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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง การศึกษารู ปแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา กรณี ศึกษาผูอ้ านวยการสถานศึกษา วิทย
ฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษารู ปแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
กรณี ศึกษาผูอ้ านวยการสถานศึ กษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย ใช้วิธีการวิจยั เชิงคุ ณภาพ
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้คื อ แบบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ งโครงสร้ า ง (Semi structured Interview) ในการเก็ บ ข้อ มู ล ผู ้บ ริ หาร
สถานศึกษา กรณี ศึกษาผูอ้ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย จานวน 4 คน
และผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เพิ่มเติมคือ บุคคลผูใ้ กล้ชิด ได้แก่ รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา หัวหน้างานและครู จานวน 12
คน นาผลมาวิเคราะห์สรุ ปประเด็นสาคัญ ไปยืนยันข้อค้นพบรู ปแบบภาวะผูน้ าจากผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 12 คน มา
เรี ยบเรี ยงให้มีความถูกต้องชัดเจน และนาเสนอรู ปแบบพรรณนา
ผลการศึกษา พบว่า
1. พฤติ กรรมผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการสถานศึ กษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการ
เชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย มี 5 ด้าน ได้แก่ 1) พฤติกรรมที่แสดงถึงความรู ้ความสามารถในการบริ หารจัดการ 2)
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การให้การสนับสนุนบุคลากร 3) การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา 4) การโน้มน้าวใจหรื อการจูงใจ และ 5) การมีความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์
2. คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการสถานศึ กษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการ
เชี่ ยวชาญ ในจังหวัดเชี ยงราย มี 5 ด้าน ได้แก่ 1) เป็ นผูม้ ีสติปัญญา 2) เป็ นผูม้ ีความฉลาดทางอารมณ์ 3) เป็ นผูม้ ุ่ง
ความสาเร็ จ 4) เป็ นผูม้ ีสมั พันธภาพทางสังคม 5) เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม
3. รู ปแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการ
เชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย พบว่าสอดคล้องกับรู ปแบบภาวะผูน้ า 2 รู ปแบบได้แก่ ภาวะผูน้ าเชิงวิชาการและภาวะ
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
ภาวะผูน้ าเชิ งวิชาการมี พ ฤติ ก รรมและคุ ณ ลักษณะของผูน้ าคื อ เป็ นผูม้ ี วิสัยทัศน์ พัฒ นาผลสัมฤทธิ์
ติดตามประเมินผล คิดค้นนวัตกรรม ก้าวล้ าเทคโนโลยี เสริ มสร้างภาคีเครื อข่าย สู่ เป้ าหมายทางวิชาชี พ เร่ งรี บสร้าง
แรงบันดาลใจให้ครู มุ่งสู่ผเู ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงมี พ ฤติ ก รรมและคุ ณ ลัก ษณะของผูน้ าคื อ ปฏิ บัติ ต นเป็ นแบบอย่า งที่ ดี มี
วิสัยทัศน์รอบรู ้การบริ หาร ยกระดับปรับเปลี่ยนวิธีการ พัฒนางานทุกด้านโดยคานึ งถึงองค์กร เข้าใจยอมรับความ
แตกต่าง กระตุน้ สร้างอุดมการณ์การศึกษา เป็ นองค์กรเผยแพร่ วทิ ยา มุ่งพัฒนาสถานศึกษาสู่ผลสัมฤทธิ์
คาสาคัญ: พฤติกรรมผูน้ า คุณลักษณะผูน้ า รู ปแบบภาวะผูน้ า

Abstract
A study of school directors’ leadership styles: a case study of the school academic principals in Chiang
Rai province aimed to study the leadership styles of school administrators in a case study of the school academic
directors in Chiang Rai by using the methodology of qualitative research. In the research, the semi-structured
interview was utilized in order to collect the information on administrators of educational institutions in the case
study of 4 academic directors in Chiang Rai Province and 12 co-researchers, including the deputy directors,
supervisors and teachers and was analyzed and summarized the key points to confirm the findings of leadership
styles from 12 experts and to compile it to be more accurate in a descriptive presentation.
