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ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหาร  และการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลในสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์
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Efficiency of Education Management of Regional Special Education 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหาร  ในสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 2)  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของ
ผู้บริหารกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 181 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงว่า 1) พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโดยรวม อยู่ระดับดี ( X =4.35) 
โดยพฤติกรรมผู้น าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ อยู่ในระดับดี ( X =4.39) 2) การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมอยู่ในระดับดี  ( X =4.41) โดยหลักธรรมาภิบาลที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
หลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับดี ( X =4.45) 3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารกับการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง 0.54-0.75 ระดับปานกลาง มีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารกับการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลโดยรวมมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
 
ค าส าคัญ  : พฤติกรรมผู้น า  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ความสัมพันธ์ 
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ABSTRACT 

This research aimed to study 1) the leadership behavior of administrator in School  
Network for Enhancing Efficiency of  Educational Management, 2) good governance 
administration in School Network for Enhancing Efficiency of Educational Management and 3) 
the relationship between leadership behavior of administrator and good governance 
administration in School Network for Enhancing Efficiency of Educational Management of 
Regional Special Education Center 6  under Bureau of Special Education Administration. The 
samples were 181 teachers and education personnel. The research instrument was 
questionnaire. Descriptive statistics were used to analyze data. The analysis results showed 
the following. 1) Leadership behavior of administrator overall was good ( X =4.35), the 
highest mean was the leadership behavior aiming success aspect ( X = 4.39). 2) Good 
governance administration overall was good ( X =4.41), the highest mean was cost effective 
principle ( X = 4.45). 3) The relationship between leadership behavior of administrator and 
good governance administration in School Network for Enhancing Efficiency of Educational 
Management of Regional Special Education Center 6 under Bureau of Special Education 
Administration was moderate with correlation coefficient (r) between 0.54-0.75, statistically 
significant level .01.  
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บทน า 

พฤติกรรมผู้น า เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของ
ผู้บริหาร ผู้บริหารนับว่าเป็นบุคคลส าคัญที่สุดภายใน
องค์การ เพราะมีหน้าที่ควบคุม ดูแลการด าเนินงาน
ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น และส าเร็จลุล่วงตาม
เป้ าหมาย ผู้ น าที่ มีการน าหลักการบริหารมา
ประยุกต์ใช้ ด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี เรียกทั่วไปว่า “ธรรมาภิบาล” ซึ่งมี
หลักการ ด้านหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาบูรณาการเข้า
กับการด าเนินงานด้านต่างๆของสถานศึกษาซึ่งได้แก่ 
การด าเนินงานด้านบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารงานแผนงานและงบประมาณ เพ่ือ
เป้าหมายการจัดการศึกษาคือ ท าให้ผู้เรียนเป็นคนดี 
เก่ง และมีความสุข กมลชัย  พอกแก้ว (2556) ได้ท า
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับการ

บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ใช้โรงเรียน
เป็นฐาน สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า (1) 
ภาวะผู้น าแบบเน้นงาน และผู้น าแบบเน้นความ 
สัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักการกระจายอ านาจ 
หลักการมีส่วนร่วม หลักการคืนอ านาจการจัด
การศึกษาให้แก่ประชาชน หลักการบริหารตนเอง 
และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล การมีคุณสมบัติ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารในระดับสูง จึงมีความสัมพันธ์
กับธรรมาภิบาลในการบริหารงานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็น
หน่วยงานสังกัดส านักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่ใน
การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้กับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีสิทธิโอกาส
ได้ รั บการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน เป็ นพิ เศษ โดยมี
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สถานศึกษาในสังกัด คือ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และศูนย์การศึกษาพิเศษ 
โดยเฉพาะศูนย์การศึกษาพิเศษ มีบทบาทหน้าที่ที่
กฎหมายก าหนดให้ 1) จัดและส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษาในลักษณะศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของคนพิการ
เพ่ือเข้าสู่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล 
โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์
การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น 2) พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ 
บุคลากรที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 3) จัดระบบ
และส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยอื่นใดทางการศึกษาส าหรับคน
พิการ 4) จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อส าหรับคน
พิการ 5) ให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดย
ครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา 
6) เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ 7) จั ดระบบ
สนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการ
จั ดการศึ กษาส าหรั บคนพิการในจั งหวั ด 8 ) 
ภาระหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 
2559) 

