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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการสร้างแบรนด์และระดับการเกิด
แบรนด์โรงเรียนเอกชนในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ปัจจัยการสร้างแบรนด์ทสี่ ง่ ผลต่อการเกิดแบรนด์โรงเรียนเอกชนในกลุม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
และ 3) เพือ่ ศึกษาปัจจัยการสร้างแบรนด์ทสี่ ง่ ผลหรือเป็นตัวท�ำนายการเกิดแบรนด์โรงเรียนเอกชนในกลุม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียน และครูในโรงเรียนพระราชทาน
ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยแก่นสารสินธุ์) ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 217 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.739 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ เพือ่ หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
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ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับปัจจัยการสร้างแบรนด์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) วัฒนธรรมองค์การ 2) คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) องค์การแห่งการเปลีย่ นแปลง 4) อัตลักษณ์ของแบรนด์ 5) ความสัมพันธ์ของแบรนด์ 6) การประชาสัมพันธ์
และ 7) ความเป็นนานาชาติ ตามล�ำดับ และระดับการเกิดแบรนด์โรงเรียนเอกชนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่น
สารสินธุ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับได้ดังนี้ 1) การรับรู้ชื่อเสียงของแบรนด์ 2) ภาพลักษณ์
ของแบรนด์ และ 3) สินทรัพย์ของแบรนด์ ตามล�ำดับ
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการสร้างแบรนด์และองค์ประกอบการเกิดแบรนด์โรงเรียนเอกชน
ในกลุม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ทัง้ 7 ด้านมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในแต่ละปัจจัย พบว่า ปัจจัยการสร้างแบรนด์มีความ
สัมพันธ์กับองค์ประกอบการเกิดแบรนด์โรงเรียนเอกชน ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
มีคา่ ความสัมพันธ์ระดับสูงดังนี้ องค์การแห่งการเปลีย่ นแปลง (X5) (r = 0.638) ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์
(X7) (r = 0.606) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ (X3) (r = 0.628) รองลงมาคือ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ระดับปานกลาง คือ ปัจจัยด้านความเป็นนานาชาติ (X6) (r = 0.587) ปัจจัยด้านคุณภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (X2) (r = 0.585) ปัจจัยด้านอัตลักษณ์ (X1) (r = 0.571) และปัจจัยด้านความ
สัมพันธ์ของแบรนด์ (X4) (r = 0.508)
3. ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเปลี่ยนแปลง และอัตลักษณ์
ของแบรนด์ร่วมกันท�ำนายการเกิดแบรนด์ได้ร้อยละ 54.60 สามารถสร้างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์
ตัวแปรตามโดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (Unstandardized Score)
Y = 0.904 + 0.203* (X7) + 0.203* (X3) + 0.184* (X5) + 0.164 * (X1)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score)
Z = 0.239* (X7) + 0.239* (X3) + 0.214* (X5) + 0.201* (X1)
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยการสร้างแบรนด์; การเกิดแบรนด์; โรงเรียนเอกชน; วัฒนธรรมองค์การ

Abstract
The objectives of this research were: 1) to study the level of brandconstruction
factors and the emergence of private school brands in the northeast region; 2) to study
the relationship between brand construction factors affecting the emergence of private
school brands in the northeast region; 3) to study brand construction factors that
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influenced or predicted the emergence of private school brands in the northeast region.
The sample groups were 217 administrators and teachers from 9 Royal Award School in
the northeast region in the name of ROIKAENSARASIN Group which consisted of Roi Et,
Khon Kaen, Maha Sarakham and Kalasinprovinces in 2018. This research used the stratified
random sampling to find the sample groups. The data-collecting instruments were the
set of five-leveled questionnaires and the reliability was 0.793. The data analyzing was
statistical computer program for finding the frequency, percentage, mean and standard
deviation.
The result showed that:
1. The level of brand construction factors in ROIKAENSARASIN Group was at the
high level, as a whole, and when considered in each aspect was found that the brand
construction factors in ROIKAENSARASIN Group were at the high level which the Organization
Culture had the highest average score, following by Teachers and Educational Personnel
Quality, Organization of Change, Brand Identity, the Relationship of Brands, Public Relations
and International respectively. The level of the emergence of private school brands in
ROIKAENSARASIN Group was at the high level, as a whole, and when considered in each
aspect was found that the emergence of private school brands in ROIKAENSARASIN Group
was at the high level which the Perception of the Brand's Reputation had the highest
average score, following by Brand Image and Brand Assets respectively.
2. The relationship between brand construction factors and the components of
the emergence of private school brands in the northeast region had 7 factors and it had
the positive correlation at .01 significance. The researcher had considered the correlation
coefficient in each factor and found that brand construction factors affected to the
components of the emergence of private school brands in the northeast region. They
had a high correlation coefficient: Organization of Change (X5) (r = 0.638), Public Relations
(X7) (r = 0.606), Organization Culture (X3) (r = 0.628), International (X6) (r = 0.587), Teachers
and Educational Personnel Quality (X2) (r = 0.585), Brand Identity (X1) (r = 0.571), and the
Relationship of Brands (X4) (r = 0.508).
3. The factors of Public Relations, Organization Culture, Organization of Change
and Brand Identity could predict of the emergence of private school brands at 54.60%.