The results revealed that
1. Leadership behavior of the administrators in the position of an academic director in Chiang Rai
included 5 aspects as follows: 1) management capability, 2) personnel officers support, 3) decision-making and
problem solving skills, 4) persuasion or motivation skills, and 5) initiative creativity.
2. Leadership traits of the administrators in the position of an academic director in Chiang Rai consisted
of 5 aspects including 1) intelligence, 2) emotional intelligence, 3) success-oriented personality, 4) social
relations, and 5) moral and ethical behavior.
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3. Leadership styles of the administrators in the position of an academic director in Chiang Rai was
found that there were two types of leadership styles including 1) Academic Leadership and 2) Transformational
Leadership as follows:
Academic Leadership obtains behaviors and characteristics of a leader who holds visions, develops
achievements, follows up evaluation, invents advanced technology, strengthens networks towards professional
goals, inspires teachers, and mainly focuses on the learners.
Transformational leadership has the behavior and attributes of a leader who behaves as a good role model,
achieves management vision, enhances methods of development, improves all the fields of work in the
organization, understands and accepts differences, stimulates the creation of educational ideals, disseminates
philosophy, and develops educational institutions to acquire accomplishment.
Keywords: Leadership behavior, Leader traits, leadership styles

บทนา
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นบุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิ่งที่สามารถบริ หารจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
คุ ณภาพ โดยดาเนิ นการให้ครู และบุ คลากรของสถานศึ กษาทุกคนร่ วมแรงร่ วมใจกันในการปฏิ บัติงานให้บรรลุ
เป้ าหมาย ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จึ งจาเป็ นต้องมีภาวะผูน้ าในการบริ หาร
จัดการสถานศึกษา เนื่ องจากภาวะผูน้ าเป็ นคุณลักษณะเฉพาะของผูน้ าที่สามารถใช้กระบวนการโน้มน้าว ชักจูง และ
ใช้อิทธิ พลของตนให้สมาชิกทุกคนในองค์กรร่ วมแรงร่ วมใจกัน ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความมุ่งมัน่ ตั้งใจ เต็มใจ
และกระตือรื อร้นในการทางานให้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้ าหมายขององค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลสู ง เพราะผูน้ าคือบุคคลที่ถูกเลือกหรื อได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นผูน้ ากลุ่มและมีอิทธิ พลต่อกิจกรรมต่าง ๆ
ของกลุ่ ม เพื่ อ ท าหน้า ที่ เ ป็ นหัว หน้า ของกลุ่ ม และท าให้ก ลุ่ มบรรลุ เป้ า หมาย (Dejnozka, 1983, น. 34 อ้างถึ งใน
พรพรรณ ใจกาแหง, 2561) ทั้งนี้ พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ ริ หารในการปฏิ บตั ิงานนั้นนับว่ามีความสาคัญยิ่ง สาหรับ
ผูบ้ ริ ห ารทุ กคน เป็ นเรื่ อ งที่ ผูบ้ ริ ห ารควรให้ความสนใจ น ามาเป็ นองค์ประกอบในการวิเคราะห์ และปรั บปรุ ง
พฤติกรรมให้มีศกั ยภาพในการเป็ นผูน้ าที่ดี (อาไพ อินทรประเสริ ฐ, 2532, น. 1)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสาคัญกับการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึ กษา
เนื่ องจากครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็ นผูม้ ีความสาคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สนับสนุ นผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษา ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทุ กๆ ด้าน เพื่อให้การบริ หารงานและปฏิ บตั ิงาน มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ทุกสังกัด) (กระทรวงศึกษาธิการ. สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา, 2564, น. 107-112)
จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายพบว่า มีผบู ้ ริ หารสถานศึกษา ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยสถานศึ กษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ ยวชาญ มีจานวน 4 คน ปฏิ บตั ิหน้าที่ ในโรงเรี ยนที่ มีคุณภาพและมี
