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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันารูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

จงัหวดัเพชรบุรี และ 2) ทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 ขั้นคือ ขั้นท่ี 1 การพฒันารูปแบบ ตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น จ านวน 430 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 92.27 ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด ขั้นท่ี 2 ตวัอย่างไดม้าไดโ้ดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 1 โรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ย
ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน และครูท่ีเขา้ร่วมการวจิยั จ านวน 14 คน รวม 15 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ 1) แบบสอบถามเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จ านวน 1 ฉบบั เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัท่ีมีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากับ 0.98 2) คู่มือการใช้รูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จ านวน 1 เล่ม และ 3) แบบประเมินความเป็นไปได้  
ความเหมาะสม และประโยชน์ของรูปแบบ จ านวน 1 ฉบบั สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วเิคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง และการทดสอบค่าที  
 ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี  
มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จ านวน 3 ตวัแปร ประกอบดว้ย 1.1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร มี 4 องคป์ระกอบคือ การรับรู้
ความสามารถของตนเอง การสร้างแรงจูงใจภายใน ความสามารถในการตดัสินใจดว้ยตนเอง และความสามารถในการควบคุมตนเอง  
1.2) ภาวะผูน้ าของครู มี 4 องคป์ระกอบคือ การพฒันาตนเองและทีมงาน การเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการจดัการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการ
พฒันาโรงเรียน และการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง และ 1.3) วฒันธรรมโรงเรียน มี 4 องคป์ระกอบคือ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การใหค้วาม
ร่วมมือของครู การพฒันาวิชาชีพ และการมีเป้าประสงคท่ี์ชดัเจน และ 2) ผลทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
พบวา่ ค่าเฉล่ียหลงัการใชรู้ปแบบสูงข้ึนกวา่ก่อนการใช ้รูปแบบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และค่าเฉล่ียของความเป็นไปได ้ความ
เหมาะสม และประโยชน์ของรูปแบบในระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
 

ค าส าคญั : คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน รูปแบบ โรงเรียนประถมศึกษา 
 

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 
 
 

บทน า   
  การศึกษาเป็นกระบวนการส าคญัของการพฒันาคนและพฒันาประเทศเพราะการศึกษาเป็นกระบวนซ่ึงน าไปสู่การ
พฒันาของแต่ละบุคคลและเป็นการพฒันาสังคมในระดบัสูงสุดท่ีจะท าทั้งบุคคลและสังคมมีความสุข ความเจริญ การจดัการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพจึงเป็นเป้าหมายส าคญัของแผนพฒันาการศึกษาชาติทุกฉบบั แต่จากการศึกษาปัญหาในการจดัการศึกษาของประเทศ
ไทยพบวา่มีปัญหาในหลายประเดน็ คุณภาพของโรงเรียนในประเทศไทยเป็น ดงัเช่น ปัญหาของครู ปัญหาดา้นคุณภาพผูเ้รียน และ
ปัญหาคุณภาพของโรงเรียน ประเดน็ปัญหาท่ีกล่าวมาน้ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 จากปัญหาและสาเหตุของการศึกษาของประเทศไทยท่ีกล่าวมานั้น นบัวา่มีความส าคญัอยา่งยิง่ท่ีทุกภาคส่วนจ าเป็นตอ้ง
ร่วมกนัแกไ้ข ซ่ึงจากสาเหตุท่ีกล่าวมา ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของโรงเรียน ของครู และของนกัเรียนนั้น ตอ้งแกด้ว้ยแนวคิด และทฤษฎี
ทางการบริหารท่ีเหมาะสม ส าหรับการแกปั้ญหาในระดบัโรงเรียน บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งอนัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน และครู ถือ
ไดว้า่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการพฒันาใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัพบวา่ 
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนั้นมีองค์ประกอบส าคญัหลายประการ ดงัเช่น มอตต์ (Mott) [1] ท่ีกล่าวถึงประสิทธิผลของ
โรงเรียนวา่ควรประกอบดว้ย 1) ความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพฒันา
ทศันคติทางบวก 3) ความสามารถในการแกปั้ญหาของโรงเรียน และ 4) ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน  
ซ่ึงประสิทธิผลนั้นถือไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงของคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซ่ึงเกิดจากปัจจยัหลายประการดงัเช่น ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหาร ภาวะผูน้ าของครู และวฒันธรรมโรงเรียน ดงัน้ีคือ 

