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บทคดัย่อ    
 การวิจยัเร่ือง  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม       
ความคิดเห็นของครูสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีและเพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี โดย
เปรียบเทียบตามเพศ เขตพื้นท่ีการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา คือ  
ครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํนวนทั้ งส้ิน 361 คน         
การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าที      
แบบสองกลุ่มอิสระต่อกนั (t-test Independent)  
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 การศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่น
ระดบัมาก  ภาวะผูน้าํท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ภาวะผูน้าํ แบบเปล่ียนสภาพ รองลงมาคือ ภาวะผูน้าํแบบ
แลกเปล่ียน  

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

จาํแนกตามเพศ ชายและหญิง พบว่า  ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํแนก
ตามพื้นท่ีเขตการศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ เขตการศึกษา 1 เขตการศึกษา 2 พบว่า  ครูท่ีอยูใ่นพื้นท่ี
เขตการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับภาวะผู ้นําของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ขนาดเลก็และกลาง และขนาดใหญ่
และใหญ่พิเศษ พบว่า ครูท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีอยูใ่น
สถานศึกษาขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพของผูบ้ริหารแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were (1) to study the leadership of the  school administrators 
in the opinions of teachers under the Jurisdiction of the Pathumthani Educational Service Area, and  
(2) to compare the leadership of the school administrators in the opinions of teachers under the Jurisdiction 
of the Pathumthani Educational Service Area based on gender, educational service area and the size 
of school. 
 The samples used were 361 key informants consisting of teachers and the tool used to 
collect data was a questionnaire. Statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard 
deviation (S.D.) and t-test (Independent). 

   The findings were as follows new paragraph (1) the leadership of the school administrators             
in the opinions of teachers under the Jurisdiction of the Pathumthani Educational Service Area as 
a whole was at a high level and the highest mean was in the aspect of transformational leadership, 
followed by transactional leadership aspect respectively. (2) The comparative analysis between 
the opinions of teachers about the leadership of the school administrators under the Jurisdiction of the 
Pathumthani Educational Service Area and gender as a whole and in each aspect showed that there 
was a significant difference at a level of .05 (3) The comparative analysis between the opinions of 
teachers about the leadership of the school administrators under the Jurisdiction of the Pathumthani 
Educational Service Area and the educational service area region 1 and 2 as a whole and in each 
aspect showed that there was no significant difference. (4) The comparative analysis between the 
opinions of teachers about the leadership of the school administrators under the Jurisdiction of the 
Pathumthani Educational Service Area and the size of school classified into 2 groups (small - medium     
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and large – verylarge) as a whole showed that there was no significant difference, except for the 
aspect of transformational leadership that there was a significant difference at a level of .05. 
 

คาํสําคญั 
 ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

 

ความสําคญัของปัญหา 
 การบริหารองคก์ารใหป้ระสบผลสาํเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ข้ึนอยูก่บัการบริหาร
ทรัพยากรทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งถือไดว้่าเป็นส่ิงท่ีสําคญัอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในส่วนของการบริหาร
สถานศึกษาผูบ้ริหารมีความสําคญัต่อผลความสําเร็จของสถานศึกษา  ภาวะผูน้ําจึงจาํเป็นตอ้ง
คาํนึงถึงเพื่อจะปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงานและบุคลากรในสถานศึกษาใหเ้หมาะสมกบัภารกิจในส่วนท่ี
รับผดิชอบ (จาํรัส  นองมาก, 2531 : 14) ซ่ึงในสถานศึกษาหรือในหน่วยงานต่างๆ  บุคลากรเป็น
ส่วนประกอบท่ีสาํคญัท่ีจะช่วยให้การดาํเนินงานตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากาํหนดไว ้สอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 8 พ.ศ. 2540-2544 ไดใ้หค้วามสาํเร็จของคนจึง
ไดมุ่้งเนน้พฒันาคน นอกจากน้ีแลว้ยงัมุ่งเนน้การพฒันาสงัคม คุณภาพแห่งภูมิปัญญา เศรษฐกิจพอเพียง
และการเรียนรู้สังคมแห่งการสมานฉันท์และเอ้ืออาทรกนั (สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัแพร่, 
2544 : 9) 

