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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดเพชรบุรี และ 2) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย มี 2 ขั้น คื อ ขั้น ที่ 1 การพัฒ นารู ป แบบ ตัว อย่า งได้ม าโดยการสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้น จ านวน 430 คน คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 92.27 ของกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด ขั้นที่ 2 ตัวอย่างได้มาได้โดยการเลือกแบบเจาะจง จานวน 1 โรงเรี ยน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จานวน 1 คน และครู ที่เข้าร่ วมการวิจยั จานวน 14 คน รวม 15 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน จานวน 1 ฉบับ เป็ นแบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับที่มีค่าความเชื่อมัน่
เท่ า กับ 0.98 2) คู่ มื อ การใช้รู ป แบบการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย น จ านวน 1 เล่ ม และ 3) แบบประเมิ น ความเป็ นไปได้
ความเหมาะสม และประโยชน์ของรู ปแบบ จานวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า 1) รู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
มีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน จานวน 3 ตัวแปร ประกอบด้วย 1.1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร มี 4 องค์ประกอบคือ การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง การสร้ างแรงจูงใจภายใน ความสามารถในการตัดสิ นใจด้วยตนเอง และความสามารถในการควบคุมตนเอง
1.2) ภาวะผูน้ าของครู มี 4 องค์ประกอบคือ การพัฒนาตนเองและทีมงาน การเป็ นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรี ยนรู ้ การมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาโรงเรี ยน และการเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และ 1.3) วัฒนธรรมโรงเรี ยน มี 4 องค์ประกอบคือ การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม การให้ความ
ร่ วมมือของครู การพัฒนาวิชาชี พ และการมีเป้ าประสงค์ที่ชดั เจน และ 2) ผลทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังการใช้รูปแบบสู งขึ้นกว่าก่อนการใช้ รู ปแบบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยของความเป็ นไปได้ ความ
เหมาะสม และประโยชน์ของรู ปแบบในระดับมากถึงมากที่สุด
คาสาคัญ : คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน รู ปแบบ โรงเรี ยนประถมศึกษา

Abstract
The objectives of this research were to 1) develop a model of the educational quality development of school under the Primary
Educational Service Area Office, Phetchaburi Province, and 2) perform the experiment with the model of educational quality development
of school under the Primary Educational Service Area Office, Phetchaburi Province. The sample used in this research divided into 2 stages:
step 1 development of the model, the sample was obtained by stratified random sampling of 430 people, accounting for 92.27% of the
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specified sample, and step 2 : an example was obtained by purposive selecting number of 1 school. The contributor consisted of 1 school
administrator, and 14 teachers who participated in the study, including total of 15 people. The research tools were: 1) a 5-rating scale
questionnaire about factors affecting the educational quality of the school with a reliability of 0.98, 2) an instruction manual for the
educational quality development of schools, and 3) an assessment of the feasibility, suitability and benefits of the model. The statistics used
for data analysis were mean, standard deviation, structural equation analysis, and t-test.
The results were as follows: 1) model of educational quality development in school under the Primary Educational Service Area
Office, Phetchaburi Province, there were 3 factors affecting the educational quality of school that consisted of 1.1) administrators’
leadership had 4 components: self-efficacy, internal motivation, self decision-making ability, and self control ability. 1.2) teacher leadership
had 4 components: self and team development, being a good model in learning management, participation in school development, and
transformational leadership. 1.3) school culture had four components: participatory learning, teacher cooperation, professional development,
and the distinctive purpose. 2) the experimental results of the school educational quality development were found that the mean after the
model implement was significantly higher than before the model implement at the .05 level, and the mean of the likelihood, suitability, and
usefulness of the model was at a high to most high level.
Keywords : School Educational Quality, Model, Primary School