46

Dhammathas Academic Journal

Vol. 19 No. 3 (July - September 2019)

These could be formed as the regression equations of unstandardized score and
standardized score as follows;
The equation of unstandardized score was:
Y = 0.904 + 0.203* (X7) + 0.203 * (X3) + 0.184* (X5) + 0.164* (X1)
The equation of standardized score was:
Z = 0.239* (X7) + 0.239* (X3) + 0.214* (X5) + 0.201* (X1)
Keywords: Brand Construction Factors; Branding; Private School; Organization culture

1. บทน�ำ

คุ ณ ภาพ ตลอดจนการบริ ก ารและชื่ อ เสี ย ง
สังคมในยุคปัจจุบันเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ เครื่องหมายสัญลักษณ์หรือการออกแบบ เพื่อใช้
(Globalization) หรือโลกไร้พรมแดนเป็นโลกแห่ง ระบุถงึ คุณภาพหรือบริการแสดงความแตกต่างจาก
ความเสรีทุกด้าน ทั้งทางความคิด การกระท�ำ  คู่แข่ง มีอุดมคติมีคุณลักษณะเฉพาะตัว เลียนแบบ
การเรียนรู้ การสื่อสารที่ทันสมัย การด�ำเนินชีวิต ได้ยากจึงจะเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการ
ซึง่ อยูภ่ ายใต้สงั คมประเทศทีอ่ สิ รเสรี แต่สงิ่ ทีส่ งั คม แข่ ง ขั น ที่ ยั่ ง ยื น ให้ กั บ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารนั้ น ๆ
มนุษย์หนีไม่พน้ ไม่วา่ ยุคใดก็ตามคือ “การแข่งขัน” (Kotler, 2009) “แบรนด์” นั้น เป็นจุดเริ่มต้นและ
ไม่ ว ่ า จะเป็ น การแข่ ง ขั น ในภาคเกษตรกรรม เป้าหมายส�ำคัญในการสร้างความเข้าใจร่วมกันว่า
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ หรือ สิ่ ง นั้ น มี ตั ว ตนเชิ ง ประจั ก ษ์ ยิ่ ง การรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล
แม้กระทั่งด้านการศึกษา ทั้งนี้การแข่งขันที่เกิดขึ้น ข่าวสารที่มีความสะดวกรวดเร็วในยุคสังคมดิจิทัล
นัน้ เป็นไปเพือ่ พัฒนาและน�ำเสนอตัวตนของตนเอง มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) และเทคโนโลยี
ให้เป็นทีน่ ยิ มชมชอบ เป็นทีร่ จู้ กั ยอมรับ รวมถึงการ สารสนเทศ (Information Technology) ทีท่ นั สมัย
บริการทีย่ อดเยีย่ มให้เป็นทีป่ ระทับใจ เป็นภาพลักษณ์ ทีท่ ำ� ให้สามารถเชือ่ มโยง รับรูข้ า่ วสารและถ่ายทอด
เชิงประจักษ์ให้ตราตรึงอยู่ในความทรงจ�ำของผู้รับ ในทุกมุมมองของโลก อีกทัง้ เป็นการยอมรับนับถือ
บริการ จึงมีคำ� นิยามทีเ่ รียกว่า “แบรนด์” (Brand) ในทางทีด่ ี เป็นทีก่ ล่าวขวัญ ยกย่องและอยูใ่ นความ
และเมื่อกล่าวถึงค�ำว่า “แบรนด์” คนส่วนใหญ่ ทรงจ� ำ ได้ ใ นระยะยาว คื อ แบรนด์ (Brand)
จะนึ ก ถึ ง ความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น เข้ า ถึ ง (Laokaikul, 2008)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
ได้ ง ่ า ยมี คุ ณ ภาพมาตรฐาน เป็ น ที่ รู ้ จั ก ของ
สาธารณชน ทั้งสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการ
ดังนั้น แบรนด์ จึงหมายถึง กลุ่มของสิ่งที่มีตัวตน ศึกษาอย่างมากเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ใน
และไม่มตี วั ตน ทีส่ ามารถตอบสนองความพอใจของ การจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนา
ผู้รับบริการ อาจรวมถึงบรรจุภัณฑ์ สีสัน ราคา ระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
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และมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
พลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
และยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพือ่ พัฒนาสังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม
รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก�ำลังมุ่งสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างยัง่ ยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 4) เพือ่ น�ำประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล�้ำ 
ภายในประเทศลดลงเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และ
จุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น
แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน
คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations)
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs และ 8Cs)
ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 3Rs
ได้ แ ก่ การอ่ า นออก (Reading) การเขี ย นได้
(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetic’s) 8Cs
ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and
Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะ
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์
(Cross-cultural Understanding) ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การท�ำงานเป็นทีม และภาวะผู้น�ำ 
(Collaboration Teamwork and Leadership)
ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่า
ทันสื่อ (Communications Information and
Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (Computing
and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการ
เรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความ
มี เ มตตา กรุ ณ า มี วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
(Compassion)
การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นเอกชน
ในปัจจุบันนั้น ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งด้านการ
ศึกษาของนักเรียนและผู้ปกครองสามารถเลือก
สถานศึกษาให้กับบุตรหลาน ตามศักยภาพและ
ความพึงพอใจ ด้วยเหตุดังกล่าวโรงเรียนเอกชน
จึงต้องสร้างเอกลักษณ์ ความโดดเด่น ให้มคี ณ
ุ ภาพ
ในด้านการจัดการศึกษา ให้ผู้ปกครองไว้วางใจ
และเชือ่ มัน่ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
จนสามารถเกิ ด เป็ น แบรนด์ โรงเรี ย นเอกชนได้
เช่น เอกลักษณ์ของแบรนด์คุณภาพของครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของโรงเรี ย นเอกชน
วั ฒ นธรรมองค์ ก าร ความสั ม พั น ธ์ ข องแบรนด์
องค์การแห่งการเปลีย่ นแปลง (ความเป็นนานาชาติ
และการประชาสัมพันธ์ (Ramol and Nuntachai,
2013) และการเกิดแบรนด์ของโรงเรียนเอกชน
มีองค์ประกอบ คือ 1) ภาพลักษณ์ของโรงเรียน
2) สินทรัพย์ 3) การรับรู้ชื่อเสียงของแบรนด์
ดังนั้น การศึกษาปัจจัยการสร้างแบรนด์
ที่ส่งผลต่อการเกิดแบรนด์โรงเรียนเอกชนในกลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สามารถน�ำผล
การวิจยั มาพัฒนาการเกิดแบรนด์ในโรงเรียนเอกชน
ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางพัฒนา
สู่การเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ อีกทั้งผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนมีฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนา
โรงเรียนเอกชน ให้เกิดความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
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ด้ า นการจั ด การศึ ก ษา เสริ ม สร้ า งกลยุ ท ธ์ ข อง
โรงเรียนในการพัฒนาภาพลักษณ์ ส่งผลที่ดีต่อครู
และบุคลากรในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน
และภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ปั จ จั ย การสร้ า ง
แบรนด์และการเกิดแบรนด์โรงเรียนเอกชนในกลุม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยแก่นสาร
สินธุ์)
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
การสร้ า งแบรนด์ โรงเรี ย นเอกชนและแบรนด์
โรงเรียนเอกชนในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
3. เพือ่ ศึกษาปัจจัยการสร้างแบรนด์ทสี่ ง่
ผลหรื อ เป็ น ตั ว ท� ำ นายการเกิ ด แบรนด์ โรงเรี ย น
เอกชนในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

