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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูนํา โรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษา 
สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ดานคือ พฤติกรรมแบบมุงสัมพันธ และพฤติกรรม
แบบมุงงาน  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษา สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร 3 ดานคือ ความสามารถในการปรับตัวของโรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามัคคีของครู และเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูนําที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน
ระดับกอนประถมศึกษาสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 
เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นเพื่อสอบถามผูนําและครูผูสอนสถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษา

สังกัดอัครสังฆมณฑล จํานวนทั้งส้ิน 369 คน โดยแบบสอบถามแบงเปน 4 ตอน ไดแกตอนที่ 1 
แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนแบบสอบถามแบบปลายปด
มีลักษณะแบบสอบถามเลือกตอบ (Check List) ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนํา
ลักษณะคําถามจะเปนแบบมาตราสวน 5 ลําดับ หรือแบบลิเคิรท (Likert’s scale) มี 5 ระดับ 
ใชระดับในการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับ
การวัดประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนโดย ลักษณะคําถามจะเปนนามบัญญัติแบบ Likert’s scale 
มี 5 ระดับ ใชระดับในการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) ตอนที่ 4 แบบสอบถาม
แบบปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ผูวิจัยใชการสรุปโดยสังเคราะหเนื้อหา เสนอเปนประเด็นสําคัญของเรื่องในการนําเสนอ 
 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลเปนขั้นตอนโดยบันทึกเสนอ

ใหบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
ถึงครูใหญสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนญุาตเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางที่กําหนดไวหลังจากนั้นนําหนังสือเสนอตอครูใหญสํานักงานเขตการศึกษา 
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแลวนําหนังสือที่ผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูบริหารสถานที่

ไดกําหนดเปนกลุมตัวอยางเพื่ออํานวยความสะดวกในการเกบ็ขอมูลตอไป  การสงแบบสอบถาม
ใหกลุมตัวอยางผูวิจัยจะสงดวยตนเอง  การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยเดินทางรวบรวมดวยตนเอง 
หลังจากสงแบบสอบถามไปแลว 2 สัปดาห และถายังไมไดรับแบบสอบถามคืน ผูวิจัยนัดกลับมารับ
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แบบสอบถามอีกใน 1 สัปดาห การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติจากคอมพิวเตอร ซึ่งมีลําดับขั้นการวิเคราะห โดย สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ 
คาคะแนนเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมานที่ใชทดสอบสมมุติฐาน 
และ สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

5.1  สรุปผลวิจัย 

 
 จากการศึกษาพฤติกรรมผูนําที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับ

กอนประถมศึกษาสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้  
 5.1.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญครูผูสอนเพศหญิง มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ประมาณ 10 ปขึ้นไป  
 5.1.2  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูนําในภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา

รายดาน พบวาพฤติกรรมผูนําแบบมุงสัมพันธ มีคาเฉลี่ยมากที่สุดในเรื่องครูใหญพยายามใหคณะครู
มีความสุขในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือครูใหญสามารถเลือกใชคนใหเหมาะสมกับงาน รองลงมาคือ 
ครูใหญเปนคนเปดเผยสามารถเขาใจไดงาย ครูใหญนําขอเสนอแนะของคุณครูไปพิจารณาปรับใช
ใหเกิดประโยชน ครูใหญปรับพฤติกรรมของตนใหคณะครูกลาเขามาพูดคุยไดดวยความสบายใจ 
และครูใหญปฏิบัติตอคณะครูอยางเทาเทียมกัน เมื่อพิจารณาพฤติกรรมแบบมุงงาน พบวา โดยรวม
มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยมากที่สุดในเรื่อง ครูใหญมีการปรับปรุงการทํางานเพื่อใหงาน
มีประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ครูใหญบริหารงานโดยปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ 
ครูใหญเนนการปฏิบัติงานของคณะครูใหเสร็จทันกําหนดเวลา ครูใหญสงเสริมคณะครูใหปฏิบัติงาน
อยางมีระเบียบแบบแผน และที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ครูใหญสามารถพูดอธิบายงานใหคณะครู
เขาใจไดแจมแจง ตามลําดับ 
 5.1.3  ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนผลการศึกษาพบวา 
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานความสามารถ
ในการปรับตัว มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยมากที่สุดในเรื่อง ครูใหญ
เปดโอกาสใหมีการจัดการหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม รองลงมาคือ มีการรับแนวคิด
วิธีการใหมในการจัดการศึกษามาใชในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน เด็กนักเรียน ครูใหญ
ปฏิบัติตามแผนของโรงเรียนและสนองความตองการของชุมชน และนอยที่สุดคือ ครูใหญมีความสามารถ
ในการแกปญหาในการบริหารงานไดดี ตามลําดับ 
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 ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวาโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
มากที่สุดในเรื่อง เด็กนักเรียนมีความสุขที่ไดมาโรงเรียน รองลงมาคือ เด็กนักเรียนในโรงเรียนสวนใหญ
มีพัฒนาการทางดานรางกาย รองลงมาคือ เด็กนักเรียนในโรงเรียนสวนใหญมีพัฒนาการทางดานสังคม 
และนอยที่สุดคือ ความมีระเบียบของเด็กนักเรียน  
 ดานความสามัคคีของครูพบวาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
ในเรื่อง คณะครูในโรงเรียนมีความภาคภูมิใจที่อยูในโรงเรียนนี้ รองลงมาคือ คณะครูในโรงเรียน
มักจะใหความสนใจ รวมกันตอตานนักเรียนที่มีปญหา รองลงมาไดแก คณะครูในโรงเรียนรวมมือกัน
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และนอยที่สุดคือ คณะครูในโรงเรียนมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
ตามลําดับ 
 เมื่อเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากที่สุดไปนอยที่สุดทั้ง 3 ดาน สามารถเรียงลําดับไดดังตอไปนี้ 
คือ ลําดับที่ 1 ดานความสามารถในการปรับตัว ลําดับที่ 2 ดานความสามัคคีของครู และลําดับที่ 3 
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 5.1.4  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูนําของโรงเรียนเอกชนสงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษาสังกัดอัครสังฆมณทลกรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมผูนํา
ของโรงเรียนเอกชนสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษา สังกัด
อัครสังฆมณทลกรุงเทพมหานคร สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  

5.2  อภิปรายผล 
 
 การอภิปรายผลการวิจัย พฤติกรรมผูนําที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับ
กอนประถมศึกษาสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดแยกอภิปรายผลตามวัตถุประสงค 
และสมมติฐานในการวิจัยแตละขอ ดังนี้ 
 5.2.1  พฤติกรรมผูนํา พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา 2 ดานพบวา คาเฉล่ีย
พฤติกรรมผูนําแบบมุงงานมีคาเฉลี่ยมากกวา พฤติกรรมผูนําแบบมุงสัมพันธ โดยสามารถอภิปราย
ผลการศึกษาในแตละดานไดดังตอไปนี้  
   1)  พฤติกรรมผูนําแบบมุงสัมพันธ  จากการศึกษาพบวาพฤติกรรมผูนําแบบมุงสัมพันธ
มีคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมากโดยสอดคลองกับที่ Blake & Mouton  (1964, p. 64) และ
แนวคิดทฤษฎีผูนาํของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Dubrin, 1998, p. 86; อางถึงใน รังสรรค ประเสริฐศรี, 
2544, หนา 74) ไดกลาวถึงพฤติกรรมผูนําแบบมุงงาน คือระดับที่ผูนําใหความสนใจตองาน และ
กํากับใหพนักงานทํางานใหบรรลุเปาหมาย  ผูนําที่มีพฤติกรรมแบบนี้จะเนนการออกคําส่ัง 
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การวางแผนงาน การกําหนดเสนตาย และตารางการทํางานที่ชัดเจนใหแกพนักงาน เนื่องจาก
โดยธรรมชาติของอาชีพครูเปนอาชีพที่ตองมีความเปนระเบียบหรือเปนอาชีพที่ตองพัฒนานักเรียน 
ดังนั้นการที่ครูจะพัฒนานักเรียนใหเปนคนที่มีระเบียบแบบแผนและเห็นคุณคาของตนเองนั้น 
ครูผูสอนตองมีพื้นฐานที่รักงานและอาชีพของตนเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นผูนําในโรงเรียนหรือครูใหญจึงใหความสําคัญในเรื่องนี้คอนขางมาก สอดคลองกับผลการวิจัย
ของบุศราภรณ แสงทอง (2550, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน
ในอําเภอปลวกแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 พบวา พฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนทั้ง 7 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมาก
ทุกดาน โดยเรียงลําดับในแตละดานตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยสามอันดับแรกไดดังนี้ คือ 
ดานการเขากับสังคมไดดี ดานการมีความคิดริเร่ิม และดานการประสานงาน ตามลําดับ และ
สอดคลองกับ แบส (Bass, 1989, p. 1492) ศึกษาบทบาทของครูใหญในโรงเรียนที่มีประสิทธิผลวา 
มีการวิเคราะหวาการบริหารงานที่แสดงความเปนผูนําทางวิชาการอยางไร ผลการวิจัยพบวาครูใหญ
รับผิดชอบงานกิจกรรมทางวิชาการทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งการประเมินผลบุคลากรและ
การนิเทศงาน สําหรับผูชวยครูใหญ จะรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายโดยเฉพาะการเยี่ยมหองเรียน 
วินัยของนักเรียน   
   2)  พฤติกรรมแบบมุงงาน พบวา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก 
ผูบริหารหรือผูนําของโรงเรียนเอกชนยังคงใหความสําคัญกับเรื่องของภาระหนาที่ของครูหรือ

