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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำาแบบกระจายอำานาจของผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาตามทัศนะของครูจังหวัดขอนแก่น และ 2) เปรียบเทียบภาวะผู้นำาแบบกระจายอำานาจ 
จำาแนกตามเพศ ประสบการณก์ารทำางาน และระดับการศึกษา กลุม่ตัวอยา่ง คอื ครโูรงเรียนประถมศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น จำานวน 345 ราย กำาหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชต้ารางของเครจซีแ่ละมอรแ์กน โดยการสุม่วธีิการสุม่อยา่งงา่ย เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเปน็
แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดับ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ผา่นการตรวจสอบความเทีย่งตรงจาก
ผู้เชี่ยวชาญและมีค่าความเชื่อมั่น 0.935 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน การทดสอบที และทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่

ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดขอนแก่น มีภาวะผู้นำา
แบบกระจายอำานาจอยูใ่นระดับมาก (2) ผูบ้รหิารโรงเรยีนเพศชายและเพศหญงิมภีาวะผูน้ำาแบบกระจาย
อำานาจไมแ่ตกตา่งกนั (3) ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสบการณก์ารทำางานทีต่า่งกนั มภีาวะผูน้ำาแบบกระจาย
อำานาจแตกต่างกัน (4) ผู้บริหารโรงเรียนที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมีและผู้ที่สำาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีภาวะผู้นำาแบบกระจายอำานาจแตกต่างกัน

คำ�สำ�คัญ: ภาวะผู้นำาแบบกระจายอำานาจ ผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษา
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Abstract
This research aims 1) to study distributed leadership of elementary school principals as 

perceived by teachers in Khon Kaen province and 2) to compare and analyze the distributed 
leadership by genders, work experiences and levels of education. The survey methodology 
was used, gathering data from a sample of the population who are the elementary school 
teacher in Khon Kaen Primary Educational Service Area Offices. Determining the sample size 
by using square blocks of Krejcei and Morgan on a sample of 345. Collecting data from a 
sample with a simple random sampling method. Using five rating scale questionnaires with 
reliability at 0.935. Collected data were analyzed by standard deviations, t-test, and testing 
methods, the mean pair of Scheffe.

The results showed that (1) the behavior of elementary school principals in Khon Kaen 
Primary Educational Service Area Offices reflected the distributed leadership was in a high 
extent. (2) With different genders, the distributed leadership of elementary school principals 
in Khon Kaen Primary Educational Service Area Offices reflected that was no different. (3) 
With different work experiences, the distributed leadership of elementary school principals 
in Khon Kaen Primary Educational Service Area Offices was different. And (4) with different 
levels of education, the distributed leadership of elementary school principals in Khon Kaen 
Primary Educational Service Area Offices reflected that was different. 