3.  วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ผูบ้ ริหาร และครูโรงเรียนเอกชนโรงเรียนพระราชทาน
ปี พ.ศ. 2554-2559 จ�ำนวน 9 โรงเรียน ในกลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยแก่น
สารสินธุ์) ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ในปี พ.ศ.
2561 จ�ำนวน 21 คน ครูผสู้ อน จ�ำนวน 479 คน
รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 500 คน และกลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู ้ บ ริ ห าร และครู โรงเรี ย นเอกชนพระราชทาน
ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม
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และจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2561 รวม จ�ำนวน
217 คน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรต้น
ประกอบด้วย ตัวแปร 7 ด้าน ได้แก่ 1) อัตลักษณ์
ของแบรนด์ (Brand Identity) 2) คุณภาพของครู
และบุคลากร (The quality of teachers and
educational personnel) 3) วัฒนธรรมองค์กร
(Corporate Culture) 4) ความสัมพันธ์ของแบรนด์
(Brand Relationship) 5) องค์ ก ารแห่ ง การ
เปลี่ยนแปลง (Organization Transformation)
6) ความเป็นนานาชาติ (Internationalization)
7) การประชาสั ม พั น ธ์ (Public Relation)
และตัวแปรตาม ประกอบด้วย ตัวแปร 3 ด้าน
ได้แก่ 1) ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image)
2) สินทรัพย์ของแบรนด์ (Brand Assets) และ 3)
การรับรู้ชื่อเสียงของแบรนด์ (Brand)
3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) จ�ำนวน 5 ข้อ มีข้อค�ำถามเกี่ยวกับ
เกีย่ วกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�ำแหน่งปัจจุบนั
ในสถานศึกษา และประสบการณ์การท�ำงานใน
ต�ำแหน่ง ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัย
การสร้างแบรนด์โรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนกลาง (ตัวแปร X) มีลักษณะเป็น
มาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับและ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบ
การเกิดแบรนด์โรงเรียนเอกชนในกลุ่มภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ตัวแปร Y) ซึ่งเป็นแบบ
มาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตาม

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

รูปแบบของ Likert’s

4.  สรุปผลการวิจัย

1. ระดับปัจจัยการสร้างแบรนด์โรงเรียน
เอกชนในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.06) เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นอยู ่ ใ นระดั บ มากทั้ ง หมด
โดยวัฒนธรรมองค์การ ทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด ( = 4.19)
รองลงมา ได้แก่ คุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ( = 4.17) องค์การแห่งการเปลี่ยนแปลง
( = 4.16) อัตลักษณ์ของแบรนด์ ( = 4.12) ความ
สั ม พั น ธ์ ข องแบรนด์ ( = 4.05) และการ
ประชาสัมพันธ์ ( = 4.05) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต�ำ่ สุด คือ ความเป็นนานาชาติ (   = 3.83) และระดับ
ปัจจัยการเกิดแบรนด์โรงเรียนเอกชนในกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบว่า โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้ า นอยู ่ ใ นระดับมากทั้งหมด ดังนี้ก ารรับรู ้
ชื่อเสียงของแบรนด์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.24)
รองลงมา ได้แก่ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ ( = 4.07)
และด้ า นที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย ต�่ ำ สุ ด คื อ สิ น ทรั พ ย์ ข อง
แบรนด์ ( = 4.05)
2. ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยการสร้างแบรนด์และองค์ประกอบการเกิด
แบรนด์ของโรงเรียนเอกชนในกลุ่มภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนกลาง ทั้ง 7 ด้านมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในแต่ละ
ปั จ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย การสร้ า งแบรนด์ มี ค วาม

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
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สัมพันธ์กับองค์ประกอบการเกิดแบรนด์โรงเรียน
เอกชน ในกลุม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
มีคา่ ความสัมพันธ์ระดับสูง ดังนี้ ปัจจัยด้านองค์การ
แห่งการเปลีย่ นแปลง (X5) (R = 0.638) ปัจจัยด้าน
การประชาสัมพันธ์ (X7) (R = 0.606) ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมองค์การ (X3) (R = 0.628) รองลงมาคือ
ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ ปานกลาง ได้ แ ก่
ปัจจัยด้านความเป็นนานาชาติ (X6) (R = 0.587)
ปัจจัยด้านคุณภาพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (X2) (R =0.585) ปัจจัยด้านอัตลักษณ์ (X1)
(R = 0.571) ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ของแบรนด์
และปัจจัยความสัมพันธ์ของแบรนด์ (X4) (R =
0.508)
3. ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ
จะมีค่าเท่ากับ 0.739 มีอ�ำนาจในการพยากรณ์
องค์ ป ระกอบการเกิ ด แบรนด์ โรงเรี ย นเอกชน
ร้อยละ 54.60 (R2 = 0.546) อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 ทีส่ ามารถพยากรณ์องค์ประกอบ
การเกิดแบรนด์โรงเรียนเอกชนในกลุ่มภาคตะวัน
ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลางที่ ดี ที่ สุ ด จากจ� ำ นวน
ตัวแปร 7 ตัวแปร โดยค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ในรูปคะแนนมาตรฐานของปัจจัยการสร้างแบรนด์
ที่ส่งผลต่อองค์ประกอบการเกิดแบรนด์โรงเรียน
เอกชนในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ (X7)
( β = 0.239) ด้ า นวั ฒ นธรรมองค์ ก าร (X 3)
(β = 0.239) ด้านองค์การแห่งการเปลี่ยนแปลง
(X5) (β = 0.214) และด้านอัตลักษณ์ของแบรนด์
(X1) (β = 0.201) ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ของปัจจัยการสร้างแบรนด์ที่ส่งผลต่อองค์ประกอบการเกิดแบรนด์โรงเรียนเอกชนในกลุ่มภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยแก่นสารสินธุ์)
คะแนนดิบ

คะแนนมาตรฐาน

B

S.E.B

β

t

Sig.