การบริหารที่ตองไดผลงานที่เดนชัด และเนนความสําเร็จของงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
การทํางานมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการณปจจุบันผลการศึกษาสอดคลองกับ
แนวคิดเรื่องพฤติกรรมผูนําแบบมุงงานของ Blake & Mouton (1964, p. 114) กลาววา พฤติกรรม
แบบมุงงาน คือระดับที่ผูนําใหความสนใจตองาน และกํากับใหพนักงานทํางานใหบรรลุเปาหมาย 
ผูนําที่มีพฤติกรรมแบบนี้จะเนนการออกคําสั่ง การวางแผนงาน การกําหนดเสนตาย และตาราง
การทํางานที่ชัดเจนใหแกผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจยัของ เพ็ญศรี พิทักษธรรม มัชฌิมาภิโร 
(2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะความเปนผูนําของผูบริหารการศึกษาตอประสิทธิผล
ในกระบวนการบริหารการศึกษา: กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา
พบวา ภาวะผูนําที่เนนการกํากับดูแล และพฤติกรรมแบบมุงสัมพันธกับผูรวมงาน  และพฤติกรรม
ความเปนผูนําแบบเนนการมีสวนรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน  
 5.2.2  ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน  
 จากการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนซึ่งประกอบดวย ความสามารถในการปรับตัว 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามัคคีของครู พบวา คาเฉลี่ยในดานความสามารถในการปรับตัว
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มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ความสามัคคีของครู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถอภิปรายผลได
ดังตอไปนี้ 
   1)  ดานความสามารถในการปรับตัว พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับ  
Holt & Hinds (1994, pp. 212-214) กลาววา ความสามารถในการปรับตัวของโรงเรียน (Adaptability) 
ความสามารถของโรงเรียนที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคการ รวมไปถึง
ความสามารถของฝายบริหารขององคการ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินงานภายในโรงเรียน
ในดานการบริหาร การกําหนดนโยบาย การใชนวัตกรรม หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมปจจุบันที่กําลังเปลี่ยนแปลง เพื่อใหโรงเรียนกาวทันกับสภาพแวดลอม
และประสบผลตามวัตถุประสงคของโรงเรียน หรือเพราะผูบริหารเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอ
การดํารงอยูและพัฒนาของทุกองคการ จนเราสามารถกลาวไดวา องคการจะประสบความสําเร็จหรือ
ลมเหลวขึ้นอยูกับความรูและความสามารถของผูบริหาร เพราะการตัดสินใจและการแกไขปญหา
ของผูบริหาร จะสรางผลกระทบในวงกวางแกองคการ เชนเดียวกับงานอื่น ๆ ภายในองคการ  
การสรางองคการจะประสบความสําเร็จไมได หากขาดความเขาใจและการสงเสริมจากผูบริหาร และ
จากการศึกษาพบวาในเรื่อง ครูใหญเปดโอกาสใหมีการจัดการหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
และมีการรับแนวคิดวิธีการใหมในการจัดการศึกษามาใชในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 2 อันดับแรก ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาที่ดีนั้นตองมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ใหสอดคลองกับสภาวะหรือสภาพแวดลอมในปจจุบัน หรือที่กลาวไดวามีการพัฒนาหลักสูตร
อยูตลอดเวลา ยอมสงผลที่ดีตอนักเรียนมีการพัฒนาดานความรูที่ทันสมัยตรงกับยุคปจจุบัน รวมทั้ง 
มีการรับแนวคิดวิธีการใหมในการจัดการศึกษามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เพื่อใหนักเรียนไดรวมกิจกรรมแปลกใหม สรางความสนใจและความรวมมือในการดําเนินกิจกรรม
ของนักเรียนมากยิ่งขึ้นซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของจันทรเพ็ญ กลับดี (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษา
เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
โดยผลการศึกษาพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนดานกระบวนการดําเนินงานอยูในระดับมาก 
   2)  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากโดยเฉพาะ
ในเรื่องของ เด็กนักเรียนมีความสุขเมื่อไดมาโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจากปจจุบัน โรงเรียนเอกชนในสังกัด
อัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมใหม ๆ ที่สงเสริมใหเด็กมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
มากขึ้น มีความสนุกสนาน สอดแทรกเนื้อหาความรูในกิจกรรม เพื่อใหเด็กไดพัฒนาทักษะและ
ความรู ไปพรอมกับการรวมกิจกรรมมากขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (2541, หนา 25) กลาวถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในระดับกอนประถมศึกษานี้ผลของการเรียนรูหรือพัฒนาการโดยรวมที่เกิดขึ้นจริงของผูเรียน
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ตามที่กําหนดไวในจุดมุงหมายของหลักสูตรและ Bryk & Raudenbush (1989, p. 159) กลาววา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (Achievement) จากหลักการพื้นฐานของการวิจัยทางการศึกษา คือ ความสนใจในเรื่อง
การพัฒนาการทางดานทักษะ และความรูของนักเรียนแตละคน โดยศึกษาวาลักษณะของความแตกตาง
ทางดานบุคลิกภาพและประสบการณทางการศึกษาของนักเรียนแตละคนมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร

เมื่อเขามาสูระบบโรงเรียน กระบวนการของหองเรียนและกระบวนการของโรงเรียนมีอิทธิพลตอ
การพัฒนาการในดานตาง ๆ ของนักเรียนแตละคนไดมากนอยเพียงใด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
จันทรเพ็ญ กลับดี (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยผลการศึกษาพบวาประสิทธิผลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
   3)  ดานความสามัคคีของครู  พบวาดานความสามัคคีของครู มีคาเฉลี่ยโดยรวม
อยูในระดับมาก สอดคลองกับ กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2536, หนา 283) ไดศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ผูบริหารที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน โดยมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ คณะครู
ในโรงเรียนมีความภาคภูมิใจที่อยูในโรงเรียนนี้รองลงมาคือ คณะครูในโรงเรียนมักจะใหความสนใจ
รวมกันตอตานนักเรียนที่มีปญหา ผลที่ไดสอดคลองกับ (Wood, et al., 1986, p. 45) กลาววา ความสามัคคี
ของครู ความยึดมั่นในกลุมจะแสดงออกในลักษณะความเปนมิตร สมาชิกมีความกระตือรือรน
ในการทํางานและเต็มใจที่จะเสียสละสวนตัวเพื่อผลประโยชนของกลุม นอกเหนือจากคุณสมบัติ
สวนตัวของผูบริหารแลว สถานการณขององคกรก็มีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการบริหารงานของ
องคกรดังกลาวแลว ผูวิจัยยังเชื่อวาความสามัคคีกลมเกลียวกนัของครูโรงเรียนมีความสัมพันธ และ
มีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการบริหารองคกร เพราะความสามัคคีของสมาชิกในองคการมีความสําคัญ 
ทําใหเกิดความยึดมั่นในกลุม 
 5.2.3  ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลโรงเรียนเอกชน พบวา พฤติกรรมผูนํา
ซ่ึงประกอบดวย พฤติกรรมผูนําแบบมุงสัมพันธ กับพฤติกรรมแบบมุงงาน สงผลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษาสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงหมายความวา ถาระดับความคิดเห็น
ตอพฤติกรรมผูนําอยูในระดับสูง ยอมสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนในระดับที่สูงขึ้น
ดวยเชนเดียวกัน ผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับผลการศึกษา ภารดี อนันตนาวี (2545, บทคัดยอ) 
ไดศึกษาวิจัยปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ประถมศึกษาแหงชาติ พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร เปนตัวแปรที่สงผลทางบวกสูงสุดตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน และรวมกันทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาไดรอยละ79 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรเพ็ญ กลับดี 
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(2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ผลการศึกษา
พบวา ปจจัยภาวะผูนํามีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
และ พิมพรรณ สุริโย  และคนอื่น ๆ (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยดานผูบริหารสถานศึกษา
ที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 9 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 9 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ปจจัย ดานภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง  (X4)  ดานการตัดสินใจ  ( X3) ดานวิสัยทัศน (X1)  และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 คือ  ดานการติดตอส่ือสาร (X2) และงานวิจัยของ ชวลิต หมื่นนุช (2535)  ศึกษาเรื่อง เรื่อง อิทธิพล
ของภาวะผูนําของคณบดีที่มีตอประสิทธิผลของการ บริหารงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมผูนําแบบมุงกิจสัมพันธหรือพฤติกรรมผูนําแบบมุงกิจสัมพันธหรือ 
มุงมิตรสัมพันธสูง เปนหนึ่งในปจจัยที่ทําใหการบริหารงานวิชาการของคณบดี มีประสิทธิผลสูง  
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1  ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาพฤติกรรมผูนําที่สงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษาสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
ดังนี้  

