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The purpose of this research was to study Image of Private Schools in Chonburi
Province as perceived by guardians. The study population and sample consisted of 398
guardians who answered the questionnaire from 69 schools. The questionnaire used in study
was divided according to four components of Corporate Image as 1) Personality 2) Reputation
3) Corporate identity 4) Values /ethics .Frequencies, percentage, mean and standard division
were used to analyze the data.
The research yielded the following findings :
1. The image of Private Schools in Chonburi Province as perceived by guardians in
the elementary schools and secondary schools on total four areas were rather positive and
on each area was rather positive except the area of the corporate identity under area of the
identity of handicraft which the image in question was at the fair level.
2. The image of Private Schools in Chonburi Province as perceived by guardians in
the elementary schools on total four areas were rather positive and on each area was rather
positive except the area of the personality of school under area of a state of playgrounds and
the area in schools and the area of the corporate identity under area of the identity of
handicraft which the image in question was at the fair level.
3. The image of Private Schools in Chonburi Province as perceived by guardians in
the secondary schools on total four areas were rather positive and on each area was rather
positive except the area of the corporate identity under area of the identity of handicraft which
the image in question was at the fair level.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
" ……….โรงเรียนราษฎรทั้งหลายสามารถที่จะชวยการศึกษาของประเทศชาติไดมาก
โรงเรียนราษฎรมีนโยบายเปนอิสระกวาโรงเรียนของรัฐบาล…………… "
( กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน
แกคณะครูโรงเรียนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ ศาลาผกาภิรมย พุทธศักราช 2513 )
จากกระแสพระราชดํ า รัส ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว โรงเรีย นราษฎรห รือ ใน
ปจจุบันคือ โรงเรียนเอกชนมีความสําคัญยิ่งในการที่จะชวยการศึกษาของประเทศชาติได เพราะ
การจัดการศึกษาเอกชนเปนการแบงเบาภาระของรัฐในการใหบริการการศึกษา โดยที่การจัด
ศึกษาทุกระดับเพื่อประชาชนนั้นเปนหนาที่โดยตรงของรัฐที่จะตองดําเนินการโดยคํานึงวา การ
ศึกษามีความสําคัญในอันดับสูงแหงกิจการของรัฐที่รัฐพึงสงเสริมและบํารุงการศึกษา เพื่อปลูกฝง
ความเป น พลเมื อ งดี แ ละพั ฒ นาคุ ณ ภาพของคนเพื่ อ พั ฒ นาประเทศทุ ก ๆด า น แต เนื่ อ งจาก
ทรัพยากรและงบประมาณการจัดการศึกษาของประเทศมีปริมาณจํากัด และมีความจําเปนตอง
นําไปพัฒนางานดานอื่น ๆ พรอมๆ กันจึงทําใหรัฐไมสามารถที่จะจัดการศึกษาใหแกเยาวชนในวัย
เรียนไดทั่วถึงทุกคนและทุกระดับการศึกษาไดทั้งหมด ดังนั้นการจัดการศึกษาอยางทั่วถึงและเปน
ธรรมทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ จําเปนตองระดมทรัพยากรจากชุมชนในทองถิ่น สถาบัน
ศาสนาและเอกชน ดังปรากฏจากแนวนโยบายการศึกษาของรัฐที่ปรากฏในแผนการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2520 ขอ 24 กลาววา
" รัฐพึงเปดโอกาสใหเอกชนรวมรับภาระจัดการศึกษาไดภายในขอบเขตที่รัฐกําหนด แต
รัฐจะตองดูแลใหสถานศึกษาเอกชนทุกระดับ ทุกประเภท ทั้งที่จัดเปนการศึกษาในระบบโรงเรียน
และนอกโรงเรียนดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายแผนงานและโครงการทางการศึกษาของชาติ "
ดังนั้น การที่เอกชนไดเขามามีสวนรวมจึงนับเปนการชวยแบงเบาภาระการจัดการศึกษา
ของรัฐ อาทิเชน ในการจัดการศึกษาในระดับตางๆในบริเวณเมือง ซึ่งบิดามารดาของนักเรียนมี
ฐานะทางเศรษฐกิจดี ทําใหรัฐสามารถนํางบประมาณไปใชในการขยายการศึกษาภาคบังคับใน
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ชนบทไดมากขึ้น ทั้งยังตอบสนองความตองการเฉพาะของผูปกครอง และนักเรียนไดเปนอยางดี
เชน การจัดโรงเรียนประจํา การบริการพาหนะรับสง เปนต น นอกจากนี้โรงเรียนเอกชนยังมี
ความคลองตัวในการดําเนินงานสูง จึงสามารถพัฒนาและนํานวัตกรรมทางการศึกษามาใชใน
การเรียนการสอนไดดีกวาโรงเรียนของรัฐบาล ซึ่งมีขอจํากัดในเรื่องระเบียบของทางราชการ
ในอดีตภาคเอกชนไดแบงเบาภาระในการจัดการศึกษามาโดยตลอด ยังประโยชนแก
สังคมไทยมาชานาน โดยผลิตบุคลากรเปนกําลังในการพัฒ นาประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
มากมาย หลายคนเปนผูมีบทบาทสําคัญในวงการตางๆ ทั้งทางธุรกิจ ราชการ การเมือง การทหาร
และในราชการอื่ น ๆ และการศึกษาที่ภาคเอกชนจัดมีวิวัฒ นาการขึ้น มาเปน ลําดั บ จนกระทั่ ง
ปจจุบัน เอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเกือบทุกประเภททุกระดับ กระจายอยูทั่วไป ทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนเอกชนมีสวนรวมจัด
ไมนอยกวารอยละ 15 และแนวโนมเอกชนจะเขามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากบทบัญญัติ
ของกฎหมายไดเอื้อตอการใหภาคเอกชนมาลงทุนดานการศึกษา ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2540 มาตรา 81 ไดกําหนดใหรัฐสนับสนุนเอกชนจัดการ
ศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม และใหความคุมครองการจัดการศึกษาอบรมของเอกชน
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 43-46 ไดกําหนดเรื่องการบริหารและ
การจัดการศึกษาของเอกชนไวเปนการเฉพาะ โดยใหมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ สถาน
ศึกษาเอกชนสามารถจัดการศึกษาไดทุกระดับและทุกประเภท โดยรัฐตองกําหนดนโยบายและ
มาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีสวนรวมของเอกชนในดานการศึกษาและรัฐตองใหการสนับสนุน
ดานเงินอุดหนุน การลดหยอนหรือยกเวนภาษี และสิทธิประโยชนทางการศึกษาแกสถานศึกษา
เอกชนตามความเหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการใหสถานศึกษาเอกชนมี
มาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได (ขนิษฐา ตรีหิรัญกุล, 2545 )
จากการที่รัฐไดมีนโยบายเปดโอกาสใหเอกชนเขามาเปนผูจัด หรือรวมจัดการศึกษา โดย
ที่รัฐใหการสงเสริม สนับสนุนใหเอกชนมีความคลองตัวในการดําเนินการทั้งทางดานการบริหาร
และการพัฒนาทางวิชาการรวมทั้งปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของเอกชนทุกระดับ ทุก
ประเภท เพื่อใหการจัดการศึกษาของเอกชนมีคุณภาพนั้น ในชวงระยะเวลา 5 ป ที่ผานมาคือ
ชวงระหวางปการศึกษา 2539 - 2543 การดําเนินงานตามนโยบายดังกลาวมีดังนี้
การมีสวนรวมจัดการศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา เมื่อพิจารณาจากจํานวน
โรงเรียนพบวามีจํานวนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทั้งหมดทั้งในกรุงเทพมหานครและ
สวนภูมิภาคมีจํานวนที่เพิ่มขึ้น ดังนี้ จากปการศึกษา 2539 มีจํานวน 2,679 โรงเรียน เพิ่มเปน
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2,706 โรงเรียน ในป การศึ ก ษา 2540 มีจํานวนโรงเรีย นที่ เพิ่ ม ขึ้น 27 โรงเรียน คิดเป น รอยละ
1.01 ต อป จากป ก ารศึ ก ษา 2540 มี จํานวน 2,706 โรงเรีย นเพิ่ ม เป น 2,732 โรงเรีย น ในป ก าร
ศึกษา 2541 มีจํานวนโรงเรียนที่เพิ่มขึ้น 26 โรงเรียนคิดเปนรอยละ 0.96 ตอป จากปการศึกษา
2541 มีจํานวน 2,732 โรงเรียน เพิ่มเปน 2,781 โรงเรียน ในปการศึกษา 2542 มีจํานวนโรงเรียน
ที่เพิ่มขึ้น 49 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 1.79 ตอป จากปการศึกษา 2542 มีจํานวน 2,781 โรงเรียน
เพิ่มเปน 2,796 โรงเรียน ในปการศึกษา 2543 มีจํานวนโรงเรียนที่เพิ่มขึ้น 15 โรงเรียน คิดเปน
รอยละ 0.54 ตอป แนวโนมจํานวนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในชวงระหวางปการศึกษา
2539 - 2543 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 1.08 ตอป ซึ่งแสดงในกราฟ ดังนี้
อัตราการเพิ่มจํานวนโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาที่
เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ที่มา : ผูวิจัยจัดทําขึ้นเองโดยใชขอมูลจากสํานักนโยบายและแผน การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา 2539 -2543

เมื่อ ดูร ายละเอีย ดการขยายตัว ของโรงเรีย นประเภทสามัญ ศึก ษา พบวา ในระดับ
กอ นประถมศึกษาเฉลี่ยเพิ่มรอยละประมาณ 1.8 ตอป ทั้งนี้เนื่องจากรัฐมีนโยบายสนับสนุนให
เอกชนจัดการศึกษาระดับนี้ใหมากที่สุด สวนภาครัฐเนนการจัดการศึกษาในพื้นที่ชนบท สําหรับ
โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจํานวนโรงเรียนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนกัน โดย
เพิ่มเฉลี่ยประมาณรอยละ 0.3 ตอป ทั้งนี้เปนผลมาจากภาครัฐเรงขยายการจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ซึ่งเปนการศึกษาภาคบังคับ และการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพื่อใหเกิด
ความเสมอภาคและเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา
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เมื่อพิจารณาในดานจํานวนนักเรียน นักเรียนประเภทสามัญศึกษาโดยรวมในชวง ปการ
ศึกษา 2539 - 2543 ในแตละระดับ พบวาในปการศึกษา 2539 มีจํานวนนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนระดับกอ นประถมศึก ษา 524,686 คนเพิ่ม ขึ้น เปน 535,859 คนในปการศึก ษา 2540
เพิ่มขึ้นคิดเปนอัตรารอยละ 2.13 ตอป แตในระหวางปการศึกษา 2540 - 2541 มีจํานวนนักเรียน
ลดลงคือ จากจํานวน 535,859 คน ลดลงเปน 520,156 คน ลดลงคิด เปน รอ ยละ 2.93 ตอ ป
ในระหวางปการศึกษา 2541 - 2542 มีจํานวนนักเรียนลดลงคือ จากจํานวน 520,156 คนลดลง
เปน 513,700 คน ลดลงคิดเปนรอยละ 1.24 ตอป และในปการศึกษา 2543 เพิ่มขึ้นเปน 532,135
คน โดยเฉลี่ยแลวในชวงปการศึกษา 2539 - 2543 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.39 ตอป ซึ่งแสดงในกราฟ ดังนี้
จํานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับกอนประถมศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539-2543

จํานวนนักเรียน
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อยางไรก็ดี แมวาเอกชนจะสามารถขยายการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาได
มากขึ้น แตเมื่อพิจารณาในแงสัดสวนนักเรียนเปรียบเทียบกับภาครัฐ ปรากฏวาสัดสวนนักเรียน
ภาคเอกชนมีแนวโนมลดลงเนื่องมาจากในสวนของภาครัฐก็มีการเรงขยายการจัดการศึกษา
ระดับนี้ดวยเชนกัน ดังนั้น จึงทําใหสัดสวนนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาภาครัฐตอเอกชน
ในชวงปการศึกษา 2539 - 2543 ประมาณ 75 : 24
สําหรับจํานวนนักเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา พบวาในปการศึกษา 2539
มีจํานวนนักเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา 759,399 คนเพิ่มขึ้นเปน 787,039 คน
ในปก ารศึก ษา 2540 เพิ ่ม ขึ ้น คิด เปน อัต รารอ ยละ 3.64 ตอ ป หลัง จากนั ้น เพิ ่ม ขึ ้น เปน
789,353 คน ในป ก ารศึ ก ษา 2541 เพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป น อั ต ราร อ ยละ 0.29 ต อ ป จากป ก ารศึ ก ษา
2541-2542 และป ก ารศึ ก ษา 2543 เพิ่ ม เป น ลํ า ดั บ คื อ จากจํ า นวน 789,353 คน เพิ่ ม ขึ้ น เป น
796,641 คน และ817,902 คน การเพิ่มของจํานวนนักเรียนในแตละปเพิ่มคิดเปนรอยละ 0.92
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และ 2.67 ตอป ตามลําดับ โดยเฉลี่ยแลวในชวงปการศึกษา 2539 - 2543 จํานวนนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษามีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป โดยเฉลี่ยแลวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.88 ตอ
ป ซึ่งแสดงในกราฟ ดังนี้

จํานวนนักเรียน

จํานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539-2543
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ระดับมัธยมศึกษา การเขารวมรับภาระในการจัดการศึกษาของเอกชนในระดับมัธยม
ศึ ก ษาตอนต น และมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายมี ความแตกตางกั น อย างชัด เจน ดังจะเห็น ไดจ าก
จํานวนนักเรียนในแตละระดับ ดังนี้