ค่าคงที่ (Constant)
(X5) องค์การแห่งการเปลี่ยนแปลง

0.904
0.184

0.205
0.061

0.214

4.403
3.013

.000
.003

(X7) การประชาสัมพันธ์

0.203

0.052

0.239

3.864

.000

(X3) วัฒนธรรมองค์การ

0.233

0.065

0.239

3.571

.000

0.164 0.048
0.201
3.401
R = 0.739,  R2 = 0.546, Adjusted R2 = 0.537, S.E.est = 0.299, F = 63.719**

.001

ตัวแปร

(X1) อัตลักษณ์ของแบรนด์

5.  อภิปรายผลการวิจัย

1. ระดับปัจจัยการสร้างแบรนด์โรงเรียน
เอกชนในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
พบว่า ระดับปัจจัยการสร้างแบรนด์ของโรงเรียน
เอกชนในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ผูบ้ ริหารและครูเห็นว่าการมีวฒ
ั นธรรมองค์การทีด่ ี
อยู่ในระดับระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.19)
เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การ เป็นระบบการด�ำเนิน
การร่วมกันภายในองค์การที่ยึดถือโดยสมาชิกของ
องค์การวัฒนธรรมองค์การเป็นการรับรู้ ร่วมกัน
ของสมาชิก วัฒนธรรมมีไว้ให้สมาชิกประพฤติ
ปฏิบตั ิ ซึง่ สอดคล้องกับ Keowying (2001) ได้สรุป
ว่า ทุกองค์การมีระบบหรือมีแบบแผนของค่านิยม
สัญลักษณ์ ความเชือ่ และการปฏิบตั ทิ มี่ วี วิ ฒ
ั นาการ
ตลอดเวลา เมื่อต้องเผชิญกับปัญหากับวัฒนธรรม
องค์การ วัฒนธรรมองค์การจะช่วยให้พนักงานได้

