
 
 

จุฑามณี  ศรีสุวรรณ์ 2562: ภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน
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 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาระดบัภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเลก็ สงักดักรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบระดบัภาวะ
ผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเลก็ สงักดักรุงเทพ มหา
นครจ าแนกตามระดบัการศกึษา และประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นจากการศึกษา
คร้ังน้ี จ  านวน 123 คน ซ่ึงเป็นครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็น
แบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ค่าสถิติท่ีใช้
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 
 ผลการศึกษา พบว่า 1) ระดบัภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเลก็ สงักดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ ดา้นการก าหนดภารกิจของโรงเรียน รองลงมาคือดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตรและการ
สอน และดา้นการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการตามล าดบั ส่วนดา้นการส่งเสริมความร่วมมือ
กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 2) ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเลก็ สงักดักรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามระดบัการศกึษา 
ภาพรวมมคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการส่งเสริมความร่วมมือกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง มีความ
คิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และจ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน ภาพรวมมคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกนั และเมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ทุกดา้นไม่แตกต่าง
กนั ยกเวน้ดา้นการก าหนดภารกิจของโรงเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 The objectives of this research are: 1) to study instructional leadership of school 
administrators in small primary schools under the Bangkok Metropolitan Administration;  
2) to the a compareof the level of instructional leadership in small primary schools administrators 
under the Bangkok Metropolitan Administration classified by the level of education and working 
experience.The research sample of this research is 123 teachers, who are the Heads of Academic 
Affairs Division. The tool used in this study was a questionnaire, created by the researcher. The 
data were analyzed in term of percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way ANOVA. 
 
 The research findings that: 1) The instructional leadership of school administrators in 
small primary schools under the Bangkok Metropolitan Administration was overall at the high 
level, of which the factor of The educational institution missions at the top, followed by that  of 
The management of curriculum and teaching methods, The supportive academic environment,  
while that of The encouraging co-operation among concerned people was at the bottom. 
2) The  result of a comparison in instructional leadership of school administrators in small 
primary schools under the Bangkok Metropolitan Administration classified by the level of 
education was not different, excluding encouraging co-operation among concerned people was 
found statistically significant different at the .05 level. Based on working experience, The level of 
instructional leadership was not different, excluding The educational institution missions was 
found statistically significant different at the .05 level. 
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