จํา นวนนัก เรีย นในโรงเรีย นเอกชนระดับ ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนตน มีแ นวโนม ลดลง
อยางเห็นไดชัดเจน คือ จากจํานวน 157,251 คน ในปการศึกษา 2539 ลดลงเหลือ 153,852 คน
ในปการศึกษา 2540 คิดเปนรอยละ 2.16 ตอป และจากปการศึกษา 2540 ถึงปการศึกษา 2543
ลดลงเปนลําดับคือ จากจํานวน 153,852คน ลดลงเปน 148,711 คน ในปการศึกษา 2541 คิด
เปนรอยละ 3.34 ตอป มีจํานวน 144,116 คน ในปการศึกษา 2542 คิดเปนรอยละ 3.09 ตอ
ป มีจํานวน 142,597 ในปการศึกษา 2543 คิดเปนรอยละ 1.05 ตอป การลดลงของจํานวนนัก
เรียนในชวงปการศึกษา 2539 - 2543 นี้ ลดลงเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 2.41 ตอป
สัดสวนนักเรียนภาครัฐตอเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในชวงนี้ประมาณเทากับ
94:6 การลดลงของจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สวนใหญเปนการลดลงของนักเรียนในสวน
ภูมิภ าค เนื่อ งจากรัฐ มีน โยบายเนน การขยายการจัด การศึก ษาระดับ นี้ใ นพื้น ที่ดอ ยโอกาส
โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อเปนการกระจายโอกาสใหแกผูเรียนไดเขาศึกษาใน
ระดับนี้ทัดเทียมกัน รัฐจึงไดจดั ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศเปนจํานวน
มาก พรอ มทั้ง ไดมีก ารปรับ ปรุง หลัก สูต รใหเปน หลัก สูต รใหเปน หลัก สูต รแบบกวา ง โดยเพิ่ม
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เนื้อหาสาระใหมีวิชาชีพมากขึ้น ซึ่งทําใหโรงเรียนเอกชนตองลงทุนในดานตาง ๆ สูง ประชาชน
สวนใหญจึงนิย มสงบุตรหลานเขาเรีย นระดับมัธ ยมศึก ษาในโรงเรียนของรัฐ เพราะเสีย คาใช
จายต่ํากวาการเรียนในโรงเรียนเอกชน การขยายการจัดการศึกษาของรัฐ ทําใหสัดสวนนักเรียน
ภาคเอกชนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับภาครัฐ
ขณะเดียวกันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวนนักเรียนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นมากกวา
ทุก ระดับ กลาวคือ ในปการศึกษา 2539 มีจํานวนนักเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเทากับ 37,912 คน เพิ่มขึ้นเปน 39,341 คน ในปการศึกษา 2540 เพิ่มขึ้นคิดเปน
รอ ยละ 3.77 ตอป และจากปการศึกษา 2540 ถึงปการศึกษา 2543 เพิ่มขึ้นเปนลําดับคือ จาก
จํานวน 39,341 คน เพิ่มขึ้นเปน 40,688 คน ในปการศึกษา 2541 เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 3.42 ตอ
ป ในปการศึกษา 2542 มีจํานวนนักเรียนเทากับ 44,492 คน เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 9.35 ตอป
และในปการศึกษา 2543 มีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเปน 46,704 คน คิดเปนรอยละ 4.97 ตอป
จํ า นวนนัก เรี ย นในช ว งป ก ารศึ ก ษา 2539 - 2543 นี้ โดยเฉลี่ ย เพิ่ ม รอ ยละ 5.38 ต อ ป (สํ า นั ก
นโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ, 2539 - 2543 )
ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในชวงปการศึกษา 2539 - 2543 แสดงในกราฟดังนี้
จํานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนมัธยมศึกษาตอนต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแตปการศึกษา 253
จํานวนนัก เรีย น
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และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา 2539 -2543
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ปจจุบันในการมีสวนรวมรับภาระการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนเอกชนนั้น เมื่อ
เปรียบเทียบสัดสวนนักเรียนระดับและประเภทตางๆระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐปรากฏวาใน
ปก ารศึ ก ษา 2544 เอกชนมี สว นรวมในการจัดการศึ ก ษาระดั บ ก อนประถมศึ ก ษา รอ ยละ 26
ระดับประถมศึกษารอยละ 14 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 6 และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายรอยละ 2.86 สวนประเภทอาชีวศึกษา เอกชนมีสวนรวมจัด รอยละ 29 สําหรับการจัดการ
ศึกษานอกระบบโรงเรียน มีแนวโนมการขยายตัวของการจัดการศึกษาประเภทศิลปศึกษาและ
ประเภทอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นทั้งจํานวนนักเรียนและสาขาวิชาที่เปดสอน ในขณะที่การจัดการศึกษา
พิเศษและการศึกษาสงเคราะหของเอกชน แนวโนมการขยายตัวในดานจํานวนโรงเรียนและนัก
เรียนยังมีไมมากนัก (สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิ
การ, 2544 )
แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาอัตราการเพิ่มของจํานวนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
ศึกษาที่เปดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนจํานวนนักเรียนตั้งแตระดับ
อนุ บ าล ถึ งมั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย เปรีย บเที ย บกั น ปรากฏวา ในขณะที่ ป ริม าณการเพิ่ ม ของ
จํานวนโรงเรียนเอกชนเพิ่มขึ้นทุกป แตจํานวนนักเรียนในแตละระดับมีอัตราการเพิ่มและการ
ลดลงของจํานวนักเรียนในอัตราที่ไมสมดุลกับการเพิ่มของจํานวนโรงเรียนเอกชน หรือแมแต
สัดสวนของนักเรียนภาคเอกชนและภาครัฐ ซึ่งมีสัดสวนที่แตกตางกันอยางมาก
ดังนั้นการดําเนินงานจัดการศึกษาเอกชนดั งกลาวขางตน นับวายังมีปญ หา อุปสรรค
หลายประการ กลาวคือ ผลจากการลดลงของจํานวนนักเรียน ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลกระทบจาก
นโยบายการขยายการจัดการศึกษาของภาครัฐ มีผลทําใหโรงเรียนเอกชนโดยทั่วไปมีฐานะการ
เงินทรุดลง โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กมีรายไดจากคาธรรมเนียมการเรียนลดลง
และอีกสวนหนึ่งเนื่องมาจากคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนเอง ตลอดจนปญหา
อื่น ๆ ไดแก ปญหาดานการบริหารการจัดการอันเกิดจากกฎหมาย กฎ และระเบียบตาง ๆ ของ
ทางราชการทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนหลายเรื่องไมมีความคลองตัวเทาที่ควร(สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2537 ) แตปญหาที่สําคัญยิ่งก็คือ คุณภาพ มีโรงเรียนเอกชน
จํานวนหนึ่งเปนโรงเรียนชั้นดีเยี่ยมเปนที่นิยมของประชาชนเปนแบบอยางใหกับโรงเรียนของรัฐได
แตก็ยังมีโรงเรียนเอกชนเปนจํานวนที่มากกวาที่มีคุณภาพดอยเมื่อเทียบกับโรงเรียนของรัฐโดย
ทั่ว ไป(สํา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาแหง ชาติ, 2532 ) ในขณะเดีย วกัน ในสภาพที่โ รง
เรียนเอกชนถูกควบคุมดวยขอจํากัดหลายประการและสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป โรงเรียนเอก
ชนจึงตองแสวงหาทิศทางใหมเพื่อความอยูรอดเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ความสามารถในการแขง
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ขันกับโรงเรียนรัฐบาลได และการไดกําไรซึ่งความจริงที่ตองยอมรับประการหนึ่ง ก็คือ การจัด
การศึก ษาเปน ธุร กิจ อยา งหนึ่ง ทางเลือ กในปจ จุบัน คือ ไปจัด การศึก ษาที่ไ มใ ชก ารศึก ษา
ภาคบังคับ นั่นคือ ไปดําเนินการในระดับอนุบาล อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา หรือแมแตการ
หาเงิน เขาโรงเรีย นโดยวิธีก ารอื่น เปน ตน อาจกลา วไดวา การเปลี่ย นแปลงนโยบายของรัฐ
กอใหเกิดผลสองดาน คือ โรงเรียนที่มุงแสวงหากําไรหรือไมไดมาตรฐานก็อาจตองลมเลิกไป
แตโรงเรียนที่ไดมาตรฐานสูงเปนที่นิยมของผูปกครองทั่วไปจะมีขอจํากัดในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริห ารจัด การจนอาจทํา ใหม าตรฐานลดลงและผลตอ เนื่อ งก็คือ การแขง ขัน ระหวา ง
โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาล หรือแมแตการแขงขันระหวางโรงเรียนเอกชนดวยกันเองก็ตาม
ยอมสงผลทั้งทางตรงและทางออมในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งคุณภาพก็จะลดลงดวย ซึ่งหมายความ
วามาตรฐานของโรงเรียนที่ไดมาตรฐานสูงอาจลดลงเชนกัน
เนื่องจากในบรรดาโรงเรียนเอกชนโดยทั่วไปแตละโรงเรียนมีความแตกตางกันในดาน
ขนาด คุณภาพ มาตรฐาน การบริหาร การเรียนการสอน ฯลฯ และตั้งอยูกระจัดกระจายทั่วไปทั้ง
ในเขตกรุงเทพมหานครและสวนภูมิภาค จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองหาทางสงเสริมและควบคุมให
โรงเรียนเหลานี้ ไดปรับปรุงคุณภาพและมีมาตรฐาน ใหกาวหนา และอยูในระดับที่ไมแตกตางกัน
มากนัก ทั้ง นี้เพื่อเปน การรัก ษาระดับ มาตรฐานการศึก ษาของชาติใหมีม าตรฐานที่เสมอกัน
(อมรชัย ตันติเมธ และคณะ, 2521) โรงเรียนเอกชนในอนาคตจะตองหันมาใสใจกับคุณภาพการ
เรียนการสอนมากขึ้น ขณะเดียวกันจะตองสราง " จุดขาย " ที่ชัดเจน ไมวาจะเปนกีฬา ศิลปะ
เทคโนโลยี ฯลฯ เพื่อสรางภาพลักษณ และชื่อเสียงใหกับตัวเอง ( ศิริวรรณ แซอึ้ง, 2544: 23 )
ตลอดจนเปนทางเลือกที่ดีของประชาชนและเปนการกระตุนการแขงขันในการจัดการศึกษา อันจะ
นําไปสูการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมสากล สามารถแขงขันกับนานาชาติ และกาว
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได(ขนิษฐา ตรีหิรัญกุล, 2545 ) ในขณะเดียวกันการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนก็ไมควรมุงประโยชนทางการคาหรือจัดการศึกษาที่เปนไปตามความตองการ
ของผู ป กครองมากเกิน ไป เนน ดา นปริม าณมากกวา คุณ ภาพ ไมเ ปน ไปตามหลัก วิช าการ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2543 )
สํา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาเอกชนไดเ ล็ง เห็น ความสํา คัญ และตระหนัก ถึง
ปญหานี้ จึงไดกําหนดวิสัยทัศนใหม 2 ประการ คือ ประการแรกภายในป 2555 ผูสําเร็จการศึกษา
จากสถานศึกษาเอกชนจะตองเปนผูมีความสมบูรณทั้งทางรางกายจิตใจ มีสติปญญาเหมาะสม
กับ วุฒิ ภาวะ มี คุณ ธรรม วัฒ นธรรมไทย มีความรับผิ ดชอบตอสังคม มี ทั ก ษะการเรียนรู และ
สามารถปรับ ตั ว เขา กั บ ความเปลี่ ย นแปลง มี ค วามสามารถแขงขั น กั บ ประชาคมโลกได และ
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ประการที่สองสถานศึกษาเอกชนตองเปนผูนําในการจัดการศึกษาของประเทศ มีความโดดเดน
และหลากหลายทัดเทียมกับมาตรฐานสากล มีการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช
ในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน รวมทั้งมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถสูง มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ สวนพันธกิจใหมที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนตองดําเนินการใหบรรลุตาม
วิสัยทัศนดังกลาว คือ (1) จะเรงสงเสริมสถานศึกษาเอกชนทุกระดับทุกประเภทใหสามารถพัฒนา
มี คุ ณ ภาพสูค วามเป น เลิ ศ (2) จะพั ฒ นากลไกการบริ ห ารและดู แ ลการศึ ก ษาเอกชนใหมี
ประสิ ท ธิ ภาพ เปน หนวยงานที่สงเสริมการลงทุนและสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนใหมี
คุณภาพไดอยางแทจริง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2543 )
จากวิสัยทัศนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ที่วาสงเสริมใหสถานศึกษา
เอกชนตองเปนผูนําในการจัดการศึกษาของประเทศ มีความโดดเดนและหลากหลายทัดเทียมกับ
มาตรฐานสากล มีการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใชในการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเ รีย น รวมทั้ง มีบุค ลากรที่มีค วามรูค วามสามารถสูง มีจ รรยาบรรณในวิช าชีพ ตลอดจน
สถานศึกษาเอกชนทุกระดับทุกประเภทใหสามารถพัฒนามีคุณภาพสูความเปนเลิศนั้น มีความ
สอดคลองกับการสรางเอกลัก ษณของโรงเรียนใหโดดเดน อัน เปนองคประกอบหนึ่งของภาพ
ลักษณ มีผลตอการสรางความเชื่อมั่นและความรวมมือกับชุมชน ผูปกครอง ศิษ ยเกาของโรง
เรียน บุคคลอื่น และหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒ นาการศึกษาของสถานศึกษา
เนื่องจากภาพลักษณของโรงเรียน หรือ Corporate Image ซึ่งหมายความถึง ภาพลักษณของ
องคก ารรวมทั้งการใหบ ริก ารจะสงผลตอ ความเจริญ กา วหนา ของโรงเรีย น ภาพลัก ษณข อง
โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะทอนภาพของโรงเรียนซึ่งอยูในจิตใจคน ใหบุคคลเกิด
ความประทับ ใจในองคก รทั้งตัว องคก รเองและการบริการขององคก ร โดยเนน การสรางภาพ
ความดีและความมีคุณลักษณะเดนเฉพาะตัวขององคกรใหปรากฏแกสาธารณชน การสราง
ภาพลักษณเปนเรื่องที่ตองอาศัยระยะเวลา และควรทําอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดภาพลักษณใน
ทางบวก ไมควรทําเพียงแคครั้งเดียวชั่วครูชั่วยาม มิฉะนั้นจะเกิดภาพลักษณในทางลบซึ่งจะเกิด
ผลเสียแกโรงเรียนในที่สุด
ภาพลักษณเปนสิ่งที่แตละหนวยงานตองรูวาหนวยงานของตนมีภาพลักษณอยางไร โดย
ศึกษาความเห็นของคนสวนมาก ความเห็นคนสวนมากเปนเชนไร ภาพลักษณของหนวยงานก็จะ
