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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ชุมชน หนวยงาน องคกรระดับตางๆ หรือแมแตประเทศชาติจําเปนตองมี “ผูนํา 
(Leader)” ท่ีจะเปนผูท่ีกําหนดทิศทางการดําเนินการตามวัตถุประสงคและเปาหมาย (Objective and 
Goal) ของหนวยงานหรือองคกรของตนผูนํามีอยูในทุกระดับตั้งแตสังคมหรือหนวยงานขนาดเล็ก
ไปจนถึงองคกรขนาดใหญหรือหนวยงาน ระดับชาติ “ภาวะผูนํา (Leadership)” ถือเปนปจจัยท่ีมี
ความสําคัญอยางยิ่งและมีผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลว หากองคกรใดมีผูนําหรือผูบริหารท่ีมี
คุณธรรมจริยธรรม ความรูความสามารถ ประสบการณ ความเช่ียวชาญ องคกรหรือหนวยงานนั้นก็
จะสามารถแขงขันกับผูอ่ืนและประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไวไดเปนอยางดี ผูท่ีมีภาวะ
ผูนําจะตองมีศิลปะ  และความสามารถที่จะจูงใจใหผูตาม ไดปฏิบัติตามได โดยใชความรู
ความสามารถในการนําคนไปสูเปาหมาย ตามสถานการณ ท่ีกําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพ ใน
สภาพการณปจจุบันพบวา หัวใจสําคัญท่ีจะชวยใหสถานศึกษาอยูไดอยางม่ันคง ผูนําตองมีความ
เปนผูบริหารโรงเรียนยุคใหม ซ่ึงมีลักษณะเปนผูนําท่ีเขมแข็ง ท้ังลักษณะผูนําแบบเปล่ียนสภาพและ
ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนผูนําจะตองมีความเชื่อมั่น กลาตัดสินใจ กลาเส่ียง ยอมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึน
พรอมเผชิญปญหา มีความสามารถในการสรางกําลังใจ สามารถปฏิบัติงานจนไดรับการยอมรับจาก
คนรอบขาง เปนผูมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล ภาวะผูนําจึงเปนกระบวนการที่ผูบริหารโรงเรียนใชเพื่อ
อิทธิพลตอบุคลากรในโรงเรียนในการทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว ซ่ึง
ภาวะผูนํามีความสําคัญมาก เพราะภาวะผูนํา เปนศูนยรวมของการทํางานกลุม ในการแสวงหาความ
รวมมือ ของบุคคลในกลุม เพ่ือนํากลุมไปสูเปาหมายความสําเร็จ ภาวะผูนําเปนกระบวนการท่ีผูนํา
ชวยสรางความชัดเจนแกผูใตบังคับบัญชา ใหรับรูวา อะไร คือ ความสําคัญใหภาพความเปนจริง
ขององคกร แกผูอ่ืน ชวยใหมองเห็นทิศทาง และจุดมุงหมาย อยางชัดเจน ภายใตภาวะความ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของโลก 
 การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับอารยะธรรมประเทศไดนั้น หลักสําคัญ
ก็คือการศึกษา เพราะการศึกษา สรางคน สรางชาติ โรงเรียนถือไดวาเปนสถานท่ีท่ีสําคัญซ่ึงมี
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บทบาทตอประเทศชาติ ภาพของโรงเรียนจะออกมาในทิศทางใดข้ึนอยูกับวาผูบริหารมีวิสัยทัศน
และภาวะผูนํามากนอยเพียงใดเพราะผูบริหารเปรียบเสมือนเสาหลักท่ีสําคัญยิ่งตอหนวยงาน ตอ
ผูใตบังคับบัญชา และตอผลงานอันเปนสวนรวม คุณภาพและบทบาทของผูบริหารมีความสัมพันธ
อยางใกลชิดกับคุณภาพของสถานศึกษา รวมทั้งมีผลสะทอนตอผลงานและวิธีปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาแตละแหงอยางมาก  สมรรถภาพของผูบริหาร เปนดัชนีบงความสําเร็จของการบริหาร 
การที่ผูบริหารไดมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของการบริหารสถานศึกษา จะเปนส่ิงจะชวยให 
การจัดการศึกษาสําเร็จลุลวงไปดวยดี (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, 2543, หนา 8) การบริหาร
การศึกษาก็เชนเดียวกับการบริหารประเภทอ่ืน คือ ตองมีการหาแนวทางเทคนิคหรือวิธีการท่ี
ผูบริหารใชในการปฏิบัติภารกิจใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรท่ี
วางไว (นพพงษ  บุญจิตราดุลย, 2534, หนา 39) ดังนั้น ผูบริหารจะตองมีภาวะผูนํา เปนผูท่ีมีความ
รับผิดชอบ ท่ีมีความรูความสามารถ มีวิสัยทัศน มีสมรรถนะ ท่ีจะสามารถจัดการศึกษาใหบรรลุ
วัตถุประสงคของชาติ ผูบริหารจะตองมีภาวะความเปนผูนําสูง ความเปนผูนําสามารถพัฒนา
การศึกษาใหสอดคลองกับเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในยุคนี้ แมวาการศึกษาเปนการพัฒนาท่ี
สมบูรณทุกๆดาน ไมใชหนาท่ีของใครคนใดคนหน่ึง แตเปนภาระของคนในชาติ ท่ีรวมพลังกันเพื่อ
พัฒนาสังคมใหมีคุณภาพ สังคมคุณภาพจะเกิดข้ึนไดดวยพลังของคน แตก็ปฏิเสธไมไดวาผูท่ีมี
บทบาทสําคัญท่ีสุด คือ ผูนํา 