 จากแนวคิดหลกัของภาวะผูน้ าของครูในฐานะผู ้ริเร่ิมให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดบัโรงเรียนและระดบัระบบเป็นจุด
สนใจของการวิเคราะห์และอภิปรายร่วมสมยั  มีการศึกษาจ านวนมากท่ีอธิบายเก่ียวกบัความส าคญัของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและ
ภาวะผูน้ าของครูในฐานะอิทธิพลและวิธีการท่ีผูน้ าและครูไดรั้บการสนับสนุน หลกัฐานทั้งหมดเก่ียวกบัความเป็นผูน้ าของครู
แสดงใหเ้ห็นวา่ครูท่ีท างานโดยมีจุดประสงคร่์วมกนัและร่วมมือกนัสามารถมีอิทธิพลต่อนโยบายและการปฏิบติัในรูปแบบท่ีส าคญั 
[2] และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร และภาวะผูน้ าของครูก็มีผลกระทบต่อวฒันธรรมโรงเรียนและคุณภาพของโรงเรียน  ในขณะท่ี 
ผลการวิจยัในอีกหลายช้ินพบวา่ภาวะผูน้ าของครูมีผลโดยตรงต่อการปรับปรุงโรงเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียนและก าลงัใจใน
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การท างานของครู ดงัเช่น งานวิจยัของ อาเคิร์ต และมาร์ติน (Akert & Martin) [3]  ท่ีพบว่า ผูน้ าครูไดรั้บอิทธิพลจากการกระท าของ
ผูบ้ริหาร จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจส่ิงท่ีจะกระตุน้ให้ครูแต่ละคนใชเ้วลาในการคน้พบส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรียนท่ีท าใหค้รูกลายเป็นผูน้ า และภาวะผูน้ าของครูมีผลกระทบต่อวฒันธรรมโรงเรียนและคุณภาพของโรงเรียน ในขณะท่ี
ผลการวิจยัในอีกหลายช้ินพบวา่ภาวะผูน้ าของครูมีผลโดยตรงต่อการปรับปรุงโรงเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียนและก าลงัใจใน
การท างานของครู [4] 
 จากความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา รวมถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีกล่าวมาแลว้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะท าวิจยั
เร่ือง รูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในจงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อพฒันารูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในจงัหวดัเพชรบุรี 
 2. เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในจงัหวดัเพชรบุรี 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัก าหนดไวเ้ป็น 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
 ขั้นที ่1 การพฒันารูปแบบ  
 1. การศึกษาเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 2. ผูว้ิจยัสร้างรูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมีตวัแปร และองคป์ระกอบตามทฤษฎีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 3. ผูว้ิจัยสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
จ านวน 1 ฉบบั 
 4. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) (Index of 
Objective Congruence) มีค่าระหวา่ง 0.67 – 1.00 

