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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำ�แบบกระจายอำ�นาจของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาตามทัศนะของครูจังหวัดขอนแก่น และ 2) เปรียบเทียบภาวะผู้นำ�แบบกระจายอำ�นาจ
จำ�แนกตามเพศ ประสบการณ์การทำ�งาน และระดับการศึกษา กลุม่ ตัวอย่าง คือ ครูโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น จำ�นวน 345 ราย กำ�หนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซีแ่ ละมอร์แกน โดยการสุม่ วิธกี ารสุม่ อย่างง่าย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงจาก
ผู้เชี่ยวชาญและมีค่าความเชื่อมั่น 0.935 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน การทดสอบที และทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่
ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดขอนแก่น มีภาวะผู้นำ�
แบบกระจายอำ�นาจอยูใ่ นระดับมาก (2) ผูบ้ ริหารโรงเรียนเพศชายและเพศหญิงมีภาวะผูน้ �ำ แบบกระจาย
อำ�นาจไม่แตกต่างกัน (3) ผูบ้ ริหารโรงเรียนทีม่ ปี ระสบการณ์การทำ�งานทีต่ า่ งกัน มีภาวะผูน้ �ำ แบบกระจาย
อำ�นาจแตกต่างกัน (4) ผู้บริหารโรงเรียนที่สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมีและผู้ที่สำ�เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีภาวะผู้นำ�แบบกระจายอำ�นาจแตกต่างกัน
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1, 3
2
1, 3
2

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Ed.D. Candidate in Education Administrational, Faculty of Education, Mahamakut Buddhist University (Isan Campus)
Faculty of Education, Khon Kaen University

Journal of Education, Mahasarakham University

209

Volume 11 Number 3 July-September 2017

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

บทนำ�

การบริหารและการจัดการศึกษาของของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษา จะประสบความสำ�เร็จ
ตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวม
ถึงการผลิตนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ตรงตาม
คุณลักษณะที่อันพึงประสงค์ของสังคม ผู้บริหาร
เป็นปัจจัยทีส่ �ำ คัญอย่างมาก และกลไกลขับเคลือ่ น
ในการบริหาร และการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ผู้นำ�โรงเรียนต้องเป็นผู้ที่เก่งกล้าสามารถโดดเด่น
เหนือคนอื่นอยู่คนเดียวหรือที่เรียกกันว่า Heroic
leader นั้นกลายเป็นแนวคิดที่ล้าสมัย ทั้งนี้เพราะ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากมาย
ทำ � ให้ ภ ารกิ จ ที่ ต้ อ งบริ ห ารจั ด การและปรั บ ปรุ ง

เปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้เหมาะสมกับยุคนี้เต็มไป
ด้วยความสลับซับเพิ่มเป็นทวีคูณตามไปด้วยจน
เกินกำ�ลังความสามารถของผูน้ �ำ เพียงคนเดียวทีจ่ ะ
รับมือได้ ดังนัน้ จึงมีความเชือ่ ค่อนข้างกว้างขวางว่า
ถึงเวลาแล้วที่จำ�เป็นต้องมีการกระจายภาวะผู้นำ�
จากอาจารย์ใหญ่ที่เป็น ผู้นำ�สูงสุดเพียงคนเดียว
ให้กระจายภาวะผูน้ �ำ ไปยังผูร้ บั ผิดชอบระดับรองๆ
ตลอดถึงครูทกุ คนของโรงเรียน เพือ่ ให้บคุ คลเหล่านี้
ได้ มี โ อกาสใช้ ศั ก ยภาพและความเป็ น ผู้ นำ � ของ
ตนร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นโรงเรี ย นไปสู่ ค วามสำ � เร็ จ
ได้รวดเร็วและดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการสร้างพลัง
เพิ่มพิเศษ หรือ Synergy ให้แก่โรงเรียนโดยรวม
(สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550)