Keywords: Distributed leadership, principals, elementary school

บทนำา
การบรหิารและการจดัการศกึษาของของ

โรงเรียนหรือสถานศึกษา จะประสบความสำาเร็จ
ตามเปา้หมายทีต้ั่งไว ้ได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ รวม
ถึงการผลิตนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ตรงตาม
คุณลักษณะที่อันพึงประสงค์ของสังคม ผู้บริหาร
เปน็ปจัจยัทีส่ำาคญัอย่างมาก และกลไกลขบัเคลือ่น
ในการบริหาร และการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ผู้นำาโรงเรียนต้องเป็นผู้ที่เก่งกล้าสามารถโดดเด่น
เหนือคนอื่นอยู่คนเดียวหรือที่เรียกกันว่า Heroic 
leader นั้นกลายเป็นแนวคิดที่ล้าสมัย ทั้งนี้เพราะ
การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากมาย 
ทำาให้ภารกิจท่ีต้องบริหารจัดการและปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้เหมาะสมกับยุคนี้เต็มไป
ด้วยความสลับซับเพิ่มเป็นทวีคูณตามไปด้วยจน
เกนิกำาลงัความสามารถของผูน้ำาเพยีงคนเดยีวทีจ่ะ
รบัมอืได้ ดงันัน้จงึมคีวามเช่ือคอ่นขา้งกว้างขวางว่า  
ถึงเวลาแล้วที่จำาเป็นต้องมีการกระจายภาวะผู้นำา 
จากอาจารย์ใหญ่ที่เป็นผู้นำาสูงสุดเพียงคนเดียว
ใหก้ระจายภาวะผูน้ำาไปยงัผูร้บัผดิชอบระดบัรองๆ 
ตลอดถงึครทูกุคนของโรงเรยีน เพือ่ใหบ้คุคลเหลา่นี ้
ได้มีโอกาสใช้ศักยภาพและความเป็นผู้นำาของ
ตนร่วมกันขับเคลื่อนโรงเรียนไปสู่ความสำาเร็จ
ได้รวดเร็วและดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการสร้างพลัง
เพิ่มพิเศษ หรือ Synergy ให้แก่โรงเรียนโดยรวม  
(สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550) 
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พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ(ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ให้ความสำาคัญกับการกระ
จายอำานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่
สถานศกึษา เพือ่ให้เกดิผลตามท่ีกลา่วมาขา้งต้นจึง
ได้กำาหนดบทบาทของสถานศึกษาไว้ครบทุกด้าน 
เช่น แนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ การประเมิน
ผู้เรียน การจัดทำาสาระของหลักสูตร  การบริหาร
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารทั่วไป การจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน การระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน การ
ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอำานาจ
ปกครองดแูล บำารงุรกัษา ใช้และจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ให้อิสระในการ
บริหารงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษา 
เป็นต้น การกระจายอำานาจการจัดการศึกษา เป็น
แนวทางการบริหารและจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กับ ประกาศสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน เรื่องการกระจายอำานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 เพ่ือให้การ
กระจายอำานาจการบรหิารและการจดัการศกึษาใน
ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไปไปยังสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยการดำาเนินการในบางเรื่อง ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
หรือคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานแล้ว
แต่กรณี ทั้งนี้เพื่อให้สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ความคล่อง
ตัวและสามารถรับผิดชอบในการดำาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ กฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เกี่ยวกับการกระจายอำานาจ (สำานักการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน, 2550)

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำาแบบ

กระจายอำานาจ (distributed leadership) ไวห้ลาย
ท่าน อาทิเช่น Elmore (2000) ได้กล่าวว่า การ
ให้คำาแนะนำาและทิศทางแก่ผู้ตามที่มีความรู้ความ
ชำานาญในองค์กร และนอกจากนี้ยังช่วยนักการ
ศกึษาไดต้ระหนักเกีย่วกบัการเช่ือมตอ่ระหว่างการ
ปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนและการ
วัดและประเมินที่สามารถอธิบายได้ ส่วน Gronn 
(2002) ได้กล่าวว่า การรวมกันขององค์กรซึ่งถูก
กระจายอำานาจไปยังสมาชิกขององค์กร การร่วม
มอืทีเ่กดิข้ึนเองโดยธรรมชาต ิความสมัพนัธใ์นการ
ทำางานโดยสัญชาติญาณ และ การปฏิบัติเกี่ยวกับ
สถาบัน องค์ประกอบของภาวะผู้นำาแบบกระจาย
อำานาจ สอดรับกับ Spillane (2006) ได้แสดง
ทศันะภาวะผู้นำาแบบกระจายอำานาจ ซึง่การพฒันา
จากพฤตกิรรมการแสดงออกของผูบ้รหิารโรงเรยีน 
ส่งผลต่อปฏิกิริยาท่ีรวมกันของผู้นำาโรงเรียน และ
ผู้ตาม ในสถานการณ์ที่หลากหลาย ส่วน Terrell 
(2010) ได้เสนอว่าองค์ประกอบของภาวะผู้นำา
แบบกระจายอำานาจในโรงเรียนประถมศึกษาใน
เมืองและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และ Grant 
(2011) ไดก้ลา่วในงานวจิยัความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ภาวะผู้นำาแบบกระจายอำานาจและประสิทธิผล
ของภาวะผูน้ำาพบวา่ ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร
เพิ่มข้ึนในคุณภาพและความซับซ้อนพร้อมกันกับ
เงื่อนไขความรับผิดชอบสำาหรับแก้ไขผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน

จากแนวคิดนักวิชาการทั้งหมดที่กล่าว
มาพอสรุปได้ว่า ภาวะผู้นำาแบบกระจายอำานาจ
ของผูบ้รหิารโรงเรยีน มคีวามสำาคญัตอ่โรงเรียนใน
การบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งพันธกิจ วิสัย
ทัศน์รวมถึงการบริหารจัดการโรงเรียน และ
วัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนสำาหรับ
นักเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนเป็นกลไกลสำาคัญ
ในฐานะ ผู้นำาโรงเรียน ควรมีคุณลักษณะ หรือ
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องค์ประกอบ ท่ีสะท้อนถึงพฤติกรรมแสดงออกที่
สังเกตได้ถึงภาวะผู้นำาแบบกระจายอำานาจ ดังน้ี
ภาวะผู้นำาแบบกระจายอำานาจ ประกอบด้วย การ
ปฏบัิติภาวะผู้นำา (leadership practice) วสิยัทศัน์
ร่วม (shared vision) และวัฒนธรรมการทำางาน
เป็นทีม (teamwork culture)

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา เพื่อศึกษา
ถึงภาวะผู้นำาแบบกระจายอำานาจของผู้บริหาร
โรงเรียน ว่ามีมากน้อยเพียงใด และเพ่ือศึกษา
ภาวะผู้นำาแบบกระจายอำานาจของผู้บริหาร
โรงเรยีนวา่แตกตา่งกนัหรอืไม ่ทัง้โดยภาพรวมและ
รายดา้นทีศ่กึษา เพือ่วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบจำาแนก
ตาม เพศ ประสบการณก์ารทำางาน และระดบัการ
ศกึษา เพือ่ให้ไดผ้ลงานวจิยัช่วยช้ีนำาแนวทางในการ
พฒันาภาวะผูน้ำาแบบกระจายอำานาจของผูบ้รหิาร
โรงเรยีนประถมศกึษา ทีเ่ปน็กลุม่เปา้หมายในการ
วจิยัไดอ้ยา่งมีข้อมูลเชิงประจักษ์ (empirical data) 
สนับสนุน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำาแบบกระจาย

อำานาจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตาม

ทัศนะของครูจังหวัดขอนแก่น 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นำาแบบ
กระจายอำานาจของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา 
จังหวัดขอนแก่น จำาแนกตาม เพศ ประสบการณ์
การทำางาน และระดับการศึกษาของครูจังหวัด
ขอนแก่น

สมมติฐานการวิจัย
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด

ขอนแก่น ตามทัศนะของครูที่มีเพศ ประสบการณ์
การทำางาน และระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับ
ภาวะผู้นำาแบบกระจายอำานาจของผู้บริหาร
โรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาภาวะผู้นำา

แบบกระจายอำานาจของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึกษา ตามทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่น โดย
ได้พัฒนาจากแนวคิดนักวิชาการภาวะผู้นำาแบบ
กระจายอำานาจ เป็นกรอบแนวคิด ดังภาพ 1

โรงเรียนวาแตกตางกันหรือไม ทั้งโดยภาพรวมและรายดานที่ศึกษา เพ่ือวิเคราะห
เปรียบเทียบจําแนกตาม เพศ ประสบการณการทํางาน และระดับการศึกษา เพ่ือใหได
ผลงานวิจัยชวยชี้นําแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําแบบกระจายอํานาจของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ที่เปนกลุมเปาหมายในการวิจัยไดอยางมีขอมูลเชิงประจักษ (empirical data) 
สนับสนุน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาภาวะผูนําแบบกระจายอํานาจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตาม

ทัศนะของครูจังหวัดขอนแกน  
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําแบบกระจายอํานาจของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา จังหวัดขอนแกน จําแนกตาม เพศ ประสบการณการทํางาน และระดับการศึกษา
ของครูจังหวัดขอนแกน 

สมมติฐาน 
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดขอนแกน  ตามทัศนะของครูที่มี เพศ 

ประสบการณการทํางาน และระดับการศึกษาตางกัน มีระดับภาวะผูนําแบบกระจายอํานาจของ
ผูบริหารโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

กรอบแนวคิด 
การวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือศึกษาภาวะผูนําแบบกระจายอํานาจของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา ตามทัศนะของครู จังหวัดขอนแกน โดยไดพัฒนาจากแนวคิดนักวิชาการภาวะ
ผูนําแบบกระจายอํานาจ เปนกรอบแนวคิด ดังภาพ 1 
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วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรในการวิจัย คือ ผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู จังหวัด
ขอนแก่น จำานวน 10,098 ราย 

กลุ่มตัวอย่าง ได้กำาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcei and Morgan 
ในระดับท่ีมีนัยสำาคัญของ 0.05 ได้จำานวน 375 
ราย เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
การสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) 
ด้วยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืนจากบัญชีราย
ชื่อครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดขอนแกน ที่
เป็นประชากรในการวจิยัในจงัหวดัขอนแกน่ ได้รบั
แบบสอบถามคนืจำานวน 345 ฉบบั คิดเปน็รอ้ยละ 
92 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