 กรุงเทพมหานคร ไดจัดการศึกษาโดยมุงม่ันในการพัฒนา ดานคุณภาพของโรงเรียน 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 
6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อท่ีจะพัฒนาคุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนใหมีคุณภาพท่ีสูงข้ึน มีความตระหนักในดานคุณภาพของโรงเรียน และผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียน จึงจัดใหมีโรงเรียนรูปแบบตางๆ เกิดข้ึนมากมาย เชนรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนเครือขาย แต
มีความหลากหลายในดานคุณภาพของโรงเรียน ซ่ึงมีความแตกตางกัน ไปตามบริบทของโรงเรียน 
 กรุงเทพมหานคร เปนองคกรการบริหารสวนทองถ่ินซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาหลายระดับและหลายรูปแบบ โดยที่สํานักการศึกษากรุงเทพมหานครมีภารกิจในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานในระบบโรงเรียนใหแกเด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานครโดยมีโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 435 โรงเรียน กระจายในพื้นท่ี 50 สํานักงานเขต มีนักเรียน 
340,430 คนแบงเปนระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 62,268 คน ระดับประถมศึกษา จํานวน 246,104 
คนมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 28,952 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1,254 คน ครูจํานวน 
15,244 คนโรงเรียนท่ีเปดสอนต้ังแตระดับอนุบาลจนถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีจํานวน 429 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีจํานวน 93 โรงเรียนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 5 
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โรงเรียนสวนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมใหแกผูดอยโอกาสพิการและบกพรองทางสติปญญา
จํานวน 74 โรงเรียน (สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2554, หนา 7) จากการดําเนินงานท่ีผานมา
การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครไดพัฒนาเปนอันมาก แตมีปญหาบางประการซ่ึงจําเปนตอง
ดําเนินการแกไข โดยพบวาคุณภาพของผูเรียนยังไมนาพอใจ กลาวคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนยังอยูในเกณฑท่ีไดรับการปรับปรุงบางวิชา จําเปนจะตองเรงพัฒนาการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครใหมีคุณภาพข้ึน ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งท่ีจะผลักดันใหโรงเรียน
พัฒนาไปในทิศทางใด เพราะภาวะผูนําท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพการณของโรงเรียนยอมสงผลดี
ตอโรงเรียน และเชนเดียวกันหากผูบริหารของโรงเรียนมีภาวะผูนําท่ีไมเหมาะสมกับสภาพการณก็
อาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอโรงเรียนไดเชนกัน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครแบงออกเปน
หลายขนาด คือโรงเรยีนขนาดใหญพิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียน
ขนาดเล็ก ซ่ึงบทบาทหนาท่ีของผูบริหารเปนไปตามบริบทของโรงเรียนนั้นๆ โดยท่ีผูบริหาร มี
หนาท่ีในการควบคุม นําพาครู หรือบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งผูท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา มารวม
มือกัน ในการจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค ท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 จากเหตุผลดังท่ีไดกลาวถึงความสําคัญของภาวะผูนําเพื่อใหสามารถพิจารณาถึงภาวะ
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ภาวะผูนําตามแนวคิดของบาส (Bass, 1985, p. 54) ชี้ใหเห็นวาพฤติกรรมความเปนผูนําแสดงออกท่ี
ผสมผสานกันใน 2 ลักษณะ คือ ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ (Transformation Leadership) ซ่ึงเปน
การจูงใจใหผูตามทํางานใหไดมากกวาท่ีคาดหวังไวมี จํานวน 4 ดานไดแก ความมีบารมี การดลใจ
การกระตุนการใชปญญา และการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน 
(Transaction and Leadership) มีจํานวน 2 ดาน ไดแก การใหรางวัลอยางเหมาะสม การบริหารแบบ
วางเฉย ซ่ึงขอมูลนี้จะไดนําไปใชประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
ปฏิบัติงานการศึกษาตอไป และพัฒนาองคกรใหดียิ่งข้ึน 
 