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ให้ความสำ�คัญกับการกระ
จายอำ�นาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่
สถานศึกษา เพือ่ ให้เกิดผลตามทีก่ ล่าวมาข้างต้นจึง
ได้กำ�หนดบทบาทของสถานศึกษาไว้ครบทุกด้าน
เช่น แนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ การประเมิน
ผู้เรียน การจัดทำ�สาระของหลักสูตร การบริหาร
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารทั่วไป การจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน การระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน การ
ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอำ�นาจ
ปกครองดูแล บำ�รุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ให้อิสระในการ
บริหารงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษา
เป็นต้น การกระจายอำ�นาจการจัดการศึกษา เป็น
แนวทางการบริหารและจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กับ ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่องการกระจายอำ�นาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 เพื่อให้การ
กระจายอำ�นาจการบริหารและการจัดการศึกษาใน
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไปไปยังสำ�นักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โดยการดำ�เนินการในบางเรื่อง ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
หรือคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานแล้ว
แต่กรณี ทั้งนี้เพื่อให้สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ความคล่อง
ตัวและสามารถรับผิดชอบในการดำ�เนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ กฎหมาย
กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวกับการกระจายอำ�นาจ (สำ�นักการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2550)
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ�แบบ
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กระจายอำ�นาจ (distributed leadership) ไว้หลาย
ท่าน อาทิเช่น Elmore (2000) ได้กล่าวว่า การ
ให้คำ�แนะนำ�และทิศทางแก่ผู้ตามที่มีความรู้ความ
ชำ�นาญในองค์กร และนอกจากนี้ยังช่วยนักการ
ศึกษาได้ตระหนักเกีย่ วกับการเชือ่ มต่อระหว่างการ
ปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนและการ
วัดและประเมินที่สามารถอธิบายได้ ส่วน Gronn
(2002) ได้กล่าวว่า การรวมกันขององค์กรซึ่งถูก
กระจายอำ�นาจไปยังสมาชิกขององค์กร การร่วม
มือทีเ่ กิดขึน้ เองโดยธรรมชาติ ความสัมพันธ์ในการ
ทำ�งานโดยสัญชาติญาณ และ การปฏิบัติเกี่ยวกับ
สถาบัน องค์ประกอบของภาวะผู้นำ�แบบกระจาย
อำ�นาจ สอดรับกับ Spillane (2006) ได้แสดง
ทัศนะภาวะผูน้ �ำ แบบกระจายอำ�นาจ ซึง่ การพัฒนา
จากพฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ ริหารโรงเรียน
ส่งผลต่อปฏิกิริยาที่รวมกันของผู้นำ�โรงเรียน และ
ผู้ตาม ในสถานการณ์ที่หลากหลาย ส่วน Terrell
(2010) ได้เสนอว่าองค์ประกอบของภาวะผู้นำ�
แบบกระจายอำ�นาจในโรงเรียนประถมศึกษาใน
เมืองและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และ Grant
(2011) ได้กล่าวในงานวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นำ�แบบกระจายอำ�นาจและประสิทธิผล
ของภาวะผูน้ �ำ พบว่า ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร
เพิ่มขึ้นในคุณภาพและความซับซ้อนพร้อมกันกับ
เงื่อนไขความรับผิดชอบสำ�หรับแก้ไขผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน
จากแนวคิดนักวิชาการทั้งหมดที่กล่าว
มาพอสรุปได้ว่า ภาวะผู้นำ�แบบกระจายอำ�นาจ
ของผูบ้ ริหารโรงเรียน มีความสำ�คัญต่อโรงเรียนใน
การบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
บรรลุ เ ป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ รวมทั้ ง พั น ธกิ จ วิ สั ย
