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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 2) การบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  3) ความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการในสังกัดส านักงาน

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ประชากรได้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงานการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ านวน 161โรงโดยมีผู้ให้ข้อมูล โรงเรียนละ 2 คน ได้แก่ ผู้บริหาร

สถานศึกษา 1 คน ครูวิชาการ 1 คน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนใน

สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จาก 118 โรงเรียน จ านวน 236 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการบริหารงาน

วิชาการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก2. การบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มากที่สุด3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดย

ภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 

 

The purpose this  thesis were to study 1) transformational leadership 

administrators of schoolin private schoolsunder Nakornprathom Educational Service 

Area Office. 2) TheAcademic Administration  in private schools under Nakornprathom 

Educational Service Area Office. 2.3) The relationship between transformational 

leadership administratorsof school and Academic Administrationin schools under 

Nakornprathom Educational Service Area Office. 2The population consisted of 

161schools and two informants per school including Administrator and teacher were 

322.The samples consisted of 118 school teachers and administrators  schools were 

236 under Nakornprathom Educational Service Area Office. 2. The instrument for 

gathering the data was a 5-level rating scale questionnaire. The statistical used to 

analyze the data by using descriptive statistics namely percentage, arithmetic mean, 

standard deviation and the inferential statistics using the Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient. 

The results of the research were as follows: 

1. Transformational leadership administrators of schools under Nakornprathom 

Educational Service Area Office. 2, as a whole and as individual, were at a high 

level.2. The Academic  Administration  in schools under Samutsakohn Provincail 

Education Office, as a whole and as individual, were at a highest level.3. There was 

significantly relationship between transformational leadership administrators of 

school and academic administration in schools under under Nakornprathom 

Educational Service Area Office. 2at .05level. 

 
 


