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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมในการน านโยบายด้าน
คุณภาพสู่การปฏิบัติของผู้อานวยการสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 2)ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมในการนานโยบายด้านคุณภาพสู่การปฏิบัติของ
ผู้อานวยการสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 3)หากระบวนทัศน์ใหม่ภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมในการนานโยบายด้านคุณภาพสู่การปฏิบัติของผู้อานวยการสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน 7
โรงเรียน รวม 126 คน โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
1. ภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมในการนานโยบายด้านคุณภาพสู่การปฏิบัติ ในภาพรวมนั้น อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุ ด คือ ด้านหลักสูตร
และด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ปัจจัยภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมในการนานโยบายด้านคุณภาพสู่การปฏิบัติ ในภาพรวมนั้น อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านนโยบายและการบริหารขององค์การ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
3. กระบวนทัศน์ใหม่ภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมในการนานโยบายด้านคุณภาพสู่การปฏิบัติ ได้แก่ 1)การพัฒนา Mindset
ของตนเอง 2)การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 3)การพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ 4)การพั ฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ สังคม
และจิตวิทยา 5) การพัฒนาวิสัยทัศน์ กลยุทธ์การบริหาร
คาสาคัญ: กระบวนทัศน์ใหม่ภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรม นโยบายด้านคุณภาพสู่การปฏิบัติ

Abstract
This research is a blended research. The objective were the new paradigm behavioral leadership in
implementing quality policy of the director of the educational institute of the Education Development Network
group Mae Chan Sai Sawan Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 aimed at 1)to study behavioral
leadership in implementing quality policy for school directors Mae Chan Sai Sawan Educational Development
Network Group Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3. 2)to study the factors affecting behavioral
leadership in implementing quality policy for school directors Mae Chan Sai Sawan Educational Development
Network Group Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3. 3) Finding a new paradigm, behavioral
leadership in implementing quality policy into the implementation of the director of the school Mae Chan Sai
Sawan Educational Development Network Group Chiang Rai Primary Educational Service Area District Office 3,

3
The population namely the administrators of educational institutions and teachers in the Mae Chan Sai Sawan
Educational Development Network Group. Under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area
Office 3, 7 schools, of 116 students. The tools used in this research were questionnaires and interview forms.
for research on A new paradigm of behavioral leadership in implementing quality policy for the director of the
Mae Chan Saisawan Educational Development Network Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area
3, data were analyzed by frequency, percentage, and content analysis.
The results showed that 1)Behavioral Leadership in Implementing Quality Policy for School Director
Mae Chan Sai Sawan Educational Development Network Group Chiang Rai Primary Educational Service Area
Office 3, in general, is at a high level. When considering the items, it was found that The aspect with the highest
average was the promotion of education management. and the aspect with the least average was curriculum
and teacher and educational personnel development. 2.The factors of behavioral leadership in the
implementation of quality policy as a whole were at a moderate level. When considering each aspect, it was
found that The aspect with the highest average was the policy and administration of the organization. And the
aspect with the least mean was the relationship with colleagues and subordinates. 3)Guidelines for developing
behavioral leadership in implementing quality policy for school directors Mae Chan Sai Sawan Educational
Development Network Group Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3, namely 1) Development of
one's own mindset 2) Moral and ethical development 3) Human relations development 4)physical, emotional,
social, and psychological development; 5)vision development, management strategy.
Keywords: The new paradigm behavioral leadership, Quality Policy

บทนา
ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด กระทรวงศึกษาธิการ
โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2576 เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศ
ทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มี
คุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการทางานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ (ส านั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. ก) ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด ที่มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กาหนดนโยบายจากแผนแม่บทภายได้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากาหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้ง แต่ระดับปฐมวัยให้มี
สมรรถนะและคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่
จาเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่ รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา

4
ขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็น "การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" มุ่งเน้นความปลอดภัยใน
สถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนด
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1)ด้าน
ความปลอดภัย 2)ด้านโอกาส 3)ด้านคุณภาพ 4)ด้านประสิทธิภาพ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2564)
จากการดาเนินการตามนโยบายพบว่าผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยมาก และต่ากว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย ส่วนประเด็นคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก
และเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. จ) การพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ถึงเวลาแล้ว ที่จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ และเปลี่ยนวิธีการพัฒนา โดย
ผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่ขับเคลื่อนในการนานโยบายในด้านต่างๆ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและส่งผลถึงผู้เรียนโดยตรง ( Kay,
2010) คุณภาพของสถานศึกษาขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารภายในสถานศึกษาที่ผู้บริหารต้องแสดงบทบาทความเป็นผู้นาและ
ทางานร่วมกับบุคลากร โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการต้องสินใจ มีความพอใจและมีความสุขในการทางาน การบริหาร
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพนั้นมักขึ้นกับลักษณะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนเป็นสาคัญ โรงเรียนจะต้องมีภาวะผู้นาและการใช้อานาจ
ของผู้บริหารในการใช้อิทธิพลที่ทาให้ยินยอมทาตามความต้องการของตน(สุมาพร ทาทอง, 2554,น.1) ผู้บริหารจึงต้องปรับเปลี่ยน
เป้าหมายให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมได้เสมอ การให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายจะทาให้บุคลากรมีความ
ผูกพันต่อองค์การ ทาให้ทุ่มเทพลังความสามารถทุกวิถีทางเพื่อให้องค์การเกิดความเจริญก้าวหน้า บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ (มนตรา ผลศรัทธา และ สุเทพ ลิ่มอรุณ, 2557, น. 749)
กระบวนทัศน์เป็นทรรศนะพื้นฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างอันเป็นการกาหนดแบบแผนการคิด และการปฏิบตั ิ
ของคนในประชาคมหนึ่ง ๆ เมื่อใดทรรศนะพื้นฐานดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป จะทาให้แบบแผนการคิดและการปฏิบัติเปลี่ยนแปลงไป
ด้วยทั้งกระบวน (ประเวศ วะสี , 2540, น. 1-2) บทบาทของผู้นาในกระบวนทัศน์ใหม่นั้น สมควรอย่างยิ่งที่จะพัฒนาแก่นสาคัญ
ประกอบด้วย ระบบคุณธรรม (Merit System) ระบบผลงาน(Performance System) และระบบสมรรถนะ (Competency)
(ดวงตา ราชอาษา, 2559, น. 194) จากเหตุผลดังกล่าว สถานการณ์ต่างๆ บ่งชี้ให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการปรับกระบวนทัศน์
ภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมในการนานโยบายด้านคุณภาพสู่การปฏิบัติ โดยต้องมีแบบแผน และพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากเดิม ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติตามนโยบาย และศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาที่จะ
สามารถยกระดับผลการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมในการนานโยบายด้านคุณภาพสู่การปฏิบัติของผู้อานวยการสถานศึกษา กลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมในการน านโยบายด้านคุณภาพสู่การปฏิบัติของผู้อานวยการ
สถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
3. เพื่อหากระบวนทัศน์ภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมในการนานโยบายด้านคุณภาพสู่การปฏิบัติของผู้อานวยการสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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คาถามการวิจัย
1. สภาพภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมในการนานโยบายด้านคุณภาพสู่การปฏิบัตขิ องผู้อานวยการสถานศึกษา กลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีคุณภาพอยู่ในระดับใด
2. มี เ หตุ ปั จจัยส าคัญใดบ้า งที ่มี ผลต่อ ภาวะผู ้น าเชิงพฤติก รรมในการน านโยบายด้ านคุณภาพสู่ การปฏิ บั ติของ
ผู้อานวยการสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3
3. กระบวนทัศน์ใหม่ข องภาวะผู ้น าเชิ งพฤติกรรมในการน านโยบายด้า นคุณภาพสู่ การปฏิบัต ิข องผู ้อ านวยการ
สถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ควร
เป็นอย่างไร

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ขอบเขตด้านเนื้อหาของกระบวนทัศน์ใหม่ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ตามนโยบายด้านคุณภาพของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี 2564-2565 ประกอบไปด้วย 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษา 2) พัฒนาผู้เรียน 3)ปรับ
หลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 4)พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
และศึกษาปัจจัยภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรม ตามแนวคิดของนักวิชาการและนักวิจัย ได้แก่ ทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฟรเด
ริ ก เฮอร์ ซ เบิ ร ์ ก (Federick Herzberg), Likert (1967), Hemphill and Coons (1957), นโยบายส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564-2565, วิสัยทัศน์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
แหล่งข้อมูล
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมในการนานโยบายด้านคุณภาพนานโยบายด้านคุณภาพสู่
การปฏิบัติของผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมในการนานโยบายด้าน
คุณภาพสู่การปฏิบัติของผู้อานวยการสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 แหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
แม่จันทรายสวรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2564 จานวน 123 คน
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อหากระบวนทัศน์ใหม่ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมในการนานโยบายด้านคุณภาพสู่การ
ปฏิบัติของผู้อานวยการสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 แหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 1 คน ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 1 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 คน และผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน
ด้านพื้นที่
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 จ านวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1)โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 2)โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) 3)
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โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 4)โรงเรียนบ้านหนองแว่น 5)โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) 6)โรงเรียนธรรมจาริก
อุปถัมภ์ 1 7)โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม
ระยะเวลา
สิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564

วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมในการนานโยบายด้านคุณภาพสู่การปฏิบัติของผู้อานวยการสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ แบบสอบถาม
ภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมในการนานโยบายด้านคุณภาพสู่การปฏิบัติของผู้อานวยการสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่
จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษาและครูผู้สอน
ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปี
การศึกษา 2564 จ านวน 123 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน() ผู้ศึกษาได้
ด าเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลและรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1)น าหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายถึง
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 จานวน 7 โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2)ผู้ศึกษาได้ส่งแบบสอบถาม จานวน 126
ฉบับ ไปถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเองและกาหนดเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนภายใน 15 วัน 3)ผู้ศึกษานาแบบสอบถามที่ได้รับคืน
มาตรวจสอบ พบว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ทุกฉบับ และ4)ผู้ศึกษาทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดาเนินการตามขั้นตอนของการศึกษา
ต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมในการนานโยบายด้านคุณภาพสู่การปฏิบัติของผู้อานวยการ
สถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ แบบสอบถาม
ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมในการน านโยบายด้านคุณภาพสู่การปฏิบัติของผู้อานวยการสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษา
และครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2564 จานวน 123 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย() และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
() ผู้ศึกษาได้ดาเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่ม ผุ้ให้ข้อมูลและรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1)นาหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายถึงผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่ จันทรายสวรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน 7 โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2)ผู้ศึกษาได้ส่งแบบสอบถาม
จ านวน 126 ฉบับ ไปถึงกลุ่มผู้ให้ข ้อมูล ด้ วยตนเองและก าหนดเก็ บรวบรวมแบบสอบถามคื นภายใน 15 วัน 3)ผู้ศึกษาน า
แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบ พบว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ทุกฉบับ และ4)ผู้ศึกษาทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดาเนินการ
ตามขั้นตอนของการศึกษาต่อไป

7
ขั้นตอนที่ 3 หากระบวนทัศน์ใหม่ภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมในการนานโยบายด้านคุณภาพสู่การปฏิบัติของผู้อานวยการ
สถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กระบวนทัศน์ใหม่
ภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมในการนานโยบายด้านคุณภาพสู่การปฏิบัติของผู้อานวยการสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
แม่จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จานวน 1 คน ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 1 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 คน และ
ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน ผู้ศึกษาได้ดาเนินการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 1)ผู้ศึกษานาหนังสือจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงรายถึงผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 2)ผู้ศึกษาเข้าพบผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเองเพื่อแจกแบบสัมภาษณ์ และบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์โดยการจด
บันทึกและบันทึกภาพ 3)ผู้ศึกษานาข้อมูลจากสัมภาษณ์ที่ได้บันทึกข้อมูลมาตรวจสอบพบว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ 4)ผู้ศึกษาทา
การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปสาระสาคัญจากแบบสัมภาษณ์เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา กระบวนทัศน์ใหม่ภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมในการนานโยบายด้านคุณภาพสู่การปฏิบัติ ของผู้อานวยการ
สถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สรุปเป็น
ประเด็นสาคัญ ดังนี้
ตอนที่ 1 ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมในการน านโยบายด้านคุณภาพสู่การปฏิบัติของผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ผลการศึกษา พบว่าผู้อานวยการสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีภาวะผู้นาในการนานโยบายด้านคุณภาพไปสู่การปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มากที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านหลักสูตร
และด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 1) ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา
2) ด้านการพัฒนาผู้เรียน 3) ด้านหลักสูตร และ 4) ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมในการน านโยบายด้านคุณภาพสู่การปฏิบัติของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ผลการศึกษาพบว่า ผู้อานวยการสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีปัจจัยภาวะผู้นาในการนานโยบายด้านคุณภาพไปสูก่ ารปฏิบตั ิในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านนโยบายและการบริหารขององค์การ และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 1)ด้านนโยบาย
และการบริหารขององค์การ 2)ด้านสภาพการทางาน 3)ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 4)ด้านความสาเร็จในการทางาน
และ 5)ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
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ตอนที่ 3 กระบวนทัศน์ภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมในการนานโยบายด้านคุณภาพสูก่ ารปฏิบัติของผู้อานวยการสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล พบว่ามีการเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมในการนานโยบายด้าน
คุณภาพสู่การปฏิบัติของผู้อานวยการสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดังนี้ 1)ผู้อานวยการสถานศึกษาต้องมีการพัฒนาความคิด ความเชื่อ (Mindset) ของตนเอง โดยเปิด
ใจยอมรับจุดอ่อนของตัวเองที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา ยอมรับคาวิพากษ์วิจารณ์ มีทัศนคติและความเข้าใจ ต่อตนเองและผู้อื่น
ปรับตัว เปิดใจยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง สร้างแรงจูงใจต่อตนเอง 2) ผู้อานวยการสถานศึกษาต้องมีการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม สร้างความศรัทธาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา การด าเนินงานยึดหลักธรรมาภิบาล 3) ผู้อานวยการสถานศึกษาต้องมีการ
พัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ การทางานเป็นทีม มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีการกระจายอานาจการตัดสินใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
4) ผู้อ านวยการสถานศึกษาต้องมีการพัฒนาด้านร่างกายให้มีบุคลิกภาพที่ดี พัฒนาด้านอารมณ์ สังคม และจิตวิทยา และ
5) ผู้อานวยการสถานศึกษาต้องมีการพัฒนาวิสัยทัศน์ กลยุทธ์การบริหาร สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตนไปตามบริบทและ
นโยบายที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนี้