จุดเด่นในด้านต่าง ๆ ที่ แตกต่างกัน ซึ่ งการเป็ นผูบ้ ริ หารที่ มีภาวะผูน้ านั้นจะนาไปสู่ การบริ หารจัดการสถานศึกษา
พัฒนาองค์กรและผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสถานศึกษา วิทย
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ฐานะผูอ้ านวยการเชี่ ย วชาญ จึ ง ต้อ งเป็ นผูม้ ี ภาวะผูน้ าที่ มี ล ักษณะเฉพาะ อัน ประกอบด้วยพฤติ กรรมผูน้ าและ
คุณลักษณะผูน้ า สามารถพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพในการบริ หารและ
การจัดการศึกษาหรื อผลงานทางวิชาการ
จากสภาพความเป็ นมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษารู ปแบบภาวะผูน้ า กรณี ศึกษาผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการสถานศึ กษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ ยวชาญ ในจังหวัดเชี ยงราย เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานเพื่อเสนอขอเลื่อนเป็ นวิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญได้อย่างมี
คุณภาพ นาไปสู่การบริ หารสถานศึกษาให้เกิดประสิ ทธิผลและประสิ ทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ต าแหน่ ง ผูอ้ านวยการสถานศึ ก ษา วิท ยฐานะ
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย

ประโยชน์ ของการศึกษา
1. ด้านความรู ้ ได้รั บ องค์ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ต าแหน่ ง ผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถนาองค์ความรู ้ที่ได้น้ ีไปใช้ในการส่งเสริ มและพัฒนารู ปแบบ
วิธีการ กระบวนการ และระบบการพัฒนาคุณภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายของการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2. ด้านการนาไปใช้ สามารถเป็ นแนวทางสาหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบตั ิตน
และการปฏิบตั ิงานเพื่อเสนอขอเลื่อนเป็ นวิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญได้อย่างมีคุณภาพ และสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษา ควรนาผลการศึ กษาเป็ นแนวการสร้างรู ปแบบพัฒนาหรื อฝึ กอบรมภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดพฤติกรรมของผูบ้ ริ หาร คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารและทฤษฎีภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการสถานศึ กษา วิทยฐานะเชี่ ยวชาญในจังหวัดเชี ยงราย ซึ่ งได้
วิเคราะห์และพิจารณาแล้วได้รูปแบบภาวะผูน้ าจานวน 5 ทฤษฎี ได้แก่ ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ ภาวะผูน้ าเชิ ง
พฤติกรรม ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูน้ าเชิงนวัตกรรมและภาวะผูน้ าเชิงวิชาการ
2. ขอบเขตด้านผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั (participant)
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั (participant)ในการตอบแบบสัมภาษณ์ก่ ึ งโครงสร้ าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
ตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการสถานศึ กษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ ยวชาญ ในจังหวัดเชี ยงราย จานวน 4 คน และบุคคล
ใกล้ชิดผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย
ได้แก่ รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา หัวหน้างานและครู จานวน 12 คน
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย นี้ เป็ นการวิจัย กรณี ศึ ก ษา โดยใช้ร ะเบี ย บการวิจัย เชิ ง คุ ณ ภาพ มุ่ ง เน้น การสัม ภาษณ์ เ ป็ นหลัก
โดยดาเนินการวิจยั 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา ตาแหน่ ง ผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย
ใช้วิธีการดาเนิ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ผูว้ ิจยั กาหนดกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักคือ ต้องเป็ นผูท้ ี่ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญในจังหวัดเชียงราย
จ านวน 4 คน และผูเ้ ข้า ร่ ว มการวิจัย แบบลูก โซ่ (snowball sampling) คื อ ผูท้ ี่ มี ค วามใกล้ชิดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
จานวน 12 คน คือ รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา หัวหน้างานและครู เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่ งโครงสร้ าง (Semi structured Interview) เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็ นจากการตอบแบบสัมภาษณ์ ของกลุ่ม