 ผูบ้ริหารนับว่ามีความสําคญัต่อการจดัการทางการศึกษา ผูบ้ริหารเป็นผูน้าํจะส่งผลต่อ
การพฒันาการศึกษาเป็นอยา่งมาก  โดยทัว่ไปคุณลกัษณะของผูบ้ริหารจดัการ  จะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดี   
มีปฏิภาณไหวพริบดี  มีบุคลิกภาพดี  มีความคิดริเร่ิม รู้จกัปรับปรุงแกไ้ขความสามารถในการโนม้
น้าวจิตใจ  มีความเข้าใจบุคลิกทั่วไปและเขา้ใจสังคมได้ดี มีความอดทนและรับผิดชอบสูงมี          
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ประสานงานไดดี้ มีความเช่ือมัน่ในตนเองสูงและยอมรับนับถือ ผูซ่ึ้งให้ความ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นและความยุติธรรม  ลกัษณะดงักล่าวไม่ไดห้ากนัไดง่้ายๆ ในสถานศึกษา ท่ีหายาก
ยิง่กวา่นั้น คือ  ภาวะผูน้าํ  หรือความป็นผูน้าํ (ธร  สุนทรายทุธ, 2551 : 325) 
ภาวะผูน้าํเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับผูบ้ริหารในการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพดงัท่ี   ลิแพม

และฮอช (Lipham and Hoch, 1974 : 34 อา้งถึงใน อุบล  โสภาภาค, 2549 : 2) ช้ีใหเ้ห็นว่าภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหารเป็นองคป์ระกอบสาํคญัต่อความสาํเร็จลุล่วงของโครงการต่าง ๆ การสร้างภาวะผูน้าํท่ี
ดีนั้นเป็นส่ิงสําคญัและจาํเป็นสําหรับผูบ้ริหารทุกคน ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารทาํให้องคก์ารบรรลุ
วตัถุประสงคจึ์งตอ้งส่งเสริมให้เกิดระบบความร่วมมือในองคก์าร ทาํให้บุคลากรมีความยินดี  เต็ม
ใจให้ความร่วมมือในการปฏิบติังาน ว่าความพึงพอใจในการทาํงานของครูมีความสัมพนัธ์อย่างมี
นยัสําคญักบัพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหาร  ซ่ึงผูบ้ริหารถือว่าเป็นบุคคลท่ีมีบทบาท
สาํคญัในการนาํพาการศึกษาไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัเป็นผูส้ร้างค่านิยม แรง
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บันดาลใจและความเช่ือ รวมทั้ งต้องส่ือสารแก่นของค่านิยมและความเช่ือดังกล่าวสู่ผูต้าม   
ผู ้นํ า ต้อ ง มี วิ สั ย ทัศน์ มี ลัก ษณะก า รทํา ง า น เ ป็น ที ม  มี ก า รป ร ะส านคว าม ร่ ว ม มื อ มี 
ทกัษะการติดต่อส่ือสาร  มีความรู้ทางการศึกษาเป็นอยา่งดี และตอ้งมีกระบวนการคน้หาและพฒันา
ศกัยภาพของผูต้ามอยา่งเหมาะสม 
 ในปัจจุบนัไดมี้การปฏิรูปการศึกษาของประเทศ  จะสังเกตเห็นไดว้่าทุกคนต่ืนตวักนัมาก
ทั้งผูบ้ริหาร  ครูอาจารย ์ ผูป้กครอง  ตลอดจนประชาชนและสงัคม  โดยมากจะมุ่นเนน้ในเร่ืองการปฏิรูป
โครงสร้างทางการบริหาร  การปฏิรูปหลกัสูตร  การปฏิรูปครูและลงไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ของ
นักเรียน  เพื่อไปสู่เป้าหมายด้านคุณภาพการศึกษาให้ทดัเทียมกับสากลเพื่อไปสู่เป้าหมายด้าน
คุณภาพทางการศึกษารวมทั้งยกระดบัคุณภาพการศึกษาให้ทดัเทียมกบัสากล ตามพระราชบญัญติั
ทางการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 กาํหนดให้
กระทรวงกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งทางดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหาร 
งานบุคคล  และการบริหารทัว่ไป  ไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง แต่ทั้งน้ีส่ิงท่ีจะ
ทาํใหก้ารปฏิรูปการศึกษาประสบความสาํเร็จไดแ้ก่ผูบ้ริหารในฐานะผูน้าํท่ีตอ้งนาํการเปล่ียนแปลง
ในสถานศึกษา โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมไปสู่ความคิดสร้างสรรคแ์บบใหม่ ความคิดท่ี
ออกนอกกรอบหรือกฎเกณฑเ์ดิมเพื่อประยกุตใ์หเ้กิดความกา้วหนา้ 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นปัจจยั มาตรฐานท่ี 10 กาํหนดไวว้่า  ผูบ้ริหารมีภาวะ
ผูน้าํและมีความสามารถในการบริหารจดัการ ตวับ่งช้ี คือผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ในการจดัการศึกษาท่ี
ทนัต่อการเปล่ียนแปลง  ผูบ้ริหารมีความเป็นผูน้าํ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ผูย้อมรับของผูเ้ก่ียวขอ้งและ
ผูบ้ริหารมีความเป็นประชาธิปไตย  (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544 : 15) 