 5. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บัผูบ้ริหาร และครูในโรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดัเพชรบุรีท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง 10 โรงเรียน จ านวน 30 ฉบบั แลว้วเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของ ครอนบาค 
ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.98 
 6. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างจากครูในจงัหวดัเพชรบุรี ดว้ยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage sampling)   
ไดข้อ้มูลกลบัคืนมาจ านวน 430 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 92.27 แลว้น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ผล 
 7. น าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในขอ้ท่ี 6 มาสร้างเป็นรูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  
ในจงัหวดัเพชรบุรี 
 ขั้นที ่2 การทดลองใช้รูปแบบ 
 1. ผูว้จิยัน ารูปแบบท่ีไดจ้ากขั้นท่ี 1 มาจดัท าเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย  
 1.1 คู่มือการใชรู้ปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในจงัหวดัเพชรบุรี โดยสร้างตามตวั
แปรและองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 1.2 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เป็นแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนตามองคป์ระกอบของคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ประกอบดว้ย 1) ผลลพัธ์ดา้นการเรียนรู้ของนักเรียน 2) ความพึงพอใจในงานของครู และ 3) การรับรู้
ประสิทธิผลของโรงเรียน เป็นขอ้ค าถามชุดเดียวกบัท่ีใชใ้นขั้นท่ี 1 เพ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 
 1.3 แบบประเมินความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และประโยชน์  
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 แบบสอบถามในขอ้ 1.2 และแบบประเมินในขอ้ 1.3 เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
2. ผูว้จิยัตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1) คู่มือ 2) แบบสอบถาม และ 3) แบบประเมิน 

โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบเน้ือหา ภาษาท่ีใช ้และความเหมาะสมของรูปเล่ม โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญชุดเดิม 
3. ผูว้ิจยัก าหนดโรงเรียนเป้าหมายเพื่อทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา โดยก าหนดลกัษณะ

ของโรงเรียนคือเป็นโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในขั้นท่ี 1 และเป็นโรงเรียนขนาดกลางคือมีนกัเรียนระหวา่ง 252 คน มีครูจ านวน 
18 คน แต่คดัเลือกครูท่ีมีส่วนร่วมกบัการวิจยั จ านวน 14 คน และเป็นโรงเรียนท่ีมีบริบทอยูร่ะหวา่งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 
คือเป็นโรงเรียนชนบทท่ีตั้งในชุมชนขนาดใหญ่ของอ าเภอท่ายาง ซ่ึงมีลกัษณะตรงกบัท่ีผูว้จิยัก าหนดไว ้
 4. ผูว้ิจยัประสานกบัผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองโรงเพ่ือขออนุญาตใชรู้ปแบบกบัผูอ้  านวยการและครูในโรงเรียน 
โดยทดลองใชก้บัครูระดบัประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษา จ านวน 14 คน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2563 
 5. ผูว้ิจยัด าเนินการทดสอบก่อนการทดลองใชรู้ปแบบ จากนั้นจึงด าเนินการตามคู่มือการใชรู้ปแบบ โดยความร่วมมือ
ของผูอ้  านวยการโรงเรียน และคณะครูท่ีเขา้ร่วมการวจิยั 

6. เม่ือด าเนินการครบ 3 เดือนแลว้ ผูว้ิจัยด าเนินการทดสอบหลงัการทดลองอีกคร้ัง จากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคราะห์
ผลการวจิยัต่อไป 

 

ผลการวจิัย 
 ขั้นที ่1 ผลการพฒันารูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวดัเพชรบุรี 
 ในขั้นท่ี 1 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าผลการวิเคราะห์มาพฒันารูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาจงัหวดัเพชรบุรี โดยมีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน ในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่ง  
โดยผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดก้ลบัคืนมา จ านวน 430 ฉบบั ปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบแ้ละความโด่งของตวัแปร 

ตัวแปร X  SD Skewness Kurtosis 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร     
1. การรับรู้ความสามารถของตนเอง 4.59 0.44 -1.07 0.62 
2. การสร้างแรงจูงใจภายใน 4.43 0.50 -0.95 0.83 
3. ความสามารถในการตดัสินใจดว้ยตนเอง 
4. ความสามารถในการควบคุมตนเอง 