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั การจัดทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการศึ กษานาข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์และจาก
หลักฐานร่ องรอย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) ตามประเด็นที่ ตอบนาและเสนอใน
รู ปแบบความเรี ยง
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาคุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา ตาแหน่ ง ผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย
ใช้วิธีการดาเนิ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ผูว้ ิจยั กาหนดกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักคือ ต้องเป็ นผูท้ ี่ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญในจังหวัดเชียงราย
จ านวน 4 คน และผูเ้ ข้าร่ ว มการวิจัย แบบลูก โซ่ (snowball sampling) คื อ ผูท้ ี่ มี ความใกล้ชิดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
จานวน 12 คน คือ รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา หัวหน้างานและครู เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่ งโครงสร้ าง (Semi structured Interview) เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็ นจากการตอบแบบสัมภาษณ์ ของกลุ่ม
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั การจัดทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มู ลโดยการศึ กษานาข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์และจาก
หลักฐานร่ องรอย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) ตามประเด็นที่ ตอบนาและเสนอใน
รู ปแบบความเรี ยง
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษารู ปแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา ตาแหน่ ง ผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย
ใช้วิธีการดาเนิ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Quantitative Research) ได้แก่ข้ นั ตอนการสังเคราะห์รูปแบบภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตาแหน่งผูอ้ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย
จากการตอบแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้าง (Semi structured Interview) ตามที่ ผูว้ ิจยั กาหนด โดยผูว้ ิจยั จะเป็ นผู ้
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยตนเอง จากขั้นตอนที่ 1 ศึ กษาพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชี ยงรายและขั้นตอนที่ 2 ศึกษาคุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย มาสรุ ปเนื้ อหา
ประเด็นสาคัญ (content analysis) เป็ นรู ปแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย นาเสนอรู ปแบบพรรณนา จากนั้นนาผลการค้นพบรู ปแบบภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากการตอบจากการตอบแบบสัมภาษณ์ของผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการบริ หาร รวมจานวน 12 คน ได้แก่ รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 1 คน ผูอ้ านวยการ
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กลุ่มบริ หารงานบุคคล จานวน 1 คน ผูอ้ านวยการกลุ่มนิ เทศติ ดตามและประเมิ นผล จานวน 1 คน ศึ กษานิ เทศก์
จานวน 4 คน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ จานวน 4 คน
และรองผูอ้ านวยการสถานศึกษา จานวน 1 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ยืนยันรู ปแบบภาวะผูน้ า
ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการสถานศึ กษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ ยวชาญ ในจังหวัดเชี ยงราย
จัดทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) นาเสนอรู ปแบบพรรณนา

สรุ ปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 พฤติ ก รรมผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา วิ ท ยฐานะ
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย มี 5 ด้าน ได้แก่ 1) พฤติกรรมที่แสดงถึงความรู ้ความสามารถในการบริ หาร
จัดการ 2) การให้การสนับสนุนบุคลากร 3) การตัด สิ นใจและแก้ปัญหา 4) การโน้มน้าวใจหรื อการจูงใจ และ 5) การ
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ตอนที่ 2 คุ ณ ลั ก ษณะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา วิ ท ยฐานะ
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย
ผลศึ กษาพบว่า คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการสถานศึ กษา วิทยฐานะ