ทั ศ น์ ร วมถึ ง การบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย น และ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนสำ � หรั บ
นักเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนเป็นกลไกลสำ�คัญ
ในฐานะ ผู้นำ�โรงเรียน ควรมีคุณลักษณะ หรือ
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องค์ประกอบ ที่สะท้อนถึงพฤติกรรมแสดงออกที่ ทัศนะของครูจังหวัดขอนแก่น
สังเกตได้ถึงภาวะผู้นำ�แบบกระจายอำ�นาจ ดังนี้
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นำ�แบบ
ภาวะผู้นำ�แบบกระจายอำ�นาจ ประกอบด้วย การ กระจายอำ�นาจของผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ปฏิบตั ภิ าวะผูน้ �ำ (leadership practice) วิสยั ทัศน์ จังหวัดขอนแก่น จำ�แนกตาม เพศ ประสบการณ์
โรงเรียนวาแตกตางกันหรือไม ทั้ง โดยภาพรวมและรายดานที่ศึกษา เพื่อวิเคราะห
ร่วม (shared vision) และวัฒนธรรมการทำ�งาน การทำ�งาน และระดับการศึกษาของครูจังหวัด
เปรี ย บเที ย บจํา แนกตาม เพศ ประสบการณ ก ารทํ า งาน และระดั บการศึ กษา เพื่อ ให ไ ด
เป็นทีม (teamwork
culture)
น านาจของผูบริหารโรงเรียน
ผลงานวิจัยชวยชี้นําแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําขอนแก่
แบบกระจายอํ
ดังประถมศึ
นั้น ผู้วกิจษา
ัยจึทีงสนใจศึ
เพื่อศึกษาจัยไดอยางมีขอมูลเชิงประจักษ (empirical data)
่เปนกลุมกเปษา
าหมายในการวิ
ถึ ง ภาวะผู้สนั
นำ �บแบบกระจายอำ
� นาจของผู้ บ ริ ห าร สมมติฐานการวิจัย
สนุน
โรงเรียน ว่ามีมากน้อยเพียงใด และเพื่อศึกษา
ตถุประสงคของการวิ
จัย
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด
ภาวะผู้ นำ �วัแบบกระจายอำ
� นาจของผู
้ บ ริ ห าร
่อศึอกไม่
ษาภาวะผู
นําแบบกระจายอํานาจของผู
ารโรงเรี
ยนประถมศึทกี่มษาีเพศ
ตามประสบการณ์
ขอนแก่บนริหตามทั
ศนะของครู
โรงเรียนว่าแตกต่า1.งกัเพื
นหรื
ทัง้ โดยภาพรวมและ
นะของครูจังหวัดขอนแกน
รายด้านทีศ่ ทักึ ศษา
เพือ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบจำ�แนก การทำ�งาน และระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บภาวะผู นํ า แบบกระจายอํ
นาจของผู บ ริ ห ารโรงเรี
ย น ้ บ ริ ห าร
� นาจของผู
ตาม เพศ ประสบการณ์
การทำ�งาน และระดับการ ภาวะผู้ นำ �าแบบกระจายอำ
ประถมศึกษา จังหวัดขอนแกน จําแนกตาม เพศ ประสบการณ
ารทํางาน
บการศึ
างกัและระดั
นอย่างมี
นัยสำก�ษาคัญทางสถิติที่
ศึกษา เพือ่ ให้
ได้ผลงานวิจยั ช่วยชีน้ �ำ แนวทางในการ โรงเรียน กแตกต่
ของครูจังหวัดขอนแกน
พัฒนาภาวะผูน้ �ำ แบบกระจายอำ�นาจของผูบ้ ริหาร ระดับ 0.05
สมมติฐกาน
โรงเรียนประถมศึ
ษา ทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมายในการ
ผู
ารโรงเรี
นประถมศึ กdata)
ษาในจั ง หวั
ด ขอนแก น ตามทั
นะของครู
วิจยั ได้อย่างมีขอ้ มูล บเชิริงหประจั
กษ์ย(empirical
กรอบแนวคิ
ดศการวิ
จัยที่ มี เ พศ
สนับสนุน ประสบการณการทํางาน และระดับการศึกษาตางกัน มีระดับภาวะผู
านาจของ
การวินจําัยแบบกระจายอํ
ในครั้งนี้ เพื
่อศึกษาภาวะผู้นำ�
ผูบริหารโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิ
ต
ท
ิ
ร
่
ี
ะดั
บ
0.05
แบบกระจายอำ�นาจของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึกษา ตามทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่น โดย
วัตถุประสงค์
การวิ
กรอบแนวคิ
ด จัย
ได้พัฒนาจากแนวคิดนักวิชาการภาวะผู้นำ�แบบ
1. เพื่ อ ศึการวิ
ก ษาภาวะผู
จั ยในครั้ ง นี้ น้ ำ �เพืแบบกระจาย
่อ ศึ กษาภาวะผู นํ าแบบกระจายอํ
า นาจของผู
บ ริ ห ารโรงเรี
กระจายอำ�นาจ
เป็นกรอบแนวคิ
ด ยดันงภาพ 1
อำ�นาจของผู
้
บ
ริ
ห
ารโรงเรี
ย
นประถมศึ
ก
ษา
ตาม
ประถมศึกษา ตามทัศนะของครู จังหวัดขอนแกน โดยไดพัฒนาจากแนวคิดนักวิชาการภาวะ
ผูนําแบบกระจายอํานาจ เปนกรอบแนวคิด ดังภาพ 1
ตัวแปรตน
สถานะผูต อบ
แบบสอบถาม
เพศ