4.43 
4.44 

0.50 
0.53 

-0.82 
-0.83 

0.33 
0.01 

ภาวะผู้น าของครู     
5. การพฒันาตนเองและทีมงาน 4.40 0.54 -0.65 -0.05 
6. การเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการจดัการเรียนรู้ 4.38 0.53 -0.69 -0.18 
7. การมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน 4.33 0.54 -0.89 -0.29 
8. การเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 4.38 0.53 -0.83 0.60 
วฒันธรรมโรงเรียน     
9. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 4.43 0.52 -0.65 -0.25 
10. การใหค้วามร่วมมือของครู 4.29 0.57 -0.69 0.42 
11. การพฒันาวิชาชีพ 4.28 0.60 -0.89 1.17 
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ตารางที ่1 ต่อ 

ตัวแปร X  SD Skewness Kurtosis 
12. การมีเป้าประสงคท่ี์ชดัเจน 4.13 0.69 -0.83 1.06 
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน     
13. ผลลพัธ์ดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียน 4.35 0.53 -0.65 -0.03 
14. ความพึงพอใจในงานของครู 4.26 0.54 -0.35 -0.36 
15. การรับรู้ประสิทธิผลของโรงเรียน   4.33 0.55 -0.83 1.04 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่าตวัแปรสังเกตได ้ในรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามแบบมาตรวดัแบบประมาณค่า 5 ระดบั ผลการ
วิเคราะห์พบวา่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด (4.13 – 4.59) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าใกลเ้คียงกนั (0.44 – 0.69) ตวัแปรท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ตวัแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง (4.59) รองลงมาคือตวัแปรความสามารถในการควบคุมตนเอง (4.44) และ
ความสามารถในการตดัสินใจดว้ยตนเอง (4.43) ส่วนตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ตวัแปรอ่ืนๆ คือ การมีเป้าประสงคท่ี์ชดัเจน (4.13) 
 ผลการวเิคราะห์ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบวา่ อยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสมคือมีค่านอ้ยกวา่ 1 แสดงวา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของขอ้มูลมีความเหมาะสม โดยตวัแปรท่ีมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยท่ีสุดคือ  ตวัแปรความสามารถในการตดัสินใจดว้ย
ตนเอง (0.502) ส่วนตวัแปรท่ีมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมากท่ีสุด คือ ตวัแปรการมีเป้าประสงคท่ี์ชดัเจน (0.69) 
 ค่าความเบ ้(Skewness ) พบวา่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคือ มีค่านอ้ยกวา่ 2 โดยจากผลการวเิคราะห์ค่าความเบ ้พบวา่ ตวัแปร
มีค่าความเบอ้ยูใ่นช่วง  -1.07 ถึง -0.35 โดยตวัแปรท่ีมีค่าความเบม้ากท่ีสุดคือการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีค่าเท่ากบั -1.07 
 ตวัแปรท่ีมีค่าความเบน้อ้ยท่ีสุดคือ ตวัแปรความพึงพอใจในงานของครู   มีค่าเท่ากบั  -0.35  
 ค่าความโด่ง (Kurtosis ) ของขอ้มูลพบวา่มีค่าความโด่งอยูใ่นช่วง  -0.36 ถึง 1.17 โดยตวัแปรท่ีมีค่าความโด่งมากท่ีสุดคือ
การพฒันาวิชาชีพ มีค่าเท่ากบั 1.17 และตวัแปรท่ีมีค่าความโด่งน้อยท่ีสุดคือ ความพึงพอใจในงานของครู มีค่าเท่ากบั -0.36   
โดยค่าความเบไ้ม่เกิน 2.00 และค่าความโด่ง ไม่เกิน 7.00 แสดงวา่ทุกตวัแปรมีการกระจายใกลเ้คียงโคง้ปกติ  มีความเหมาะสมท่ีจะ
น ามาวเิคราะห์ดว้ยโมเดลสมการเชิงโครงสร้างได ้[5]  

2. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวดั
เพชรบุรี  
 ผลการวเิคราะห์พบวา่ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีก าหนดเป็นเส้นอิทธิพลตามรูปแบบทางเลือก มีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ 