เปนเชนนั้น ถาผลออกมาไมดีหรือปานกลาง ก็จะตองเรงรีบสรางภาพลักษณใหดีขึ้น มิฉะนั้นหาก
ภาพลักษณตกต่ําลงจะพาใหการดําเนินงานของสถาบันนั้นลมเหลวได (วิจิตร อาวะกุล 2534 :
150 )
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ภาพลักษณจึงเปนสิ่งที่โรงเรียนสามารถสรางขึ้นได โดยใชวิธีการที่เหมาะสมอันจะนํา
ไปสูการพัฒนาองคกรวิธีหนึ่ง ดังนั้น ผูวิจัยมีความสนใจที่จะไดศึกษาวิจัยเรื่องภาพลักษณของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี ตามการรับรูของผูปกครอง เพื่อที่จะไดเปนขอมูลเบื้องตนในการ
วางแผนพัฒ นาโรงเรียนใหไดรับความเชื่อถือ การยอมรับ ศรัทธาจากผูปกครอง ชุมชน สังคม
ตลอดจนเปนแนวทางในการสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับโรงเรียนเอกชนตอไป
วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษาภาพลักษณของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี ตามการรับรูของผูปกครอง
ขอบเขตการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะผูปกครองโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดชลบุรี
2. การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาภาพลักษณ ของโรงเรียนเอกชน โดยประยุกตใชกรอบแนวคิด
ภาพลักษณองคการ ของ Shirley Harrison (1995: 71-75) ซึ่งแสดงองคประกอบภาพลักษณ
องคการ (The Corporate Image Jigsaw)ในสวนที่มีผลตอภาพลักษณโรงเรียนมี 4 องคประกอบ
แสดงในรูปที่ 1 ดังนี้

รูปที่ 1 รูปแบบหรือแบบแผนของภาพลักษณองคการ (The Corporate Image Jigsaw)
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1.บุคลิกภาพขององคการ (Personality)หมายถึง บุคลิกภาพหรือผลรวมของ
คุณ สมบัติห รือลักษณะในเรื่องตาง ๆ โดยการรับรูของบุคคลภายนอกองคการ ซึ่งบงบอกวา
องคการเปนแบบใด มีคุณสมบัติหรือลักษณะอยางไร
2. ชื่อเสียงขององคการ (Reputation) หมายถึง ชื่อเสียงหรือกิตติศัพทขององค
การที่ประชาชนหรือบุคคลมีความเชื่อถือ ใหความไววางใจ มั่นใจในเรื่องของคุณภาพ มาตรฐาน
ของผลผลิตและการบริการ
3. เอกลักษณขององคการ ( Corporate Identity ) หมายถึง ความโดดเดนที่แสดง
อยางเดนชัดขององคการ เอกลักษณองคการจะสะทอนบุคลิกภาพและแสดงโครงรางขององคการ
ไดอยางชัดเจนและเปน เครื่องบงชี้ทางกายภาพขององคการ
4. คุณคาหรือ จรรยาบรรณขององคการ (Values /ethics)หมายถึง ความดีหรือ
จรรยาบรรณขององคการ ซึ่งไดรับการยอมรับ ประเมินคุณคาและ ยกยองจากบุคคลภายนอก
สงผลใหองคการมีชื่อเสียง
คํานิยามที่ใชในการวิจัย
ภาพลักษณโรงเรียนเอกชน หมายถึง ภาพของโรงเรียนเอกชนซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของ
ผู ป กครองตามความรูส ึก นึก คิด ที ่ม ีต อ โรงเรีย นและประทับ ตรึง ตราเปน ความนา เชื ่อ ถือ
ศรัทธา ยอมรับ ตอโรงเรียนเอกชน ประกอบดวยองคประกอบที่สัมพันธกัน 4 องคประกอบ คือ
บุคลิกภาพของโรงเรียน ชื่อเสียงของโรงเรียน เอกลักษณของโรงเรียน และคุณคาหรือจรรยาบรรณ
ของโรงเรียน
บุคลิกภาพของโรงเรียน หมายถึง บุคลิกภาพหรือผลรวมของคุณสมบัติหรือลักษณะใน
ดานตาง ๆ คือ ดานตัวสถาบัน สภาพแวดลอมในโรงเรียน หลักสูตร ผูบริหาร บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนและนักเรียน โดยการรับรูของบุคคลภายนอกโรงเรียน ซึ่งบงบอกวาโรงเรียนเปน
แบบใด มีคุณสมบัติหรือลักษณะอยางไร
ชื่อเสียงของโรงเรียน หมายถึง ชื่อเสียงหรือกิตติศัพทของโรงเรียนในดานตาง ๆ คือ ดาน
ตัวสถาบัน นักเรียน ศิษยเกา และบุคลากรครู ที่ประชาชนหรือบุคคลมีความเชื่อถือ ใหความ
ไววางใจ มั่นใจในเรื่องของคุณภาพ มาตรฐานของผลผลิตและการบริการของโรงเรียน
เอกลักษณของโรงเรียน หมายถึง ความโดดเดนที่แสดงอยางเดนชัดของโรงเรียนในดาน
ตาง ๆ คือ ดานตัวสถาบัน เครื่องแบบ และการเรียนการสอนซึ่งจะสะทอนบุคลิกภาพและแสดง
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โครงรางของโรงเรียนไดอยางชัดเจนและเปนเครื่องบงชี้ทางกายภาพ ซึ่งบงบอกวาโรงเรียนมี
คุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษ( Feature)ที่เพิ่มเติมขึ้นจากคุณสมบัติปกติ เพื่อความสวยงามหรือ
เพิ่มขีดความสามารถใหมากกวาที่กําหนดไว หรือความมีคุณลักษณะพิเศษที่ไมเหมือนใคร ความ
โดดเดนเป นสิ่งที่ปรากฏอยางชัดเจน ไมวาจะเปนชื่อ สัญ ลักษณ หรือ เครื่อ งหมาย ตรา สี
และ พิธีการซึ่งโรงเรียนใชทําใหโรงเรียนนั้นโดดเดน ซึ่งจะประทับ ติดตรึงเปนสวนประกอบของ
โรงเรียน
คุณคาหรือ จรรยาบรรณของโรงเรียน(Values /ethics)หมายถึงความดีหรือจรรยาบรรณ
ของโรงเรียนในดานตาง ๆ คือ ดานการดําเนินงาน การบริการ ผูบริหาร และบุคลากรครูซึ่งไดรับ
การยอมรับ ประเมิน คุณคาและยกยองจากบุคคลภายนอกวาดี มีมาตรฐาน ทําใหโรงเรียนมี
ชื่อเสียง ประกอบดวยวัฒนธรรมของโรงเรียนซึ่งเปนการประพฤติป ฏิบัติข องบุค คลในโรงเรีย น
อัน มีผ ลกระทบกับบุคคลที่ปฏิบัติงานในโรงเรีย น และสงผลใหโรงเรีย นเปน ที่ย อมรับของผู
บริโภค
โรงเรียนเอกชน หมายถึง โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ที่ตั้งอยูในจังหวัดชลบุรี ในปการศึกษา 2546
ร.ร.ประถมศึกษาเอกชน หมายถึง โรงเรียนที่เปดสอนในระดับประถมศึกษา สังกัด สํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ที่ตั้งอยูในจังหวัดชลบุรี ในปการศึกษา 2546
ร.ร.มัธยมศึกษาเอกชน หมายถึง โรงเรียนที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษา สังกัด สํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ที่ตั้งอยูในจังหวัดชลบุรี ในปการศึกษา 2546
การรับรู หมายถึง กระบวนการในการตีความ เขาใจความหมาย โดยอาศัยความรูและ
ประสบการณเดิม ตลอดจนทัศนคติ คานิยม และสิ่งแวดลอม โดยมีการเลือกที่จะรับรู อันเกิดจาก
การใสใจหรือสนใจตอสิ่งนั้น
ผูปกครอง หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ใหการดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชิดที่บาน อาจเปน
บิดา มารดา หรือญาติพี่นองของนักเรียนที่เขารับการศึกษาในโรงเรียนเอกชน จังหวัดชลบุรี ใน
ปการศึกษา 2546
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อเปนแนวทางในการสรางภาพลักษณที่ดีแกสถานศึกษา
2. เพื่อนํามาเปนขอมูลเบื้องตนในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนใหไดรับความเชื่อถือ
การยอมรับ ศรัทธาจากผูปกครอง ชุมชน และสังคมทั่วไป
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรีซึ่งมีจํานวนโรงเรียน
ทั้งหมด 69 โรงเรียน มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 63,608 คน โดยกําหนดใหนักเรียน 1 คน ตอ
ผูปกครอง 1 คน รวม เปนประชากรจํานวน 63,608 คน กําหนดกลุมตัวอยางของผูปกครอง
โดยใชต ารางเลขสุม ของ Yamane ( อา งถึง ใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2537 : 134) ที่ข นาด
ประชากร63,608 คน ได ก ลุ ม ตัว อยา งที่ใ ช ใ นการวิจัย 398 คน นํา จํา นวนผูป กครองนัก
เรียนแตละโรงเรียนที่มีอยูมาเทียบคํานวณหาสัดสวนที่จะใชเปนรายโรงเรียนโดยใชจํานวนกลุม
ตัวอยาง คือ 398 คน เปนตัวตั้งในการเทียบสัดสวนรอยละเปนรายโรงเรียน แลวจึงนํามาแบงเปน
โรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยม แลวหากลุมตัวอยางโดยวิธีสุมอยางงาย( Simple Random
Sampling)
รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 398 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยนี้ใชเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามกรอบแนวคิด
ในการวิจัย เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามซึ่งสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ
ระดับการศึกษา มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ ( Check List )
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นตามการรับรูของผูปกครองเกี่ยวกับภาพลักษณ
ของโรงเรียนเอกชน ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบมาตราสวนประเมินคา ( Rating Scale )
เมื่อสรางเสร็จแลวนําเครื่องมือไปใหอาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิตรวจ
แกไขและใหคําแนะนําในดานความตรงของเนื้อหาและการใชสํานวนภาษาที่เหมาะสมแลวนํามา
แกไข เพื่อเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลตอไป
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ใชวิธีสงแบบสอบถามไปยังโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรีดวยตนเองทุกโรงเรียน
ที่เปนประชากรและขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมู ลโดยการแจกแจงความถี่
และหาคารอยละ และนําเสนอการวิเคราะหขอมูล ทําในรูปตารางประกอบความเรียง
4.2 ขอมู ล แสดงความคิด เห็ น เกี่ยวกับ ภาพลัก ษณ ข องโรงเรีย นเอกชนในจังหวั ด
ชลบุรีตามการรับรูของผูปกครอง วิเคราะหขอมูลโดยวิธีหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
และ นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดวยตารางประกอบความเรียง
ลําดับขั้นในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดลําดับขั้นตอนในการนําเสนอ โดยแบงเปน 5 บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนําประกอบดวยความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของ
การวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามที่ใชในการวิจัย ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
วิธีการดําเนินงานวิจัยและลําดับขั้นในการวิจัย
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก ความหมายของภาพลักษณ ประเภท
ของภาพลักษณ ลักษณะของภาพลักษณ การเกิดภาพลักษณ ความสําคัญของภาพลักษณ
องคประกอบของภาพลักษณ แนวคิดภาพลักษณองคการ กรอบแนวคิดภาพลักษณองคการ
แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพองคการ แนวคิดการสรางภาพลัก ษณและเอกลักษณ การสราง
เอกลักษณ องคประกอบที่สื่อถึงเอกลักษณองคการ ลักษณะของเอกลักษณองคการ การสราง
เอกลักษณองคการ แนวคิดในการสรางภาพลักษณ กลยุทธและหลักในการสรางภาพลักษณให
ประสบความสําเร็จ ปจจัยสําคัญที่มีผลตอภาพลักษณขององคการ แนวคิดการรับรู ประเภทของ
การับรู องคประกอบของการรับรู แนวคิดภาพลักษณโรงเรียน ปจจัยในการสรางภาพลักษณของ
โรงเรียน ขั้นตอนการสรางภาพลักษณของโรงเรียน
บทที่ 3 วิธีการดําเนินการวิจัยประกอบดวย วัตถุประสงคของการวิจัย กลุมประชากร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายและขอเสนอแนะ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพลักษณของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี
ตามการรับรูของผูปกครอง ดังนั้น ผูวิจัยจึงศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามหัวขอ ดัง
ตอไปนี้
แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ
แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณขององคการ
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู
แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณของโรงเรียน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ
ความหมายภาพลักษณ
ภาพลักษณ เปนคําภาษาไทยที่ตรงกับภาษาอังกฤษวา " Image " ตามพจนานุกรมจะ
หมายถึ ง ภาพที่ เห็ น ในกระจกเงา ภาพที่ ผ า นจากกล อ งส อ ง หรือ ภาพที่ อ ยู ในความนึ ก คิ ด
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไดกําหนดใหใชคําวา " ภาพลักษณ " หรือ จินตภาพแทน
ส ว นคํ า ว า " ภาพพจน " เป น คํ า ในภาษาไทยที่ ต รงกั บ ภาษาอั งกฤษว า " Figure of
Speech " ซึ่งหมายถึง การพูดที่เปนสํานวนโวหารทําใหนึกเห็นเปนภาพ ( พจนานุกรมฉบับราช
บัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, 2530 : 616 )
คําวา ภาพลักษณ มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษ คือ " Image " นั้น ความ
เขา ใจโดยทั่ว ไปของคน " ภาพพจน " กับ " ภาพลัก ษณ " ไดถูก นํา มาใชในความหมาย
เดีย วกัน กั บคํ าภาษาอังกฤษวา " Image " คํ าวาภาพพจนเคยเป น ที่นิย มแพรหลาย สวนราช
บัณ ฑิตยสถานไดบัญ ญัติใหใชคําวา จิน ตภาพ แตไมใครมีผูนิยมใช ดังนั้น พลตรีพระเจา
วรวงศเธอกรมหมื่น นราธิป ประพัน ธพ งศ ซึ่งเปน ที่ป รึก ษาคณะกรรมการราชบัณ ฑิต ยสถาน
เสนอวา ควรจะใชคําวา ภาพลั ก ษณ จะตรงกับความหมายของศั พ ท ภาษาอังกฤษมากกวา
สําหรับงานวิจัยนี้ใช " ภาพลักษณ " ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกําหนดไว
สําหรับความหมายของคําวา " ภาพลักษณ " ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความ
หมายไวดังนี้
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Lesley (อางถึงในวิรัช ลภิรัตนกุล, 2540 : 76 )ไดใหความเห็นเกี่ยวกับคําวา " ภาพลักษณ