 จากเหตุผลดงัท่ีไดก้ล่าวถึงความสําคญัของภาวะผูน้าํ  เพื่อให้สามารถพิจารณาถึงภาวะ
ผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของครู สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี 
ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูน้าํตามแนวคิดทฤษฏีของบาส (Bass, 1985 : 54) ช้ีใหเ้ห็นว่า     

พฤติกรรมความเป็นผูน้าํท่ีแสดงออกท่ีผสมผสานกนัใน 2 ลกัษณะ คือ ภาวะแบบเปล่ียนสภาพ 
(Transformational Leadership) ซ่ึงเป็นการจูงใจให้ผูต้ามทาํงานให้ไดม้ากกว่าท่ีคาดหวงัไวมี้จาํนวน           
4 ดา้น ไดแ้ก่ การมีบารมี การดลใจ การกระตุน้การใชปั้ญญา และการมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายบุคคล  
ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership)  มีจาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ การใหร้างวลัตาม
สถานการณ์  การบริหารงานแบบวางเฉย  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน พฒันาภาวะผูน้ํา
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  พฒันาคุณภาพผูบ้ริหารสถานศึกษาการจดัการศึกษาของโรงเรียนและเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกจากองค์การมหาชน ตามรูปแบบของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี แตกต่างกนัตามเพศ   เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี      
 2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี โดยเปรียบเทียบตามเพศ  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและขนาดของ
สถานศึกษา  
 
วธีิดําเนินการวจัิย   
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานี  แบ่งออกเป็นครูสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  เขต 1  จาํนวนโรงเรียน 118 
โรงเรียน จาํนวนครู 2,087 คน และครูสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  เขต 2 จาํนวนโรงเรียน 
78  โรงเรียน  จาํนวน ครู   1,565 คน  
  1.2 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี ได้แก่ ครูสังกัด
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีในปีการศึกษา 2551 รวมทั้งส้ิน 361 คน ซ่ึง
ไดม้าโดยใชสู้ตรการคาํนวณหาขนาดท่ีเหมาะสมของกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane (อ�างถึงใน 
ประคอง  กรรณสูต, 2538 : 10-11) ท่ีความคลาดเคล่ือน .05   