1. เส้นอิทธิพลจากตวัแปรแฝงภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารไปยงัภาวะผูน้ าของครู มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.89 
2. เส้นอิทธิพลจากตวัแปรแฝงภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารไปยงัตวัแปรแฝงวฒันธรรมโรงเรียน มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ 

เท่ากบั 0.26 
3. เส้นอิทธิพลจากตวัแปรแฝงภาวะผูน้ าของครูไปยงัตวัแปรแฝงวฒันธรรมโรงเรียน มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.65 
4. เส้นอิทธิพลจากตวัแปรแฝงภาวะผูน้ าของครูไปยงัตวัแปรแฝงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ 

เท่ากบั 0.14 
5. เส้นอิทธิพลจากตัวแปรแฝงวฒันธรรมโรงเรียนไปยงัตัวแปรแฝงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีค่าน ้ าหนัก

องคป์ระกอบ เท่ากบั 0.85 
 รายละเอียดของค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของรูปแบบการบริหารท่ีเสริมสร้างความผูกพนัต่อโรงเรียนของครู สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตามรูปแบบทางเลือก แสดงค่าอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้ม ปรากฏผลดงัตารางท่ี  2 
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ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของรูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตามรูปแบบทางเลือก 
n = 430 

 
ภาวะผูน้ าของครู วฒันธรรมโรงเรียน 

คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 

 TE IE DE TE IE DE TE IE DE 
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 0.89* - - 0.84* 0.58* 0.26* 0.84* 0.84* - 
ภาวะผูน้ าของครู - - - 0.65* - - 0.69* 0.55* 0.14* 
วฒันธรรมโรงเรียน - - - - - - 0.85* - 0.85* 

* p < .05 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่มีตวัแปรท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 2 ตวัแปร
คือ ภาวะผูน้ าของครู มีอิทธิพลโดยตรง เท่ากบั 0.14 และวฒันธรรมโรงเรียน มีอิทธิพลโดยตรง เท่ากบั 0.85 และยงัพบตวัแปรท่ีมี
อิทธิพลทางออ้มท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัน้ี   
 1. ตวัแปรภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร มีอิทธิพลผา่นตวัแปรภาวะผูน้ าของครู และวฒันธรรมโรงเรียน ไปยงัตวัแปรคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ดว้ยค่าอิทธิพลโดยรวม เท่ากบั 0.84 
 2. ตวัแปรภาวะผูน้ าของครูมีอิทธิพลผา่นตวัแปรวฒันธรรมโรงเรียนไปยงัตวัแปรคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดว้ยค่า
อิทธิพลโดยรวม เท่ากบั 0.69 
 

ค่ าส ถิ 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 ค่าความเท่ียงและสัมประสิทธ์ิการท านาย ในรูปแบบ 

ตวัแปร STD GEX SDP CLES PAL TPA PDE CPU  
ค่าความเท่ียง 0.775 0.772 0.812 0.746 0.719 0.815 0.763 0.705  
 LOU TSA SEP SAP IMB SDA SCA   
 0.840 0.799 0.782 0.611 0.830 0.786 0.832   
สมการโครงสร้างตวัแปรแฝงใน TLE ORC SEQ  
ค่า R-SQUARE 0.785 0.797 0.953  

 