ตัวแปรตาม
ภาวะผูนําแบบกระจายอํานาจ
ของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึ
ษา นํา
1.การปฏิ
บัติภกาวะผู

ประสบการณ

2.วิสัยทัศนรวม

ระดับการศึกษา

3.วั ฒ นธรรมการทํ า งาน

ภาพที
่ 1 กรอบแนวคิ
ดการวิ
ภาพที
่ 1 กรอบแนวคิ
ดการวิ
จัย จัย
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วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิ จั ย คื อ ผู้ บ ริ ห าร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู จังหวัด
ขอนแก่น จำ�นวน 10,098 ราย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ กำ � หนดขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcei and Morgan
ในระดับที่มีนัยสำ�คัญของ 0.05 ได้จำ�นวน 375
ราย เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
การสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling)
ด้วยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืนจากบัญชีราย
ชื่อครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดขอนแกน ที่
เป็นประชากรในการวิจยั ในจังหวัดขอนแก่น ได้รบั
แบบสอบถามคืนจำ�นวน 345 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
92 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถาม “ภาวะผู้นำ�แบบกระจาย
อำ�นาจของผู้บริหารโรงเรียน” ที่พัฒนาขึ้นจาก
แนวคิดนักวิชาการภาวะผู้นำ�แบบกระจายอำ�นาจ
มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
พิจารณาจากเกณฑ์คา่ เฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 4.51-5.00
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= มากที่สุด, 3.51-4.50 = มาก, 2.51-3.50 ปาน
กลาง, 1.51-2.50 = น้อย, และ 0.01-1.50 =
น้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้รับมา วิเคราะห์โดยโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ หาค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน การทดสอบที และทดสอบค่าเฉลี่ย
รายคูด่ ว้ ยวิธกี ารของเชฟเฟ่ (Tabacnick & Fidell,
2001)

ผลการวิจัย

ระดั บ ภาวะผู้ นำ � แบบกระจายอำ � นาจ
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะ
ของครู จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ผู้
บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
มีระดับภาวะผูน้ �ำ แบบกระจายอำ�นาจของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับ
มากทุกด้านเช่นกัน โดยเรียงลำ�ดับจากด้านที่มีค่า
เฉลีย่ สูงสุดไปหาต่�ำ สุดดังนี้ 1) ด้านการทำ�งานเป็น
ทีม 2) ด้านการปฏิบตั ภิ าวะผูน้ �ำ 3) ด้านวิสยั ทัศน์
ร่วม ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายด้าน ภาวะผู้นำ�แบบกระจายอำ�นาจของผู้โรงเรียน
ประถมศึกษา
ภาวะผู้นำ�แบบกระจาย
ด้านการปฏิบัติภาวะผู้นำ�
ด้านวิสัยทัศน์ร่วม
ด้านการทำ�งานเป็นทีม
ภาพรวม