บทนา
การศึ กษาเป็ นกระบวนการสาคัญของการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศเพราะการศึ กษาเป็ นกระบวนซึ่ งนาไปสู่ การ
พัฒนาของแต่ละบุคคลและเป็ นการพัฒนาสังคมในระดับสู งสุ ดที่จะทาทั้งบุคคลและสังคมมีความสุ ข ความเจริ ญ การจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพจึงเป็ นเป้ าหมายสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาชาติทุก ฉบับ แต่จากการศึกษาปั ญหาในการจัดการศึกษาของประเทศ
ไทยพบว่ามีปัญหาในหลายประเด็น คุณภาพของโรงเรี ยนในประเทศไทยเป็ น ดังเช่น ปัญหาของครู ปัญหาด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน และ
ปัญหาคุณภาพของโรงเรี ยน ประเด็นปั ญหาที่กล่าวมานี้มีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน และส่ งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
จากปั ญหาและสาเหตุของการศึกษาของประเทศไทยที่กล่าวมานั้น นับว่ามีความสาคัญอย่างยิง่ ที่ทุกภาคส่ วนจาเป็ นต้อง
ร่ วมกันแก้ไข ซึ่ งจากสาเหตุที่กล่าวมา ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของโรงเรี ยน ของครู และของนักเรี ยนนั้น ต้องแก้ดว้ ยแนวคิด และทฤษฎี
ทางการบริ หารที่เหมาะสม สาหรับการแก้ปัญหาในระดับโรงเรี ยน บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และครู ถือ
ได้วา่ เป็ นปั จจัยสาคัญที่ตอ้ งดาเนิ นการพัฒนาให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั พบว่า
คุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ย นนั้นมี อ งค์ประกอบส าคัญ หลายประการ ดังเช่ น มอตต์ (Mott) [1] ที่ กล่าวถึ งประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยนว่าควรประกอบด้วย 1) ความสามารถในการผลิตนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง 2) ความสามารถในการพัฒนา
ทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการแก้ปัญหาของโรงเรี ยน และ 4) ความสามารถในการปรั บเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรี ยน
ซึ่ งประสิ ทธิ ผลนั้นถือได้วา่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน ซึ่ งเกิดจากปั จจัยหลายประการดังเช่น ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หาร ภาวะผูน้ าของครู และวัฒนธรรมโรงเรี ยน ดังนี้คือ
จากแนวคิดหลักของภาวะผูน้ าของครู ในฐานะผู ้ริเริ่ มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโรงเรี ยนและระดับระบบเป็ นจุด
สนใจของการวิเคราะห์และอภิปรายร่ วมสมัย มีการศึกษาจานวนมากที่อธิ บายเกี่ยวกับความสาคัญของภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารและ
ภาวะผูน้ าของครู ในฐานะอิทธิ พลและวิธีการที่ผูน้ าและครู ได้รับการสนับสนุ น หลักฐานทั้งหมดเกี่ ยวกับความเป็ นผูน้ าของครู
แสดงให้เห็นว่าครู ที่ทางานโดยมีจุดประสงค์ร่วมกันและร่ วมมือกันสามารถมีอิทธิ พลต่อนโยบายและการปฏิบตั ิในรู ปแบบที่สาคัญ
[2] และภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร และภาวะผูน้ าของครู ก็มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมโรงเรี ยนและคุณภาพของโรงเรี ยน ในขณะที่
ผลการวิจยั ในอีกหลายชิ้นพบว่าภาวะผูน้ าของครู มีผลโดยตรงต่อการปรับปรุ งโรงเรี ยน ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนและกาลังใจใน
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การทางานของครู ดังเช่น งานวิจยั ของ อาเคิร์ต และมาร์ ติน (Akert & Martin) [3] ที่พบว่า ผูน้ าครู ได้รับอิทธิ พลจากการกระทาของ
ผูบ้ ริ หาร จึ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่ผูบ้ ริ หารต้องเข้าใจสิ่ งที่จะกระตุน้ ให้ครู แต่ละคนใช้เวลาในการค้นพบสิ่ งที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม
ของโรงเรี ยนที่ทาให้ครู กลายเป็ นผูน้ า และภาวะผูน้ าของครู มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมโรงเรี ยนและคุณภาพของโรงเรี ยน ในขณะที่
ผลการวิจยั ในอีกหลายชิ้นพบว่าภาวะผูน้ าของครู มีผลโดยตรงต่อการปรับปรุ งโรงเรี ยน ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนและกาลังใจใน
การทางานของครู [4]
จากความสาคัญและความเป็ นมาของปั ญหา รวมถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่กล่าวมาแล้ว ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะทาวิจยั
เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั กาหนดไว้เป็ น 2 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 การพัฒนารู ปแบบ
1. การศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
2. ผูว้ ิจยั สร้างรู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน โดยมีตวั แปร และองค์ประกอบตามทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
3. ผูว้ ิจัย สร้ างเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิจัย เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ คุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ย น
จานวน 1 ฉบับ
4. ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ สร้ างขึ้ นไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (IOC) (Index of
Objective Congruence) มีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00
5. ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั ผูบ้ ริ หาร และครู ในโรงเรี ยนประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรีที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง 10 โรงเรี ยน จานวน 30 ฉบับ แล้ววิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟาของ ครอนบาค
ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.98
6. ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างจากครู ในจังหวัดเพชรบุรี ด้วยการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (Multistage sampling)
ได้ขอ้ มูลกลับคืนมาจานวน 430 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 92.27 แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผล
7. นาผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลในข้อที่ 6 มาสร้ างเป็ นรู ปแบบการพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนประถมศึ กษา
ในจังหวัดเพชรบุรี
ขั้นที่ 2 การทดลองใช้ รูปแบบ
1. ผูว้ จิ ยั นารู ปแบบที่ได้จากขั้นที่ 1 มาจัดทาเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1.1 คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี โดยสร้างตามตัว
แปรและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
1.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน เป็ นแบบประเมินที่สร้างขึ้นตามองค์ประกอบของคุณภาพ
การศึ กษาของโรงเรี ยน ประกอบด้วย 1) ผลลัพธ์ดา้ นการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน 2) ความพึงพอใจในงานของครู และ 3) การรั บรู ้
ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน เป็ นข้อคาถามชุดเดียวกับที่ใช้ในขั้นที่ 1 เพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบผลก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
1.3 แบบประเมินความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และประโยชน์
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แบบสอบถามในข้อ 1.2 และแบบประเมินในข้อ 1.3 เป็ นแบบประเมินชนิดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
2. ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) คู่มือ 2) แบบสอบถาม และ 3) แบบประเมิน
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และความเหมาะสมของรู ปเล่ม โดยใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญชุดเดิม
3. ผูว้ ิจยั กาหนดโรงเรี ยนเป้ าหมายเพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษา โดยกาหนดลักษณะ
ของโรงเรี ยนคือเป็ นโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในขั้นที่ 1 และเป็ นโรงเรี ยนขนาดกลางคือมีนกั เรี ยนระหว่าง 252 คน มีครู จานวน
18 คน แต่คดั เลือกครู ที่มีส่วนร่ วมกับการวิจยั จานวน 14 คน และเป็ นโรงเรี ยนที่มีบริ บทอยูร่ ะหว่างชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
คือเป็ นโรงเรี ยนชนบทที่ต้ งั ในชุมชนขนาดใหญ่ของอาเภอท่ายาง ซึ่ งมีลกั ษณะตรงกับที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้
4. ผูว้ ิจยั ประสานกับผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหนองโรงเพื่อขออนุ ญาตใช้รูปแบบกับผูอ้ านวยการและครู ในโรงเรี ยน
โดยทดลองใช้กบั ครู ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา จานวน 14 คน เป็ นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม – ตุลาคม 2563
5. ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการทดสอบก่อนการทดลองใช้รูปแบบ จากนั้นจึ งดาเนิ นการตามคู่มือการใช้รูปแบบ โดยความร่ วมมื อ
ของผูอ้ านวยการโรงเรี ยน และคณะครู ที่เข้าร่ วมการวิจยั
6. เมื่ อดาเนิ นการครบ 3 เดื อนแล้ว ผูว้ ิจัยดาเนิ นการทดสอบหลัง การทดลองอี กครั้ ง จากนั้นนาข้อ มู ลมาวิเคราะห์
ผลการวิจยั ต่อไป