การบริหารงานในสถานศึกษา เครือข่าย
ส่ งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 6 สังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้บริหารจึงควรมีภาวะ
ผู้น าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา 
ให้บรรลุตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ในการ
ปฏิ บั ติ ง านของบุ คลากรทางการศึ กษาให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น า
ที่มีประสิทธิผลสูงจะท าให้การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลสูงขึ้น จากการศึกษาของ กมลชัย พอก
แก้ว (2556) ผู้น าที่มีลักษณะการบริหารงานที่ดี 
คือ ภาวะผู้น าแบบเน้นงานและผู้น าแบบเน้น
ความสัมพันธ์  โดยภาพรวมเป็นภาวะผู้น าที่มี
หลักการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล ไพฑูรย์ สุข
ผลานันท์  ( 2558)  ในภาพรวม เป็นผู้ น าที่ มี

ป ร ะสิ ทธิ ภ าพ  ผู้ น า ใ ห้ ค ว ามส า คั ญกั บก า ร
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก
ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค ว า มสน ใ จ ที่ จ ะ ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหาร
และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพ่ือน า
ผลการวิจัยมาเป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อีก
ทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาและเป็นแนวทางให้บุคลากรเกิดความ
ส านึกและตระหนักต่อการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาและ
แก้ไขการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหาร
ในสถานศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  
6 สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 2.  เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 6 สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
 3 .  เ พ่ื อศึกษาความสั ม พันธ์ ร ะหว่ า ง
พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา  6 สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ใช้พฤติกรรม
ผู้น าของผู้บริหาร 4 แบบ (House, 1971)  และ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน (ราช
กิจจานุเบกษา, 2542)  มาก าหนดกรอบแนวคิดใน
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การวิจัยซึ่งตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยพฤติกรรม
ผู้น าของผู้บริหาร 4 แบบ ได้แก่ 1) พฤติกรรมผู้น า
แบบสั่งการ 2) พฤติกรรมผู้น าแบบให้การสนับสนุน 
3) พฤติกรรมผู้น าแบบมีส่วนร่วม 4) พฤติกรรม
ผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ และตัวแปรตามการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน ได้แก่ 1) 
หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความ
โปร่งใส 4) หลักความมีส่วนร่วม 5) หลักความ
รับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า โดยมีวิธีการ
ด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา จากศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 6  สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 6 ศูนย์ จ านวน 341 คน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้จากการก าหนดขนาด
ตัวอย่ างจากตารางของเครจซีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 181 คน โดยเทียบสัดส่วนในแต่ละศูนย์
และใช้ วิ ธี การสุ่ มตั วอย่ า งแบบง่ าย ( Simple 
random sampling)  โดยวิธีการจับฉลาก 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหาร
และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ลักษณะ
ของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 1) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) เกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหาร 4 แบบ ตามความ
คิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
3) เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ประกอบด้วยหลักพ้ืนฐาน 6 ด้าน เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

3. วิธีรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนการสร้าง
เครื่องมือวิจัยและการรวบรวมข้อมูล  ดังนี้  

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  เอกสารงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง 

2) ก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดใน
การสร้างเครื่องมือ และน าเครื่องมือแบบสอบถาม
จากแบบของกมลชัย พอกแก้ว (2556), พระสหพณ 
จือปา (2558) และจันทรา อ่ิมในบุญ (2559) มา
วิเคราะห์ข้อค าถามและเลือกค าถามที่มีความถี่และ
ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับงานวิจัย 

3) น าแบบสอบถามเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity)  

4) ตรวจสอบความสอดคล้องของค าถาม
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC อยู่ระหว่าง 
0.60-1.00 

5) น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้
สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และ
อาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์หา
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’ 
Coefficient  Alpha) ได้เท่ากับ 0.98 

4 .  การวิ เคราะห์ ข้ อมูล ใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปมีขั้นตอน ดังนี้  
 1) การวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลใช้
ความถี่ และค่าร้อยละ  
 2) วิเคราะห์พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหาร
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 โดยหา
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 3) การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 
พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารและการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product-
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Moment Correlation Coefficient) โดยใช้เกณฑ์
การวิเคราะห์ (r) ตามแนวคิดของรันยอลและฮาเบอร์ 
(Runyon & Habar, 1996) 
 
ผลการวิจัย 

1)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด  181  คน  ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 152 คน  คิดเป็นร้อยละ  
84.00 และเพศชายจ านวน  29 คน คิดเป็นร้อยละ  
16.00  ประสบการณ์ในการท างานส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 1-10  ปี จ านวน  141 คน คิดเป็นร้อยละ  

77.90  มีประสบการณ์ในการท างาน 11-20 ปี  
จ านวน  36 คน  ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญา
ตรี จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 60.22 รองลงมา
คือระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 38 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.00  