คิดพิจารณา วิเคราะห์และแก้ปัญหาในแนวทางที่
ถูกต้อง รองลงมา ผู้บริหารและครูให้ความส�ำคัญ
การสร้างแบรนด์โรงเรียนเอกชนในด้านคุณภาพครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา อยู ่ ใ นระดั บ มาก
เนื่องจากคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายของการ
จัดการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบหน่วยงาน
ทางการศึกษาผูบ้ ริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึ ก ษาที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การ
ศึกษาต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันแสดง
ถึงคุณภาพของการศึกษาเพื่อผู้เรียน ซึ่งผู้เรียน
จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้า ซึง่ สอดคล้องกับ Pornsrima (2009)
ได้สรุปว่า กลไกสําคัญที่สุดในการจัดการศึกษา
คือ ครูเพราะครูเป็นผู้กําหนดคุณภาพประชากร
ในสังคมและคุณภาพประชากรในสังคม คือ ตัว
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พยากรณ์ความสาํ เร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
การเมื อ ง การปกครองการศึ ก ษา วั ฒ นธรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครูจึงควร
เป็นวิชาชีพทีร่ วมคนเก่ง คนดี สามารถเป็นต้นแบบ
ทางคุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตน
การดํารงชีวติ และการชีน้ าํ สังคมไปในทางทีเ่ หมาะสม
ส่วนปัจจัยการสร้างแบรนด์ที่ผู้บริหารและครูเห็น
ว่าอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ คือ ด้านความเป็นนานาชาติ
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความสามารถของโรงเรียน
เอกชนมีความเป็นนานาชาติค่อนข้างน้อยกว่า
โรงเรี ย นรั ฐ บาลเพราะบางโรงเรี ย นของเอกชน
ไม่สามารถมีค่าใช้จ่ายสู่ความเป็นนานาชาติได้
ระดับปัจจัยการเกิดแบรนด์ของโรงเรียน
เอกชนในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ผู้บริหารและครู ให้ความส�ำคัญกับองค์ประกอบ
การเกิดแบรนด์ในล�ำดับสูงสุด คือ การรับรูช้ อื่ เสียง
ของแบรนด์ เนื่องจากโรงเรียนเอกชนนั้นๆ จะต้อง
เป็นที่รู้จักของผู้ปกครอง ผู้เรียนที่จะส่งบุตรหลาน
เข้าโรงเรียนเอกชนที่ใดที่หนึ่งนั้น โรงเรียนเอกชน
แห่งนั้นต้องเป็นที่รู้จัก ยอมรับด้านคุณภาพของ
ผู้เรียนจนกลายเป็นชื่อเสียงของโรงเรียนเอกชน
นั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ Pongsathaporn (2003)
สรุปไว้วา่ การรับรูช้ อ่ื เสียงของแบรนด์ เป็นขอบเขต
เบื้ อ งต้ น ของมู ล ค่าของแบรนด์นั้นๆ รองลงมา
ผู้บริหารและครูเห็นว่าภาพลักษณ์โรงเรียนเอกชน
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนเอกชนเป็นที่
ยอมรับของสังคม ผู้ปกครอง ผู้เรียน หรือผู้สนใจ
ส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนนัน้ โรงเรียนต้องมี
ภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม มีคุณภาพ
มาตรฐานทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
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และคุณภาพด้านผูเ้ รียน ซึง่ สอดคล้องกับ Hudarwa
(2014) ได้สรุปว่า การบริหารงานเกีย่ วกับกระบวน
การเกิดภาพลักษณ์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการ
จราจร การบริการรถรับส่ง การมีระบบดูแลความ
ปลอดภัยของนักเรียน มีการน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
มาใช้บริหารจัดการอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย ผลงานที่โรงเรียนได้รับจากหน่วยงาน
ภายนอกเป็นที่ประจักษ์ของคนทั่วไป ภาพลักษณ์
ที่ ดี ข องโรงเรี ย นจะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมของ
ผู้ปกครอง องค์ประกอบการเกิดแบรนด์ ผู้บริหาร
และครูให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านสินทรัพย์ของ
แบรนด์สาเหตุเนื่องจากโรงเรียนเอกชนยังต้อง
พัฒนา และยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนให้มี
คุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและการบริการต่างๆ
เป็ นที่ ย อมรั บของผู ้ ปกครอง ผู ้ เรี ย น และผู ้ รับ
บริการอืน่ ๆ จากโรงเรียนจนเกิดเป็นความพึงพอใจ
และถือเป็นว่าโรงเรียนนั้นเป็นส่วนรับผิดชอบของ
ตนและสังคม
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการสร้าง
แบรนด์กับองค์ประกอบการเกิดแบรนด์โรงเรียน
เอกชนในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
พบว่ า ปั จ จั ย การสร้ า งแบรนด์ มี ค วามสั ม พั น ธ์
กับองค์ประกอบการเกิดแบรนด์โรงเรียนเอกชน
ในกลุ ่ ม ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลาง
(ร้อยแก่นสารสินธุ์) มีค่าความสัมพันธ์ระอยู่ใน
ระดับสูง คือด้านองค์การแห่งการเปลีย่ นแปลง (X5)
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ (X3) และปัจจัยด้าน
การประชาสัมพันธ์ (X7) สัมพันธ์กับองค์ประกอบ
การเกิดแบรนด์โรงเรียนเอกชนเนื่องจากโรงเรียน
เอกชนมี ก ารบริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ เ ป็ น เอกเทศ
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เน้นการบริการและผลสัมฤทธิข์ องผูเ้ รียนเนือ่ งจาก
โรงเรี ย นเอกชนเป็นสถานศึก ษาที่จ ะต้องมีการ
พัฒนาเรื่อยๆ สาเหตุเพราะโรงเรียนเอกชนมีการ
แข่งขัน ผู้บริหาร ครูจึงต้องปฏิบัติงานโดยมีการ
เปลี่ยนแปลงองค์เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรี ย นเอกชนซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Laohanan
(1998) ได้สรุปว่า การเปลีย่ นแปลงจากสถานการณ์
หนึ่งในปัจจุบันในแง่ของโครงสร้าง กระบวนการ
ปัจจัยน�ำเข้า และผลผลิตไปสู่อีกสถานภาพหนึ่งใน
อนาคตทีก่ ำ� หนดไว้ เพือ่ ให้องค์การด�ำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง คือ ปัจจัย
ด้านความเป็นนานาชาติ (X6) ปัจจัยด้านคุณภาพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา (X2) ปัจจัยด้าน
อัตลักษณ์ (X1) ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ของแบรนด์
(X4) เนื่องจากโรงเรียนเอกชนที่เป็นที่นิยมของ
ผูป้ กครอง นักเรียน ทีส่ ง่ บุตรหลานมาเรียนโรงเรียน
เอกชน ย่ อ มมั่ น ใจในความเป็ น นานาชาติ ข อง
โรงเรียน โรงเรียนมีคุณภาพทั้งผู้บริหารและครู
อีกทั้งนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่โดดเด่นด้านวิชาการ
มีอตั ลักษณ์ของโรงเรียน และโรงเรียนเอกชนต้องมี
กิจกรรมสัมพันธ์รว่ มกับผูป้ กครอง กับนักเรียนและ
โรงเรียนต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ ซึง่ สอดคล้องกับจุมพล รามล (Ramol,
2013) ได้กล่าวสรุปแบรนด์ของสถานศึกษาต่างๆ
ดูจากชื่อเสียง มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ความน่าเชื่อ
ถือของผลงานของโรงเรียนที่สังคมรับรู้
3. ปัจจัยการสร้างแบรนด์ทสี่ ง่ ผลต่อการ
เกิดแบรนด์โรงเรียนเอกชนในกลุ่มภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยแก่นสารสินธุ์) จากผล
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การวิเคราะห์การถอดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน
ระหว่างตัวแปรต้น คือ ปัจจัยการสร้างแบรนด์ของ
โรงเรียนเอกชนในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางและองค์ประกอบการเกิดเป็นแบรนด์
โรงเรียนเอกชนในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง พบว่า องค์การแห่งการเปลี่ยนแปลง
(X5) มีอำ� นาจการท�ำนายถึงร้อยละ 40.8 เนือ่ งจาก
การเปลีย่ นแปลงองค์การ ให้ได้ตามมาตรฐานสากล
มีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุ ค โลกาภิ วั ฒ น์ ที่ เ ป็ น ยุ ค การสื่ อ สาร
ไร้พรหมแดน ในการบริหารจัดการองค์การและใน
ด้านวิชาการ เช่น การเรียนการสอน การถ่ายทอด
ความรูท้ เี่ กิดจากองค์ความรูท้ หี่ ลากหลายให้เท่าทัน
กับนานาประเทศที่มีการพัฒนาด้านการจัดการ
ศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานทางภาคเอกชน สอดคล้อง
กับ Laokaikul (2008) ได้สรุปว่า การเปลีย่ นแปลง
จากสถานการณ์หนึง่ ในปัจจุบนั ในแง่ของโครงสร้าง
กระบวนการ ปัจจัยน�ำเข้า และผลผลิตไปสู่อีก
สถานภาพหนึ่ ง ในอนาคตที่ ก� ำ หนดไว้ เพื่ อ ให้
องค์การด�ำเนินงานวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพรองลงมาคือปัจจัยด้านการ
ประชาสัมพันธ์ (X7) มีอ�ำนาจการท�ำนายร้อยละ
7.0 เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นสือ่ กลางทีส่ ำ� คัญ
ที่ จ ะท� ำ ให้ โ รงเรี ย นเอกชน เป็ น ที่ รู ้ จั ก ของ
ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้รับบริการอื่นๆ ด้านการ
ศึกษา ทั้งความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ต่างๆ
รวมทั้งสารสนเทศที่ถูกต้อง ชัดเจน หลากหลาย
ทันสมัย ทันเหตุการณ์จะท�ำให้สังคมภายนอกรู้จัก
ตัวตนของโรงเรียนเอกชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และทัง้ นีก้ าร
ประชาสัมพันธ์ความเป็นแบรนด์โรงเรียนเอกชนที่
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มีมาตรฐานยังต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์โดย
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่เรียนอยู่ รวมถึง
ศิษย์เก่า ต้องมีแบบอย่างที่ดี จึงท�ำให้มีแบรนด์ที่
บ่ ง บอกตั ว ตนของโรงเรี ย นเอกชที่ มี คุ ณ ภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับ Vorakit (1986) ได้สรุปว่าการ
ประชาสัมพันธ์คือการปฏิบัติ กิจกรรมต่างๆ ตาม
แผนการของการสือ่ สารทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ เพือ่ ส่งเสริม
ความเข้าใจอันถูกต้อง ตรงกันในอันทีจ่ ะสร้างความ
เชื่อถือ ศรัทธา และความร่วมมือระหว่างสถาบัน
กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเป็นการปฏิบัติ
กิจกรรมที่ต่อเนื่องและหวังผลระยะยาวตัวแปรที่
สามทีเ่ ข้าสูส่ มการพยากรณ์ คือ วัฒนธรรมองค์การ
(X3) ค่าอ�ำนาจการพยากรณ์ ร้อยละ 4.3 สาเหตุ
จากการด�ำเนินงานในโรงเรียนเอกชนหรือแม้แต่
โรงเรียนสังกัดภาครัฐต้องมีวัฒนธรรมองค์การที่
เข้มแข็งทั้งด้านคุณภาพทางวิชาการ การบริการ
และด้านอืน่ ๆทีป่ ฏิบตั มิ านาน ได้รบั ความนิยมและ
เป็นยอมรับจากชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียนและ
สังคมภายนอก จนท�ำให้โรงเรียนได้ด�ำเนินปฏิบัติ
ในการให้บริการด้านการส่งเสริมทางการศึกษาการ
บริหารการจัดการในองค์การทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
มีชอื่ เสียง ซึง่ สอดคล้องกับ Prapawanont (1998)
ได้ ส รุ ป ว่ า วั ฒ นธรรมองค์ก ารหมายถึง ค่านิยม
ประเพณี และพฤติกรรมซึง่ ก�ำหนดการกระท�ำของ
บุคคลในองค์กรประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่กับ
อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
หน้าที่ การจัดการในองค์การตัวแปรที่สี่ที่เข้าสู่
สมการพยากรณ์ คือ อัตลักษณ์ของแบรนด์ (X1)
ค่าอ�ำนาจการพยากรณ์ ร้อยละ 2.5 ทั้งนี้เนื่องจาก
การเป็ น แบรนด์ แ น่ น อนต้ อ งมี ค วามแตกต่ า ง