จากตารางท่ี 3 ตวัแปรแฝงในรูปแบบจ าลองท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ไดแ้ก่   ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 
ภาวะผูน้ าของครู และวฒันธรรมโรงเรียน รวมแลว้มีค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย ร้อยละ 95.30  ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองตาม
สมมติฐานการวิจยั ภาพรวมแลว้มีเส้นอิทธิพลท่ียงัไม่มีค่านยัส าคญัทางสถิติ โดยดชันีความสอดคลอ้งของแบบจ าลอง ไดแ้ก่ค่า 
Chi-square, p-Value,  RMSEA, GFI, AGFI, SRMR และค่า Largest  Standardized Residual  สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ เพราะค่า ไค-สแควร์ เท่ากบั 71.50 ท่ีองศาอิสระเท่ากบั 54 ค่าความน่าจะเป็น เท่ากบั 0.056 ดชันี GFI เท่ากบั 0.978  
ค่าดัชนี  AGFI  เ ท่ากับ  0.952  ค่าดัชนี  CFI เ ท่ากับ  0.999   ค่า  SRMR = 0.016  และ ค่า   RMSEA = 0.027  แสดงให้ เ ห็นว่า   
ค่า Chi-square และค่า p-Value ไม่มีนยัส าคญัส าคญัทางสถิติ ค่า RMSEA นอ้ยกวา่ .06  ค่า GFI  มากกวา่ .95  ค่า AGFI มากกวา่ .90  
ค่า SRMR  นอ้ยกวา่ .08  ซ่ึงหมายความวา่แบบจ าลองตามสมมติฐานสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ดงันั้นแบบจ าลองจึงเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์[6] 
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 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจักษ์ ผูว้ิจัยไดน้ าไปใช้เป็นองค์ประกอบในการสร้างรูปแบบการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี คือ รูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในจงัหวดั
เพชรบุรี มีปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จ านวน 3 ตัวแปร ประกอบด้วย 1.1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  
มี 4 องคป์ระกอบคือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง การสร้างแรงจูงใจภายใน ความสามารถในการตดัสินใจดว้ยตนเอง และ
ความสามารถในการควบคุมตนเอง 1.2) ภาวะผูน้ าของครู มี 4 องคป์ระกอบคือ การพฒันาตนเองและทีมงาน การเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ในการจัดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน และการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง และ 1.3) วฒันธรรมโรงเรียน  
มี 4 องคป์ระกอบคือ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การใหค้วามร่วมมือของครู การพฒันาวชิาชีพ และการมีเป้าประสงคท่ี์ชดัเจน 
 ขั้นที ่2 ผลการทดลองใช้รูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวดัเพชรบุรี 
 ในขั้นน้ีเป็นการน ารูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี ไปทดลองใช้กบั
โรงเรียนบา้นหนองโรง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ผลการทดลองใชรู้ปแบบ
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี ปรากฏผลดงัน้ี 
 1. ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี 
 หลงัจากการน ารูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี ไปทดลองใชท่ี้โรงเรียน
บา้นหนองโรงเป็นเวลา 3 เดือน จากนั้นผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล ปรากฎผลดงัน้ี 
ตารางที ่4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี 

n = 15 

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ก่อนการทดลองใช ้ หลงัการทดลองใช ้

t-test Sig. 
X  SD ระดบั 

X  SD ระดบั 

ผลลพัธ์ดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียน 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 
การรับรู้ประสิทธิผลของโรงเรียน   3.44 0.32 มาก 4.49 0.53 มาก 7.76** 0.00 

รวมเฉล่ีย 3.62 0.27 มาก 4.39 0.67 มาก 4.06* 0.01 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 จากตารางท่ี 4 พบวา่ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี อยูใ่นระดบัมากทั้งโดยภาพรวมและ
รายดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอ่ืนๆ คือ การรับรู้ประสิทธิผลของโรงเรียน และผลหลงัการใชรู้ปแบบมีค่าเฉล่ียสูงกว่า
ก่อนการใชรู้ปแบบอยา่งมีนบัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 2. ผลการประเมินความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และประโยชน ์
 ผูว้ิจยัไดป้ระเมินความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และประโยชน์ของรูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวดัเพชรบุรี  โดยผูอ้  านวยการโรงเรียนและครูท่ีเขา้ร่วมการวิจัย ด้วยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และประโยชน์ของรูปแบบ 
n = 15 

