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บทคัดยอ 
 

  การวิจัยความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล 
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน 
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1 จํานวน 429 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
 ผลการวิจัยพบวา 

 1) ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย คือ 
ดานการวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู ดานการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน 
ดานมุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร ดานการจัดโครงการสําหรับเด็กที่มี
ความตองการพิเศษและดานการประเมินผลการสอนของครู ตามลําดับ 

 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  
มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย คือ ดานความสามารถในการยืดหยุน                 
ดานความสามารถในการปรับตัว ดานประสิทธิภาพของผลผลิต ดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
ตามลําดับ 

 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เปนไปในทางบวกอยูในระดับคอนขางสูง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 
 

คําสําคัญ: ภาวะผูนําทางวิชาการ, ประสิทธิผลของโรงเรียน  

ช่ือเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1   
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this study were to investigate the academic leadership 
of school administrators, effectiveness of schools. and also the relationship between 
academic leadership and effectiveness of schools.  

 The samples consisted of 429 school administrators and teachers in Prachinburi 
Primary Educational Service Area Office 1. The research instrument was rating scale 
questionnaire. Mean, Standard Deviation and Pearson Product Moment Correlation were 
employed for data analysis. 
 The research results were as followings : 

 1) the academic leadership of school administrators in Prachinburi Primary 
Educational Service Area Office 1 as a whole was at a high level, ranking by the mean 
scores; from the aspect of planning for teachers professional development, students’ 
learning assessment and perspectives on trend of curriculum development, project 
management for children with special needs and teachers performance assessment 
respectively. 
  2) the effectiveness of school in Prachinburi Primary Educational Service Area 
Office 1 as a whole was at a high level, ranking by the mean scores; there were aspect 
on the ability of flexibility, adaptability, efficiency of production, quantity & quality 
product. 

 3) the relationship between academic leadership and effectiveness of schools 
under Prachinburi Primary Educational Service Area Office 1 was at relatively high level 
positively at level .05 of statistical significance. 
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