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์

53

มีจุดเด่นมีความเป็นตัวตนที่มีทั้งประสิทธิภาพของ
แบรนด์และประสิทธิผลที่ชัดเจนฉะนั้น การสร้าง
แบรนด์โรงเรียนเอกชนจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
อัตลักษณ์ที่โดดเด่นมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ชุ ม ชน สั ง คมและบุ ค คล
ภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับ Puntippaet (2014)
ได้สรุปว่า การออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์
เป็ น สิ่ ง ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความเป็ น ตั ว ตนที่ มี
ลักษณะเฉพาะของแบรนด์นั้น และแบรนด์ต้อง
เหมาะกับบุคลิกภาพของตัวเอง เพราะแบรนด์
มีความเป็นตัวตนที่แท้จริงมีความแตกต่าง ยั่งยืน
มีคณ
ุ ค่า มีชอื่ เสียงและก�ำลังเติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ส�ำหรับตัวแปรปัจจัยการสร้างแบรนด์โรงเรียน
เอกชนในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (X2)
ด้านความสัมพันธ์ของแบรนด์ (X4) และด้านความ
เป็นนานาชาติ (X6) ถูกคัดออกจากสมการ เนือ่ งจาก
ทดสอบความสัมพันธ์แล้วไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในโรงเรียนเอกชนที่มีความ
โดดเด่นจนเกิดแบรนด์โรงเรียนเอกชน เป็นที่นิยม
ของผู้ปกครอง และนักเรียนที่สนใจส่งบุตรหลาน
เข้าโรงโรงเรียนเอกชน ในโรงเรียนนัน้ จะต้องครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีมาตรฐาน โรงเรียนต้อง
มีความสัมพันธ์กับผู้ปกครองที่ดีเป็นที่ยอมรับและ
ความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ปกครอง อีกทั้งโรงเรียนที่
มีชอื่ เสียงเป็นทีย่ อมรับ มีความเป็นสากล ในระดับ
นานาชาติ
ดังนัน้ ตัวแปรปัจจัยการสร้างแบรนด์ทงั้ 3
ด้านได้แก่ ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (X2) ด้านความสัมพันธ์ของแบรนด์ (X4) และ
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ด้านความเป็นนานาชาติ (X6) จะส่งผลต่อการเกิด ของโรงเรียนรวมถึง การบริหารจัดการองค์การ
แบรนด์โรงเรียนเอกชนในกลุ่มภาคอีสานเหนือ ให้ มี ทั้ ง 3 ด้ า นดั ง กล่ า วให้ เ กิ ด ขึ้ น ในโรงเรี ย น
ตอนกลาง ผู้บริหารและครูจะต้องพัฒนาศักยภาพ เอกชน
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณและค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (ค่าอ�ำนาจพยากรณ์) ของ
ปัจจัยการสร้างแบรนด์ทสี่ ง่ ผลต่อองค์ประกอบการเกิดแบรนด์โรงเรียนเอกชนในกลุม่ ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนกลาง (ร้อยแก่นสารสินธุ์)
R

R2

Adjusted

S.E.est

F

Sig.