Mean
4.26
4.17
4.30
4.24

Std. Deviation
0.45
0.55
0.56
0.52
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จากตารางที่ 1 พบว่าด้านการทำ�งานเป็น
ทีมมีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเท่ากับ 4.30 รองลงมาด้านการ
ปฏิบัติภาวะผู้นำ�เท่ากับ 4.26 และต่ำ�สุดด้านวิสัย
ทัศน์ร่วมเท่ากับ 4.17 โดยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.24
เปรียบเทียบระดับภาวะผูน้ �ำ แบบกระจาย
อำ�นาจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตาม

ทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่น จำ�แนกตามเพศ ผู้
บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นเพศชาย และ
เพศหญิง มีระดับภาวะผู้นำ�แบบกระจายอำ�นาจ
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน
ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งปฏิเสธ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับภาวะผูน้ �ำ แบบกระจายอำ�นาจของผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตาม
ทัศนะของครูจังหวัดขอนแก่น จำ�แนกตามเพศ
n
134

Male
mean
4.23

S.D.
0.44

n
223

Female
mean
4.25

S.D.
0.52

t

p

-0.43

0.16

*P-value < 0.05

เปรียบเทียบระดับภาวะผูน้ �ำ แบบกระจาย
อำ�นาจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตาม
ทั ศ นะของครู จั ง หวั ด ขอนแก่ น จำ � แนกตาม
ประสบการณ์การทำ�งาน ผูบ้ ริหารโรงเรียนประถม
ศึ ก ษาที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารทำ� งานแตกต่ า งกั น
3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีอายุการทำ�งานน้อยว่า 5

ปี กลุ่มที่มีอายุการทำ�งาน 5-15 ปี และกลุ่มที่
มีอายุการทำ�งานสูงกว่า 15 ปี มีระดับภาวะผู้นำ�
แบบกระจายอำ�นาจของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึกษาแตกต่างกัน ระดับนัยสำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ดังผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำ�แบบกระจายอำ�นาจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ตามทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่นจำ�แนกตามประสบการณ์การทำ�งาน
Years of work experience, sample
size, and mean
less than 5
more than
5- 15
15
77
153
127
4.26
*P-value < 0.05

4.36

4.10

Sources of variance
Between group
Within group
Total

df

SS

MS

F

p

2
354
356

4.61
82.53
87.14

2.30
0.23
-

9.89

0.00
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จากผลการวิจยั ดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้ทดสอบ
ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ด้ ว ย Sheff’s
method พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ที่มีประสบการณ์การทำ�งาน 5-15 ปีขึ้นไป มี
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ภาวะแบบกระจายอำ�นาจสูงกว่าผูบ้ ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ทัง้ กลุม่ ทีม่ ปี ระสบการณ์การทำ�งาน
ต่ำ�กว่า 5 ปี และ 15 ปีขึ้นไป ดังผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ method)
Years of work experience

less than 5

less than 5
5- 15

5- 15
-0.10215

more than 15
0.15534
0.25749*

more than 15
*P-value <0.05

เปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะ
ผู้ นำ � แบบกระจายอำ � นาจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ประถมศึกษา ตามทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่น
จำ�แนกตามระดับการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน 2
กลุ่ม คือ กลุ่มที่สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรี และกลุ่ ม ที่ สำ � คั ญ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
โท มีระดับการแสดงออกภาวะผู้นำ�แบบกระจาย
อำ�นาจของผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษาแตกต่าง
กัน ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็น
ไปสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำ�แบบกระจายอำ�นาจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ตามทัศนะของครูจังหวัดขอนแก่น จำ�แนกตามระดับการศึกษา
Education Level
bachelor’s degree
n
214
*P-value<0.05

