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คาํสาํคญั           :   ภาวะผูน้าํ / องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

           กฤติยา   จนัทรเสนา : ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
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ศาสตราจารย ์วา่ท่ีพนัตรี ดร.นพดล   เจนอกัษร และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ.์  248 หนา้. 

            การวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา วตัถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   2) องค์การแห่งการเรียนรู้ของ
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            KRITIYA CHANTHARASENA : THE RELATIONSHIP BETWEEN  LEADERSHIP  AND 

LEARNING ORGANIZATION OF SCHOOL  IN NAKHONPATHOM PRIMARY EDUCATIONAL 

SERVICE AREA OFFICE 1. THESIS ADVISORS : ASST. PROF. MAJ. NOPADOL CHENAKSARA, 

RTAR., Ph.D. AND  ASST. PROF. PRASERT   INTARAK, Ed.D. 248 pp. 

  The purposes of this research were to determine 1) the leadership of school administrator in  

Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1 2) the learning organization of school in  Nakhon 

Pathom Primary Educational Service Area Office 1 and 3) the relationship between leadership of school 

administrator and the learning organization of school  in Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 

Office 1. The sample used in this research were   97  schools  in Nakhorn Pathom Primary Educational Service 

Area Office 1. The respondents in each school consisted of school administrator, school vice administrator  and 

2 teachers, totally 388 respondents. The research instrument was a questionnaire concerning leadership based  

on  Bass and Avolio Theory and learning organization of school based on  Peter M. Senge Theory. The 

statistics used to analyze the data were frequency (f), percentage (%), arithmetic mean ( X ), standard deviation 

(S.D.) and Pearson’s product moment correlation coefficient 

           The findings of the research were as follow : 

           1. The leadership of school administrator in Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 

Office 1 was at a high level in overall and each aspect. 

           2. The learning organization in Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1 was 

at a high level in overall and each aspect. 

           3. There was a relationship between leadership of school administrator and the learning 

organization of school in Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1 at .01 level of 

significance 
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