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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 2) ศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน      
การวิจัย ได้แก่  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 40 โรงเรียน 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 412 คน 
โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.99   
ค่าความเชื่อมั่นคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาเท่ากับ 0.98 และค่าความเชื่อมั่นประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
คือ ด้านการเป็นผู้น าทางวิชาการ  
 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ประสิทธิผลที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และประสิทธิผลที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การบูรณาการ 
 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงมากอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาที่ระดับสูงสุด 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to 1) study the characteristics of school 
administrators under Primary Educational Service Area Office, 2) study the effectiveness 
of schools under Primary Educational Service Area Office, and 3) study the relationship 
between the characteristics of school administrators and the effectiveness of schools under 
Primary Educational Service Area Office. The sample used in this study was 40 schools 
under Primary Educational Service Area Office, The target group used in this study was 412  
teachers in the schools under Primary Educational Service Area Office, using multi-stage 
random sampling. The instrument used for data collection was a questionnaire with 5 
rating scales with a consistency index of 1.00. The reliability was 0.99, the reliability of the 
characteristics of the school administrators was 0.98, and the reliability of the effectiveness 
of schools was 0.97. The statistics used to analyze data were percentage, mean, 
standard deviation and Pearson product moment correlation coefficient. 
 The research found that: 
 1) The characteristics of school administrators under Primary Educational Service 
Area Office were overall at high levels. The highest average was moral and ethical 
aspects, and the lowest was academic leadership. 
 2) The effectiveness of schools under Primary Educational Service Area Office 
was overall at highest levels. The highest average was achieving organizational 
objectives, and the lowest was integration. 
 3) The relationship between the characteristics of school administrators and the 
effectiveness of schools under Primary Educational Service Area Office was overall at a 
very high level of positive relationship with statistical significance at 0.01 level.  
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