ปญหาของการวิจัย 
 
 ในการวิจัยนี้มีปญหาการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1. ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุมกรุงธนใตมีภาวะผูนําเปนแบบใด 
 2. ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต ในโรงเรียนขนาดตางกัน มี
ภาวะผูนําแตกตางกันหรือไม 
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วัตถุประสงคในการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุมกรุงธนใต
จํานวน 2 แบบคือภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม
กรุงธนใตระหวาง ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ กับภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนจําแนกตามขนาด
โรงเรียน 
 3. เพื่อศึกษาขอมูลแนวทางการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําอยูใน
ระดับสูงตามขนาดโรงเรียน 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
 
 ผูวิจัยมีสมมติฐานการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1. ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
กลุมกรุงธนใต 2 แบบแตกตางกันตามขนาดโรงเรียน 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 
 การวิจัยนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต โดยกําหนดขอบเขตการวิจัยไว ดังนี้ 
 1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากร ท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
กลุมกรุงธนใต จํานวน 69 โรงเรียน ครู จํานวน 2,991 คน 
  1.2 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก 
   1.2.1  ครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต 
   1.2.2  ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําอยูในระดับสูงตามขนาดโรงเรียน คือ 
    -  โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 
    -  โรงเรียนขนาดใหญ 
    -  โรงเรียนขนาดกลาง 
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    -  โรงเรียนขนาดเล็ก 
 2. ขอบเขตดานเนื้อหาและตัวแปรในการวิจัย 
  ผูวิจัยกําหนดสาระสําคัญของสาระการศึกษาไว ดังนี้ 
  2.1 ดานเนื้อหา ในการวิจัยคร้ังนี้จะศึกษาภาวะผูนําตามแนวคิดของบาสของ
ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต 
  2.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
   ผูวิจัย กําหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 
   2.2.1 ตัวแปรอิสระ(independent variables)  ไดแก ขนาดโรงเรียนจําแนกเปน 
    -  ขนาดเล็ก   จํานวนนักเรียนไมเกิน 499 คน 
    -  ขนาดกลาง จํานวนนักเรียนระหวาง 500-1,499 คน 
    -  ขนาดใหญ จํานวนนักเรียนระหวาง 1,500-2.399 คน 
    -  ขนาดใหญพิเศษ จํานวนนักเรียนต้ังแต 2,400 ข้ึนไป 
   2.2.2 ตัวแปรตาม (dependent variables) แบบภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต แบงออกเปน 2 แบบคือ 
    1) แบบภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ ไดแก 
     (1)  ความมีบารมี 
     (2)  การดลใจ 
     (3)  การกระตุนการใชปญญา 
     (4)  การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล 
    2) แบบภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน ไดแก 
     (1)  การใหรางวัลอยางเหมาะสม 
     (2)  การบริหารแบบวางเฉย 
  2.3 ระยะเวลาท่ีศึกษา 
   มิถุนายน 2555 - มีนาคม 2556 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 
 จากแนวคิดการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยดังนี้ 
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 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

ขนาดโรงเรียน 
1. ขนาดโรงเรียนจําแนกเปน 
 - ขนาดเล็ก จํานวนนักเรียนไมเกิน 499 คน 
 - ขนาดกลาง จํานวนนักเรียนระหวาง 
    500-1,499 คน 
 - ขนาดใหญ จํานวนนักเรียนระหวาง 
    1,500-2,399 คน 
 - ขนาดใหญพิเศษ จํานวนนักเรียนต้ังแต 
    2,400 ขึ้นไป 

 
 

แบบภาวะผูนํา 
แนวคิดทฤษฎีของบาส (Bass,1985, p.54) 

1. ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพไดแก 
 1.1 ความมีบารมี 
 1.2 การดลใจ 
 1.3 การกระตุนการใชปญญา 
 1.4 การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล 
2. ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนไดแก 
 2.1 การใหรางวัลอยางเหมาะสม 
 2.2 การบริหารแบบวางเฉย 