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม   
แบ่งเป็น  2  ตอนคือ ตอนท่ี  1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) และ ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูผูส้อน ท่ีมีต่อ
ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน  และภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครูสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale)  
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 3. การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  3.1  ศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ เอกสาร ตาํราทางวิชาการ และงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ศึกษานิยามศพัทเ์ฉพาะเชิงปฏิบติัการ ตามตวัแปรท่ีใชใ้น
การวิจยัเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง 
  3.2 นาํแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารยท่ี์เป็นประธานกรรมการ และกรรมการผูค้วบคุม
วิทยานิพนธ์  เพื่อปรับปรุงแกไ้ข  นาํแบบสอบถามไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
เสนอผูเ้ช่ียวชาญ  5 คน ตรวจสอบ 
 3.3 คดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ≤ 0.5 นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะก่อน
นาํเสนอใหค้ณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณา ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสดคลอ้งของแบบ 
สอบถามการวิจยัในคร้ังน้ีโดยใชเ้ทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) (เรืองอุไร ศรีนิลทา, 
2534 อา้งถึงใน วินยั ฐิตะสุต, 2548 : 226) และการหาค่า IOC ของแบบสอบถามจาํนวนทั้งหมด 55 ขอ้  
ปรากฏวา่ไดค่้า IOC  อยูร่ะหวา่ง  0.60 ถึง 1.00 
  3.4  นําแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขคร้ังสุดท้ายเรียบร้อยแลว้ ไปทดลองใช ้             
(Try - Out) กบัประชากรท่ีไม่ไดใ้ชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน และนาํมาหาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficent) ของครอนบคั (Cronbach) ไดค่้า
ความสอดคลอ้งเท่ากบั .97 
 4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล   
  4.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ถึงผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ 2 ท่ีมีรายช่ือโรงเรียน
เป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อขอความร่วมมือและขออนุญาตใหผู้ว้ิจยัเกบ็ขอ้มูลจากครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 1 และ เขต 2 โดยทางสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 จะมีหนงัสือแจง้ไปยงัโรงเรียนต่าง ๆ ใหท้ราบในระบบอีฟรายร่ิง 
(E - Filing) 
  4.2 ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถามให้กรอกขอ้มูลโดยดาํเนินการผา่น
ผูบ้ริหารโรงเรียนต่างๆ เป็นผูม้อบแบบสอบถามแก่ผูต้อบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวม
แบบสอบถามจากผูต้อบแบบสอบถามในสังกดั ผูว้ิจยัประสานงานขอรับแบบสอบถามคืนหลงัจาก
ส่งแบบสอบถามไปแลว้ 1 สัปดาห์ ปรากฏว่าไดแ้บบสอบถามคืนทั้งส้ิน 361 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
ของแบบสอบถามทั้งหมด 
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 5.  การวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ใชว้ิธีหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
(Percentage) และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครู สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  ในดา้นต่างๆ  วิเคราะห์โดยวิธี
หาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์
ความหมายค่าเฉล่ียของคะแนนเป็นตวัช้ีวดัโดยอาศยัแนวคิด ของบุญชม ศรีสะอาด  และบุญส่ง นิลแกว้  
(2535 : 23 -24) แลว้แปลความหมายตามเกณฑท่ี์กาํหนด   
 6. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล   
  ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป โดยใชส้ถิติ
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  คือ ค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐาน ระหว่าง
คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค่้าที (t - test) สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระ
ต่อกนั (Independent Samples) 
  