ผลการวิจัย
ขั้นที่ 1 ผลการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี
ในขั้นที่ 1 ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ ขอ้ มูลเพื่อนาผลการวิเคราะห์ มาพัฒนารู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. การวิเคราะห์ ส ถิ ติ พ้ื น ฐาน ในส่ วนนี้ เป็ นการวิเ คราะห์ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่ ง
โดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้กลับคืนมา จานวน 430 ฉบับ ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้และความโด่งของตัวแปร
ตัวแปร
SD
Skewness
Kurtosis
X
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
1. การรับรู ้ความสามารถของตนเอง
4.59
0.44
-1.07
0.62
2. การสร้างแรงจูงใจภายใน
4.43
0.50
-0.95
0.83
3. ความสามารถในการตัดสิ นใจด้วยตนเอง
4.43
0.50
-0.82
0.33
4. ความสามารถในการควบคุมตนเอง
4.44
0.53
-0.83
0.01
ภาวะผู้นาของครู
5. การพัฒนาตนเองและทีมงาน
4.40
0.54
-0.65
-0.05
6. การเป็ นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรี ยนรู ้
4.38
0.53
-0.69
-0.18
7. การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาโรงเรี ยน
4.33
0.54
-0.89
-0.29
8. การเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
4.38
0.53
-0.83
0.60
วัฒนธรรมโรงเรียน
9. การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
4.43
0.52
-0.65
-0.25
10. การให้ความร่ วมมือของครู
4.29
0.57
-0.69
0.42
11. การพัฒนาวิชาชีพ
4.28
0.60
-0.89
1.17
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ตารางที่ 1 ต่อ
ตัวแปร
12. การมีเป้าประสงค์ที่ชดั เจน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
13. ผลลัพธ์ดา้ นการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
14. ความพึงพอใจในงานของครู
15. การรับรู ้ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน

SD
4.13

0.69

Skewness
-0.83

4.35
4.26
4.33

0.53
0.54
0.55

-0.65
-0.35
-0.83

X

Kurtosis
1.06
-0.03
-0.36
1.04

จากตารางที่ 1 พบว่าตัวแปรสังเกตได้ ในรู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของปั จจัยที่ ส่งผลต่อคุ ณภาพการศึ กษาของ
โรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยแบบสอบถามแบบมาตรวัดแบบประมาณค่า 5 ระดับ ผลการ
วิเคราะห์พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด (4.13 – 4.59) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าใกล้เคียงกัน (0.44 – 0.69) ตัวแปรที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ตัวแปรการรับรู ้ความสามารถของตนเอง (4.59) รองลงมาคือตัวแปรความสามารถในการควบคุมตนเอง (4.44) และ
ความสามารถในการตัดสิ นใจด้วยตนเอง (4.43) ส่ วนตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าตัวแปรอื่นๆ คือ การมีเป้าประสงค์ที่ชดั เจน (4.13)
ผลการวิเคราะห์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสมคือมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของข้อมูลมี ความเหมาะสม โดยตัวแปรที่ มีค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานน้อยที่ สุดคื อ ตัวแปรความสามารถในการตัดสิ นใจด้วย
ตนเอง (0.502) ส่ วนตัวแปรที่มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุด คือ ตัวแปรการมีเป้าประสงค์ที่ชดั เจน (0.69)
ค่าความเบ้ (Skewness ) พบว่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานคือ มีค่าน้อยกว่า 2 โดยจากผลการวิเคราะห์ค่าความเบ้ พบว่า ตัวแปร
มีค่าความเบ้อยูใ่ นช่วง -1.07 ถึง -0.35 โดยตัวแปรที่มีค่าความเบ้มากที่สุดคือการรับรู ้ความสามารถของตนเอง มีค่าเท่ากับ -1.07
ตัวแปรที่มีค่าความเบ้นอ้ ยที่สุดคือ ตัวแปรความพึงพอใจในงานของครู มีค่าเท่ากับ -0.35
ค่าความโด่ง (Kurtosis ) ของข้อมูลพบว่ามีค่าความโด่งอยูใ่ นช่วง -0.36 ถึง 1.17 โดยตัวแปรที่มีค่าความโด่งมากที่สุดคือ
การพัฒนาวิชาชี พ มี ค่าเท่ ากับ 1.17 และตัวแปรที่ มีค่าความโด่ งน้อยที่ สุ ดคื อ ความพึงพอใจในงานของครู มี ค่าเท่ ากับ -0.36
โดยค่าความเบ้ไม่เกิน 2.00 และค่าความโด่ง ไม่เกิน 7.00 แสดงว่าทุกตัวแปรมีการกระจายใกล้เคียงโค้งปกติ มีความเหมาะสมที่จะ
นามาวิเคราะห์ดว้ ยโมเดลสมการเชิงโครงสร้างได้ [5]
2. การวิเคราะห์ ความสัม พันธ์ เชิ งสาเหตุ ข องปั จจัยที่ ส่ งผลต่อคุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนประถมศึ กษา จังหวัด
เพชรบุรี
ผลการวิเคราะห์พบว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่กาหนดเป็ นเส้นอิทธิ พลตามรู ปแบบทางเลือก มีนยั สาคัญทางสถิติ ได้แก่
1. เส้นอิทธิ พลจากตัวแปรแฝงภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารไปยังภาวะผูน้ าของครู มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.89
2. เส้นอิทธิ พลจากตัวแปรแฝงภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารไปยังตัวแปรแฝงวัฒนธรรมโรงเรี ยน มี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.26
3. เส้นอิทธิ พลจากตัวแปรแฝงภาวะผูน้ าของครู ไปยังตัวแปรแฝงวัฒนธรรมโรงเรี ยน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.65
4. เส้นอิทธิ พลจากตัวแปรแฝงภาวะผูน้ าของครู ไปยังตัวแปรแฝงคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.14
5. เส้ น อิ ท ธิ พ ลจากตัว แปรแฝงวัฒ นธรรมโรงเรี ย นไปยัง ตัว แปรแฝงคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย น มี ค่ า น้ า หนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.85
รายละเอี ยดของค่ าสัมประสิ ทธิ์ อิ ทธิ พลของรู ป แบบการบริ ห ารที่ เสริ มสร้ างความผูกพันต่ อโรงเรี ย นของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามรู ปแบบทางเลือก แสดงค่าอิทธิ พลทั้งทางตรงและทางอ้อม ปรากฏผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลของรู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน ตามรู ปแบบทางเลือก
ภาวะผูน้ าของครู
TE
0.89*
-

