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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ  1) ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา             
2) ศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี จ าแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษา เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์การ
ท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2 จ านวน 335 คน โดยการเปิดตารางการก าหนดขนาดของ        
กลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน สุ่มกลุ่มตัวอย่างการวิจัยด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้นและการสุ่มแบบง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 
0.96 สถิติท่ีใช้ คือ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
 ผลการวิจัยพบว่า   
 1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านภาวะผู้น าแบบสั่งการ รองลงมา คือ ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ    
ด้านภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม  
 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ       
ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก รองลงมา คือ ด้านความสามารถใน
การปรับเปลี่ยนแปลงพัฒนาโรงเรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหาภายในโรงเรียน  
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านภาวะผู้ น าแบบสั่งการ ด้านภาวะผู้น า
แบบมุ่งความส าเร็จของงาน และด้านภาวะผู้น าแบบสนับสนุน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง 
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ส่วนภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา       
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were to 1) study the school administrators’ 
leadership, 2) study the school effectiveness, and 3) study the relationship between 
the school administrators’ leadership and the school effectiveness under the 
Pathum Thani Primary Educational Service Area Office classified by educational 
service area, gender, age, educational level, position and work experience. The 
sample used in the research were 335 government teachers under Pathum Thani 
Primary Educational Service Area Office 1 and 2. It was selected using the table of 
the sample size of Krecie and Morgan with stratified random sampling and simple 
random sampling. The instrument used for this research was a 5-level rating scale 
questionnaire with the value of the reliability at 0.96. The statistics used to analyze 
the data were percentage, standard deviation, mean, and Correlation Coefficient. 
 The research findings were as follows: 
 1. The leadership of school administrators under Pathum Thani Primary 
Educational Service Area Office was overall at a high level. Directive leadership was 
the highest, followed by supportive leadership. Participative leadership was the 
lowest.  
 2. The school effectiveness under the Pathum Thani Primary Educational 
Service Area Office was overall at an average level. The ability to develop students’ 
positive attitude was the highest, followed by the ability to change and develop 
the school. The ability to solve the problems in the school was the lowest.   
 3. The relationship between the leadership of school administrators and 
the school effectiveness showed that directive leadership, achievement-oriented 
leadership and supportive leadership all had high positive correlations with school 
effectiveness. Participative leadership had a moderate correlation.  