ผลการวจัิย 
 ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ครูท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 และ
รองลงมาเป็นเพศชาย  จาํนวน 89 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.7   
 ครูสังกดัพื้นท่ีการศึกษาเขต 1 มากท่ีสุด จาํนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2 รองลงมา
สงักดัพื้นท่ีการศึกษาเขต 2 จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8   
 และส่วนมากปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ จาํนวน 257 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.2 และรองลงมาคือปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็กและกลาง จาํนวน 104 คน           
คิดเป็นร้อยละ 28.8 
 ตอนท่ี  2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของครูเก่ียวกับภาวะผู ้นําของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา   
 1. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน               
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี ในภาพรวม พบว่า ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมในระดบัมาก ผลการวิจยัพบวา่ 
         1.1 ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โดยภาพรวมในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  ดงัน้ีคือ ขอ้ 2 ดา้นการดลใจ  รองลงมาคือ ขอ้ 1 ดา้นการมีบารมี 
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ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขอ้ 3 ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา และ ขอ้ 4 ดา้นการมุ่งความสัมพนัธ์
เป็นรายบุคคล  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
   1.1.1 ดา้นการมีบารมี โดยภาพรวมมีความเห็นดว้ยในระดบัมาก พบว่าขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการรักษาระเบียบวินยั
ของราชการ รองลงมาคือ ผูบ้ริหารยึดหลกัคุณธรรมและจริยธรรมประกอบการพิจารณาตดัสินใจ 
และมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ผูบ้ริหารใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์ของหน่วยงาน และ
ผูบ้ริหารมีอารมณ์มัน่คงหนกัแน่น สามารถควบคุมตนเองไดเ้ม่ือเกิดปัญหาหรือภาวะวิกฤต  
   1.1.2 ด้านการดลใจโดยภาพรวมมีความเห็นด้วยในระดับมาก พบว่าข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือผูบ้ริหารสนบัสนุน  ส่งเสริมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพฒันาตนเองโดยการประชุม อบรม 
สัมมนา  รองลงมาคือ  ผูบ้ริหารสร้างค่านิยมในการทาํงานโดยให้ผูร่้วมงานคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน   และมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือผูบ้ริหารตั้งเป้าหมายในการทาํงานไวสู้งเพื่อกระตุน้
และทา้ทายความสามารถของผูร่้วมงาน  
   1.1.3 ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา โดยภาพรวมมีความเห็นดว้ยในระดบัมาก พบว่า
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ชักชวนให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชารู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า โดยร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รองลงมา คือกระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเปล่ียนแปลงวิธีการทาํงานแบบใหม่
ท่ีใช้เวลาน้อยแต่ได้ผลงานมาก และมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ กระตุน้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพยายามตั้ ง
คาํถามหรือขอ้สนันิษฐานในเชิงสร้างสรรค ์ 
   1.1.4 ดา้นการมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายบุคคล โดยภาพรวมมีความเห็นดว้ยใน
ระดบัมาก พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มอบหมายงานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามความสามารถและ
ทกัษะของแต่ละบุคคลรองลงมา คือสร้างบรรยากาศในการทาํงานท่ีก่อใหเ้กิดความเก้ือกลู เห็นอกเห็น
ใจซ่ึงกนัและกนั และมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ผูบ้ริหารเป็นพี่เล้ียงคอยแนะนาํวิธีการทาํงานแก่ผูร่้วมงาน
เป็นรายบุคคล  
  1.2 ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดย
ภาพรวมในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ีคือ ขอ้ 1 ดา้นการใหร้างวลัตามสถานการณ์ รองลงมาคือ ขอ้ 2 ดา้น
การบริหารงานแบบวางเฉย  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
               1.2.1ดา้นการใหร้างวลัตามสถานการณ์ โดยภาพรวมมีความเห็นดว้ยในระดบัมาก 
พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารแสดงความยนิดีเม่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดป้ฏิบติังานสาํเร็จโดย
การประกาศในท่ีประชุม รองลงมา คือผูบ้ริหารให้การยอมรับแก่ผูใ้ต้บังคับบัญชาเม่ือ 