แบบสอบถาม “ภาวะผู้นำาแบบกระจาย
อำานาจของผู้บริหารโรงเรียน” ที่พัฒนาขึ้นจาก
แนวคิดนักวิชาการภาวะผู้นำาแบบกระจายอำานาจ 
มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
พจิารณาจากเกณฑค่์าเฉลีย่อยู่ระหวา่ง 4.51-5.00 

= มากที่สุด, 3.51-4.50 = มาก, 2.51-3.50 ปาน
กลาง, 1.51-2.50 = น้อย, และ 0.01-1.50 = 
น้อยที่สุด

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่ได้รับมา วิเคราะห์โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที และทดสอบค่าเฉลี่ย
รายคูด่ว้ยวธิกีารของเชฟเฟ ่(Tabacnick & Fidell, 
2001)

ผลการวิจัย
ระดับภาวะผู้นำาแบบกระจายอำานาจ

ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะ
ของครู จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ผู้
บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
มรีะดบัภาวะผูน้ำาแบบกระจายอำานาจของผูบ้รหิาร
โรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบั
มากทุกด้านเช่นกัน โดยเรียงลำาดับจากด้านที่มีค่า
เฉลีย่สงูสดุไปหาต่ำาสดุดงันี ้1) ดา้นการทำางานเปน็
ทมี 2) ดา้นการปฏบิตัภิาวะผูน้ำา 3) ดา้นวสิยัทศัน์
ร่วม ดังแสดงในตารางที่ 1 

ต�ร�งที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายด้าน ภาวะผู้นำาแบบกระจายอำานาจของผู้โรงเรียน
ประถมศึกษา

ภ�วะผู้นำ�แบบกระจ�ย Mean Std. Deviation

ด้านการปฏิบัติภาวะผู้นำา 4.26 0.45

ด้านวิสัยทัศน์ร่วม 4.17 0.55

ด้านการทำางานเป็นทีม 4.30 0.56

ภ�พรวม 4.24 0.52
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เปรยีบเทยีบระดับภาวะผูน้ำาแบบกระจาย
อำานาจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตาม
ทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่น จำาแนกตาม
ประสบการณก์ารทำางาน ผูบ้รหิารโรงเรยีนประถม
ศึกษาที่มีประสบการณ์การทำางานแตกต่างกัน 
3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีอายุการทำางานน้อยว่า 5 

ปี กลุ่มที่มีอายุการทำางาน 5-15 ปี และกลุ่มที่
มีอายุการทำางานสูงกว่า 15 ปี มีระดับภาวะผู้นำา
แบบกระจายอำานาจของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศกึษาแตกตา่งกนั ระดบันยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ดังผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 3

ต�ร�งที่ 2 การเปรยีบเทยีบระดับภาวะผูน้ำาแบบกระจายอำานาจของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา ตาม
ทัศนะของครูจังหวัดขอนแก่น จำาแนกตามเพศ

Male Female t p

n mean S.D. n mean S.D.

134 4.23 0.44 223 4.25 0.52 -0.43 0.16

*P-value < 0.05

ต�ร�งที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำาแบบกระจายอำานาจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ตามทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่นจำาแนกตามประสบการณ์การทำางาน

Years of work experience, sample 
size, and mean

Sources of vari-
ance

df SS MS F pless than 5
5- 15

more than 
15

77 153 127

4.26 4.36 4.10

Between group 2 4.61 2.30

9.89 0.00Within group 354 82.53 0.23
Total 356 87.14 -

*P-value < 0.05

จากตารางที ่1 พบวา่ด้านการทำางานเปน็
ทีมมคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กบั 4.30 รองลงมาด้านการ
ปฏิบัติภาวะผู้นำาเท่ากับ 4.26 และต่ำาสุดด้านวิสัย
ทัศน์ร่วมเท่ากับ 4.17 โดยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.24

เปรยีบเทยีบระดับภาวะผูน้ำาแบบกระจาย
อำานาจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตาม

ทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่น จำาแนกตามเพศ ผู้
บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นเพศชาย และ
เพศหญิง มีระดับภาวะผู้นำาแบบกระจายอำานาจ
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน 
ระดับนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งปฏิเสธ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ตารางที่ 2
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เปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะ
ผู้นำาแบบกระจายอำานาจของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่น 
จำาแนกตามระดับการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรี และกลุ่มที่สำาคัญการศึกษาระดับปริญญา
โท มีระดับการแสดงออกภาวะผู้นำาแบบกระจาย
อำานาจของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศึกษาแตกตา่ง
กัน ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็น
ไปสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ตารางที่ 5 

ต�ร�งที่ 4 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ method) 

Years of work experience less than 5 5- 15 more than 15

less than 5 -0.10215 0.15534

5- 15 0.25749*

more than 15

*P-value <0.05

ต�ร�งที่ 5 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำาแบบกระจายอำานาจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ตามทัศนะของครูจังหวัดขอนแก่น จำาแนกตามระดับการศึกษา

 

Education Level

t pbachelor’s degree master’s degree

n mean S.D. n mean S.D.

214 4.21 0.52 143 4.30 0.44 -1.801 0.024

*P-value<0.05

จากผลการวจิยัดังกลา่ว ผูวิ้จยัได้ทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วย Sheff’s 
method พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ที่มีประสบการณ์การทำางาน 5-15 ปีขึ้นไป มี

ภาวะแบบกระจายอำานาจสงูกวา่ผูบ้รหิารโรงเรยีน
ประถมศกึษา ทัง้กลุม่ทีม่ปีระสบการณก์ารทำางาน
ต่ำากว่า 5 ปี และ 15 ปีขึ้นไป ดังผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในตารางที่ 4
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นมีระดับภาวะ
ผู้นำาแบบกระจายอำานาจของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่น 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นั้นสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ 
(2555) เรื่อง โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำา
แบบกระจายอำานาจของผู้บริหาร สถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรม
แสดงออกถึงภาวะผู้นำาแบบกระจายในระดับมาก
ทุกด้าน ท้ังน้ีอาจเนื่องจาก ผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี รวมถึงเป็น
ผู้นำาในการบริหารโรงเรียน การจัดการเรียนการ
สอน และกิจกรรมต่าง เพื่อให้กับครูและนักเรียน
ดำาเนินตามพฤติกรรมที่เหมาะสมและควรจะเป็น
ในการทำางานและการดำารงชีวิตในสังคมโดยมี
ประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อ
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 
21 ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ว่า “ให้กระทรวงกระจาย
อำานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการ
บริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาโดยตรง” มาตรา 53 ได้บัญญัติไว้
ว่า “ให้มีองค์กรวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา มี
ฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภา
วิชาชีพ ในกำากับของกระทรวง มีอำานาจหน้าที่
กำาหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบ
อนญุาตประกอบวชิาชีพ กำากบัดูแลการปฏบิติัตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมทั้งการ
พฒันาวชิาชพี ผู้บรหิารสถานศกึษา ทัง้ของรฐัและ
เอกชนต้องมีใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมาย

กำาหนด” และสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัสิภาครู
และบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.2546 โดยบญัญตัิ
ไว้ในมาตรา 43 ว่า “ให้วิชาชีพ ผู้บริหารสถาน
ศกึษา เปน็วชิาชพีควบคมุตามพระราชบญัญตั ิโดย
การเป็นวิชาชีพควบคุมนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องมีคุณลักษณะหรือต้องประพฤติปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่าง
เคร่งครัด คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาจึง
เป็นสิง่สำาคญั ตอ้งมภีาวะผูน้ำาแบบกระจายอำานาจ
เพื่อแบบอย่างทีดีและการบริหารสถานศึกษาให้
ประสบผลสำาเร็จลลุว่งไปดว้ยด ีจึงจะถอืไดว้า่ภาวะ
ผู้นำาแบบกระจายอำานาจเป็นสิ่งสำาคัญ

จากผลการวจิยัที ่พบว่า ผูบ้รหิารโรงเรยีน
ประถมศกึษาในจงัหวดัขอนแกน่มรีะดบัภาวะผูน้ำา
แบบกระจายอำานาจของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึกษาตามทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่น ในด้าน
การทำางานเปน็ทมี สงูกว่าดา้นอืน่ อาจเน่ืองจากว่า 
ในปัจจุบันได้มีการให้ความสำาคัญกับการทำางาน
เป็นทีม การมีส่วนร่วมในความคิดและปฏิบัติ ผู้
บริหารโรงเรียนไม่สามารถดำาเนินการได้คนเดียว 
และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการกระจา
ยอำานาจการบรหิารโรงเรยีนใหก้บัผูบ้รหิารโรงเรยีน 
ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนต้องมีพฤติกรรมกระจาย
อำานาจ ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำานาจกา
รบริหารและการจัดการศึกษา (2550) พิจารณา
ดำาเนินการกระจายอำานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
ทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาใน
อำานาจหน้าที่ของตน