องคป์ระกอบของรูปแบบ 
เป็นไปได ้ เหมาะสม เป็นประโยชน์ 

X  SD ระดบั X  SD ระดบั X  SD ระดบั 
1. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 4.54 0.62 มากท่ีสุด 4.69 0.26 มากท่ีสุด 4.26 0.45 มาก 
2. ภาวะผูน้ าของครู 4.36 0.76 มาก 4.52 0.34 มากท่ีสุด 4.16 0.48 มาก 
3. วฒันธรรมโรงเรียน 4.37 0.75 มาก 4.37 0.47 มาก 4.13 0.48 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.42 0.69 มาก 4.52 0.32 มากท่ีสุด 4.18 0.43 มาก 
 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และประโยชน์ของ
รูปแบบอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยความเหมาะสมรูปแบบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.52, SD = 0.32) รองลงมาคือความ
เป็นไปได ้( X  = 4.42, SD = 0.69)  และประโยชน์ ( X  = 4.18, SD = 0.43) อยูใ่นระดบัมาก  
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยั มีประเดน็ท่ีควรน ามาเสนอการอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. จากผลการวิจยัท่ีพบว่า รูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรีมีตวัแปรท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีทั้งส้ิน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ภาวะผูน้ าของครู และวฒันธรรมโรงเรียน 
ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย ร้อยละ 95.30  แสดงว่าให้เห็นว่า รูปแบบ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงสามารถ
อธิบายความแปรปรวนไดใ้นระดบัสูง โดยมีตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ริหารมีความจ าเป็นในทุกๆ ระดบั ไม่ใช่เน้นเฉพาะหัวหน้าเท่านั้น ครูก็จะตอ้งไดรั้บการพฒันาให้มีภาวะผูน้ าดว้ย
เช่นกนั ภาวะผูน้ าจึงถือวา่เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีช่วยท าให้การเปล่ียนแปลงส าเร็จ  ไม่ใช่ผูน้  าหรือผูบ้ริหารเท่านั้นท่ีตอ้งมีภาวะ
ผูน้ า แต่ตอ้งพฒันาบุคลากรในองค์กร หรือครูทุกคนในโรงเรียนให้มีภาวะผูน้ าอีกดว้ย นอกจากน้ี ยงัมีแนวคิดท่ีว่าเร่ืองของ
วฒันธรรมโรงเรียน ซ่ึงจะเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีจะน าไปสู่ผลการปฏิบติังานของครูได ้การให้ความส าคญัต่อการพฒันาวฒันธรรม
โรงเรียนถือวา่มีความส าคญัต่อความอยูร่อดขององคก์ารเป็นอยา่งยิง่ เพราะวฒันธรรมโรงเรียน เป็นลกัษณะร่วมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
ความเป็นเอกภาพ และลกัษณะขององค์การหน่ึงๆ ดงันั้นหากองค์การมีวฒันธรรมคุณภาพก็จะมีผลต่อพฤติกรรมการประพฤติ
ปฏิบัติของสมาชิกในองค์การในรูปแบบนั้น และยงัส่งผลต่อกระบวนการในการแสดงออกถึงความคิด ความเช่ือท่ีจะมีต่อ
สภาพแวดลอ้มขององค์การ การก าหนดโครงสร้างองค์การ การจดัอาคารสถานท่ี และกระบวนการด าเนินการต่างๆ เป็นตน้  
ซ่ึงภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ภาวะผูน้ าของครู และวฒันธรรมองคก์าร จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้บุคลากรสามารถท างานร่วมกนั 
และน าไปสู่เป้าหมายคือประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพขององคก์าร [6]  โดยผลการวิจยัของ สุรินทร์ ชุมแกว้ [7] ท่ีพบวา่  
ภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับวฒันธรรมองค์การ และงานวิจัยของ วารุณี  บ ารุงสวสัด์ิ  
วาโร เพง็สวสัด์ิ และศิริดา บุรชาติ [8] เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน 
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจงัหวดันครพนม พบว่า ปัจจยัท่ีมีอ  านาจพยากรณ์ประสิทธิผลการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพภายใน โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  
 2. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี อยูใ่นระดบัมากทั้งโดยภาพรวม
และรายดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ คือ การรับรู้ประสิทธิผลของโรงเรียน และผลหลงัการใชรู้ปแบบมีค่าเฉล่ียสูง
กวา่ก่อนการใชรู้ปแบบอยา่งมีนบัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ รูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สร้างมาจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีศึกษาตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และน ามาจดัท าเป็น
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คู่มือการใชรู้ปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือใหส้ะดวกต่อการใช ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุญชยั ตั้งอุทยัสุข 
[9] ท่ีพบวา่ค่าเฉล่ียหลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

3. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และประโยชน์ของรูปแบบอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด ทั้งน้ี
เป็นเพราะวา่ รูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี  นอกจากจะพฒันาจากการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงปริมาณแลว้  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นงลกัษณ์ เรือนทอง [10] ท่ีพบวา่ รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีปะสิทธิภาพมี
ความเหมาะสม เป็นไปได ้และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั  และงานวิจยัของ อรวรรณ 
รังสัย และอภิชาติ เลนะนันท์ [11] ท่ีกล่าวว่า รูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี  
จะน ามาใชอ้ยา่งไดผ้ลตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  มีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและ 
วางระบบงานท่ีดีในการบริหารจดัการ ซ่ึงตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพโรงเรียนทั้งหมดเป็นตวัแปรทางการบริหารท่ีมีความส าคญั
ต่อการบริหารจดัการของผูบ้ริหารทั้งส้ิน  

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

 1. จากผลการวิจยัท่ีเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษแ์สดงใหเ้ห็นวา่แรงจูงใจในการท างาน และความพึงพอใจในการปฏิบติังานมี
อิทธิพลโดยตรงและเป็นส่ิงท่ีส าคัญมากในการสร้างความผูกพนัต่อโรงเรียน ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา  เพราะแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรจะส่งผลท่ีส าคญัต่อความรู้สึกทุ่มเทในการท างาน  และความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานกมี็ความส าคญัต่อการปฏิบติังานมากท่ีจะน าทางไปสู่ความส าเร็จ มีความกระตือรือร้นท่ีจะท างานนั้นใหส้ าเร็จลุล่วง
ไปไดด้ว้ยดีและมีประสิทธิภาพ แต่ถา้หากผูป้ฏิบติังาน ไม่มีความพึงพอใจในงาน ขาดแรงจูงใจในการท างานท่ีท าอยูผ่ลเสียกจ็ะเกิด
แก่งานขององคก์รนั้นๆ ดงันั้น ความพึงพอใจในการปฏิบติังานข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบของส่ิงจูงใจท่ีองคก์ารนั้นมีต่อผูป้ฏิบติังาน  
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้งค านึงและก าหนดใหมี้ข้ึนอยา่งเหมาะสมเพ่ือใหก้ารบริหารงานองคก์รและการบริหารงานบุคคลด าเนินไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งจึงควรตอ้งพยายามสร้างแรงจูงใจ และความพึงพอใจในการท างานใหเ้กิดต่อครู
มากท่ีสุด   
 2. การน ารูปแบบน้ีไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอ่ืนๆ ควรมีการศึกษาบริบท และเง่ือนไขจากคู่มือ
เพ่ือปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของแต่ละโรงเรียน 
 ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ียงัไม่ไดศึ้กษาในคร้ังน้ีเพ่ิมเติม เช่น  
การวางแผนกลยทุธ์ การบริหารงานบุคคล เป็นตน้ 
 2. ควรศึกษาวิจยัในเชิงลึกในโรงเรียนท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพในโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จ 
ด้วยวิธีการวิจัยโดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อผูกพนัต่อโรงเรียน ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงประจกัษอี์กรูปแบบหน่ึงประกอบการพิจารณา 
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