 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 แบบภาวะผูนํา  หมายถึง  พฤติกรรมของผูนําท่ีแสดงบทบาทโดยมี  ศิลปะ  และ
ความสามารถท่ีจะจูงใจใหผูตามไดปฏิบัติตามโดยใชความรูความสามารถในการนําคนไปสู
เปาหมายท่ีตั้งไว  โดยใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางานหรือกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ตามสถานการณท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 พฤติกรรมภาวะผูนํา หมายถึง การแสดงออกถึงแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ในการควบคุม นําพาครู หรือบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา มารวมมือกัน 
ในการจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค ท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง คุณลักษณะของผูท่ีทําหนาท่ีเปน
ผูบริหารการศึกษาในการควบคุมและนําพาครู หรือบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู ท่ีมีสวน
เกี่ยวของกับการศึกษา เชน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน องคกร มารวมมือกันในการจัดการศึกษา 
ใหบรรลุวัตถุประสงค ท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามแนวคิดของบาส (Bass, 1985, p. 54) 
จําแนกเปน 2 แบบคือ 
  1) ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ (Transformational Leadership) หมายถึง พฤติกรรม
ผูนําท่ีคนหาแรงจูงใจของครูกระตุนใหขาราชการครูเกิดความสํานึก ความตองการ และความ
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พยายามใหไดการสนองความตองการที่สูงกวาการพัฒนาขาราชการครูซ่ึงเปนผลทําใหผูบริหารและ
ครูมีความสัมพันธกันในการยกระดับความตองการซ่ึงกันและกันกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงท้ังสอง
ฝายโดยประกอบดวย 
   (1) ความมีบารมี หมายถึง พฤติกรรมของผูนําท่ีแสดงออกและสามารถมอง
การณไกลและรับรูถึงภารกิจท่ีจะตองปฏิบัติกลาเผชิญปญหาและสามารถแกปญหาความขัดแยง
อยางเปนธรรมไดรวมทั้งมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
   (2) การดลใจ หมายถึง ความสามารถในการโนมนาวจิตใจกระตุนจูงใจใหผูตาม
ไดรับการตอบสนองตอความตองการความสําเร็จความตองการอํานาจและความตองการมิตร
สัมพันธโดยสรางความม่ันใจความเช่ือในเหตุผลและสรางความสําเร็จใหผูใตบังคับบัญชา 
   (3) การกระตุนการใชปญญา หมายถึง การกระตุนความคิดสรางสรรคและหา
วิธีการใหมๆ ในการแกปญหาตางๆ ในอดีตโดยใชความคิดในการปองกันปญหามากกวาการ
แกปญหา 
   (4) การมุงความสัมพันธ เปนรายบุคคล  หมายถึง  การมุงเนนท่ีจะพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลโดยใหความเอาใจใสเปนรายบุคคลดวยการสรางความสัมพันธแบบ
ตัวตอตัว 
  2) ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน (Transactional Behaviors) หมายถึง พฤติกรรมผูนําท่ี
ใชเสริมแรงอยางมีเง่ือนไขโดยใชส่ิงแวดลอมแลกเปล่ียนอยางมีคุณคาเพื่อสนองความตองการของ
ครูเพื่อแลกเปล่ียนกับการทุมเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานใหสําเร็จโดยประกอบดวย 
   (1) การใหรางวัลอยางเหมาะสม หมายถึง การท่ีผูนําใหรางวัลตอบแทนสําหรับ
ความพยายามในการปฏิบัติตนเพ่ือบรรลุผลของผูใตบังคับบัญชา อาจทําไดโดยการชมเชย การให
การสนับสนุนการใหรางวัลเปนเกียรติยศ การใหบรรยากาศการทํางานท่ีดีปลอดภัย เปนตน 
   (2) การบริหารแบบวางเฉย หมายถึง การท่ีผูนําจะไมเขาไปยุงเกี่ยวจนกวาจะมี
ความผิดพลาดเกิดข้ึนจึงจะเขาไปแกไขซ่ึงอาจใหแรงเสริมทางลบหรือการลงโทษ 
 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
ภายในสถานศึกษา เชน ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ รองผูอํานวยการฝาย
บุคคล รองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป รองผูอํานวยการฝายงบประมาณ ของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต 
 ครู หมายถึง บุคคลท่ีทําหนาท่ีจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
กลุมกรุงธนใต ซ่ึงอยูในความดูแลของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
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 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต ซ่ึงอยูในความ
ดูแลของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 กลุมกรุงธนใต หมายถึง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย เขตภาษีเจริญ  
เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตราษฎรบุรณะ เขตบางแค เขตทุงครุ เขตบางบอน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1. ไดทราบถึงภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต   
เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุมกรุงธนใต 
 2. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครกลุมกรุงธนใต 
 3. ไดทราบแนวทางการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําอยูในระดับสูง
ในแตละขนาดโรงเรียน เพื่อเปนประโยชนแกผูท่ีเกี่ยวของในการนําไปประยุกตใชกับองคกรของ
ตนได 
 
 