IE
-

n = 430
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรี ยน
TE
IE
DE
0.84* 0.84*
0.69* 0.55* 0.14*
0.85*
0.85*

วัฒนธรรมโรงเรี ยน
DE
-

TE
0.84*
0.65*
-

IE
0.58*
-

DE
0.26*
-

ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
ภาวะผูน้ าของครู
วัฒนธรรมโรงเรี ยน
* p < .05
จากตารางที่ 2 พบว่ามีตวั แปรที่มีอิทธิ พลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 2 ตัวแปร
คือ ภาวะผูน้ าของครู มีอิทธิ พลโดยตรง เท่ากับ 0.14 และวัฒนธรรมโรงเรี ยน มีอิทธิ พลโดยตรง เท่ากับ 0.85 และยังพบตัวแปรที่มี
อิทธิ พลทางอ้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังนี้
1. ตัวแปรภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร มีอิทธิ พลผ่านตัวแปรภาวะผูน้ าของครู และวัฒนธรรมโรงเรี ยน ไปยังตัวแปรคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรี ยน ด้วยค่าอิทธิ พลโดยรวม เท่ากับ 0.84
2. ตัวแปรภาวะผูน้ าของครู มีอิทธิ พลผ่านตัวแปรวัฒนธรรมโรงเรี ยนไปยังตัวแปรคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน ด้วยค่า
อิทธิ พลโดยรวม เท่ากับ 0.69
ค่ า สถิ ติ ไค-สแควร์ = 71.50; df = 54; p-Value = 0.056: GFI = 0.978; AGFI = 0.952; SRMR = 0.016; RMSEA = 0.027;
CFI = 0.999;
ตารางที่ 3 ค่าความเที่ยงและสัมประสิ ทธิ์ การทานาย ในรู ปแบบ
ตัวแปร
STD
GEX
SDP
CLES
ค่าความเที่ยง
0.775
0.772
0.812
0.746
LOU
TSA
SEP
SAP
0.840
0.799
0.782
0.611
สมการโครงสร้างตัวแปรแฝงใน
TLE
ค่า R-SQUARE
0.785