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย มี 5 ด้าน ได้แก่ 1) เป็ นผูม้ ีสติปัญญา 2) เป็ นผูม้ ีความฉลาดทางอารมณ์ 3)
เป็ นผูม้ ุ่งความสาเร็ จ 4) เป็ นผูม้ ีสมั พันธภาพทางสังคม 5) เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม
ตอนที่ 3 รู ป แบบภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา วิท ยฐานะ
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย
ผลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อค้นหารู ปแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการ
สถานศึ กษา วิท ยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ ย วชาญ ในจัง หวัด เชี ย งราย พบว่า ผูอ้ านวยการสถานศึ ก ษา วิท ยฐานะ
ผูอ้ านวยการเชี่ ยวชาญ ในจังหวัดเชี ยงราย มีพฤติกรรมและคุณลักษณะสอดคล้องกับรู ปแบบภาวะผูน้ า 2 รู ปแบบ
ได้แก่ ภาวะผูน้ าเชิงวิชาการและภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
สรุ ป เป็ นพฤติ กรรมและคุ ณ ลักษณะของภาวะผูน้ าเชิ ง วิ ช าการของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา กรณี ศึ กษา
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย ได้ดงั นี้ ผูม้ ีวสิ ยั ทัศน์ พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ติดตามประเมินผล คิดค้นนวัตกรรม ก้าวล้ าเทคโนโลยี เสริ มสร้างภาคีเครื อข่าย สู่ เป้ าหมายทางวิชาชีพ เร่ งรี บสร้าง
แรงบันดาลใจให้ครู มุ่งสู่ผเู ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
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สรุ ปเป็ นพฤติกรรมและคุณลักษณะของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา กรณี ศึกษา
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย ได้ดงั นี้ ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี มี
วิสยั ทัศน์รอบรู ้การบริ หาร ยกระดับปรับเปลี่ยนวิธีการ พัฒนางานทุกด้านคานึงถึงองค์กร เข้าใจยอมรับความแตกต่าง
กระตุน้ สร้างอุดมการณ์การศึกษา เป็ นองค์เผยแพร่ วทิ ยา มุ่งพัฒนาสถานศึกษาสู่ผลสัมฤทธิ์

อภิปรายผล
ผลการศึกษารู ปแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา กรณี ศึกษาผูอ้ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย มีประเด็นที่จะนามาอภิปรายดังนี้
1. พฤติ กรรมผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการสถานศึ กษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการ
เชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย ด้านพฤติกรรมที่แสดงถึงความรู ้ความสามารถในการบริ หารจัดการ ใช้หลักการบริ หาร
โดยดาเนิ นงานศึ กษานโยบายระดับชาติ หน่ วยงานต้นสังกัด นามาสู่ การกาหนดนโยบายของสถานศึ กษา มี การ
กาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ มาตรฐานสถานศึ กษา วางแผนดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบตั ิ
การประจ าปี มี ก ารก าหนดเป้ า หมายความส าเร็ จ ให้สู ง ขึ้ น ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจากพฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง ความรู ้
ความสามารถในการบริ หารจัดการเป็ นพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ตอ้ งมีวางแผนการดาเนิ นงานเพื่อให้การ
ดาเนิ นงานเป็ นไปอย่างเป็ นระบบให้เกิ ดความคุม้ ค่าสู งสุ ด ดังที่ ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 2001 : 169) ได้
กล่าวถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาต้องมีความรู ้ ความสามารถในการ
บริ หารจัดการ มีวิสัยทัศน์ในการบริ หารการศึ กษาให้ทนั สมัยกับการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องงานวิจยั ของสุ ธาสิ นี
เพชรกระจ่าง (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์การของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า ความรู ้ความสามารถในการบริ หารจัดการ
แสดงถึงพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ ริ หารด้านเน้นการวางแผนมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติอยูท่ ี่ระดับ .05
2. คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการสถานศึ กษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการ
เชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย ในด้านเป็ นผูม้ ีความฉลาดทางอารมณ์ มีการครองตน หลักคน ครองงาน แสดงออกถึง