จากผลการวจิยัที ่พบว่า ผูบ้รหิารโรงเรยีน
ประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นมีระดับภาวะ
ผู้นำาแบบกระจายอำานาจของผู้บริหารโรงเรียน
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ประถมศึกษาตามทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่น 
ในด้าน ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ต่ำากว่าด้านอื่น ทั้งนี้
อาจเนื่องจากว่า ผู้บริหารโรงเรียนไม่ค่อยได้ออก
ความคิดเห็นหรือแสดงความสามารถ ในการ
กำาหนดเปา้หมาย พนัธกจิ และวสัิยทศัน์ เนือ่งจาก
ต้องรับนโยบาย จากต้นสังกัด เพราะเป็นระบบ
ราชการ ทำาให้ความสำาคัญและการออกความคิด
เห็น หรือการแสดงออกด้านวิสัยทัศน์ร่วมอยู่ใน
ระดบัต่ำากวา่ทกุดา้น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
อัมพร ปัญญา (2557) พบว่า พฤติกรรมผู้บริหาร 
อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ ด้านการมีวิสัยทัศน์
ร่วมกันที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง

จากผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำา
แบบกระจายอำานาจของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึกษา ตามทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่นที่เป็น
เพศชายและเพศหญิง พบว่า มีระดับภาวะผู้นำา
แบบกระจายอำานาจของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานที่ต้ังไว้ 
อาจเน่ืองจากวา่ ในปจัจบุนัภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิาร
หญิงและผู้บริหารชาย มีความเท่าเทียมกัน ความ
คิดและทักษะได้รับการพัฒนาและอบรม หรือคำา
สั่งจากต้นสังกัด เหมือนกันและเท่าเทียมกัน ดัง
นั้นความเป็นผู้นำาจึงแสดงออกเหมือนกัน รวม
ถึงภาวะผู้นำาแบบกระจายอำานาจเช่นเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภกานต์ ประเสริฐ
รตันะ (2555). ผลวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานเพศชายและเพศหญงิ มภีาวะผูน้ำาแบบ
กระจายอำานาจไม่แตกต่างกันครูเพศชายและเพศ
หญิงมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำาแบบกระจาย
อำานาจผู้บริหารสถานศกึษาโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั

จากผลการเปรียบเทียบระดับการ
แสดงออกภาวะผู้นำาแบบกระจายอำานาจของผู้
บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู 
จังหวัดขอนแก่นจำาแนกตามประสบการณ์การ
ทำางาน 3 กลุ่ม พบว่า มีระดับการภาวะผู้นำาแบบ

กระจายอำานาจของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา
แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดย
ตามทัศนะครูที่มีประสบการณ์การทำางาน 5-15 
ปีข้ึนไป มีภาวะผู้นำาแบบกระจายอำานาจสูงกว่า
ครูโรงเรียนประถมศึกษาทั้งกลุ่มที่มีประสบการณ์
การทำางานต่ำากว่า 5 ปี และสูงกว่า 15 ปีขึ้นไป 
อาจเนื่องจากว่าผู้บริหารโรงเรียนมีประสบการณ์
การทำางานต่ำากว่า 5 ปี เพิ่งได้รับการบรรจุแต่ง
ตั้งให้เป็น ผู้บริหารโรงเรียน ส่วนผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์การทำางานมากกว่า 15 อาจเป็น
เพราะหมดความมุ่งพัฒนาตัวเอง เพราะเหลือ
เวลาทำางานน้อย รอการเกษียณอายุราชการ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อำานวย ผลกรักษา 
(2556) ผลวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบทักษะ
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๒ จำาแนกตามประสบการณ์ในการ
ทำางาน มีพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำา
แบบกระจายอำานาจของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึกษา ตามทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่นจำาแนก
ตามระดับการศึกษา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่สำาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และกลุ่มท่ีสำาเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาโท พบว่า มีระดับภาวะผู้นำา
แบบกระจายอำานาจของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึกษาแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้ง
ไว้ อาจเนื่องจากว่า สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
อัจฉรา โพธิ์อ้น (2558) ที่พบว่า ผู้บริหารและครู
ผู้สอนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
จังหวัดสิงห์บุรี ที่สำาเร็จการศึกษาในระดับที่สูง
กว่าจะมีความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็น
จริงและที่คาดหวังสูงกว่าผู้ที่สำาเร็จการศึกษาใน
ระดับที่ต่ำากว่า
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริห�รโรงเรียน