mean
4.21

master’s degree
S.D.
0.52

n
143

mean
4.30

S.D.
0.44

t

p

-1.801

0.024
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ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ประถมศึ ก ษาในจั ง หวั ด ขอนแก่ น มี ร ะดั บ ภาวะ
ผู้ นำ � แบบกระจายอำ � นาจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ประถมศึกษา ตามทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่น
โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก นั้ น สอดคล้ อ ง
กั บ ผลการวิ จั ย ของ ศุ ภ กานต์ ประเสริ ฐ รั ตนะ
(2555) เรื่อง โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำ�
แบบกระจายอำ�นาจของผู้บริหาร สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรม
แสดงออกถึงภาวะผู้นำ�แบบกระจายในระดับมาก
ทุ ก ด้ า น ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งจาก ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ประถมศึกษาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงเป็น
ผู้นำ�ในการบริหารโรงเรียน การจัดการเรียนการ
สอน และกิจกรรมต่าง เพื่อให้กับครูและนักเรียน
ดำ�เนินตามพฤติกรรมที่เหมาะสมและควรจะเป็น
ในการทำ � งานและการดำ � รงชี วิ ต ในสั ง คมโดยมี
ประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อ
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่
21 ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ว่า “ให้กระทรวงกระจาย
อำ�นาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการ
บริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึ ก ษาโดยตรง” มาตรา 53 ได้ บั ญ ญั ติ ไ ว้
ว่า “ให้มีองค์กรวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา มี
ฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภา
วิชาชีพ ในกำ�กับของกระทรวง มีอำ�นาจหน้าที่
กำ�หนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพ กำ�กับดูแลการปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมทั้งการ
พัฒนาวิชาชีพ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ทัง้ ของรัฐและ
เอกชนต้องมีใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมาย
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กำ�หนด” และสอดคล้องกับพระราชบัญญัตสิ ภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 โดยบัญญัติ
ไว้ในมาตรา 43 ว่า “ให้วิชาชีพ ผู้บริหารสถาน
ศึกษา เป็นวิชาชีพควบคุมตามพระราชบัญญัติ โดย
การเป็นวิชาชีพควบคุมนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้ อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะหรื อ ต้ อ งประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่าง
เคร่งครัด คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาจึง
เป็นสิง่ สำ�คัญ ต้องมีภาวะผูน้ �ำ แบบกระจายอำ�นาจ
เพื่อแบบอย่างทีดีและการบริหารสถานศึกษาให้
ประสบผลสำ�เร็จลุลว่ งไปด้วยดี จึงจะถือได้วา่ ภาวะ
ผู้นำ�แบบกระจายอำ�นาจเป็นสิ่งสำ�คัญ
จากผลการวิจยั ที่ พบว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นมีระดับภาวะผูน้ �ำ
แบบกระจายอำ�นาจของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึกษาตามทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่น ในด้าน
การทำ�งานเป็นทีม สูงกว่าด้านอืน่ อาจเนือ่ งจากว่า
ในปัจจุบันได้มีการให้ความสำ�คัญกับการทำ�งาน
เป็นทีม การมีส่วนร่วมในความคิดและปฏิบัติ ผู้
บริหารโรงเรียนไม่สามารถดำ�เนินการได้คนเดียว
และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการกระจา
ยอำ�นาจการบริหารโรงเรียนให้กบั ผูบ้ ริหารโรงเรียน
ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีพฤติกรรมกระจาย
อำ�นาจ ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงศึกษาธิการ
กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำ�นาจกา
รบริหารและการจัดการศึกษา (2550) พิจารณา
ดำ�เนินการกระจายอำ�นาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
ทั่ ว ไปไปยั ง คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาใน
อำ�นาจหน้าที่ของตน
จากผลการวิจยั ที่ พบว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียน
ประถมศึ ก ษาในจั ง หวั ด ขอนแก่ น มี ร ะดั บ ภาวะ
ผู้ นำ � แบบกระจายอำ � นาจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประถมศึกษาตามทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่น