2)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้น า
ของผู้บริหารในสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา  6  ปรากฎตามตารางที่ 1 ดังนี้ 

 

 
ตารางท่ี 1  พฤติกรรมผู้น าโดยรวมของผู้บริหารในสถานศึกษา  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  6 สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหาร พฤติกรรมผู้น า 

X  S.D. ความหมาย อันดับ 
1.  พฤติกรรมผู้น าแบบสั่งการ     4.35 0.41 ระดับดี 3 
2.  พฤติกรรมผู้น าแบบให้การสนับสนุน     4.32 0.46 ระดับดี 4 
3.  พฤติกรรมผู้น าแบบมีส่วนร่วม     4.37 0.45 ระดับดี 2 
4.  พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ     4.39 0.44 ระดับดี 1 

รวม  4.35 0.44 ระดับดี  
 

ตารางที่ 1  แสดงว่า  พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหาร 
โดยรวม อยู่ในระดับดี  ( X  =4.35)  พฤติกรรม
ผู้น าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่ง
ความส าเร็จ อยู่ในระดับดี  ( X  =4.39) รองลงมา 
คือ พฤติกรรมผู้น าแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับดี       

 

( X  =4.37)   พฤติกรรมผู้น าแบบสั่งการอยู่ใน
ระดับดี( X =4.35) และพฤติกรรมผู้น าแบบให้การ
สนับสนุน อยู่ในระดับดี  ( X =4.32)   

3) ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2  การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษโดยรวม 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

X  S.D. ความหมาย อันดับ 
1.  หลักนิติธรรม   4.38 0.42 ระดับดี 5 
2.  หลักคุณธรรม   4.40 0.42 ระดับดี 4 
3.  หลักความโปร่งใส   4.43 0.42 ระดับดี 3 
4.  หลักความมีส่วนร่วม   
5.  หลักความรับผิดชอบ   
6.  หลักความคุ้มค่า   

4.36 
4.44 
4.45 

0.43 
0.43 
0.40 

ดีระดับ 
ระดับดี 
ระดับดี 

6 
2 
1 

รวม 4.41 0.42 ระดับดี  
ตารางที่ 2  แสดงว่าการบริหารงานตามหลักธรรมา 
ภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับดี ( X =4.41)   และ  
หลักธรรมาภิบาลที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักความ
คุ้มค่า ( X =4.45) รองลงมา คือ  หลักความ
รับผิดชอบ ( X =4.44) หลักความโปร่งใส ( X =
4.43) หลักคุณธรรม ( X =4.40) หลักนิติธรรม 

( X =4.38) และหลักความมีส่วนร่วม ( X =4.36)  
4)  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารและการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาเครือข่าย
ส่ง เสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 มีรายละเอียด
ตามตารางท่ี 3 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเขต การศึกษา 6 สังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษโดยรวม 
 
 
พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหาร 

 การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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(Y1) (Y2) (Y3) (Y4) (Y5) (Y6) 
1. พฤติกรรมผู้น าแบบสั่งการ (X1) 
2. พฤติกรรมผู้น าแบบให้การสนับสนุน (X2) 
3. พฤติกรรมผู้น าแบบมีส่วนร่วม (X3) 
4. พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ (X4) 