PAL
TPA
0.719
0.815
IMB
SDA
0.830
0.786
ORC
0.797

PDE
0.763
SCA
0.832

CPU
0.705

SEQ
0.953

จากตารางที่ 3 ตัวแปรแฝงในรู ปแบบจาลองที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน ได้แก่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
ภาวะผูน้ าของครู และวัฒนธรรมโรงเรี ยน รวมแล้วมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การทานาย ร้อยละ 95.30 ผลการวิเคราะห์แบบจาลองตาม
สมมติฐานการวิจยั ภาพรวมแล้วมีเส้นอิทธิ พลที่ยงั ไม่มีค่านัยสาคัญทางสถิติ โดยดัชนี ความสอดคล้องของแบบจาลอง ได้แก่ค่า
Chi-square, p-Value, RMSEA, GFI, AGFI, SRMR และค่ า Largest Standardized Residual สอดคล้อ งกลมกลื น กับ ข้อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ เพราะค่า ไค-สแควร์ เท่ากับ 71.50 ที่ องศาอิ สระเท่ากับ 54 ค่าความน่ าจะเป็ น เท่ากับ 0.056 ดัชนี GFI เท่ากับ 0.978
ค่ า ดั ช นี AGFI เท่ า กั บ 0.952 ค่ า ดั ช นี CFI เท่ า กั บ 0.999 ค่ า SRMR = 0.016 และ ค่ า RMSEA = 0.027 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ค่า Chi-square และค่า p-Value ไม่มีนยั สาคัญสาคัญทางสถิติ ค่า RMSEA น้อยกว่า .06 ค่า GFI มากกว่า .95 ค่า AGFI มากกว่า .90
ค่า SRMR น้อยกว่า .08 ซึ่ งหมายความว่าแบบจาลองตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นแบบจาลองจึงเป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ [6]
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จากผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเชิ งประจักษ์ ผูว้ ิจัยได้นาไปใช้เป็ นองค์ประกอบในการสร้ างรู ปแบบการพัฒนาคุ ณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี คือ รู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา ในจังหวัด
เพชรบุ รี มี ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย น จ านวน 3 ตัว แปร ประกอบด้ว ย 1.1) ภาวะผู น้ าของผู บ้ ริ ห าร
มี 4 องค์ประกอบคือ การรับรู ้ความสามารถของตนเอง การสร้างแรงจูงใจภายใน ความสามารถในการตัดสิ นใจด้วยตนเอง และ
ความสามารถในการควบคุมตนเอง 1.2) ภาวะผูน้ าของครู มี 4 องค์ประกอบคือ การพัฒนาตนเองและทีมงาน การเป็ นแบบอย่างที่ดี
ในการจัดการเรี ยนรู ้ การมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาโรงเรี ยน และการเป็ นผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง และ 1.3) วัฒนธรรมโรงเรี ยน
มี 4 องค์ประกอบคือ การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม การให้ความร่ วมมือของครู การพัฒนาวิชาชีพ และการมีเป้าประสงค์ที่ชดั เจน
ขั้นที่ 2 ผลการทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี
ในขั้นนี้ เป็ นการนารู ปแบบการพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนประถมศึ กษา จังหวัดเพชรบุรี ไปทดลองใช้กบั
โรงเรี ยนบ้านหนองโรง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ผลการทดลองใช้รูปแบบ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ปรากฏผลดังนี้
1. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
หลังจากการนารู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ไปทดลองใช้ที่โรงเรี ยน
บ้านหนองโรงเป็ นเวลา 3 เดือน จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูล ปรากฎผลดังนี้
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
n = 15
ก่อนการทดลองใช้
หลังการทดลองใช้
คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
t-test
Sig.
SD
ระดั
บ
SD
ระดั
บ
X
X

ผลลัพธ์ดา้ นการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
3.67 0.42
มาก
4.35 0.78
มาก
2.92*
0.01
ความพึงพอใจในงานของครู
3.75 0.52
มาก
4.33 0.71
มาก
2.32*
0.04
การรับรู ้ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน
3.44 0.32
มาก
4.49 0.53
มาก
7.76**
0.00
รวมเฉลี่ย
3.62 0.27
มาก
4.39 0.67
มาก
4.06*
0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 4 พบว่า คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี อยูใ่ นระดับมากทั้งโดยภาพรวมและ
รายด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่นๆ คือ การรับรู ้ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน และผลหลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยสู งกว่า
ก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนบั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลการประเมินความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และประโยชน์
ผูว้ ิจยั ได้ประเมินความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และประโยชน์ของรู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
ประถมศึ กษา จังหวัดเพชรบุ รี โดยผูอ้ านวยการโรงเรี ย นและครู ที่ เข้าร่ วมการวิจัย ด้วยค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และประโยชน์ของรู ปแบบ
n = 15
องค์ประกอบของรู ปแบบ
1. ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
2. ภาวะผูน้ าของครู
3. วัฒนธรรมโรงเรี ยน
รวมเฉลี่ย