(X5)

0.638

0.408

0.405

0.339

147.952

.000

(X5), (X7)

0.692

0.478

0.474

0.319

98.169

.000

(X5), (X7), (X3)

0.722

0.521

0.514

0.306

77.269

.000

(X5), (X7), (X3), (X1)

0.739

0.546

0.537

0.299

63.719

.000

ตัวแปรต้น

4. จากผลการวิเคราะห์พหุคูณแบบมี
ขั้นตอนในตารางที่ 2 ระหว่างปัจจัยการสร้าง
แบรนด์ กั บ องค์ ป ระกอบการเกิ ด แบรนด์ ข อง
โรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
กลาง พบว่า องค์การแห่งการเปลี่ยนแปลง (X5)
มีอ�ำนาจการท�ำนายถึงร้อยละ 40.8 เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ ให้ได้ตามมาตรฐานสากล
มีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุ ค โลกาภิ วั ฒ น์ ที่ เ ป็ น ยุ ค การสื่ อ สาร
ไร้พรหมแดน ในการบริหารจัดการองค์การและใน
ด้านวิชาการ เช่น การเรียนการสอน การถ่ายทอด
ความรู้ที่เกิดจากองค์ความรู้ที่หลากหลาย ให้เท่า
ทันกับนานาประเทศทีม่ กี ารพัฒนาด้านการจัดการ
ศึกษาเป็นหน่วยงานทางภาคเอกชน ซึ่งสอดคล้อง
กับ Laohanan (1998) ได้สรุปว่า การเปลีย่ นแปลง

R2

จากสถานการณ์หนึง่ ในปัจจุบนั ในแง่ของโครงสร้าง
กระบวนการ ปัจจัยน�ำเข้า และผลผลิตไปสู่อีก
สถานภาพหนึ่ ง ในอนาคตที่ ก� ำ หนดไว้ เพื่ อ ให้
องค์การด�ำเนินงานวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพ
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์
(X7) มีอ�ำนาจการท�ำนายร้อยละ 7.0 เพราะการ
ประชาสั ม พั น ธ์ เ ป็ น สื่ อ กลางที่ ส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้
โรงเรียนเอกชน เป็นที่รู้จักของผู้ปกครอง นักเรียน
และผูร้ บั บริการอืน่ ๆ ด้านการศึกษา ทัง้ ความรูท้ าง
วิชาการ ประสบการณ์ต่างๆ รวมทั้งสารสนเทศ
ที่ ถู ก ต้ อ ง ชั ด เจน หลากหลาย ทั น สมั ย ทั น
เหตุการณ์จะท�ำให้สังคมภายนอกรู้จักตัวตนของ
โรงเรียนเอกชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทัง้ นีก้ ารประชาสัมพันธ์
ความเป็นแบรนด์โรงเรียนเอกชนที่มีมาตรฐาน

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

ยังต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์โดยตัวผูบ้ ริหาร ครู
ผู้ปกครอง นักเรียนที่เรียนอยู่ รวมถึงศิษย์เก่า
ต้องมีแบบอย่างที่ดี จึงท�ำให้มีแบรนด์ที่บ่งบอกตัว
ตนของโรงเรียนเอกชที่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
Vorakit (1986) ได้สรุปว่าการประชาสัมพันธ์คือ
การปฏิบัติ กิจกรรมต่างๆ ตามแผนการของการ
สื่อสารที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
อันถูกต้อง ตรงกันในอันที่จะสร้างความเชื่อถือ
ศรั ท ธา และความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น กั บ
ประชาชนกลุ ่ ม เป้ า หมายโดยเป็ น การปฏิ บั ติ
กิจกรรมที่ต่อเนื่องและหวังผลระยะยาว
ตัวแปรที่สามที่เข้าสู่สมการพยากรณ์ คือ
วัฒนธรรมองค์การ (X3) ค่าอ�ำนาจการพยากรณ์
ร้อยละ 4.3 สาเหตุจากการด�ำเนินงานในโรงเรียน
เอกชนหรื อ แม้ แ ต่ โรงเรี ย นสั ง กั ด ภาครั ฐ ต้ อ งมี
วัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งทั้งด้านคุณภาพทาง
วิชาการ การบริการ ด้านอื่นๆ ที่ปฏิบัติมานาน
ได้รับความนิยมเป็นยอมรับจากชุมชนผู้ปกครอง
นักเรียนและสังคมภายนอก จนท�ำให้โรงเรียนได้
ด�ำเนินปฏิบัติในการให้บริการด้านการส่งเสริม
ทางการศึกษา การบริหารการจัดการ}ในองค์การที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ชื่ อ เสี ย ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
Prapawanont (1998) ได้ ส รุ ป ว่ า วั ฒ นธรรม
องค์การหมายถึง ค่านิยม ประเพณีและพฤติกรรม
ซึ่ ง ก� ำ หนดการกระท� ำ ของบุ ค คลในองค์ ก ร
ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก ารขึ้ น อยู ่ กั บ อิ ท ธิ พ ลของ
วั ฒ นธรรมองค์ ก าร มี ผ ลกระทบต่ อ หน้ า ที่ ก าร
จัดการในองค์การ
ตัวแปรที่สี่ที่เข้าสู่สมการพยากรณ์ คือ
อัตลักษณ์ของแบรนด์ (X1) ค่าอ�ำนาจการพยากรณ์
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ร้อยละ 2.5 ทั้งนี้เนื่องจากการเป็นแบรนด์แน่นอน
ต้องมีความแตกต่าง มีจุดเด่น มีความเป็นตัวตน
ที่มีทั้งประสิทธิภาพของแบรนด์และประสิทธิผล
ที่ชัดเจน ฉะนั้น การสร้างแบรนด์โรงเรียนเอกชน
จึ ง จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต ้ อ งมี อั ต ลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น
มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชน สังคมและบุคคลภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับ
Puntippaet (2014) ได้สรุปว่า การออกแบบ
อัตลักษณ์ของแบรนด์เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นตัวตนที่มีลักษณะเฉพาะของแบรนด์นั้น
และเหมาะกับบุคลิกภาพของตัวเอง เพราะแบรนด์
มีความเป็นตัวตนที่แท้จริงมีความแตกต่าง ยั่งยืน
มีคณ
ุ ค่า มีชอื่ เสียงและก�ำลังเติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ส� ำ หรั บ ตั ว แปรปั จ จั ย การสร้ า งแบรนด์
โรงเรียนเอกชนในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (X2) ด้านความสัมพันธ์ของแบรนด์ (X4) และ
ด้ า นความเป็ น นานาชาติ (X 6) ถู ก คั ด ออกจาก
สมการ เนือ่ งจากทดสอบความสัมพันธ์แล้วไม่มนี ยั
ส�ำคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในโรงเรียน
เอกชนที่มีความโดดเด่นจนเกิดแบรนด์โรงเรียน
เอกชนเป็นที่นิยมของผู้ปกครอง นักเรียนที่สนใจ
ส่งบุตรหลานเข้าโรงโรงเรียนเอกชนในโรงเรียนนั้น
จะต้องครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ มี าตรฐาน
โรงเรียนต้องมีความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีด่ เี ป็นที่
ยอมรับและความไว้เนือ้ เชือ่ ใจของผูป้ กครอง อีกทัง้
โรงเรียนทีม่ ชี อื่ เสียงเป็นทีย่ อมรับ มีความเป็นสากล
ในระดับนานาชาติ
ดังนัน้ ตัวแปรปัจจัยการสร้างแบรนด์ทงั้ 3
ด้านได้แก่ ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษา (X2) ด้านความสัมพันธ์ของแบรนด์ (X4) และ
ด้านความเป็นนานาชาติ (X6) จะส่งผลต่อการเกิด
แบรนด์โรงเรียนเอกชนในกลุ่มภาคอีสานเหนือ
ตอนกลาง ผูบ้ ริหาร และครูจะต้องพัฒนาศักยภาพ
ของโรงเรียนรวมถึงการบริหารจัดการองค์การให้มี
ทั้ง 3 ด้านดังกล่าวให้เกิดขึ้นในโรงเรียนเอกชน

