบด้านมากขึ้น 
             2.3  ควรท าวจิัยเชิงคุณภาพ เช่น การสังเกต 
การสัมภาษณ์ การจัดกลุ่มสนทนา เป็นต้น ในโรงเรยีนที่มี
ประสิทธิภาพการสอนของครูในระดับสูงเพื่อน าเสนอ
สาธารณชนไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรยีน 
การสอนให้เกดิประสิทธิภาพ ผลลพัธ์ของประสิทธิภาพ 
การสอนของครูและเพื่อให้ทราบปจัจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  
จากปรากฏการณจ์ริง ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา
ประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป 
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