X

4.54
4.36
4.37
4.42

เป็ นไปได้
SD
ระดับ
0.62 มากที่สุด
0.76
มาก
0.75
มาก
0.69
มาก

X

4.69
4.52
4.37
4.52

เหมาะสม
SD
ระดับ
0.26 มากที่สุด
0.34 มากที่สุด
0.47
มาก
0.32 มากที่สุด

X

4.26
4.16
4.13
4.18

เป็ นประโยชน์
SD
ระดับ
0.45
มาก
0.48
มาก
0.48
มาก
0.43
มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และประโยชน์ของ
รู ปแบบอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด โดยความเหมาะสมรู ปแบบอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.52, SD = 0.32) รองลงมาคือความ
เป็ นไปได้ ( X = 4.42, SD = 0.69) และประโยชน์ ( X = 4.18, SD = 0.43) อยูใ่ นระดับมาก

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั มีประเด็นที่ควรนามาเสนอการอภิปรายผล ดังนี้
1. จากผลการวิจยั ที่ พบว่า รู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรีมีตวั แปรที่
ส่ งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนมีท้ งั สิ้ น 3 ตัวแปร ได้แก่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ภาวะผูน้ าของครู และวัฒนธรรมโรงเรี ยน
ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ การทานาย ร้อยละ 95.30 แสดงว่าให้เห็นว่า รู ปแบบ ที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึ่ งสามารถ
อธิ บายความแปรปรวนได้ในระดับสู ง โดยมีตวั แปรที่มีอิทธิ พลทางตรงต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่าภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ ริ หารมีความจาเป็ นในทุกๆ ระดับ ไม่ใช่เน้นเฉพาะหัวหน้าเท่านั้น ครู ก็จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีภาวะผูน้ าด้วย
เช่นกัน ภาวะผูน้ าจึงถือว่าเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ช่วยทาให้การเปลี่ยนแปลงสาเร็ จ ไม่ใช่ผนู ้ าหรื อผูบ้ ริ หารเท่านั้นที่ตอ้ งมีภาวะ
ผูน้ า แต่ตอ้ งพัฒนาบุ คลากรในองค์กร หรื อครู ทุกคนในโรงเรี ยนให้มีภาวะผูน้ าอี กด้วย นอกจากนี้ ยังมี แนวคิ ดที่ ว่าเรื่ องของ
วัฒนธรรมโรงเรี ยน ซึ่ งจะเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่จะนาไปสู่ ผลการปฏิบตั ิงานของครู ได้ การให้ความสาคัญต่อการพัฒนาวัฒนธรรม
โรงเรี ยนถือว่ามีความสาคัญต่อความอยูร่ อดขององค์การเป็ นอย่างยิง่ เพราะวัฒนธรรมโรงเรี ยน เป็ นลักษณะร่ วมที่แสดงให้เห็นถึง
ความเป็ นเอกภาพ และลักษณะขององค์การหนึ่ งๆ ดังนั้นหากองค์การมี วฒั นธรรมคุณภาพก็จะมี ผลต่อพฤติกรรมการประพฤติ
ปฏิ บ ัติข องสมาชิ กในองค์การในรู ป แบบนั้น และยังส่ งผลต่ อ กระบวนการในการแสดงออกถึ งความคิ ด ความเชื่ อ ที่ จ ะมี ต่ อ
สภาพแวดล้อมขององค์การ การกาหนดโครงสร้ างองค์การ การจัดอาคารสถานที่ และกระบวนการดาเนิ นการต่างๆ เป็ นต้น
ซึ่ งภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ภาวะผูน้ าของครู และวัฒนธรรมองค์การ จะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยให้บุคลากรสามารถทางานร่ วมกัน
และนาไปสู่ เป้ าหมายคือประสิ ทธิ ผล ประสิ ทธิ ภาพ และคุณภาพขององค์การ [6] โดยผลการวิจยั ของ สุ รินทร์ ชุมแก้ว [7] ที่พบว่า
ภาวะผูน้ าแบบสร้ างความเปลี่ ย นแปลงมี ค วามสั ม พันธ์ เชิ งบวกกับ วัฒนธรรมองค์การ และงานวิจัยของ วารุ ณี บ ารุ งสวัส ดิ์
วาโร เพ็งสวัสดิ์ และศิริดา บุรชาติ [8] เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาในจังหวัดนครพนม พบว่า ปั จจัยที่มีอานาจพยากรณ์ประสิ ทธิ ผลการดาเนิ นงานการประกัน
คุณภาพภายใน โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
2. จากผลการวิจยั ที่พบว่า คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี อยูใ่ นระดับมากทั้งโดยภาพรวม
และรายด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่นๆ คือ การรับรู ้ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน และผลหลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยสู ง
กว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนบั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า รู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
สร้างมาจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณที่ ศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน และนามาจัดทาเป็ น
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คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน เพื่อให้สะดวกต่อการใช้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญชัย ตั้งอุทยั สุ ข
[9] ที่พบว่าค่าเฉลี่ยหลังการใช้รูปแบบสู งกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. จากผลการวิจยั ที่พบว่า ความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และประโยชน์ของรู ปแบบอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด ทั้งนี้
เป็ นเพราะว่า รู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี นอกจากจะพัฒนาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริ มาณแล้ว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นงลักษณ์ เรื อนทอง [10] ที่พบว่า รู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนที่มีปะสิ ทธิ ภาพมี
ความเหมาะสม เป็ นไปได้ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั และงานวิจยั ของ อรวรรณ
รั งสัย และอภิชาติ เลนะนันท์ [11] ที่ กล่าวว่า รู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
จะนามาใช้อย่างได้ผลต้องมีการบริ หารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย มีการดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องและ
วางระบบงานที่ดีในการบริ หารจัดการ ซึ่ งตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพโรงเรี ยนทั้งหมดเป็ นตัวแปรทางการบริ หารที่มีความสาคัญ
ต่อการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารทั้งสิ้ น