" ดั งนี้ ภาพลั ก ษณ (Image)หมายถึ ง ความประทั บ ใจของบุ คคลใดบุ ค คลหนึ่ งที่ มี ต อองค การ
สถาบัน บุคคล กลุมบุคคล ซึ่งความประทับใจดังกลาวมีรากฐานมาจากผลกระทบระหวาง
บุคคลกับสิ่งนั้น ๆ
Robinson และ Barlow ( Public Relations Journal ฉบั บ September,1959 อ างถึ ง
ในวิรัช ลภิรัตนกุล, 2540 : 77) ไดอธิบายความหมายวา ภาพลักษณ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นใน
จิตใจ ซึ่งบุคคลมีความรูสึกนึกคิดตอองคการ สถาบัน ภาพในใจดังกลาวของบุคคลนั้น อาจจะ
ได ม าทั้ ง ประสบการณ โ ดยตรง (Direct Experience)และประสบการณ ท างอ อ ม(Indirect
Experience)ของตัวเขาเอง เชน ไดประสบมาดวยตนเอง หรือไดยินไดฟงมาจากคําบอกเลาของ
ผูอื่น หรือ จากกิตติศัพทเลาลือตาง ๆ นานา เปนตน
Anderson and Rubin ( 1986 : 53 -54 อางถึงใน พรทิ พ ย วรกิจ โภคาทร, 2537) ได
กลาววา ภาพลั ก ษณ เป น การรับ รูของผูบริโภคเกี่ยวกับ องคก ารทั้ งหมด โดยองค การก็ เปรีย บ
เสมื อ นคนซึ่ ง ย อ มมี บุ ค ลิ ก ภาพและภาพลั ก ษณ ที่ ต า งกั น ( Image represents consumer
perceptions about a firm as a whole…….Firm, like people, have distinctive personalities
and image… )
Boorstin(1973 : อางถึงในวิลาวัณย หงษสุวรรณ, 2543) ไดก ลา ววา ภาพลักษณ เปน
สิ่งที่ถูกสรางขึ้นมาโดยมีการวางแผนการ เปนความประทับใจ เปนความนาเชื่อถือ เปนความจริง
ที่เห็นไดชัดเจน และคงทน เขาใจไดงาย ๆ แตขณะเดียวกันก็จะมีคุณสมบัติคลุมเครือ ไมกระจาง
ชัด
มานิต รัตนสุวรรณ (2527 : 20 ) ไดกลาวไววา ภาพลักษณ เปนความประทับใจในสิ่งที่
เรารูสึกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ คนใดคนหนึ่งหรือองคการใดองคการหนึ่ง จะเรียกวาชื่อเสียงก็ได
วิจิตร อาวะกุล (2534 : 149 ) ไดใหความหมาย ภาพลักษณไววา เปนภาพของสถาบัน
หนวยงาน บริษัทหางราน หรือ บุคคลที่เกิดความรูสึกในจิตใจของคนเราวาดี ไมดี ชอบ ไมชอบ
เชื่อถือ ไมเชื่อถือ เห็นดวย ไมเห็นดวย ฯลฯ หรือ เฉย ๆ อยูตรงกลางไมดี ไมเลว ถาความเห็นชอบ
ของคนสวนมากเปนเชนไร ภาพลักษณของหนวยงานก็จะเปนเชนนั้น ถาผลออกมาไมดี หรือ
ปานกลางก็จะตองรีบเรงสรางภาพลักษณใหดีขึ้น มิฉะนั้นหากภาพลักษณตกต่ําลง จะพาใหการ
ดําเนินงานของสถาบันนั้นลมเหลวได
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ประจวบ อินออด (2532 : 96 ) ไดใหความหมายของ ภาพลักษณ ดังนี้
1. พลังแฝงที่นําไปสูพฤติกรรม
2. เจตคติของบุคคล กลุมบุคคล ที่มีตอสถาบันหรือเปาหมาย ซึ่งอาจจะเปนกรณี
บุคคลหรือสถาบันใด ๆ ก็ได
3. ความคาดหมายของบุคคลตอบุคคล กรณีหรือสถาบันที่มีตอกรณีใดกรณีหนึ่ง
ซึ่งจะตองสอดคลองกับความเชื่อ ความรูสึกของคนที่มีอยู
4. สิ่งที่สะทอนความรูสึกนึกคิดของคนที่มีตอกรณีหรือบุคคล หรือ สถาบัน
5. คุณคาเพิ่ม หรือ ความนิยมที่มีตอสถาบัน บุคคล หรือ กรณีเรื่องราวใด ๆ
( Psychological Value Added)
วิรัช ลภิรัตนกุล( 2535 : 77) ไดสรุปความหมายของคําวา ภาพลักษณ ไววา หมายถึง
ภาพที่เกิดขึ้นในใจ ( Mental picture) ของคนเรา อาจเปนภาพที่มีตอสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไมมีชีวิต
ก็ได เชน ภาพที่มีตอบุคคล ( Person ) องคการ (Organization) สถาบัน ( Institution) ฯลฯ และ
ภาพดังกลาวนี้อาจเปนภาพที่สิ่งเหลานั้น กลาวคือ บุคคล องคการ สถาบัน ฯลฯ หรือ สิ่งใด
สิ่งหนึ่งสรางใหเกิดขึ้นแกจิตใจเรา หรืออาจเปนภาพที่เรานึกสรางเองได
จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดวา ภาพลักษณหมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจ
ของบุคคล ซึ่งมีความรูสึกนึกคิดตอองคการ สถาบัน บุคคล กลุมบุคคล หรือมีความประทับใจ
โดยอยูบนพื้นฐานของประสบการณของแตละบุคคล
ประเภทของภาพลักษณ
วิรัช ลภิรัตนกุล ( 2535 : 81 - 82 ) ไดจําแนกภาพลักษณออกเปนประเภทสําคัญ ๆ ไว
4 ประเภท ดังนี้ คือ
1. ภาพลักษณของบริษัท ( Corporate Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชน
ที่มีตอบริษัทหรือหนวยงานธุรกิจแหงใดแหงหนึ่ง ภาพลักษณดังกลาวนี้ จะหมายรวมไปถึงดาน
การบริหารหรือการจัดการ ( Management ) ของบริษัทแหงนั้นดวยและหมายรวมไปถึงสินคา
ผลิตภัณ ฑ ( Product) และบริการ(Service)ที่บริษัทนั้นจําหนาย ฉะนั้นคําวา ภาพลักษณ ของ
บริษัท ( Corporate Image) จึงมีความหมายคอนขางกวาง และยังหมายรวมถึงตัวหนวยงาน
ธุรกิจ ฝายจัดการและสินคาหรือบริการของบริษัทแหงนั้นดวย
2. ภาพลักษณ ของสถาบันหรือองคกร( Institution Image) คือภาพที่ เกิดขึ้นในใจของ
ประชาชนที่มีตอสถาบันหรือองคกร ซึ่งโดยมากมักจะเนนไปทางดานสถาบัน หรือองคกรเพียง

18

อยางเดียว ไมรวมถึงสินคาหรือบริการที่จําหนาย จึงมีความหมายที่แคบลงมาจากภาพลักษณ
ของบริษัท ( Corporate Image)
3. ภาพลักษณของสินคาหรือบริการ ( Product / Service Image ) คือ ภาพที่เกิดขึ้นใน
ใจของประชาชนที่มีตอสินคาหรือบริการของบริษัทเพียงอยางเดียว ไมรวมถึงตัวองคกรหรือบริษัท
4. ภาพลักษณที่มีตอสินคาตราใดตราหนึ่ง ( Brand Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของ
ประชาชนที่มีตอสินคายี่หอใดยี่หอหนึ่ง หรือ ตรา ( Brand )ใดตราหนึ่ง หรือเครื่องหมายการคา
(Trademark) ใดเครื่องหมายการคาการคาหนึ่ง สวนมากมักจะใชในดานการโฆษณา ( Advertising)
และการสงเสริมการจําหนาย ( Sale Promotion)
Jefkins ( 1993 :21-22) ไดแบง ภาพลักษณ ออกเปน 7 ประเภท คือ
1. ภาพลั ก ษณ ก ระจกเงา ( Mirror Image ) คื อ ภาพที่ เห็ น ในกระจกเงาหรื อ ภาพที่
สะทอนความจริง และเปนภาพที่ฝายบริหารเชื่อเอาเองวาเปนที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป ซึ่ง
โดยแทจริงแลวอาจเปนการปกใจเชื่อที่ผิดก็ได หรือ เปนขอผิดพลาดของฝายประชาสัมพันธที่ไม
รายงานสภาพของภาพลักษณที่แทจริงใหฝายบริหารทราบ หรือเปนขอผิดพลาดของฝายบริหาร
เองที่ฝายประชาสัมพันธรายงานใหทราบแลวแตฝายบริหารไมสนใจและไมเชื่อถือ
2. ภาพลักษณปจจุบัน ( Current Image ) คือ ภาพที่บุคคลในองคกรมีตอองคการที่เปน
ไปในทางเดียวกันเปนสวนใหญ มีความเห็นตรงกันเปนเอกฉันท เปนทัศนคติที่เหมือน ๆ กัน
ของคนสวนใหญที่มีตอหนวยงาน ภาพลักษณปจจุบัน เปนภาพลักษณที่สําคัญมากที่เราจําเปน
ตองทราบเพราะเปนภาพที่สะทอนจุดยืนขององคการในขณะนั้น
3. ภาพลักษณซอน ( Multiple Image)คือ ภาพลักษณขององคกรในสายตาคนทั่ว ๆ ซึ่ง
จะแตกตางกันออกไป หรืออาจเปนภาพลักษณที่ตัวแทนขององคการหรือสถาบันทําใหเกิดขึ้น
เชน พนักงานของของบริษัทแตละแหงทําใหภาพลักษณของบริษัทแตกตางกันออกไป อาจมีทั้ง
ภาพลักษณที่ดีและไมดีตอองคการแหงเดียวกันนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการปฏิบัติงานของพนักงานขาย
แตละคน เปนตน
4. ภาพลักษณที่พึงปรารถนา ( Wish Image) คือ ภาพขององคกรใหม ๆ ที่สรางขึ้นเพื่อ
ประชาสัมพันธคุณสมบัติและวัตถุประสงคขององคกร หรือเปนภาพลักษณที่ฝายบริหารตองการ
ใหเกิดขึ้นกับองคการ สินคา หรือบริการของหนวยงาน
5. ภาพลักษณองคการ( Corporate Image)คือ ภาพลักษณของหนวยงานโดยสวนรวม
เปนภาพลักษณของสถาบันหรือภาพของหนวยงานที่สะทอนความเปนจริง และเปนภาพที่บุคคล
ในองคกรมีความเห็นตรงกันเปนเอกฉันท หรือมีความตกลงรวมกัน ซึ่งสรางใหเกิดขึ้นในจิตใจของ
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บุคคล ไมวาจะเปนสัญลักษณของหนวยงาน บริษัท แบบฟอรมหรือยูนิฟอรมของพนักงาน
การบริการ การขนสง เปนตน
6. ภาพลักษณของสินคา ( The product Image ) คือ ภาพที่สรางใหเกิดขึ้นในใจของ
ประชาชนที่มีตอสินคายี่หอใดยี่หอหนึ่ง หรือ ตรา ( Brand )ใดตราหนึ่ง หรือเครื่องหมายการคา
โดยการโฆษณาที่เนนลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ
7. ภาพลักษณสูงสุดที่ทําได ( The optimum Image) คือ ภาพที่ดีที่สุดที่ไดผลที่เปนที่
นาพอใจที่สุด และตั้งอยูบนมาตรฐานของความเขาใจในสิ่งที่ถูกตอง เทาที่จะเปนไปได ตามความ
เหมาะสม
รัตนาวดี ศิริทองถาวร( 2546 : 153-154 ) ไดนําแนวคิดการแบงประเภทของภาพลักษณ
ที่ Fank Jefkinsและ วิรัช ลภิรัตนกุล มาผสมผสานกันและสามารถครอบคลุมประเภทของ
ภาพลักษณที่วงการธุรกิจทั้งดานการตลาด การโฆษณา และการประชาสัมพันธไดนําไปใชใน
การดําเนินการเพื่อสรางภาพลักษณขององคการธุรกิจ ดังนี้
1. ภาพลักษณซอน ( Multiple Image )
เปน ภาพลัก ษณข ององคก ารหรือ หนว ยงานในสายตาของคนทั่ว ๆ ไป ซึ่งจะมีค วาม
แตกตางกันออกไป อันเนื่องมาจากคนในสังคมนั้นมาจากแหลงตาง ๆ กัน มีความรู ความเชื่อ
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม มีระดับการศึกษาและอื่น ๆ ที่ตางกัน โดยเฉพาะมีความรูและ
ประสบการณตอองคการตา งกัน ดังนั้น เปน ไปไมไดที่สมาชิก ในสังคมจะมีภาพลัก ษณข อง
องคการหนึ่งเหมือนกัน นอกจากนั้นในตัวบุคคลหนึ่งอาจมีภาพลักษณตอองคการเชิงบวกตอ
เรื่องหนึ่ง และมีภาพเชิงลบในอีกเรื่องหนึ่งก็ไดเชนกัน
2. ภาพลักษณปจจุบัน ( Current Image )
เปนภาพลักษณตามความเปนจริงในปจจุบัน ซึ่งอาจเปนภาพลักษณเชิงบวกหรือเชิงลบ
ก็ได จะเปนภาพลักษณที่เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติ หรือโดยเจตนาก็ตาม นับวาเปนภาพลักษณ
ที่สําคัญที่องคการจะตองคนหาเพื่อทราบใหได และเมื่อพบภาพลักษณที่ไมดีหรือภาพลักษณที่
ผิดเพี้ยนจากสิ่งที่องคการตองการ จะไดปรับเปลี่ยนใหดีขึ้นภาพลักษณประเภทนี้เปนสิ่งที่สะทอน
ถึงจุดยืนขององคการในสายตาของประชาชนในขณะนั้นไดเปนอยางดี
3. ภาพลักษณกระจกเงา ( Mirror Image )
เปนภาพลักษณที่ฝายบริหารเชื่อเอาเองหรือมองเห็นวาองคการเปนที่ยอมรับของประชาชน
ทั่วไปซึ่งเปรียบเสมือนการสองกระจกจะเห็นภาพของตัวเองในภาพนั้นเขาอาจจะมองวาสวย
สงางาม หรือดี หรือตรงกับลักษณะใดก็ไดตามความนึกคิดของเรา ซึ่งก็เชนเดียวกับที่ผูบริหาร
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มององคการดังกลาวขางตน โดยผูบริหารอาจมองวาองคการไดทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ดีมากแลว
ดังนั้น ภาพลักษณขององคการจึงนาจะเปนภาพที่ดี ซึ่งโดยแทจริงแลวอาจเปนการปกใจเชื่อที่ผิด
ก็ได ทั้งนี้ประชาชนเปาหมายอาจมองอะไรที่ตางจากผูบริหารก็ได
4. ภาพลักษณที่พึงปรารถนา ( Wish Image )
เปนภาพลักษณที่ผูบริหารหรือพนักงานมีความตองการจะใหเกิดขึ้นกับองคการ สินคา
หรือบริการขององคการ เชน เปนองคการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม เปนสินคาที่มีคุณภาพ
ผลิตดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปนองคการที่ใหคาตอบแทนที่ยุติธรรมแกพนักงาน ฯลฯ ดังนั้น
องคการจึงพยายามทําทุกอยางเพื่อใหเกิดภาพลักษณที่พึงปรารถนานี้ขึ้นซึ่งถือวาเปนการกําหนด
เปาหมายที่องคการตองการสรางภาพลักษณอยางชัดเจน
5. ภาพลักษณสูงสุดที่ทําได ( The optimum Image )
เปนภาพลักษณที่เกิดขึ้นจากการตระหนักในความจริง และการมีความเขาใจ การรับรู
( Perception ) ของผูรับขาวสาร อุปสรรคของการใชสื่อในการเผยแพรขาวสาร และสภาพแวด
ลอมที่ยากจะควบคุมและอื่นๆจะเปนอุปสรรคตอการสรางภาพลักษณที่พึงปรารถนาได ดังนั้น
ภาพลักษณชนิดนี้จึงเปนภาพลักษณที่ผูเกี่ยวของรูจักประมาณตนและตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจน
ไมไดทําใหการกําหนดภาพลักษณที่พึงปรารถนามีความสูงสงจนเกินความจริง
6. ภาพลักษณที่ถูกตองและไมถูกตอง ( Correct and Incorrect Image )
เปนภาพลักษณอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นไมตรงกับความเปนจริง เพราะเหตุการณที่
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เชน ขาวลือ หรือ อุบัติเหตุ หรือเกิดจากกระบวนการสื่อสาร หรือ การรับรู
ของผูรับสาร และเมื่อเกิดภาพลักษณที่ไมถูกตองแลวก็จําเปนตองมีการแกไขภาพลักษณใหถูก
ตองตอไป ภาพลักษณที่ถูกตองนี้คลายกับภาพลักษณปจจุบันแตแตกตางที่ภาพลักษณที่ถูก
ตองไดมีการปรับเปลี่ยนจากภาพลักษณที่ไมถูกตองมากอนระยะหนึ่งแลว
7. ภาพลักษณองคการ ( Corporate Image )
เปนภาพลักษณขององคการใดองคการหนึ่ง โดยเนนภาพรวมทั้งหมดขององคการนับ
ตั้งแตระบบการบริหารองคการ สินคาหรือบริการ ตราของสินคาหรือบริการ ความมั่นคง การมี
บุคลากรที่มีคุณภาพ มีการผลิตที่ทันสมัย มีความรับผิดชอบตอสังคม ฯลฯ ขององคการ มักจะ
เปนภาพที่ประชาชนมีตอองคการธุรกิจแหงใดแหงหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
8. ภาพลักษณของสถาบัน ( Institution Image)
เปนภาพลักษณที่มีลักษณะคลายกับภาพลักษณองคการ แตจะมุงมองเฉพาะตัวองคการ
หรือ ตัวสถาบันเพียงอยางเดียว ไมรวมถึงสินคาหรือบริการที่จําหนาย เชน เปนสถาบันที่มีความ
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รับผิดชอบตอสังคม มีความมั่นคงเจริญกาวหนา แตทั้งนี้จะไมมุงมองในเชิงธุรกิจการคาหรือ