มัน่ คงทางอารมณ์และท่าทีสุภาพ โดยควบคุมสติอารมณ์ ความรู ้สึก ความคิดก่อนพูด ตัดสิ นแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้ เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้เกียรติเคารพผูอ้ ื่นทั้งบุคคลและหน่วยงาน
เอาใจใส่ รับฟังความคิดเห็น ช่วยเหลือให้คาปรึ กษาที่ดีแก่ครู และบุคลากร ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการแสดงความเป็ น
กัลยาณมิ ตรทั้งภายในและนอกสถานศึ กษา เกิ ดความสัมพันธ์อนั ดี ในหมู่ค ณะ ได้รับการช่ วยเหลื อจากองค์ก ร
ภายนอกทาให้การทางานเป็ นไปอย่างราบรื่ น ดังที่ Hoy and Miskel (1991 : 264) อ้างถึงในภารดี อนันต์นาวี (2555,
86-87) กล่าวถึงผูน้ าเป็ นผูท้ ี่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีพฤติกรรมมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานทุกคนในองค์การ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคีระหว่างผูร้ ่ วมงานด้วยกันให้ร่วมมือ ร่ วมแรง ร่ วมใจกันในการทางาน แต่ไม่
มีความมุ่งมัน่ ที่ จะยกระดับเป้ าหมายขององค์การให้สูงขึ้น ส่ งผลให้ผูร้ ่ วมงานทุกคนในองค์การมีความสุ ขในการ
ทางานภายใต้บรรยากาศของการทางานที่อบอุ่น ปลอดภัย และเป็ นกันเอง สอดคล้องกับการวิจยั ของกัลยมน อินทุสุต
และศิ ริชยั ชิ นะตังกูร (2554) ได้ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน พบว่า รู ปแบบ
ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานเป็ นความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของพหุ องค์ประกอบที่มี
ความสัมพันธ์กนั ประกอบด้วย ภาวะผูน้ าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็ นผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง การมีความสุ ขในชีวิต และการตระหนักในอารมณ์ตนเอง ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการสร้างสมรรถนะทีมงาน
ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมอย่างมีนยั สาคัญ
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3. รู ปแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการ
เชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย
มี ค วามสอดคล้อ งกับ รู ป แบบภาวะผูน้ า 2 รู ป แบบได้แ ก่ ภาวะผูน้ าเชิ ง วิช าการและภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้
พฤติกรรมผูน้ าและคุณลักษณะผูน้ าของภาวะผูน้ าเชิงวิชาการคือ เป็ นผูท้ ี่มีวิสัยทัศน์ ความรู ้ความเข้าใจ
ทฤษฎี ปรัชญาของหลักสู ตรของสถานศึกษาและการกาหนดเป้ าหมายทางวิชาการของโรงเรี ยน การจัดทาหลักสูตร
สถานศึ กษามีองค์ประกอบถูกต้อง ครบถ้วน มี ระบบบริ หารจัดการคุณภาพของสถานศึ กษา พัฒนาคุ ณภาพของ
ผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูท้ ี่มีผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของผูเ้ รี ยนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสู ตรสถานศึกษา กากับ
ดูแล นิ เทศ และประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยน ทั้งนี้ มีการสร้าง
เครื อข่ายการนิ เทศให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่ อง คิดค้น ปรับเปลี่ยนสร้างหรื อนาการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนการสอน เสริ มสร้างความร่ วมมือกับภาคีเครื อข่าย ชุมชน สถานศึกษาอื่น หน่วยงานราชการ
เครื อข่ายเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ สนับสนุ นและส่ งเสริ มความเป็ นเลิ ศทางวิชาการของโรงเรี ยน พัฒนาและสร้ าง
มาตรฐานด้านวิชาการที่ สูงขึ้นและชัดเจน สนับสนุ นการพัฒนาวิชาชี พ โดยใช้การวิจัยเป็ นฐานและสนับสนุ น
ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรเข้าใจเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชี พอย่างถ่องแท้
สร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุ่มเทความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน บริ หาร
จัดการหลักสู ตรและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญสอดรับกับสภาพและสถานการณ์
ปั จ จุ บัน สรุ ป เป็ นพฤติ ก รรมและคุ ณ ลัก ษณะของภาวะผู ้น าเชิ ง วิ ช าการของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา กรณี ศึ กษา
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย ได้ดงั นี้ ผูม้ ีวสิ ยั ทัศน์ พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ติดตามประเมินผล คิดค้นนวัตกรรม ก้าวล้ าเทคโนโลยี เสริ มสร้างภาคีเครื อข่าย สู่ เป้ าหมายทางวิชาชีพ เร่ งรี บสร้าง
แรงบันดาลใจให้ครู มุ่งสู่ผเู ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะพฤติกรรมผูน้ าและคุณลักษณะผูน้ าที่บ่งชี้ถึงภาวะผูน้ า