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ทาํงานสาํเร็จตามเป้าหมาย และมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ผูบ้ริหารใหร้างวลัใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยการ
มอบรางวลั  เช่น โล่  เกียรติบตัร   
     1.2.2 ดา้นการบริหารงานแบบวางเฉย โดยภาพรวมมีความเห็นดว้ยใน ระดบัมาก 
พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารจะพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู ตราบใดท่ีวิธีนั้นยงั
ไดผ้ลดีอยู่ รองลงมา คือผูบ้ริหารให้ครูทาํงานไปตามปกติ เวน้เสียแต่ว่ามีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
เปล่ียนแปลง และมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ผูบ้ริหารจะไม่พยายามปรับปรุงส่ิงท่ีดาํเนินไปด้วยความ
ราบร่ืน  
 ตอนท่ี 3  การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานเป็นการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมี
ต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 2 แบบ คือ 1 แบบเปล่ียนสภาพ และ 2 แบบแลกเปล่ียน 
โดยจาํแนกตามเพศ เขตพื้นท่ีการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา  ผลการวิจยัพบวา่ 
  1.1 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของครูท่ี
มีต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาแตกต่างกนั  
  1.2 ครูท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษาของครูท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั  
  1.3 ครูท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีอยูใ่นสถานศึกษา
ขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพของผูบ้ริหารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05   
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเร่ือง ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัด
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี พบว่าประเด็นท่ีสาํคญัท่ีควรนาํมาอภิปรายผลตามลาํดบั  
ดงัน้ี    
 1. ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวม 
         ผลการวิจยัพบว่า ครูจาํนวน 361 คน มีคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตามความคิดของครูมี
ความคิดเห็นว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้าํอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าพฤติกรรม
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี แสดงให้เห็นถึงภาวะผูน้าํ
ความสามารถในการบริหารจดัการ หรือการทาํงานท่ีเป็นระบบ ทาํใหเ้กิดการปฏิบติังาน ท่ีมีศกัยภาพสูง 
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ส่งถึงผลของการปฏิบติังานท่ีเกิดการประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อุบล โสภาภาค 
(2549) ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี พบว่า ความคิดเห็นผูบ้ริหารและครูภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เช่นเดียวกับ กนกพร              
ศรีเปล่ียนจนัทร์ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี พบว่าระดบัความคิดเห็น
ของครูผูส้อนท่ีมีต่อภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํนวน 4 ดา้น คือ ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  ดา้นการสร้าง
แรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยภาพรวม           
อยูใ่นระดบัมาก   
  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เม่ือเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดา้นท่ีมีระดบั
ความคิดเห็นสูงสุด คือ  ดา้นภาวะแบบเปล่ียนสภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นภาวะผูน้าํแบบ
แลกเปล่ียน ตามลาํดบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คิงส์ (King, 1990) ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํแบบเปล่ียน
สภาพและภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนผูบ้ริหารการศึกษาจาํนวน 2,208  คน ในระดบัอนุบาล - มธัยมปลาย  
และระดบัมหาวิทยาลยั  โดยใชเ้คร่ืองมือ  MLQ ของบาส ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียน
สภาพสามารถทาํนายความพึงพอใจและความสําเร็จไดเ้หนือกว่าผูน้าํแบบแลกเปล่ียนและพบใน
ผูบ้ริหารระดบัมหาวิทยาลยัมากกว่าอนุบาล - มธัยมศึกษา เช่นเดียวกบั อรวรรณ วุฒิเวช (2547) ได้
ศึกษาเร่ือง ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของครูจังหวัดปทุมธานี   
ผลการวิจยัพบว่าทศันะของครูต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามทฤษฎีภาวะผูน้าํ
แบบเปล่ียนสภาพมีระดบัภาวะผูน้าํรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก    
  จะเห็นไดว้่าผลการวิจยัในภาพรวมครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ในดา้นการดลใจมากท่ีสุด ท่ีเป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะว่า ครูมีความคิดเห็น
ว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี มีการบริหารงาน