ภาพที่ 1 แผนภาพกระบวนทัศน์ใหม่ภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมของผู้อานวยการสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

อภิปรายผล
1. ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมในการนานโยบายด้านคุณภาพสู่การปฏิบัติของผู้อานวยการสถานศึกษา กลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของภาวะผู้นาเชิง
พฤติกรรมในการน านโยบายด้านคุณภาพสู่การปฏิบัติของผู้อานวยการสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทราย
สวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่
มากที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านหลักสูตร และด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 1) ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา 2) ด้านการพัฒนาผู้เรียน 3) ด้าน
หลักสูตร และ 4) ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามลาดับ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้อานวยการสถานศึกษามีพฤติกรรมผู้นา
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และให้การมีส่วนร่วมในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงานของสถานศึกษาซึ่งเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนเป็นหลัก สามารถขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในด้านคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ความสาคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของสังคมโลกใน
ปัจจุบัน อีกทั้งกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานเหล่านี้ต้องอาศัยครูเป็นผู้ช่วยขับเคลื่อนคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับ นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล (2560, น. 21) ภาวะผู้นาเป็นปัจจัยอันดับที่สองรองจากการสอนที่มีคุณภาพที่อิทธิพลต่อการ
ช่วยให้นักเรียนประสบความสาเร็จในการเรียน และภาวะผู้นายังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถด้านการสอนที่มี
คุณภาพของครูด้วยเช่นกัน ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการโรงเรียน และผู้ที่อยู่ในตาแหน่งบังคับบัญชาอื่นๆ ในระบบ
โรงเรียนจะเป็นผู้ที่กาหนดวิสัยทัศน์ และให้การสนับสนุนด้านเวลาและทรัพยากรเพื่อให้ครูได้เรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมในการนานโยบายด้านคุณภาพสู่การปฏิบัติของผู้อานวยการสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
ปัจจัยภาวะผู้นาในการนานโยบายด้านคุณภาพไปสู่การปฏิบัติ ของผู้อานวยการสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จัน
ทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านนโยบายและการบริหารขององค์การ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 1)ด้านนโยบายและการบริหารขององค์การ 2)
ด้านสภาพการทางาน 3)ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 4)ด้านความสาเร็จในการทางาน และ 5)ด้านความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมในด้านนโยบายการบริหาร การสั่งการ
ควบคุมดูแล สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ความสัมพันธ์ของผู้ร่ วมงานส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหาร
จัดการภายในและภายนอกสถานศึกษา สอดคล้องกับ จิราพร เครือแวงมน และธนารัตน์ ศรีผ่องงาม (2561, บทคัดย่อ) การพัฒนา
แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ผลการวิจัยพบว่า 1)องค์ประกอบและตัวชี้วัดแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ภายในสาหรับสถานศึกษา ประกอบด้วย 3
องค์ประกอบ 50 ตัวชี้วัด โดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด 2)สภาพปัจจุบันของแนวทางการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ภายในสาหรับ สถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านอาคารสถานที่ และด้านการบริหาร ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของ
แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในสาหรับสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่ และด้านการจัดการเรียนรู้ 3)แนวทางการดาเนินแนวทางการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ ภายในสาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีแนวทางการ ดาเนินงาน 3 ด้าน
ได้แก่ (1) ด้านอาคารสถานที่ จานวน 19 ข้อ (2) ด้านการจัดการเรียนรู้ จานวน 15 ข้อ และ (3) ด้านการบริหาร จานวน 16 ข้อ