การตลาด จะเนนบทบาทหรือพฤติกรรมของสถาบันเพียงอยางเดียว
9. ภาพลักษณของสินคา หรือบริการ ( Product / Service Image )
เปนภาพลักษณของสินคา หรือบริการขององคการที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนไมรวมถึง
บทบาทหรือพฤติกรรมขององคการ เปนภาพลักษณที่เกิดจากการปรุงแตงใหเปนที่ยอมรับของ
ผูบริโภค นอกจากนี้ภาพลักษณของสินคาหรือบริการจะมีความเกี่ยวของกับภาพลักษณของ
องคการเปนอยางมาก
10.ภาพลักษณตราสินคา ( Brand Image)
เปนภาพลักษณที่มีลักษณะคลายกับภาพลักษณสินคาหรือบริการ แตกรณีนี้เปนตราสิน
คา(Brand) หรือ เครื่องหมายการคา ( Trade Mark) หรือ สัญลักษณ ( Logo) เชน สัญลักษณ
ดอกบัว ภูเขา หรือเปนตัวอักษร เชน AIS เปนตน
จากประเภทของภาพลักษณดังกลาวขางตน ดังนั้น อาจสรุปประเภทของภาพลักษณได
เปน 10 ประเภท คือ
1. ภาพลักษณซอน ( Multiple Image ) เปนภาพลักษณขององคการหรือหนวยงานใน
สายตาของคนทั่ว ๆ ไป ซึ่งมีความแตกตางกันทั้งทางดานสังคม ความรู ความเชื่อ ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม มีระดับการศึกษารวมทั้งมีความรูและประสบการณตอองคการตางกัน
2.ภาพลักษณปจจุบัน ( Current Image )เปนภาพลักษณในปจจุบัน ตามความเปนจริง
ซึ่งเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติ หรือโดยเจตนาก็ตาม อาจเปนภาพลักษณเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได
3.ภาพลักษณกระจกเงา ( Mirror Image ) เปนภาพลักษณที่เปรียบเสมือนการสอง
กระจกสะทอนใหเห็นภาพของตัวเอง โดยที่เชื่อเอาเองหรือมองเห็นวาองคการเปนที่ยอมรับของ
ประชาชนทั่วไป
4. ภาพลักษณที่พึงปรารถนา ( Wish Image ) เปนภาพลักษณที่ผูบริหารหรือบุคลากร
ในองคการมีความตองการจะใหเกิดขึ้นกับองคการ สินคาหรือบริการขององคการ
5. ภาพลักษณสูงสุดที่ทําได ( The optimum Image ) เปนภาพลักษณที่เกิดขึ้นจากการ
ตระหนักในความจริง และการมีความเขาใจ การรับรู ( Perception ) ของผูรับขาวสาร
6. ภาพลักษณที่ถูกตองและไมถูกตอง ( Correct and Incorrect Image)เปนภาพลักษณ
อีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเปนตัวกําหนด อาจจะตรงกับ
ความเปนจริงหรือไมตรงกับความเปนจริงก็ได
7. ภาพลักษณองคการ ( Corporate Image )เปนภาพลักษณที่เนนภาพรวมทั้งหมดของ
องคก ารนับ ตั้งแตระบบการบริห ารองคก าร สิน คา หรือบริก าร ตราของสิน คา ขององคการใด
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องคการหนึ่ง โดยมีการบริการ ความมั่นคง การมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีการผลิตที่ทันสมัย
มีความรับผิดชอบตอสังคม ฯลฯ ขององคการ
8. ภาพลักษณ ของสถาบัน ( Institution Image) เปนภาพลักษณ ที่จะมุงมองเฉพาะตัว
องคการหรือ ตัวสถาบันเพียงอยางเดียว ไมรวมถึงสินคาหรือบริการที่จําหนาย
9. ภาพลักษณ ของสินคา หรือบริการ ( Product / Service Image ) เปนภาพลักษณ ที่
เกิดจากการปรุงแตงใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภค เปนภาพลักษณของสินคา หรือบริการขององคการ
ที่เกิดขึ้นในใจของประชาชน ไมรวมถึงบทบาทหรือพฤติกรรมขององคการ
10.ภาพลักษณตราสินคา ( Brand Image) เปนภาพลักษณที่แสดงตราสินคา(Brand)
หรือ เครื่องหมายการคา ( Trade Mark) หรือ สัญลักษณ ( Logo)
ลักษณะของภาพลักษณ
รัตนาวดี ศิริทองถาวร( 2546 : 155-156 )ไดกลาวถึงลักษณะของภาพลักษณดังตอไปนี้
ภาพลักษณขององคการมีลักษณะที่สําคัญดังนี้
1. ภาพลักษณเกิดจากความประทับใจ
ภาพลักษณเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากความประทับใจ ซึ่งขึ้นอยูกับประสบการณและขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับองคการที่ประชาชนไดรับ และสิ่งเหลานี้จะกอตัวขึ้นเปนความประทับใจ ซึ่งอาจ
จะเปนความประทับใจที่ดี หรือไมดีก็ได แลวแตพฤติกรรมหรือการกระทําของหนวยงาน เชน
ธนาคารตองการมีภาพลักษณที่ " ใหความสําคัญกับลูกคาทุกคนเทาเทียมกัน " องคการหรือ
ธนาคารนั้นจะตองประพฤติในสิ่งดังกลาวอยางเครงครัด ซึ่งกลุมประชาชนที่เปนลูกคาสามารถ
ประสบไดดวยตนเอง หรือไดรับขอมูลขาวสารจากผูอื่นที่มีประสบการณเหลานั้นมา ก็จะทําให
เกิดความประทับใจที่ดี ซึ่งนําไปสูการมีภาพลักษณที่ดีตรงตามจุดประสงคของธนาคาร
2. ภาพลักษณเปนสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได
ภาพลักษณเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดและเปลี่ยนแปลงไดเสมอกลาวคืออาจเปลี่ยนจาก
ภาพลักษณที่ดีเปนภาพลักษณที่ไมดี หรืออาจเปลี่ยนจากภาพลักษณที่ไมดีมาเปนภาพลักษณที่
ดีได อันเนื่องมาจากสภาพการณภายในหรือปจจัยภายนอกองคการมากระทบ ดังนั้น องคการ
ตาง ๆ จึงจะตองมีการสํารวจภาพลักษณปจจุบันขององคการอยางสม่ําเสมอ เพื่อจะไดทราบ
วาภาพลักษณขององคการเปนอยางไร และจะไดสงเสริม รักษา หรือ แกไขใหภาพลักษณที่ดีของ
องคการคงอยูตลอดไป
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3. ภาพลักษณเปนสิ่งที่อยูนิ่ง
ภาพลักษณเปนสิ่งที่ตองไมโตแยงกับความจริง แตภาพลักษณจะตองถูกนําเสนออยาง
สอดคลอง และเปนไปในทิศทางเดียวกับความจริง นั่นคือ ปรัชญา นโยบายการดําเนินงาน การ
ประพฤติปฏิบัติ รวมทั้งคุณภาพของสินคาหรือบริการขององคการ
4. ภาพลักษณเปนสิ่งที่นาเชื่อถือ
ภาพลักษณเปนการสรางภาพในใจของคนเราเกี่ยวกับบุคคล องคการ สถาบันหรือสิ่งตาง ๆ
ใหมั่นคงเปนที่ยอมรับโดยอยูบนพื้นฐานของความนาเชื่อถือ การสรางภาพลักษณจะไมเกิดผลใด ๆ
ถาไมมีความนาเชื่อถือในบุคคล หรือองคการสถาบันนั้น
5. ภาพลักษณเปนสิ่งที่เห็นไดชัดเจน
ภาพลักษณถูกสรางขึ้นจากสิ่งที่เปนนามธรรมขึ้นเปนรูปธรรม ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนการ
สรางจินตนาการรูปธรรมเพื่อใหตอบสนองและดึงดูดใจ และความรูสึกทางอารมณไดอยางชัดเจน
ตอกลุม ประชาชน เชน โรงแรมแหงหนึ่งตอ งการสรา งภาพลัก ษณที่เต็ม ไปดว ยความหรูห รา
สะดวกสบาย การนําเสนอภาพลักษณนี้ใหออกมาเปนรูปธรรมดวยภาพของสถานที่ หองพัก
สิ่งอํานวยความสะดวกแกแขก
6. ภาพลักษณจะตองเปนสิ่งที่ถูกทําใหดูงายและแตกตาง
ภาพลักษณจะตองชัดเจน งายตอการเขาใจ งายตอการจดจํา มีความแตกตาง แตสื่อ
ความหมายไดครบถวนตรงตามตองการ เชน เครื่องหมาย ( Logo ) คําขวัญ ( Slogan) เปนตน
ซึ่งก็คือ การสรางภาพลักษณใหมีเอกลักษณ ( Identity ) ที่โดดเดนนั่นเอง
นอกจากนี้ รัตนาวดี ศิริทองถาวร( 2546 : 156 ) ไดจําแนกภาพลักษณตามลักษณะการ
เกิดเปน 2 ทาง คือ
1. ภาพลักษณที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
ภาพลักษณที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินั้นเปนภาพลักษณลักษณะใดก็ไดที่เกิดขึ้นไปตาม
สภาวะแวดลอมที่มากระทบ และเปนภาพที่เกิดจากการที่ประชาชนทั่วไปไดรับรูเรื่องราว หรือ มี
ประสบการณกับองคการตามปกติ หรือตามธรรมชาติ โดยประชาชนจะตีความหมาย และสรุป
จากสิ่งที่เขาประสบมา หรือไดยิน มาเกี่ย วกับ องคก ารทั้งหมด ไมวา จะเปน แบบฉบับ ในการ
บริหารงาน บุคลิกภาพของผูบริหาร การบริการ และอัธยาศัยของพนักงาน สินคาและบริการของ
องคการภาพลัก ษณที่เกิด ขึ้น เองโดยวิธีนี้ อาจจะผิด ไปจากความเปน จริงก็ไดเนื่อ งจากสิ่งที่
ประชาชนแตละคนรับรูอาจแตกตางจากสิ่งที่เปนจริงได รวมทั้งความเชื่อ คานิยม และทัศนคติ
ของบุคคลแตละคนก็แตกตางกัน ซึ่งจะทําใหมีการตีความแตกตางกันออกไป
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3.ภาพลักษณที่เกิดจากการปรุงแตง
เปนภาพลักษณที่เกิดจากการที่องคการใชกระบวนการสรางภาพลักษณเพื่อใหเกิด
ภาพลักษณตามที่องคการตองการ ไมวาภาพลักษณนั้นจะเปนสิ่งที่เปนจริงหรือไมก็ตาม โดยการ
ปรุงแตงนั้นกระทําโดยมีความพยายามที่จะใหองคการมีพฤติกรรมที่ดี เพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ดี
หรือ ถาประชาชนมีภาพลักษณที่ผิดไปจากสิ่งที่เปนจริงก็มีการพยายามแกไขโดยเผยแพรเรื่องราว
ที่ถูกตองออกไปอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการแกไขขอเท็จจริงหรือปรุงแตงภาพลักษณในทิศทางที่
พึงประสงคนั่นเอง
ในองคการตาง ๆ โดยเฉพาะองคการขนาดใหญ จะไมปลอยใหภาพลักษณเกิดขึ้นเอง
โดยวิธีธรรมชาติ เพราะองคการเหลานั้นตระหนักดีวา การปลอยใหเกิดภาพลักษณตามธรรมชาติ
อาจทําใหลักษณะที่แทจริงขององคการออกไปไมครบถวน หรือไมเปนระบบ ภาพลักษณที่ออกมา
อาจผิดพลาดไปจากความจริงและเกิดความเสียหายตอองคการได การสรางภาพลักษณขององค
การจึงตองมีการบริหารที่ดี ซึ่งเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่งที่ใชในการบริหาร กระบวนการสราง
ภาพลักษณคือ การประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณขององคการ เปนเรื่องของการใหความรู
(Knowledge)และการใหคุณคาองคการ(Value)ในลักษณะที่ถูกกําหนดวางแผนไวเปนขั้นตอน
อยางเหมาะสม เพื่อใหประชาชนเปาหมายเกิดกระบวนการทางความคิดในการสรางภาพและตี
ความหมายไปในทิศทางที่องคการตองการ
กลาวโดยสรุปวาภาพลักษณขององคการมีลักษณะที่สําคัญคือ เกิดจากความประทับใจ
ซึ่งอยูบนพื้นฐานของประสบการณขอมูลขาวสารที่ประชาชนไดรับ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยน
แปลงไดเสมอ โดยไมโตแยงกับความเปนจริง และเปนที่ยอมรับโดยอยูบนพื้นฐานของความนา
เชื่ อ ถื อ ในบุ ค คลหรื อ องค ก ารสถาบั น นั้ น ภาพลั ก ษณ ข ององค ก ารถู ก สร า งขึ้ น จากสิ่ ง ที่ เป น
นามธรรมขึ้นเปนรูปธรรมและอาจเกิดโดยธรรมชาติหรือโดยปรุงแตงเพื่อใหตอบสนองและดึงดูดใจ
และมีค วามชัด เจน งา ยตอ การเขา ใจ งา ยตอการจดจํา มีค วามแตกตา งหรือ โดดเดน แตสื่อ
ความหมายไดครบถวนตรงตามตองการ
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ความสําคัญของภาพลักษณ
ภาพลักษณ (ใจทิพย ศรีประกายเพ็ชร, 2537: 22 อางถึงใน จิตลาวัณย บุนนาค, 2539)
ไดก ลาววา ภาพลัก ษณขององคก รสําคัญ ยิ่งตอความสําเร็จของธุรกิจนั้น ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว องคก รตา ง ๆ ไดรับ ความสนใจจากสาธารณชน และมวลชนมากขึ้น ความเจริญ
กาวหนา ของเทคโนโลยีก ารสื่อสาร และการสื่อสารดาวเทีย มโดยเฉพาะอยา งยิ่งการสื่อ สาร
มวลชน ทําใหคนในสังคมตาง ๆ รับทราบขาวสาร เหตุการณที่เกิดขึ้นทั่วโลกไดอยางกวางขวาง
ทุกคนตองรับรู และมีสวนเกี่ยวของในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเปนประโยชนในการตัดสินใจ
ถาองคกรใดมีภาพลักษณที่ดีก็จะไดรับความเชื่อถือไววางใจ และการสนับสนุนรวมมือใหองคกร
นั้นประสบความสําเร็จในการดําเนิน งาน แตถาองคกรใดมี ภาพลักษณ ที่ไมดี ยอมไดรับการ
ตอ ตา น และการดูห มิ่น เกลีย ดชัง ภาพลัก ษณเปน รากฐานแหง ความมั่น คงขององคก ร ถา มี
ภาพลักษณ ที่ดีนับเปนการเตรียมพรอมขององคการ แมวิกฤติการณเกิดขึ้นก็สามารถแกไขได
อยางทันทวงที เสมือนหนึ่งรางกายของคนที่แข็งแรง มีภูมิคุมกันโรคถึงไดรับเชื้อโรคหรือมีเหตุตอ ง
เจ็บปวย อาการก็จะไมรายแรงและหายไดเร็วกวาปกติ
ภาพลักษณ ( วิจิตร อาวะกูล , 2534: 150 อางถึงใน จิราภรณ สีขาว, 2536) ไดกลาวถึง
ความสําคัญของภาพลักษณวา ภาพลักษณเปนสิ่งสําคัญและจําเปนมากที่แตละหนวยงานตอง
รูวาหนวยงานของตนมีภาพลักษณอยางไรโดยศึกษาจากความเห็นของคนสวนมาก ถาความเห็น
ของคนสวนมากเปนเชนไร ภาพลักษณของหนวยงานก็จะเปนเชนนั้น ถาผลออกมาไมดีหรือ
ปานกลางก็จะตองเรงรีบสรางภาพลักษณใหดีขึ้น มิฉะนั้นหากภาพลักษณตกต่ําลงจะพาใหการ
ดําเนินงานของสถาบันนั้นลมเหลวได
นักสรางสรรคภาพลักษณ Clive Chajet (1975) ไดกลาวถึงอิทธิพลของภาพลักษณไวใน
หนังสือ The Image วา "………ปจจุบันมนุษยเรานั้นอยูทามกลางการสรางสรรคภาพลักษณ ทั้ง
ในตัวมนุษยเองและธุรกิจทุกประเภท ภาพลักษณมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทั้งในการเลือกจับจาย
ใชสอย และแมแตความคิดในดานการเมืองการปกครองบริหารประเทศ นอกจากนี้ภาพลักษณ
ยังเปนตัวกําหนดความเชื่อและรสนิยมคนเราไดอีกดวย………. "
John E. Marston นักทฤษฏีเกี่ยวกับการสรางภาพลักษณ ไดกลาวเสริมความสําคัญ
ของภาพลักษณในปจจุบันวา " ….ภาพลักษณมีอิทธิพล และมีความสําคัญมากตอพฤติกรรม
และการดําเนินชีวิตของมนุษ ย ภาพลักษณจะเปนตัวกําหนดทิศทางและความหนักแนนของ
พฤติกรรมของคนเราหรือกลาวไดวา ภาพลักษณ คือ ความรูที่เรามีเกี่ยวกับขอเท็จจริงในลักษณะ
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ภววิ สั ย ( Objective Knowledge ) และความรูที่ เกี่ ย วข องกั บ การประเมิ น ค า ของเราเองใน
ลักษณะอัตวิสัย ( Subjective Knowledge) ภาพลักษณมิใชสิ่งที่เกิดขึ้นเองไดแตเปนสิ่งที่สรางได
ภาพลักษณก็ไมใชเปนสิ่งตายตัวหรือเปลี่ยนแปลงไมได แมวาตามหลักจิตวิทยาแลวภาพลักษณ
จะเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยากพอๆ กับทัศนคติ แตภาพลักษณก็มิใชสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงไมได
เอาเสียเลย…."