ประถมศึกษ�

1. จากผลการศกึษาด้านการปฏิบตัภิาวะ
ผู้นำา ผูบ้รหิารควรจะทำาตวัเปน็แบบอย่างทีดี่ สรา้ง
ความมั่นคง ปลอดภัย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
และส่งเสริมนวัตกรรม เห็นจุดอ่อน จุดแข็ง ข้อ
จำากัด และศักยภาพของตัวเองและโรงเรียน สร้าง
แรงบันดาลใจ สร้างขวัญและกำาลังใจให้สมาชิกใน
โรงเรียน เป็นตัวเชื่อมที่ดี และผนึกพลังทีมงานให้
เกิดผลงานทีมปีระสทิธภิาพ เคารพในศักด์ิศรแีละ
ใหเ้กยีรตสิมาชกิในทมีงานไมดู่ถกูผูอ้ืน่ ทำาให้ชุมชน
มีส่วนร่วมและตัดสินใจในการดำาเนินกิจกรรม
ต่างๆ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีเหตุมีผล มีความ
โปรง่ใส ตรวจสอบได้ อดทนตอ่การวพิากษ์วจิารณ ์ 
ใจกวา้ง รับฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ใชข้อ้มลู ความรู ้
และปัญญาในการทำางานเพื่อโรงเรียน

2. จากผลการศึกษาด้านวิสัยทัศน์ร่วม 
ผู้บริหารควรกำาหนดทิศทางและเป้าหมายเพื่อ
สร้างอนาคตโรงเรียน ผ่านวิสัยทัศน์ให้บุคลากร
ในโรงเรยีนกำาหนดเปา้หมายวสิยัทศันข์องโรงเรยีน
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน จูงใจให้บุคลากร
ยึดม่ันและร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนลงสู่ผู้ปฏิบัติ 
มีการสร้างความเข้าใจและการมองเห็นคุณค่าใน
วสิยัทศัน์โรงเรยีน เกดิความรูส้กึเหน็คณุค่าและให้
ความสำาคญักบัวสิยัทศันข์องโรงเรยีน มกีารสือ่สาร
วิสัยทัศน์อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพนำาวิสัย

ทัศน์ไปสู่นโยบายเป้าหมายแผนงาน โครงการ
ของโรงเรียน มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ให้บุคลากรไดใช้
ศักยภาพในการทำางานอย่างเต็มที่ภายใต้การกระ
จายอำานาจและการบริหารแบบมีส่วนร่วม

3. จากผลการศึกษาด้านการทำางานเป็น
ทมี ผูบ้รหิารควรกำาหนดบทบาทของสมาชกิในทมี
ในลักษณะท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันในทีม
ใหท้กุคนเข้าใจลกัษณะของทมี และบทบาทของทมี
ในการทำางาน จดัระบบการสือ่สารระหวา่งสมาชกิ
ทุกคนในทีมเพื่อให้การประสานกันในการทำางาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีการสนับสนุน
การทำางานระหว่างสมาชิกร่วมกัน สร้างความ
เข้าใจกับสมาชิกถึงขบวนการของกลุ่ม พฤติกรรม
ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายในกลุ่ม 
จัดให้มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นทีม ใช้ความ
ขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ใหเ้ปน็ประโยชนใ์นการทำางานเปน็
ทมี สรา้งความรว่มมอืและลดการแขง่ขนัในสมาชกิ
ของทมี เพิม่สมรรถภาพในการทำางานรว่มกบักลุม่
อื่นๆ สร้างความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีม และ
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรขยายผลการวิจัยภาวะผู้นำาแบบ
กระจายอำานาจของผู้บริหารในระดับมัธยม และ
การจัดการศึกษาของเอกชน

2. ควรศกึษาปจัจยัอืน่ๆ ทีส่ง่ผลตอ่ภาวะ
ผู้นำาแบบกระจายอำานาจของผู้บริหาร
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