0.64** 
0.54** 
0.64** 
0.70** 

0.59** 
0.62** 
0.69** 
0.67** 

0.65** 
0.57** 
0.69** 
0.72** 

0.67** 
0.61** 
0.67** 
0.75** 

0.57** 
0.59** 
0.62** 
0.65** 

0.58** 
0.59** 
0.59** 
0.65** 

รวม 0.63** 0.64** 0.65** 0.67** 0.60** 0.60** 

   ** P< .01 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม

ผู้น าของผู้บริหาร  และการบริหารงานตามหลัก     
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเครือข่ ายส่ งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
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เขตการศึกษา  6  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ  โดยรวมมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ( r) 
ระหว่าง  0.54-0.75  อยู่ในระดับปานกลางอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเมื่อพิจารณารายคู่
พบว่า  พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จกับหลัก
ความมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กันสูงสุด ระดับมาก 
(rXY =0.75)  รองลงมา คือ  พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่ง
ความส าเร็จกับหลักความโปร่งใส มีความสัมพันธ์
ระดับมาก (rXY =0.72)  พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่ง
ความส าเร็จกับหลักนิติธรรม  มีความสัมพันธ์กัน
ระดับปานกลาง (rXY =0.70) พฤติกรรมผู้น าแบบมี
ส่วนร่วมกับหลักคุณธรรม  พฤติกรรมผู้น าแบบมีส่วน
ร่วมกับหลักความโปร่งใส  มีความสัมพันธ์กันระดับ
ปานกลาง (rXY =0.69)  และพฤติกรรมผู้น าแบบสั่งการ
กับหลักความมีส่วนร่วม พฤติกรรมผู้น าแบบมีส่วน
ร่วมกับหลักความมีส่วนร่วม พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่ง
ความส าเร็จกับหลักคุณธรรมมีความสัมพันธ์กันระดับ
ปานกลาง (rXY =0.67)  ตามล าดับอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1.  พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหาร โดยรวมอยู่
ในระดับดี  เมื่อพิจารณารายพฤติกรรมผู้น า  พบว่า  
พฤติกรรมผู้น าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พฤติกรรมผู้น า
แบบมุ่งความส าเร็จ อยู่ในระดับดี อาจเป็นเพราะว่า 
ผู้บริหารมีการพัฒนาประสิทธิภาพของงานให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับพระสหพณ จือปา  
(2558)  ที่ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา : กรณีศึกษา โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
พบว่า ระดับพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาศึกษา 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับ Mickey (2000) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าทาง
วิชาการในเรื่องของวิธีการที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ท้องถิ่นใช้ในการเปลี่ยนโครงสร้างการท างานของครูใน

สถานศึกษาขนาดกลาง พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใน
ฐานะผู้น าทางวิชาการ ใช้วิธีเชิงระบบในการปรับ
โครงสร้างการท างาน  ให้รับรู้ถึงความส าคัญของ
อ านาจในต าแหน่ งหรือบทบาทที่มี ผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง โดยภาวะผู้น าแบบร่วมกันท างานเป็น
รูปแบบของภาวะผู้ น าที่ มีความส าเร็จสู ง และ
สอดคล้องกับ Marley (2003) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลของอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า การใช้แรง
บันดาลใจ ให้มีวิสัยทัศน์ร่วมกันอาจจะเป็นพื้นฐาน
ของความส าเร็จได้ด้วย ข้อมูลบ่งชี้ว่าการท าให้ผู้อ่ืน
สามารถปฏิบัติได้ หรือการใช้อ านาจ และการมอบ
อ านาจอย่างมีประสิทธิผลนั้นมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ 
และสอดคล้องกับ Michael F. DiPaola Chriss 
Walther-Thomas (2003) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ผู้บริหาร
และการศึกษาพิเศษ : บทบาทส าคัญของผู้น าโรงเรียน 
พบว่า การบริหารงานและกระบวนการเรียนการสอน
การศึกษาพิเศษ มีผู้น าโรงเรียนเพียงไม่กี่คนที่
เตรียมพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอน
การศึกษาพิเศษในโรงเรียน และยังมีปัญหาในความ
เป็นผู้น าที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษให้ เกิด
ประสิทธิภาพ ต้องทบทวนมาตรฐานที่เกิดขึ้นใหม่
ส าหรับการปฏิบัติงานเพ่ือก าหนดความรู้และทักษะที่
ผู้น าโรงเรียนต้องมีให้เกิดประสิทธิภาพการท างาน 
และสอดคล้องกับTharpe, Penny (2017) ได้ศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมผู้น าที่เอ้ือต่อความพึงพอใจในงานของ
ผู้บริหารและครูการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา 
พบว่า องค์ประกอบพฤติกรรมผู้น าเป็นหัวใจส าคัญต่อ
ผู้บริหารหรือครูการศึกษาพิเศษในการสร้างความพึง
พอใจในการท างาน การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง 
ช่วยเพิ่มความพึงพอใจในงานให้กับผู้บริหารและครู
การศึกษาพิเศษมากที่สุด 
 2.  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยรวมอยู่ในระดับดีนั้น เมื่อพิจารณาด้านหลัก  ธรร
มาภิบาล พบว่า หลักธรรมาภิบาลที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ  หลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับดี อาจเป็นเพราะว่า 
ผู้บริหารสนับสนุนให้ร่วมกันประหยัดพลังงานเพ่ือ
รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งสอดคล้องกับพระมหาสุเทพ สุภาจาโร (2559) ได้
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ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า สภาพการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู  ผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับทวีวัฒน์ อินทร
ประเสริฐ (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ที่ได้
พบว่า การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับ Carl D. Glickman, Stephen 
P. Gordon, Jovita M. Ross-Gordon. (2002) ได้
ศึกษาเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล : 
กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในประเทศบัลแกเรียและ
การเปลี่ยนถ่ายจากคอมมิวนิสต์สู่ประชาธิปไตย ที่ได้
พบว่า ในยุคคอมมิวนิสต์ซึ่งมีการปกครองแบบศูนย์
รวมในลักษณะของระบบราชการ (Bureaucracy) ท า
ให้สถาบันอุดมศึกษาขาดความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 
(Accountability) ขาดการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ 
รวมทั้งขาดความเป็นอิสระ (Autonomy) ถือเป็น
ความบกพร่องของสถาบันอุดมศึกษา 
 3.  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของ
ผู้บริหารและการบริหารงานตามหลักธรรมา   ภิบาล
ในสถานศึกษา  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายคู่  พบว่า  พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จกับ
หลักความมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กันสูงสุดและอยู่
ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพของงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเปิด
โอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับที่    กมลชัย  พอกแก้ว 