นักวิชาการชาวตะวันตกอีกทานหนึ่ง คือ Kenneth E.Boulding ไดกลาวถึง "ภาพลักษณ
"ไววา ภาพลักษณเปนความรู เปนความรูสึกของเราที่มีตอสิ่งตาง ๆ โดยเฉพาะความรูนั้น เปน
ความรูสึกที่เราสรางขึ้นมาเอง ( Subjective Knowledge) ซึ่งประกอบดวย " ขอเท็จจริง " คุณคาที่
เราเป น ผู ใ ห ร วมกั น อยู บุ ค คลแต ล ะบุ ค คลจะเก็ บ สะสมความรู เชิ ง อั ต วิ สั ย ( Subjective
Knowledge) เปนการสะสมเกี่ยวกับสิ่งในโลกรอบ ๆ ตัวที่เราไดประสบ ความรูเชิงอัตวิสัยของ
บุคคลนี้จึงเปนที่รวมของสิ่งตาง ๆ ที่เราเชื่อวาเปนจริง เนื่องจากเราไมสามารถที่จะรับรูและทํา
ความเขาใจกั บ สิ่ งต าง ๆ นั้ น ได อยางถี่ถ วนเสมอไป เรามักจะได เฉพาะ " ภาพ " บางสวนหรือ
ลัก ษณะกวาง ๆ ของสิ่ งเหลานั้ น ซึ่ งมี ความไม แ น น อนชัด เจนอยู เราจึงมั ก ต องตี ค วามหมาย
(interpret) หรือใหความหมายแกสิ่งนั้น ๆ ดวยตัวเราเอง ความรูเชิงอัตวิสัยนี้ จะประกอบกันเขา
เปนภาพลักษณของเราที่มีตอสิ่งตาง ๆ ในโลก และพฤติกรรมของเราจะขึ้นอยูกับภาพลักษณทเี่ รา
มีอยูในสมองดวย
ภาพลักษณจึงเปนเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการของความคิดจิตใจ ในเมื่อคนเรามิไดมีเพียง
ประสบการณโดยตรงกับโลกรอบตัวซึ่งเราไดสัมผัส ชิมรส ดมกลิ่น และไดเห็นดวยตนเองเทานั้น
เรายังมีประสบการณโดยทางออมอื่น ๆ ดวย ซึ่งประสบการณเหลานี้ตองอาศัยการตีความและให
ความหมายสําหรับตนเองเสมอ ภาพลักษณจึงเปนการแทนความหมายเชิงอัตวิสัย ( Subjective
representation) ของสิ่ ง ต า ง ๆที่ เ รารั บ รู ม าเป น ความรู สึ ก เชิ ง ตี ค วามหมาย ( Interpreted
sensation) หรือ ความประทับใจ ภาพปรากฏ( Appearance )ความคลายคลึงหรือเปนการแทน
ความหมายของการรับรู(Perception)กระบวนการของการรับรูอยางเลือกสรร ตีความ และให
ความหมายตอสิ่งตาง ๆ นี้คือ กระบวนการกอเกิดจินตนาการ ( Process of imagery ) ซึ่งมักจะมี
ความสําคัญยิ่งตอการรับรูในสิ่งที่ไมมีความหมายแนนอนในตัวของมันเอง
กลาวโดยสรุปวาความสําคัญ ของภาพลัก ษณ ภาพลัก ษณ เป น สิ่งจําเปน และมีความ
สําคัญที่องคการแตละองคการจะตองรูวาองคการของตนมีภาพลักษณเปนอยางไร บุคคลภายนอก
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รับรูในองคการของตนอยางไร เพื่อที่องคการนั้นจะไดสรางภาพลักษณใหดีขึ้น องคการนั้นก็จะ
ประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
องคประกอบของภาพลักษณ
Bolding(1975, อางถึงในจิตลาวัณย บุนนาค)ไดกลาวถึง องคประกอบของภาพลักษณ
อาจแยกไดเปน 4 สวน แตในทางเปนจริง องคประกอบทั้งสี่สวนจะมีความเกี่ยวของเปน ปฏิสัมพันธ
ตอกันไมสามารถจะแยกเปนสวน ๆ ไดอยางเด็ดขาด
1.องค ป ระกอบเชิ ง การรับ รู (Perceptual Component) เป น สิ่ งที่ บุ ค คลจะได จ ากการ
สังเกตอันนําไปสูการรับรู( Cues)หรือมีสิ่งที่ถูกรับรูนั่นเอง ซึ่งอาจจะเปนบุคคล สถานที่ เหตุการณ
ความคิด หรือวัตถุสิ่งของตาง ๆ เราจะไดภาพของสิ่งแวดลอมตาง ๆ โดยผานการรับรูนี้
2.องค ป ระกอบเชิ งความรู (Cognitive Component) ได แ ก ภาพลั ก ษณ ที่ เป น ความรู
เกี่ยวกับลักษณะ ประเภท ความแตกตางของสิ่งตาง ๆ ที่ไดจากการสังเกตสิ่งที่ถูกรับรู
3.องค ป ระกอบเชิ งความรู สึ ก (Affective Component) ได แ ก ภาพลั ก ษณ ที่ เกี่ ย วกั บ
ความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งตาง ๆ เปนสิ่งที่เกี่ยวกับความรูสึกผูกพัน ยอมรับหรือไมยอมรับหรือ
ไมชอบ
4.องคประกอบเชิงการกระทํา(Conative Component) เปนภาพลักษณที่เกี่ยวกับความ
มุงหมายหรือเจตนาที่จะเปนแนวทางปฏิบัติตอบโตสิ่งเรานั้น อันเปนผลของปฏิสัมพันธระหวาง
องคประกอบเชิงความรูและเชิงความรูสึก
กลาวโดยสรุป วาองคประกอบของภาพลัก ษณซึ่งเปน องคป ระกอบที่สัม พัน ธกัน มี 4
องคประกอบคือ องคประกอบเชิงการรับรู องคประกอบเชิงการเรียนรู องคประกอบเชิงความรูสึก
และองคประกอบเชิงการกระทํา องคประกอบเหลานี้จะผสมผสานกันเปนภาพของโลกที่บุคคลได
มีประสบการณมา
แนวคิดภาพลักษณขององคการ (Corporate Image)
(Morley,1998:8)ไดกลาววาเปนคําที่นิยมเรียกกันในแวดวงวิชาการจนเปนที่ยอมรับโดย
ทั่วไป หรืออีกนัยหนึ่งนั้นหมายถึง กิตติศัพทขององคการ (Corporate Reputation) นั่นเองในแวด
วงการบริหารธุรกิจสมัยใหม คําวา " ภาพลักษณ " ถูกนํามาพิจารณาเปนองคประกอบประการหนึ่ง
ในการบริหาร ชวยเอื้อใหองคการธุรกิจดําเนินไปไดอยางกาวหนาและมั่นคง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับธุรกิจขนาดใหญซึ่งเกี่ยวพันกับกลุมประชาชนจํานวนมาก และยิ่งไปกวานั้นในทางการ
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บริหารธุรกิจยังอาจตีคาไดวาภาพลักษณของบริษัทเปรียบเสมือนสินทรัพย (Asset) อันมีคาซึ่ง
ยากจะประเมินออกมาเปนตัวเลขทางบัญชีได
Corporate Image เปนการทําตลาดสมัยใหมที่นักการตลาดจะตองเปน Magician คือ
ตองสามารถสรางแรงจูงใจอยางแรงกลาใหเกิดภาพลักษณที่ดีขึ้นในใจของผูบริโภคที่มีตอองค
การนั้นและไมตองการเปลี่ยนแปลง จะเปนภาพที่ดีในระยะยาวของกลุมเปาหมายอันจะสงผล
ใหมีทัศนคติที่ตอผลิตภัณฑหรือสินคาที่องคการนั้น ๆ ไดผลิตออกมา
ตั วอย างเช น บริษั ท
อินซเคปซึ่งตระหนักดีในการสรางภาพลักษณ เนื่องจากบริษัทเปนผูจัดจําหนายสินคาที่มีลักษณะ
เปนบริษัทสากล จึงตองสรางภาพใหชัดเจน มีไลฟสไตลเปนอยางไรนั่นคือ การสะทอนออกมาทั้ง
บุคลิกการแตงตัวของพนักงาน และการปรับระบบการทํางานใหสอดคลองกันเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน ในสวนของผูบริหารตองมองยุทธศาสตรตัวนี้ใหแตก เพื่อกําหนดเปนนโยบายใหชัดเจน
ไปในทางปฏิบัติของทุก ๆแผนกดวย เรียกวาเปนการทํางานทั้งภายในองคการใหมีความเขาใจ
ตรงกันดวย ซึ่งถาจะมองวาขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ยากพอสมควร ตองหาตัวเองใหไดกอนวา
ตองการใหออกมาในลักษณะใด นอกจากนี้ยังตองดูดวยวาบริษัททําธุรกิจทางดานใด นอกจากนี้
แลวทุกองคการในยุคนี้ตองมีภาพลักษณของตัวเองอยางเดนชัด มิใชภาพลักษณที่เปนแฟชั่น เพื่อ
สรางการรับรูใหกลุมเปาหมาย ผูบริโภคอาจจะไมรูโครงสรางทั้งหมดขององคการแตจะดูจาก
ภาพรวมนี้คือ ยุทธศาสตรใหมในการทําตลาด นักการตลาดตองหันมาสนใจในการสรางภาพ
ลักษณองคการที่เห็นความสําคัญในสวนนี้ซึ่งจะนําไปกําหนดเปนนโยบายในระดับบริหาร การทํา
โฆษณาเพียงแคย้ําเตือนความทรงจําของผูบริโภค ถาไมทําอยางตอเนื่องกลุมเปาหมายก็จะลืม
การสรางภาพลักษณใหแกองคการตองมีความคิดสรางสรรคและความตอเนื่องตองทําใหชัดเจน
อยูตลอดเวลา การสรางภาพลักษณตองพึ่งเครื่องไมเครื่องมือทุกอยางทางการตลาดเทาที่มีอยู
แตที่สําคัญ ก็คือ โฆษณาและประชาสัม พัน ธที่สนับ สนุน กัน ถา จะเทีย บเปน สัดสว นคงอยูใน
ระหวาง 40:60เพราะโฆษณาผูบริโภคอาจจะแบงใจมองวาเปนการชวนเชื่อ นักการตลาดที่เขาใจ
Concept นี้จะไมพึ่งพาโฆษณามาก โดยเฉพาะเรื่องของการสรางภาพลักษณใหกับองคการ
แลว การจัดกิจกรรมทางดานการตลาดอยางตอเนื่องจะไดผลสะทอนกลับมาในทางบวกมากกวา
สวนเครื่องมือทางการตลาดมีทั้งสรางและทํา ลายไดในขณะเดีย วกัน ขึ้นอยูกับ สถานการณที่
แตละคนจะฉกฉวยเอามาใชอยางชาญฉลาดไดหรือไม
Shirley Harrison (1995: 71-75) ได ก ล า วถึ งรายละเอี ย ดภาพลั ก ษณ อ งค ก าร (The
Corporate Image Jigsaw) อันเกิดจากองคประกอบที่สัมพันธกัน ดังนี้คือ
เมื่อเราพิจารณาตรงที่วาทําอยางไรองคการจึงจะมีประสิทธิภาพ ความสําคัญอยูที่องคการ
มีกลยุทธการประชาสัมพันธไปอยางมีลําดับขั้นตอนตามความจําเปนกอนหลังของแผนงาน หรือ
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โครงการโดยเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ
แผนงาน ก็จะพบวาชุมชนไดรับทราบถึงวัตถุประสงคอยางไร การประชาสัมพันธองคการไปสู
จุดประสงคหรือจุดหมาย สิ่งที่ควรคํานึงอาจจะมีเพียงหนึ่งจุดประสงคหรือมากกวานั้น ซึ่งควร
พิจารณาสิ่งเหลานี้ คือ สาธารณชนทั่วไป ผูลงทุนและนักวิเคราะหการเงิน ความคิดเห็นของผูนํา
ขอบเขตเฉพาะขององคการ ปริมาณคูแขงขัน ผูดูแลควบคุม และผูบัญญัติกฎหมาย
การที่สาธารณชนจะรับรูเกี่ยวกับองคการหรือไม อยางไร ขึ้นอยูกับแผนการปฏิบัติการ
ในงานประชาสัมพันธที่เหมาะสม ภาพลักษณขององคการเกิดขึ้นจาก 4 องคประกอบ ที่เกี่ยวของ
สัมพันธซึ่งกันและกัน คือ
1. บุคลิกภาพขององคการ( Personality)หมายถึง บุคลิกภาพหรือผลรวมของคุณสมบัติ
หรือลักษณะในเรื่องตาง ๆ โดยการรับรูของบุคคลภายนอกองคการ ซึ่งบงบอกวาองคการเปน
แบบใด มีคุณสมบัติหรือลักษณะอยางไรทัศนะหรือความคิดเห็นของบุคคลในการมองบุคลิก
ภาพองคการเปนหลักการหนึ่งซึ่งไดนํามาใชเปนหลักเกณฑที่เปนมาตรฐาน เชน ในองคการนี้มีผูที่
มีบทบาททําชื่อเสียงใหองคการ เปนนักการเมือง หรือเปนนักรอง นักแสดง เปนตน องคการตอง
มีบุคลิกภาพที่แนนอนและแสดงใหเห็นได ตัวอยางของคําอธิบายที่แสดงใหเห็นภาพของบุคลิก
ภาพขององคการ มีดังนี้ ราน Virgin มีบุคลิกภาพที่มีชีวิตชีวา มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและ
มีความสนุกสนาน ราน Body Shop มีบุ คลิกภาพองคการ คือ มีความเอาใจใส การดูแลอยา ง
พิถีพิถัน และความสุภ าพ รา น Cadbury มีบุค ลิก ภาพองคก าร คือ มีลัก ษณะแบบ พอปก
ครองลูก และมีความเมตตากรุณา ราน Mark and Spencer มีบุคลิกภาพองคการมีประสิทธิ