   1)  ดานพฤตกิรรมผูนํา  
   (1)  พฤติกรรมผูนําแบบมุงสัมพันธ พบวาในเรื่อง ครูใหญปฏิบัติตอคณะครู

อยางเทาเทียมกันมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดอัครสังฆมณฑล 
กรุงเทพมหานนคร ควรใหความสําคัญกับบุคลากรทุกคนอยางเทาเทียมกัน  
    (2)  พฤติกรรมผูนําแบบมุงงาน พบวา ในเรื่องของ ครูใหญสามารถพูดอธิบายงาน
ใหคณะครูเขาใจไดแจมแจง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังนั้น ควร มีการฝกอบรมทักษะดานการสื่อสารโดยตรง
เพื่อที่จะสามารถใหผูนํานํามาประยุกตใชในการดําเนินงานและในชีวิตประจําวันไดดวยเชนเดียวกัน 
   2)  ดานประสทิธิผลของโรงเรียน 
    (1)  ความสามารถในการปรับตัว พบวา ในเรื่อง ครูใหญมีความสามารถ
ในการแกปญหาในการบริหารงานไดดี มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัด
อัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานนครควรมีนโยบายในการสงเสริม และสนับสนุนใหผูบริหารของ
โรงเรียนในสังกัดศึกษาดูงานดูกิจกรรมโครงการโรงเรียนอื่นๆ เพื่อใหทราบถึงแนวทางการดําเนินงาน
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ที่แปลกใหม มีการประชุมสัมมนา จัดกิจกรรมเพื่อสรางสรรคการแกปญหาเฉพาะหนา รวมทั้ง
เพื่อเพิ่มเติมความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการบริการจัดการมากยิ่งขึ้น  
    (2)  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา ในเรื่องเด็กนักเรียนมีระเบียบวินัย
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดั้งนั้น ผูนําโรงเรียน ควรมีการจัดกิจกรรม หรืออบรมในดานการสรางระเบียบวินัย 
ซ่ึงตองเริ่มจากการสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับเด็กนักเรียนในเรื่องการสรางระเบียบวินัยในตนเองกอน 
โดยมีการจัดกิจกรรมเสริมสราง การมีปายเขียนระบุถึงการสรางระเบียบวินัยที่ดี เพื่อสรางการรับรูที่ดี
ใหกับนักเรียนทั้งทางตรงและทางออม 
    (3)  ดานความสามัคคีของครู พบวา ในเรื่อง คณะครูในโรงเรียนมีความเปน
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังนั้นผูนําควรมีการจัดสัมมนาทางวิชาการหรือ จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการละลายพฤติกรรม (Team Freezing) อาจจะมีการจัดนอกสถานที่เพื่อใหคณะครูไดมารวม
กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธที่ดี เพื่อใหเกิดความสามัคคีและเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้น 
สงผลโดยตรงตอประสิทธิผลของโรงเรียนมากยิ่งขึ้นดวยเชนเดียวกัน 
   3)  ปจจยัที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน   
       จากการศึกษาพบวาปจจัยพฤติกรรมผูนําสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน 
ทั้ง 2 ดาน ดังนั้นในการบริหารโรงเรียนของผูบริหารหรือผูนําโรงเรียนควรมีการบริหารงาน
แบบผสมผสานระหวางมุงานและมุงสัมพนัธเพื่อสงผลใหเกิดทั้งประสทิธิภาพและประสิทธิผลของ

โรงเรียนมากที่สุด 
 5.3.2  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
   1)  ควรศึกษาประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษาสังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานครโดยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาในการพัฒนาประสิทธิผลของ

โรงเรียนไดทุก ๆ สังกัด  
   2)  ควรศึกษาพฤติกรรมผูนําโรงเรียนเอกชนสังกัดอัครสังฆมณฑล  กรุงเทพมหานคร 
ในระดับที่สูงกวาระดับกอนประถมศึกษา เพื่อใหผลการวิจัยครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
   3)  ควรศึกษาภาวะผูนําที่พึงประสงคของโรงเรียนเอกชนสังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร  