(2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
กับการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ใช้
โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ที่ได้พบว่า ภาวะผู้น า
แบบเน้นงาน และผู้น าแบบเน้นความสัมพันธ์ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารโดย ใช้
โรงเรียนเป็นฐานตามหลักการกระจายอ านาจ 
หลักการมีส่วนร่วม หลักการคืนอ านาจการจัด
การศึกษาให้แก่ประชาชน หลักการบริหารตนเอง 
และหลักการตรวจสอบและถ่ วงดุล  อย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับที่
จันทรา อ่ิมในบุญ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความ
ผูกพันต่อองค์กรของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ที่ได้พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร สถานศึกษากับความ
ผูกพันต่อองค์กรของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวม มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  ที่  ระดับ .01 และสอดคล้องกับ ที ่
Constantino, Margaret Elizabeth (2011) ได้
ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างครูการศึกษา
พิเศษกับพฤติกรรมผู้น าและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่มีความพิการ พบว่า ไม่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญระหว่างครูการศึกษา
พิเศษกับพฤติกรรมผู้น าและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่มีความพิการ มีความสัมพันธ์
เชิงลบในระดับปานกลาง ระหว่างครูการศึกษา
พิเศษในโรงเรียน  ซึ่งมีพฤติกรรมของผู้บริหารเป็น
ตัวก าหนดทิศทางและเป้าหมายความส าเร็จ 
 
ข้อเสนอแนะ  

    1. ในพฤติกรรมผู้น าแบบสั่งการได้พบว่า 
ผู้บริหารไม่ควรค านึงถึงตนเองเป็นหลัก ควรสนใจ
ความรู้สึกและความต้องการของคนอ่ืน เพ่ือเพ่ิม
ความมีประสิทธิภาพในการท างาน และควรมีหลัก
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ความรับผิดชอบส านึกในการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จโดยไม่ละทิ้งงานควบคู่ไปด้วย  

2.  ในพฤติกรรมผู้น าแบบให้การสนับสนุนได้
พบว่า  ผู้บริหารควรปฏิบัติกับบุคลากรอย่างเสมอ
ภาคเท่าเทียมกันและยอมรับฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ 
ควรมีหลักนิติธรรม โดยตักเตือนหรือลงโทษ
บุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อตกลงของสถานศึกษา 

3.  ในพฤติกรรมผู้น าแบบมีส่วนร่วมได้พบว่า 
ผู้ บริหารควรจัด ให้มี การอภิปราย เขี ยนข้อ 
เสนอแนะต่าง ๆ ในสถานศึกษา เปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหา
ได้อย่างอิสระ มีความใจกว้าง ยอมรับฟังความ
คิด เห็นของผู้ อ่ืน  และควรมีหลักความคุ้มค่ า 
สามารถระดมทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ให้
เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษา 

4.  ในพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จได้
พบว่า ผู้บริหารควรมีกฎระเบียบวิธีการ เอาใจใส่ให้
ผู้ร่วมงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ที่
ช่วยส่งผลส าเร็จในการท างาน และควรมีหลักความ
รับผิดชอบ หลักความคุ้มค่าควบคู่ไปด้วยกัน 

5.  ผู้บริหารที่มีพฤติกรรมผู้น าที่ดี ต้องน าหลัก
ธรรมาภิบาลมาเป็น เครื่ องมือส าคัญในการ
บริหารงาน เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จขององค์กรโดย 
เฉพาะผลจากการวิจัย พบว่า พฤติกรรมผู้น าแบบ
มุ่งความส าเร็จ ต้องให้ความส าคัญเน้นหลักความมี
ส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1.  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมผู้น าของ
ผู้บริหารและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
สังกัดส านักบริหารการศึกษาอ่ืน ๆ 

2.  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้น า
ของผู้บริหารและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
6 สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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