ภาพ วางใจได และมีความปลอดภัย
2. ชื่อเสียงขององคการ(Reputation) คือ ชื่อเสียงหรือกิตติศัพทขององคการที่ประชาชน
หรือบุคคลมีความเชื่อถือใหความไววางใจ มั่นใจในเรื่องคุณภาพ ความมีมาตรฐานของผลผลิต
และการบริการ ชื่อเสียงขององคการเปนอีกองคประกอบหนึ่งที่ทําใหผูบริโภคใหความเชื่อถือบน
พื้นฐานจากประสบการณของผูบริโภคเกี่ยวกับผลผลิตและการบริการ องคการจะประสบความ
สําเร็จไดจะตองสรางความมีชื่อเสียง ในเรื่องตอไปนี้ ดานการบริการที่รวดเร็ว ความมีคุณภาพ
ไดม าตรฐาน ความเอาใจใสดูแ ลผูรับ บริก ารดี และการปฏิบัติตอ ผูรับ บริก ารอยางยุติธ รรม
สิ่งเหลานี้จะทําใหผูรับบริการเกิดความเชื่อถือในองคการนั้น สงผลใหองคการประสบความสําเร็จ
องคการบางองคการอาจจะมีชื่อเสียงดี องคการบางองคการมีชื่อเสียงไมดี หรือไมมีชื่อเสียงเลย
ไมวากรณีใด ๆ เพราะไมสามารถทําใหคนเชื่อถือหรือใหการยอมรับจึงไมเปนที่รูจัก การมีชื่อเสียงดี
ขององคการนั้น สมควรไดรับการยอมรับ
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3. เอกลักษณขององคการ (Corporate Identity ) หมายถึง ความโดดเดน ของ
องคการ เครื่องบงชี้ทางกายภาพขององคการ หรือ ตามที่ Wally Olin (1989: 9 ) ไดกลาววา
กลยุทธการประกอบธุรกิจที่เปนแบบแผนที่ชัดเจน คือ
"…..…ความโดดเดน เปนสิ่งที่ปรากฏอยางชัดเจน ไมวาจะเปนชื่อ สัญลักษณ หรือ
เครื่องหมาย ตรา สี และ พิธีการซึ่งองคการใชทําใหองคการนั้นโดดเดน ซึ่งจะประทับ ติดตรึง
เปนสวนประกอบขององคการ "
องคการสามารถใชเอกลักษณองคการในการสะทอนบุคลิกภาพและแสดงโครงรางของ
องคการไดอยางชัดเจนและมีคุณคา บางองคการมีเอกลักษณที่ชัดเจนในชื่อ สัญลักษณ สี ใน
ลักษณะที่มีความหมายเหมือนกัน เชน บริษัท Shell มีเอกลักษณคือการใชสัญลักษณ Coca Cola มีเอกลักษณ คือ การใชสีแดงเปน สัญลักษณของบริษัท และใชในการโฆษณา และ IBM
ใชสีฟาแสดงความใกลชิด และใชชื่อเลนวา Big Blue
4. คุณ คาหรือจรรยาบรรณขององคการ ( Values / ethics )หมายถึง ความดี หรือ
จรรยาบรรณขององคการ ซึ่งไดรับการยอมรับ ประเมินคุณคาและยกยองจากบุคคลภายนอกวาดี
มีมาตรฐาน ประกอบดวยวัฒนธรรมขององคการอันมีผลกระทบกับบุคคลที่ปฏิบัติงาน ในองคการ
เมื่อเกิดปญหาในองคการ ตองมีการศึกษาแลวรวมกันแกปญหา แลวปรับปรุงการปฏิบัติงานได
จนเปนแบบแผน ประกาศอยางเปนทางการในการใชรวมกัน การปฏิบัติใหคนในองคการเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน เปนมาตรฐานที่ชัดเจน และสิ่งเหลานี้แสดงถึงคุณคาขององคการทําใหงาย
สําหรับผูปฏิบัติงานรวมกันและสงผลใหองคการเปนที่ยอมรับของผูบริโภค ความมีคุณคาหรือ
จรรยาบรรณขององค ก ารที่ เป น มาตรฐานในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ข องบุ ค คลในองค ก าร เป น
นโยบาย แนวปฏิบัติในการประพฤติที่ดีที่บุคคลในองคการไดรวมกันกําหนดเปน มาตรฐานที่
ชัดเจน จะไมทําใหเกิดภาพลักษณในทางลบหรือมีผลกระทบตอองคการในทางที่ไมดี ความดีมี
คุณคาและจรรยาบรรณก็จะปรากฏในองคการและสงผลใหองคการมีชื่อเสียง ไดรับการยกยอง
จากบุคคลภายนอก
ดังนั้น องคประกอบ 4 องคประกอบนั้นสามารถสรางภาพลักษณองคการใหเกิดขึ้นและ
ปรากฎตอสายตาสาธารณชน โดยที่ภาพลักษณองคการไดถูกกําหนดโดยการกระทํา ผลงาน ของ
ผูที่ปฏิบัติงานอยูในองคการ ไมมีใครสามารถรักษาภาพลักษณที่หลอกลวงหรือภาพลักษณที่ถูก
สรางขึ้นมาชั่วคราวและไมเปน จริงไวไดในระยะเวลานาน ๆ บทสรุปสุดทายของภาพลักษณ
องคการ คือ ความเปนจริง สภาพที่เปนจริงขององคการ นอกเหนือไปกวานั้น สิ่งที่สําคัญที่เปนไป
ของภาพลักษณองคการที่ดี คือ ความซื่อสัตยขององคการ จะสงผลใหผูรับบริการเกิดความไว
วางใจและนาเชื่อถือในองคการอยางแทจริง
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จากแนวคิด ภาพลัก ษณข ององคก ารที่ก ลา วมาขา งตน อาจกลา วโดยสรุป วา
ภาพลักษณประกอบดวยองคประกอบหลักที่สําคัญ 4 องคประกอบ คือ 1)บุคลิกภาพหรือผล
รวมของคุณสมบัติ คุณลักษณะขององคการ 2) ชื่อเสียงหรือกิตติศัพทขององคการ 3) เอกลักษณ
หรือความโดดเดนขององคการ 4) คุณ คาหรือจรรยาบรรณขององคการ องคประกอบทุกองค
ประกอบมีความสัมพันธกันโดยที่ไมสามารถแยกออกจากกันได เพราะทุกองคประกอบลวนแตมี
ความสํ า คั ญ ที่ ส งผลต อ ภาพลั ก ษณ ข ององค ก าร ดั งนั้ น ในป จ จุ บั น ภาพลั ก ษณ ได ถู ก นํ า มา
พิจารณาใหเปนองคประกอบหนึ่งในการบริหารงานใหธุรกิจดําเนินกิจการไปอยางมั่นคงและกาวหนา
แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพองคการ ( Organisational Characteristics )
Gregory(1996,28-30)ได ก ล าวถึ งลั ก ษ ณ ะห รื อ คุ ณ ส ม บั ติ พิ เศ ษ ขอ งองค ก าร
(Organisational Characteristics) ดังนี้
ความรอบรูขององคการเปนสิ่งสําคัญและจําเปน เรงดวนที่นักประชาสัมพันธควรจะรูจัก
องคการอยางทะลุปรุโปรงนับตั้งแตประวัติ ภูมิหลัง สถานภาพ ในปจจุบัน การวางแผนในอนาคต
และทุกสิ่งทุกอยางตามหัวขอ และโครงสรางสําหรับการตรวจสอบ อันประกอบดวย
1. คุณสมบัติหรือธรรมชาติของขอบเขตความรับผิดชอบ( Nature of sector )
นักประชาสัมพันธตองรูถึงขอบเขตความรับผิดชอบ ทิศทาง แนวโนมขององคการวา
องคการจะมีการขยายหรือมีขอตกลงอะไรใหม ๆ ที่จะกระตุนการตลาด อะไรคือการจัดการ
สิ่ง แวดลอ ม การซบเซาทางเศรษฐกิจ เปน ประเด็น สํา คัญ ที่สง ผลตอ องคก ารหรือ ไม เชน
มีก ฏหมายใหม หรือมีการรณรงคสิ่งแวดลอมเปนการเรงดวน อะไรคือขอบเขตของชื่อเสียง ถา
ขอบเขตของทั้งหมดในองคการมีชื่อเสียงที่ไมดี ก็จะทําใหเกิดปญหาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
2.ความเคลื่อนไหวของคูแขง (Competitor activity )
องคการจะมีตําแหนงและที่ตั้งอยางไรในเชิงความสัมพันธกับการแขงขัน มีทาง
เปนไปไดหรือไมในการที่จะจับตลาด เปนผูนําตลาดในบางพื้นที่หรือในทุกพื้นที่ มีผูรวมแขงขัน
ภายในหรือไมและมีจํานวนผูแขงขันเปนจํานวนมากหรือนอย สวนไหนที่ทําใหองคการของคูแขง
มีความเจริญกาวหนา ทําไมจึงเจริญกาวหนา และอะไรคือจุดออนของพวกเขา
3. พันธกิจ ( Mission)
อะไรคือพันธกิจขององคการ พันธกิจขององคการใหญที่สุดดีที่สุดหรือไมสวนมาก มีการ
ปรับปรุงหรือปฏิรูปใหม มีความเปนไปไดในการสรางจุดเดนเฉพาะหรือคุณลักษณะพิเศษหรือไม
พันธกิจมีความเปนไปไดจริง มีความหวัง ความเชื่อถือ ความไววางใจ และมีการคัดคานหรือไม
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4.รูปราง ขนาด และโครงสรางหรือองคประกอบ ( Size and structure )
โครงสรางขององคการมีขนาดใหญมากหรือไมเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นทั้งภายใน
และภายนอกองคการ มีอุปสรรคมากนอยเพียงใด โครงสรางขององคการมีองคประกอบเดียวมี
โครงสรางแบบงาย ๆ หรือสลับซับซอนและหลากหลาย มีการปกครองตามลําดับขั้นหรือตายตัว
มีการปรับปรุงโครงสรางหรือวางแผนจัดการใหมหรือไม อะไรคือโครงสรางของการประชาสัมพันธ
ใหเกิดองคประกอบเหลานี้ โครงสรางมีความเหมาะสมหรือไม มีผูใหคําปรึกษา ควบคุมการ
ปฏิบัติ รวมทั้งมีวิธีการจัดการที่เหมาะสมในทุกเรื่องหรือไม
5.คุณสมบัติหรือธรรมชาติของงาน ( Nature of business )
อะไรคือกิจกรรมที่องคการปฏิบัติ ผลิตภัณฑหรือผลผลิตมีองคประกอบเดียวหรือหลาย
องคประกอบ มีการจัดการในขอบเขตเดียวหรือหลายขอบเขต บทบาทของการประชาสัมพันธได
รับการตอบสนองเปนพิ เศษหรือไม ตัวอยางเชน มีเทคโนโลยีสูง หรือการแบงโครงสรางเปน ที่
ตองการ สามารถกระจายงาน จากแผนกหรือหนวยการการประชาสัมพันธ และมีการพัฒนางาน
หรือไม
6.ประเพณีและประวัติ ( Tradition and history )
องคการมีความเกาแกไดรับการสถาปนามานานหรือไม หรือเพิ่งจะสรางใหมเมื่อไมนาน
มานี้ เปนที่รูจักดีหรือไมในเรื่องของรูปแบบในการปฏิบัติที่แนนอน หรือไมเปนที่รูจักและ ไมมี
ชื่อเสียง ความสัมพันธกันในองคการจะมีความสัมพันธกับปรัชญา วัฒนธรรมขององคการ วามี
การเปดกวาง เนนการมีสวนรวมหรือไมหรือสายงานบังคับบัญชามีการปกครองตามลําดับขั้นโดยตรง
7.ประวัติหรือภูมิหลังของภาพลักษณ ( Image History )
ในอดีตที่ผานมาหลายปบุคคลรับรูตอภาพลักษณขององคการอยางไร เชน องคการมี
ภาพลักษณเปนผูนําทางการตลาด มีการปรับปรุง ปฏิรูปใหม เปนที่นาเชื่อถือ ไววางใจ มีความ
อุตสาหะและใชเวลานาน หรือมีภาพลักษณที่หลอกลวง มีภาพลักษณที่คงเสนคงวา เสมอตน
เสมอปลาย หรือมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
8.รูปแบบของคนในองคการ ( Types of employees)
คนในองคการมี หลากหลายรูปแบบตาง ๆ กัน เชน สําเร็จการศึกษาหรือไม มีฝ มือ ทั กษะ
ความชํานาญในเรื่องใด มีฝมือเพียงครึ่งหรือไมมีฝมือ หรือเปนแบบมีการผสมรวมหลายรูปแบบเขา
ดวยกัน
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กลาวโดยสรุปวาแนวคิดบุคลิกภาพองคการประกอบดวย คุณสมบัติหรือธรรมชาติของ
ขอบเขตความรับผิดชอบซึ่งแสดงถึงทิศทาง แนวโนมขององคการในการขยายกิจการหรือมีขอ
ตกลงใหม ๆ ในการกระตุนตลาด ความเคลื่อนไหวของคูแขงซึ่งองคการจะตองมีการกําหนด
ตําแหนงที่ตั้งในเชิงสัมพันธกับการแขงขัน พันธกิจขององคการ รูปราง ขนาด และโครงสรางของ
องคการ คุณสมบัติหรือธรรมชาติของงาน ไดแก กิจกรรมที่องคการปฏิบัติ ประเพณีหรือประวัติ
ประวัติหรือภูมิหลังของภาพลักษณ รูปแบบของคนในองคการ องคประกอบขององคการทั้งหมด
นี้มีผลตอการประชาสัมพันธองคการ ทั้งในดานวิธีการและการปฏิบัติใหประสบความสําเร็จเปนที่