ในด้าน ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ต่ำ�กว่าด้านอื่น ทั้งนี้
อาจเนื่องจากว่า ผู้บริหารโรงเรียนไม่ค่อยได้ออก
ความคิ ด เห็ น หรื อ แสดงความสามารถ ในการ
กำ�หนดเป้าหมาย พันธกิจ และวิสยั ทัศน์ เนือ่ งจาก
ต้องรับนโยบาย จากต้นสังกัด เพราะเป็นระบบ
ราชการ ทำ�ให้ความสำ�คัญและการออกความคิด
เห็น หรือการแสดงออกด้านวิสัยทัศน์ร่วมอยู่ใน
ระดับต่�ำ กว่าทุกด้าน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อัมพร ปัญญา (2557) พบว่า พฤติกรรมผู้บริหาร
อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ ด้านการมีวิสัยทัศน์
ร่วมกันที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
จากผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำ�
แบบกระจายอำ�นาจของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึกษา ตามทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่นที่เป็น
เพศชายและเพศหญิง พบว่า มีระดับภาวะผู้นำ�
แบบกระจายอำ�นาจของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว้
อาจเนือ่ งจากว่า ในปัจจุบนั ภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหาร
หญิงและผู้บริหารชาย มีความเท่าเทียมกัน ความ
คิดและทักษะได้รับการพัฒนาและอบรม หรือคำ�
สั่งจากต้นสังกัด เหมือนกันและเท่าเทียมกัน ดัง
นั้นความเป็น ผู้นำ�จึงแสดงออกเหมือนกัน รวม
ถึงภาวะผู้นำ�แบบกระจายอำ�นาจเช่นเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภกานต์ ประเสริฐ
รัตนะ (2555). ผลวิจยั พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานเพศชายและเพศหญิง มีภาวะผูน้ �ำ แบบ
กระจายอำ�นาจไม่แตกต่างกันครูเพศชายและเพศ
หญิ ง มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ภาวะผู้ นำ � แบบกระจาย
อำ�นาจผูบ้ ริหารสถานศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน
จากผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ การ
แสดงออกภาวะผู้นำ�แบบกระจายอำ�นาจของผู้
บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู
จั ง หวั ด ขอนแก่ น จำ � แนกตามประสบการณ์ ก าร
ทำ�งาน 3 กลุ่ม พบว่า มีระดับการภาวะผู้นำ�แบบ
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กระจายอำ�นาจของผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา
แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดย
ตามทัศนะครูที่มีประสบการณ์การทำ�งาน 5-15
ปีขึ้นไป มีภาวะผู้นำ�แบบกระจายอำ�นาจสูงกว่า
ครูโรงเรียนประถมศึกษาทั้งกลุ่มที่มีประสบการณ์
การทำ�งานต่ำ�กว่า 5 ปี และสูงกว่า 15 ปีขึ้นไป
อาจเนื่องจากว่าผู้บริหารโรงเรียนมีประสบการณ์
การทำ�งานต่ำ�กว่า 5 ปี เพิ่งได้รับการบรรจุแต่ง
ตั้ ง ให้ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ส่ ว นผู้ บ ริ ห ารที่ มี
ประสบการณ์การทำ�งานมากกว่า 15 อาจเป็น
เพราะหมดความมุ่งพัฒนาตัวเอง เพราะเหลือ
เวลาทำ�งานน้อย รอการเกษียณอายุราชการ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อำ�นวย ผลกรักษา
(2556) ผลวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบทักษะ
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๒ จำ�แนกตามประสบการณ์ในการ
ทำ�งาน มีพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำ�
แบบกระจายอำ�นาจของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึกษา ตามทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่นจำ�แนก
ตามระดับการศึกษา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่สำ�เร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และกลุ่มที่สำ�เร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาโท พบว่า มีระดับภาวะผู้นำ�
แบบกระจายอำ�นาจของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึกษาแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้ง
ไว้ อาจเนื่องจากว่า สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
อัจฉรา โพธิ์อ้น (2558) ที่พบว่า ผู้บริหารและครู
ผู้สอนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
จังหวัดสิงห์บุรี ที่สำ�เร็จการศึกษาในระดับที่สูง
กว่าจะมีความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็น
จริงและที่คาดหวังสูงกว่าผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาใน
ระดับที่ต่ำ�กว่า
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ข้อเสนอแนะ