6.  ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1.1 ผูบ้ ริหาร ครู ควรพัฒนาด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้โรงเรียนให้บริการด้านความรู้
ทางวิชาการ ประสบการณ์ การบริการ การประชา
สั มพั น ธ์ ด ้ ว ยสารสนเทศที่ทันสมัย หลากหลาย
ท�ำให้สังคมรู้จักโรงเรียนเอกชนการประชาสัมพันธ์
ความเป็นแบรนด์โรงเรียนเอกชนที่มีมาตรฐาน
อาศั ย การการประชาสั ม พั น ธ์ จ ากผู ้ บ ริ ห าร ครู
ผูป้ กครอง นักเรียนรวมถึงศิษย์เก่าท�ำให้เกิดแบรนด์
โรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพ
1.2 การเกิ ด แบรนด์ ข องโรงเรี ย น
เอกชน ผู้บริหารและครูร่วมกันสร้างและสืบสาน
วัฒนธรรมองค์การที่ดี จากผลการวิจัย ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด
แบรนด์อยู่ในระดับมากดังนั้นการบริหารจัดการ
ในโรงเรียนเอกชนต้องที่มีวัฒนธรรมองค์การที่
เข้มแข็งทั้งด้านคุณภาพทางวิชาการและด้านอื่นๆ
จะให้ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม การยอมรั บ จากชุ ม ชน
ผู้ปกครอง นักเรียนและสังคม
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1.3 การเกิ ด แบรนด์ ข องโรงเรี ย น
เอกชนผูบ้ ริหาร และครู ควรน�ำแนวทางการบริหาร
จัดการองค์การ อาศัยหลักการองค์การแห่งการ
เปลีย่ นแปลง ผูบ้ ริหาร และครู ต้องเข้มแข็ง มองการณ์
ไกลคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ใ นการท� ำ งานใหม่ เ ป็ น
นักปรับปรุงที่ทันยุคทันเหตุการณ์ เป็นผู้ที่รู้จัก
ยอมรับตนเองและผู้อื่น
1.4 ผู้บริหาร ครู ควรสร้างความ
โดดเด่น เป็นตัวของตัวเองทางด้านการจัดการ
ศึกษาและการให้บริการต่างๆ จนเป็นอัตลักษณ์
ที่ ดี ข องโรงเรี ย นให้ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ชุ ม ชน สั ง คมและบุ ค คล
ภายนอก
2. ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในครัง้ ต่อไป
2.1 ควรท�ำการศึกษาในรูปแบบการ
วิจัยเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับปัจจัยการสร้างแบรนด์
ที่ส่งผลต่อการเกิดแบรนด์โรงเรียนเอกชน
2.2 ควรท�ำการศึกษาเกีย่ วกับปัจจัย
การสร้างแบรนด์ทสี่ ง่ ผลต่อการเกิดแบรนด์โรงเรียน
เอกชนในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด
หรือในระดับภูมภิ าคอืน่ ๆ เพือ่ น�ำผลมาเปรียบเทียบ
และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
แบรนด์โรงเรียนเอกชนต่อไป
2.3 ค ว ร อ อ ก แ บ บ ก า ร วิ จั ย ใ น
ลักษณะโมเดลสมการโครงสร้างหรือโมเดลของพหุ
ระดับปัจจัยการสร้างแบรนด์ที่ส่งผลต่อการเกิด
แบรนด์ในโรงเรียนเอกชน
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