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจยั ที่เป็ นข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจในการทางาน และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมี
อิ ท ธิ พ ลโดยตรงและเป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ มากในการสร้ า งความผู ก พัน ต่ อ โรงเรี ย น ของครู สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา เพราะแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรจะส่ งผลที่สาคัญต่อความรู ้สึกทุ่มเทในการทางาน และความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงานก็มีความสาคัญต่อการปฏิบตั ิงานมากที่จะนาทางไปสู่ ความสาเร็ จ มีความกระตือรื อร้นที่จะทางานนั้นให้สาเร็ จลุล่วง
ไปได้ดว้ ยดีและมีประสิ ทธิภาพ แต่ถา้ หากผูป้ ฏิบตั ิงาน ไม่มีความพึงพอใจในงาน ขาดแรงจูงใจในการทางานที่ทาอยูผ่ ลเสี ยก็จะเกิด
แก่งานขององค์กรนั้นๆ ดังนั้น ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบของสิ่ งจูงใจที่องค์การนั้นมีต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน
ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ หารต้องคานึ งและกาหนดให้มีข้ ึนอย่างเหมาะสมเพื่อให้การบริ หารงานองค์กรและการบริ หารงานบุคคลดาเนิ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องจึงควรต้องพยายามสร้างแรงจูงใจ และความพึงพอใจในการทางานให้เกิดต่อครู
มากที่สุด
2. การนารู ปแบบนี้ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนอื่นๆ ควรมีการศึกษาบริ บท และเงื่อนไขจากคู่มือ
เพื่อปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละโรงเรี ยน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาตัวแปรที่ เกี่ ยวข้องอื่ นๆ ที่ ส่งผลต่อคุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนที่ ยงั ไม่ได้ศึกษาในครั้ งนี้ เพิ่มเติ ม เช่ น
การวางแผนกลยุทธ์ การบริ หารงานบุคคล เป็ นต้น
2. ควรศึกษาวิจยั ในเชิ งลึกในโรงเรี ยนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็ นโรงเรี ยนที่มีคุณภาพในโรงเรี ยนที่ประสบความสาเร็ จ
ด้วยวิธี การวิจัยโดยใช้วิธี การเชิ งคุ ณภาพ ถึ งปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ ผูกพันต่ อ โรงเรี ย น ของครู สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษา เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์อีกรู ปแบบหนึ่งประกอบการพิจารณา
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