3. กระบวนทัศน์ใหม่ภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมในการนานโยบายด้านคุณภาพสู่การปฏิบัติของผู้อานวยการสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า กระบวนทัศน์
ใหม่ภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมในการนานโยบายด้านคุณภาพสู่การปฏิบัติของผู้อานวยการสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
แม่จันทรายสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีดังนี้ 1) ผู้อานวยการสถานศึกษาต้องมีการ
พัฒนาความคิด ความเชื่ อ (Mindset) ของตนเอง โดยเปิดใจยอมรับจุดอ่อนของตัวเองที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา ยอมรับค า
วิพากษ์วิจารณ์ มีทัศนคติและความเข้าใจ ต่อตนเองและผู้อื่น ปรับตัว เปิดใจยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง สร้างแรงจูงใจต่อ
ตนเอง 2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาต้องมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม สร้างความศรัทธาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา การ
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ดาเนินงานยึดหลักธรรมาภิบาล 3) ผู้อานวยการสถานศึกษาต้องมีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ การทางานเป็นทีม มีทักษะการ
สื่อสารที่ดี มีการกระจายอานาจการตัดสินใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 4) ผู้อานวยการสถานศึกษาต้องมีการพัฒ นาด้านร่างกายให้มี
บุคลิกภาพที่ดี พัฒนาด้านอารมณ์ สังคม และจิตวิทยา 5) ผู้อานวยการสถานศึกษาต้องมีการพัฒนาวิสัยทัศน์ กลยุทธ์การบริหาร
สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตนไปตามบริบทและนโยบายที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งนี้เนื่องจากการคิดวิเคราะห์ การทบทวน
เพื่อกาหนดแบบแผน แนวทางการ วิธีปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและสถานการณ์ในปัจจุบัน
และที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอันดับแรก เพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้น าหลักในการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ ทั้งคุฯภาพการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา และคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับ ทิพวรรณ ล้วนปสิทธิ์สกุล(2562, น. 326) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารที่นึกถึงความผิดพลาด
หรือการมองผลงานในอดีตที่เคยทาผิดพลาด น ามาเป็นบทเรียนสะท้อน หรือน าไปประยุกต์ใช้ ในการทางานหรือนาไปปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการทางาน ให้มุ่งไปสู่การทางานที่ดีกว่าเดิม และ ปณิดา ใจดี (2562, น.17) ที่กล่าวว่า การบริหารและการจัดการใน
สถานศึกษาจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ ประสบการณ์และความรู้ความสามารถของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารเป็นเสาหลักที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อหน่วยงาน ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและต่อผลงานอันเป็นส่วนรวม คุณภาพ
และบทบาทของผู้บริหารมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับคุณภาพของสถานศึกษา รวมทั้งมีผลสะท้อนต่อผลงานและวิธีปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นอันมาก ในการบริหารงานที่ดีผู้บริหารที่มีความสามารถจาเป็นต้องมีทักษะในการเป็นผู้นา การ
บริหารงานจึงจะประสบผลสาเร็จไปได้ด้วยดี

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการศึกษาไปใช้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญ ชา เพื่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลสาเร็จของคุณภาพการศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการนากระบวนทัศน์ภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาไป
ทดลองใช้ และทาการประเมินผลโดยอ้างอิงตามนโยบายด้านคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ของทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลปัจจัยที่หลากหลายตามบริบทพื้นที่ ทาให้การวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
2. การสร้างกระบวนทัศน์เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาควรมีการทดลองนากระบวนทัศน์ไปใช้และทาการวิจัยภายหลังการนาไปใช้ เพื่อปรับปรุงหาแนวทางการพัฒนาและสร้าง
เป็นกระบวนทัศน์ภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับสภาพเหตุและปัจจัยในปัจจุบัน
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