เชิ ง วิช าการของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษานั้น เป็ นเงื่ อ นไขของปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บัติ ง านของโรงเรี ย นก้า วสู่
ความสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ดังที่ Hallinger and Murphy (1985, pp. 217-247)ได้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับภาวะผูน้ าเชิงวิชาการไว้ 3 องค์ประกอบใหญ่ คือ 1) การกาหนดภารกิจของโรงเรี ยน 2) การจัดการด้านการ
เรี ยนการสอน 3) การส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรี ยน สอดคล้องกับงานวิจยั พูลย์ชยั ยาวิราช (2553 : 19)
ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง การพัฒ นารู ป แบบการน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บัติ ส าหรั บ สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พบว่า
กระบวนการในการนานโยบายไปสู่ การปฏิ บตั ิ ด้านยุทธศาสตร์ การบริ หารเชิ งกลยุทธ์ ที่ สถานศึ กษาสามารถนา
กระบวนการบริ หารเชิงกลยุทธ์ที่ประกอบด้วยงานสาคัญ 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 กาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจ ขององค์การ
ขั้นที่ 2 กาหนดเป้ าหมายเชิ งกลยุทธ์ข้ นั ที่ 3 นากลยุทธ์ไปปฏิ บตั ิ ขั้นที่ 4 การกากับติดตามตรวจสอบ และ ขั้นที่ 5
ประเมินผล ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิได้ท้ งั 7 ขั้นตอน ตลอดจนสามารถนาไปใช้ใน
ฝ่ ายหรื อแผนกที่รับผิดชอบโครงการหรื อกิจกรรมรองลงไปก็ได้
พฤติกรรมผูน้ าและคุณลักษณะผูน้ าของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง เป็ นผูท้ ี่มีวิสัยทัศน์ ความรู ้ความเข้าใจ
ทฤษฎี ปรัชญาของหลักสู ตรของสถานศึกษาและการกาหนดเป้ าหมายทางวิชาการของโรงเรี ยน การจัดทาหลักสูตร
สถานศึ กษามี องค์ประกอบถูกต้อง ครบถ้วน มี ระบบบริ หารจั ดการคุณภาพของสถานศึ กษา พัฒนาคุ ณภาพของ
ผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูท้ ี่มีผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของผูเ้ รี ยนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสู ตรสถานศึกษา กากับ
ดูแล นิ เทศ และประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยน ทั้งนี้ มีการสร้าง
เครื อข่ายการนิ เทศให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่ อง คิดค้น ปรับเปลี่ยนสร้างหรื อนาการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
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สารสนเทศเพื่อการเรี ยนการสอน เสริ มสร้างความร่ วมมือกับภาคีเครื อข่าย ชุมชน สถานศึกษาอื่น หน่วยงานราชการ
เครื อข่ายเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ สนับสนุ นและส่ งเสริ มความเป็ นเลิ ศทางวิชาการของโรงเรี ยน พัฒนาและสร้ าง
มาตรฐานด้านวิชาการที่ สูงขึ้ นและชัดเจน สนับสนุ นการพัฒนาวิชาชี พ โดยใช้การวิจัยเป็ นฐานและสนับสนุ น
ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรเข้าใจเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชี พอย่างถ่องแท้
สร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุ่มเทความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน บริ หาร
จัดการหลักสู ตรและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญสอดรับกับสภาพและสถานการณ์
ปั จจุบนั สรุ ปเป็ นพฤติกรรมและคุณลักษณะของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา กรณี ศึกษา
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย ได้ดงั นี้ ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี มี
วิสยั ทัศน์รอบรู ้การบริ หาร ยกระดับปรับเปลี่ยนวิธีการ พัฒนางานทุกด้านคานึงถึงองค์กร เข้าใจยอมรับความแตกต่าง
กระตุน้ สร้างอุดมการณ์การศึกษา เป็ นองค์เผยแพร่ วิทยา มุ่งพัฒนาสถานศึกษาสู่ ผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะใน
ปั จ จุ บัน สภาพแวดล้อ มและบริ บ ทได้เ ปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ผู ้บ ริ ห ารสถานศึ กษา จึ ง ต้อ งมี พ ฤติ ก รรมและ
คุ ณลักษณะของผูน้ าที่ มีลกั ษณะของภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงเพื่อให้ทนั ต่อสถานการณ์ ปัจจุบนั สอดคล้องกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานตาแหน่งระดับที่คาดหวังในด้านที่ 2 ด้านการบริ หารจัดการสถานศึ กษา ข้อ 3.2