โดยใชภ้าวะผูน้าํแบบดลใจมากท่ีสุด เช่นเดียวกบั อุบล  โสภาภาค (2549) ตามแนวคิดและทฤษฎี
ของบาส พฤติกรรมของผูน้าํท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารเพื่อดึงดูดใจสู่วิสัยทศัน์โดยการใช้สัญญาลกัษณ์
เพื่อให้เกิดการใชค้วามพยายามของผูต้ามสูงมากข้ึนและการท่ีผูน้าํจะแสดงแบบอยา่งของพฤติกรรมแก่ 
ผูต้ามเป็นตน้ 
  2.  ผลการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็น 
       การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานเป็นการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู
ท่ีมีต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 2 แบบ คือ 1 แบบเปล่ียนสภาพ และ 2 แบบแลกเปล่ียน 
โดยจาํแนกตามเพศ เขตพื้นท่ีการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา  ผลการวิจยัพบวา่ 
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  ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนั  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ครูท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพ
และแบบแลกเปล่ียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ี
ครูเพศหญิงมีความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในแบบเปล่ียนสภาพและ
แบบแลกเปล่ียนสูงกวา่ครูเพศชาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 และ 3.99  ตามลาํดบั 
  ครูท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขตการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในแบบเปล่ียนสภาพและแบบแลกเปล่ียนของครูท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีเขตการศึกษา
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั  โดยท่ีครูอยูใ่นพื้นท่ี
เขตการศึกษาเขต 1 มีความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในแบบเปล่ียน
สภาพและแบบแลกเปล่ียนมีความคิดเห็นใกลเ้คียงกนั ครูอยู่ในพื้นท่ีเขตการศึกษาเขต 2 โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 และ 4.13 ตามลาํดบั 
  ครูท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู ้นําของผู ้บริหาร
สถานศึกษาไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีอยูใ่นสถานศึกษา
ขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพของผูบ้ริหารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีครูอยูใ่นโรงเรียนขนาดเลก็และขนาดกลาง มีความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ
ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในแบบเปล่ียนสภาพต่างกบัครูอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่และ
ใหญ่พิเศษโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 และ 4.02 ตามลาํดบั 
  ส่วนดา้นภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนั โดยท่ีครูอยูใ่นโรงเรียนขนาดเลก็และขนาดกลาง มีความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในแบบแลกเปล่ียนมีความคิดเห็นใกลเ้คียงกนัครูอยูใ่นโรงเรียนขนาดใหญ่
และใหญ่พิเศษโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 และ 4.01 ตามลาํดบั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะเพ่ือนาํผลการวิจยัไปใช ้
 1. ควรปรับเก่ียวกบัภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพในดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา โดย
ปฏิบติัเพื่อเป็นแบบอย่างสาํหรับครู  ซ่ึงจะเป็นขวญัและกาํลงัใจให้ครูต่อการปฎิบติังานและทาํให้
การปฏิบติังานในหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. มีการส่งเสริมจดักิจกรรมดา้นการมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายบุคคลให้มากยิ่งข้ึน เฉพาะ
รายบุคคล  ท่ีน่าสนใจ ทนัสมยั เนน้วิธีปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างผูบ้ริหารกบัครูไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ หลายรูปแบบ  
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 3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะการบริหารแก่
ผูบ้ริหารโรงเรียนในดา้นต่างๆ เพื่อให้ผูบ้ริหารมีความสามารถบริหารงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
 4. ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยมี
ผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรทําการศึกษาเพื่อวัดภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 4 ด้าน คือด้าน
บุคลิกภาพ ดา้นทกัษะ  ดา้นความรู้ความสามารถ  ดา้นคุณธรรม 
 2. ควรศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาระดบัการศึกษาต่างๆ เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนต่อไป 
 3. ควรมีการศึกษาปัญหาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อน  สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี    
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