ข้ อ เสนอแนะต่ อ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ประถมศึกษา
1. จากผลการศึกษาด้านการปฏิบตั ภิ าวะ
ผูน้ �ำ ผูบ้ ริหารควรจะทำ�ตัวเป็นแบบอย่างทีด่ ี สร้าง
ความมั่นคง ปลอดภัย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และส่งเสริมนวัตกรรม เห็นจุดอ่อน จุดแข็ง ข้อ
จำ�กัด และศักยภาพของตัวเองและโรงเรียน สร้าง
แรงบันดาลใจ สร้างขวัญและกำ�ลังใจให้สมาชิกใน
โรงเรียน เป็นตัวเชื่อมที่ดี และผนึกพลังทีมงานให้
เกิดผลงานทีมปี ระสิทธิภาพ เคารพในศักดิศ์ รีและ
ให้เกียรติสมาชิกในทีมงานไม่ดถู กู ผูอ้ นื่ ทำ�ให้ชมุ ชน
มี ส่ ว นร่ ว มและตั ด สิ น ใจในการดำ � เนิ น กิ จ กรรม
ต่างๆ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีเหตุมีผล มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ อดทนต่อการวิพากษ์วจิ ารณ์
ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ ใช้ขอ้ มูล ความรู้
และปัญญาในการทำ�งานเพื่อโรงเรียน
2. จากผลการศึกษาด้านวิสัยทัศน์ร่วม
ผู้ บริ ห ารควรกำ � หนดทิศทางและเป้าหมายเพื่อ
สร้างอนาคตโรงเรียน ผ่านวิสัยทัศน์ให้บุคลากร
ในโรงเรียนกำ�หนดเป้าหมายวิสยั ทัศน์ของโรงเรียน
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน จูงใจให้บุคลากร
ยึดมั่นและร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนลงสู่ผู้ปฏิบัติ
มีการสร้างความเข้าใจและการมองเห็นคุณค่าใน
วิสยั ทัศน์โรงเรียน เกิดความรูส้ กึ เห็นคุณค่าและให้
ความสำ�คัญกับวิสยั ทัศน์ของโรงเรียน มีการสือ่ สาร
วิสัยทัศน์อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพนำ�วิสัย
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ทัศน์ไปสู่นโยบายเป้าหมายแผนงาน โครงการ
ของโรงเรียน มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ให้บุคลากรไดใช้
ศักยภาพในการทำ�งานอย่างเต็มที่ภายใต้การกระ
จายอำ�นาจและการบริหารแบบมีส่วนร่วม
3. จากผลการศึกษาด้านการทำ�งานเป็น
ทีม ผูบ้ ริหารควรกำ�หนดบทบาทของสมาชิกในทีม
ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันในทีม
ให้ทกุ คนเข้าใจลักษณะของทีม และบทบาทของทีม
ในการทำ�งาน จัดระบบการสือ่ สารระหว่างสมาชิก
ทุกคนในทีมเพื่อให้การประสานกันในการทำ�งาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีการสนับสนุน
การทำ�งานระหว่างสมาชิกร่วมกัน สร้างความ
เข้าใจกับสมาชิกถึงขบวนการของกลุ่ม พฤติกรรม
ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายในกลุ่ม
จัดให้มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นทีม ใช้ความ
ขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ให้เป็นประโยชน์ในการทำ�งานเป็น
ทีม สร้างความร่วมมือและลดการแข่งขันในสมาชิก
ของทีม เพิม่ สมรรถภาพในการทำ�งานร่วมกับกลุม่
อื่นๆ สร้างความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีม และ
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรขยายผลการวิจัยภาวะผู้นำ�แบบ
กระจายอำ�นาจของผู้บริหารในระดับมัธยม และ
การจัดการศึกษาของเอกชน
2. ควรศึกษาปัจจัยอืน่ ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อภาวะ
ผู้นำ�แบบกระจายอำ�นาจของผู้บริหาร
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