การบริ หารการเปลี่ ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึ กษาเพื่อพัฒนาสถานศึ กษา บริ หารการเปลี่ ยนแปลงและ
นวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา โดยคิดค้น ปรับเปลี่ ยนสร้างหรื อนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทลั มา
ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ ม สนับสนุน สร้างการมีส่วนร่ วม ในการบริ หารการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรมในสถานศึกษา ให้เกิ ดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยัง่ ยืนเป็ นแบบอย่างที่ดี และสามารถให้คาปรึ กษากับ
ผูอ้ ื่นได้ กระตุน้ ให้บุคลากรสร้างวิธีการหรื อแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ยกระดับการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
มุ่งคานึงถึงประโยชน์ขององค์กรมากกว่าประโยชน์ของตนเอง โดยคานึงถึงหลักยุติธรรมและหลักธรรมภิบาล เข้าใจ
และยอมรั บ ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลตามสมรรถนะครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (ส านัก งาน ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ, 2564) สอดคล้องกับงานวิจยั สอดคล้องกับการวิจยั ของ วรัญญา ทิวาวงษ์ (2558 : 109 -111) ได้
ศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในสถานศึกษาของผูบ้ ริ หาร
และครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี พบว่า มีการกาหนด เป้ าหมายชัดเจนในการทางาน
สร้างแรงจูงใจภายในทาให้พูดตามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและแนวทางปฏิบตั ิไปสู่ เป้ าหมายที่ตอ้ งการ มีวิสัยทัศน์และ
สามารถถ่ายทอดวิสยั ทัศน์อย่างชัดเจน กระตุน้ และยัว่ ยุ ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาแสวงหาวิธีการใหม่ใหม่ในการแก้ปัญหา
สนับสนุ นให้ผูร้ ่ วมงานคิดเองและคิดนอกกรอบ กระตุน้ สร้างระบบความคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบตามล าดับ
ประพฤติปฏิ บตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีเป็ นที่นบั ถือของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา กระตุน้ ให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิงานด้วย
ความกระตือรื อร้น และสามารถทาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ส่ งเสริ มและ
เปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาพัฒนาตนเอง สร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรเพื่อให้เกิดการตัดสิ นใจในการเลื่อน
ตาแหน่งหน้าที่ที่เหมาะสม ประชุมเพื่อมอบหมายงานรับผิดชอบอย่างเหมาะสมโดยเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามี
ส่วนร่ วมในการวางแผน

ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ควรน าผลการศึ ก ษาทั้ง พฤติ ก รรมผู ้น าและคุ ณ ลัก ษณะผู ้น าของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาที่บ่งชี้ถึงรู ปแบบภาวะผูน้ าเชิงวิชาการและภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมาพัฒนาตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่ การ
เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสม
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2. ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ควรน าผลการศึ ก ษามาจัด ท าคู่ มื อ การพัฒ นาพฤติ ก รรมผู ้น าและ
คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนเป็ นวิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรนาผลการศึกษาเป็ นแนวการสร้างรู ปแบบพัฒนาหรื อฝึ กอบรมภาวะ
ผูน้ าเชิงวิชาการและภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย

ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมี ก ารวิจัย ถึ ง รู ป แบบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ต าแหน่ ง ผูอ้ านวยการสถานศึ ก ษา
วิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
2. ควรนารู ปแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา กรณี ศึกษาผูอ้ านวยการสถานศึ กษาวิทยฐานะ
ผูอ้ านวยการเชี่ ยวชาญ ในจังหวัดเชี ยงราย ไปวิจยั เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพและติดตามประเมินผลของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตาแหน่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการชานาญการพิเศษ เพื่อเสนอขอเลื่อนเป็ น
วิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญได้อย่างมีคุณภาพ
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