ตองการ
แนวความคิดการสรางภาพลักษณและเอกลักษณ
Wally Olin ( 1995 อ า งถึ ง ใน วิ ล าวั ณ ย หงษ สุ ว รรณ 2542 : 44 - 56) กล า วถึ ง ภาพ
ลักษณและเอกลักษณ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การสรางภาพลักษณและเอกลักษณขององคการ
การสรางภาพลักษณและเอกลักษณขององคการ ใชเพียงแตการทํางานของฝาย
ประชาสัมพันธเทานั้น ในวันนี้กลายเปนอีกสวนหนึ่งที่จะตองถุกบรรจุเอาไวในแผนการบริหารงาน
ที่ผูบริหารในปจจุบันจะตองมีวิสัยทัศน ( Vision) ในการทํางานสวนนี้จึงเปรียบเสมือนคัมภีรในการ
ทํางานโดยใชกระบวนการตาง ๆ ขององคการซึ่งจะชวยใหงานมีประสิทธิภาพอยางเหนือชั้น
การแขงขันในโลกธุรกิจในยุคปจจุบันนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งทาง
ดานโครงสรางหรือทิศทางขององคกรธุรกิจขนาดใหญ การคํานึงถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณ ฑ
( Product life Cycle ) การพยามยามสรางความแตกตางเหนือคูแขง ทั้ง ๆที่บางครั้งก็อาจจะ
เปนไปไดยากสําหรับธุรกิจการบริการ หรือการธนาคาร การที่องคการพยายามดําเนินธุรกิจไปใน
หลายๆทิศทาง ผูแขงขันมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจจากที่พยายามรวมกิจการหรือขยาย
กิจการมาเปนการจับกลุมลุกคา และมีการแขงขันกันอยางมากมายขึ้น อีกทั้งการควบหรือการซื้อ
กิจการของตัวองคการเอง และปจจัยทั้งหลายเหลานี้ การทบทวนเพื่อคนหาเอกลักษณ และวิถี
ทางที่จะนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกลักษณขององคการไปยังกลุมลูกคาทั้งภายในและ
ภายนอกองคการ เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นในจิตใจ และ จะนําไปสูการไดเปรียบเหนือ
คูแขง ถาทั้งเอกลักษณและภาพลักษณไดถูกทําใหเดินไปในทิศทางเดียวกันอยางเหมาะสม
ปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารไดเขามามีอิทธิพลตอการสื่อสารของคนในสังคมเปน
อยางมาก การไหลเวียนของขาวสารทั่วโลกที่สามารถสงถึงกันภายในไมกี่วินาที เขามามีสวนใน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู ทัศนคติ โดยเฉพาะการสรางความตองการในเรื่องตาง ๆ
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ของคนในสังคมมากขึ้น ความตองการที่จะเลือกใชสิน คาใหเหมาะสมกับตนเองมีลักษณะ
เฉพาะที่เปน สว นตัวมากขึ้น ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ การ segmentation ที่มีความเปน ตัวของตัวเอง
ดังนั้น การสรางภาพลักษณและเอกลักษณขององคการที่ทําใหองคการมีความแตกตางอยาง เห็น
ไดชัดจากองคการอื่น ๆ จึงเปนสิ่งที่สําคัญที่จะเปนเครื่องมือขององคการในการเขาถึงกลุม ประชาชน
ภาพลักษณและเอกลักษณจึงเขามามีบทบาทมากขึ้นในยุคปจจุบันนี้และเปนที่ทราบกันอยูวา
สินคาและการตลาดเปนของคูกัน สําหรับการแขงขันในสมัยนี้หลายองคการพยายามเสนอสินคา
หลากลายใหลูกคาเลือกซื้อ เลือกใช และพยามผลักดันใหลูกคาซื้อมาก ๆ ดวยการใชกลยุทธทาง
ดานการขายและการตลาด เชน การมีพนักงานขายตรงหรือการลดราคาเปนตน ใหลูกคารูจัก
ยอมรับ เกิดความนิยมเกิดความตองการ และซื้อหาสินคาเหลานั้นดวยการใชแรงกระตุนในดาน
ตาง ๆ ใหลูกคาซื้อสินคา จนบางครั้งเจาของสินคาเองอาจจะหลงลืมกลยุทธในการสรา งภาพ
ลักษณที่ดีขององคการใหติดตรึงอยูในใจของลูกคา ซึ่งเปนกลยุทธที่สําคัญกลยุทธหนึ่งที่บริษัท
ตาง ๆ จําเปนตองสรางขึ้นทีละนอยใหกับองคการ
สิ่งที่เราตองคํานึงถึงตลอดเวลา คือ สินคาและบริษัทเปนสิ่งที่ตองคูกันเสมอ การขาย
สินคาแตเพียงอยางเดียว อาจจะเปนประโยชนในระยะสั้นเทานั้น นอกจากนั้นบริษัทยังเปนแหลง
สรางสรรคสินคาและนวัตกรรมใหใสูตลาดเพื่อสรางลูกคาใหม ๆ อยูตลอดเวลา การสรางการยอมรับ
ในตัวบริษัทหรือองคการในดานตาง ๆลวนสนับสนุนความสําเร็จของสินคาใหมขององคการที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
การกําหนดยุทธวิธีการเสริมสรางภาพลักษณใหองคการสามารถทําไดดว ยสือ่ ตาง ๆ ที่
เผยแพร concept ออกไปทั้งหมด ดังนั้นการวางแผนระยะยาวมีความแนนอนในการกําหนด
ภาพลักษณ ออกไปที่ชัดเจน สิ่งรอบขางทั้งหมดของตัวสินคาหรือบริษัท องคการตาง ๆ ความ
เคลื่อนไหวตอเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดตองชัดเจน สะทอนใหเห็นถึงภาพลักษณหรือเอกลักษณ แตสิ่ง
ที่ตองคํานึงอยางหนึ่งก็คือ การสรางการยอมรับใหเกิดขึ้นกับบริษัทหรือองคการจะตองระมัดระวัง
ในเรื่องของการโฆษณาเพื่อขายสินคา จะตองระวังไมใหเกิดภาพวาเปนเชิงธุรกิจมากเกินไป
2. การสรางเอกลักษณ ( Identity)
การสรางเอกลักษณ ( Identity) จะเปนการกําหนดที่ชวยใหเรารูวา
1. เราเปนใคร
2. เปนเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพ ความเชื่อ และความคิดซึ่งทําใหเรารูสึกวาเรามีความ
แตกตางจากบุคคลอื่น หรือเปนสิ่งที่เปนของของกลุมพวกเราโดยเฉพาะ
ทุกองคการจะตองมีการติดตอทางดานธุรกิจเปนประจําทุกวัน ซึ่งการติดตอทางดาน
ธุรกิจเหลานี้ องคการจะตองนําเสนอตัวเอง หรือนําเสนอบางสวนของตนเองไปยังกลุมของคนซึ่ง
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องคก ารนั้น ๆ ติด ตอ ดว ย ลัก ษณะทั้ง หมดของการที่อ งคก ารไดนํา เสนอตนเอง เรีย กวา
" เอกลักษณ " (Identity) ซึ่งทางดานกลุมเปาหมายจะรับรูออกมาเปน " ภาพลักษณ " ( Image)
องคก ารทุก องคก ารจะมีเอกลัก ษณเปน ของตนเอง แมวา จะมีก ารจัด การอยา ง
ชัดเจนหรือใหความตระหนักในเรื่องนี้หรือไมก็ตาม อยางไรก็ดี การจัดการเกี่ยวกับเอกลักษณนั้น
จะเปนการจัดการที่แจมชัดในสิ่งที่องคการนําเสนอตัวเองไปสูกลุมเปาหมายสิ่งที่สําคัญ คือ ความ
แจมชัดนั่นเอง
แนวคิดพื้นฐานที่อยูภายใตความเปนเอกลักษณนั้นก็คือ ในทุกสิ่งทุกอยางที่องคการ
นั้น ๆ ดําเนินการเปนเจาของและผลิตนั้นจะตองอยูภายในแนวคิดที่ชดั เจนวา องคการนั้นคืออะไร
และมีวัตถุประสงคอะไร สิ่งที่สําคัญก็คือ องคการจะตองดําเนินการในทุกสิ่งทุกอยางไมวาจะเปน
ผลิตภัณฑ สภาวะแวดลอม การสื่อสารและพฤติกรรมจะตองมีความคิดตอเนื่องกันในสวนของ
วัตถุประสงคและการแสดงออกอยางเหมาะสม ความตอเนื่องของวัตถุประสงคนั้นจะมาจาก
วิสัยทัศน (Vision)หรือแนวความคิดหลัก (Central Ideal ) ซึ่งนาจะเปนพื้นฐานที่จะทําใหความ
เปนเอกลักษณที่ประสบผลสําเร็จไดรับการพัฒนาขึ้น แนวความคิดหลักหรือวิสัยทัศนขององคการ
นั้ น ๆ ให ความยึ ดถือเกี่ ยวกั บ อะไรซึ่ งเมื่ อทุก สิ่งทุก อยางถูก มองหรือคิด ไปในทิ ศทางเดียวกัน
เอกลักษณขององคการก็จะถูกสรางขึ้นใหเดนชัดมากขึ้นทั้งภาพที่องคการปรารถนาที่จะใหเกิดขึ้น
และภาพที่เกิดขึ้นภายในใจของผูบริโภคก็คงจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้ Wally Olin(1990)ได ใ ห ค วามหมายเอกลั ก ษณ ข ององค ก าร หรื อ
Corporate Identity ไววา องคการทุก องคการยอมต องมี แนวทางที่ ชัดเจนเพื่ อชี้นํ าให สมาชิก
สามารถปฏิบัติการใหเปนไปตามแนวทางที่องคการวางไว ทั้งนี้ก็เพื่อนําองคการไปสูความสําเร็จ
ตามที่ไดตั้งเปาหมายไวแตทั้งนี้สมาชิกตองมีความรูสึกเปนเจาของ(Belonging ) องคการนี้ดวย
แนวทางขององคการที่ชัดเจนและความรูสึกเปนเจาของสมาชิกองคการ คือ ที่มาของ
เอกลักษณองคการ เอกลักษณองคการจึงเปนภาพสะทอนถึงรากแทเนื้อแทขององคการ บุคลิกภาพ
ที่แทจริง ขอดีขอเสียขององคการ เอกลักษณ ไมใชคําขวัญ แตเปนสิ่งที่มองเห็นได จับ ตองได
ทุกสิ่งทุกอยางที่ประกอบขึ้นมาเปนองคการ ลวนแลวแตบงบอกถึงภาพลักษณขององคการทั้งสิ้น
นับแตผลิตภัณฑซึ่งผลิตหรือขายโดยองคการใดก็ยอมสะทอนถึงคุณภาพมาตรฐานความเชื่อ
ขององคการนั้นเชนเดียวกับสิ่งปลูกสรางอาคารตาง ๆ ที่ใชเพื่อการผลิต สํานักงานหรือโชวรูม
บริเวณที่ตั้งของอาคารเหลานี้รวมไปถึงการตกแตงการดูแลรักษาลวนบงบอกถึงเอกลักษณของ
องคการนั้น นอกจากนี้เอกสารสิ่งตีพิมพตาง ๆ การโฆษณาไปจนถึงคูมือตาง ๆ สามารถชี้ใหเห็น
ถึงบุคลิกลักษณะและคุณภาพขององคการนั้นเปนอยางดี
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เอกลั ก ษณ อ งค ก ารสามารถสื่ อ ได จ ากพฤติ ก รรมของคนในองค ก าร รวมทั้ ง
พนักงานขององคการนั้นไปจนถึงบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับองคการ ผูบริหารองคการมักใชสื่อ
สัญลักษณ ตราสินคา สี และพิธีกรรมเปนสวนประกอบที่สําคัญในการสรางเอกลักษณองคการ
เพื่อทําใหองคการโดดเดนเปนที่รูจัก บทบาทของสวนประกอบเหลานี้ดานหนึ่งทําหนาที่คลายกับ
สัญลักษณ ธงชาติ หรือ ศาสนา แสดงออกถึงการเปนเจาของ ( Sense of belonging) และเปน
เปาหมายขององคการ ในอีกดานหนึ่งเปนตัวแทนมาตรฐานคุณภาพขององคการนั้น ๆ เพื่อให
องคการนั้น ๆ มีภาพลักษณที่ชัดเจน โดดเดน และเปนไปตามความตองการขององคการนั้น
3. องคประกอบที่สื่อถึงเอกลักษณองคการ
เอกลักษณมีความหมายมากสําหรับองคการธุรกิจที่มีธุรกิจมากมายหลายประเภท
และแตกตางกัน องคก ารเหลา นี้มัก มีธุรกิจอยูทั่ว โลก ทําใหเกิดความแตกตา งในดานเชื้อ ชาติ
วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี รวมถึงระบบการบริห ารงานซึ่งมี ลัก ษณะกระจายอํานาจ
(Decentralization)หนทางที่จะชวยใหองคการเหลานี้ประสานความแตกตางหลากหลายที่เกิดขึ้น
ภายในองคการได คือ " เอกลักษณ " ( Identity)
ปจ จุบัน ตลาดยัง เต็ม ไปดว ยสิน คา และบริก ารที่มีค วามใกลเ คีย งกัน ทั้ง ในดา น
คุณภาพและองคการที่มีคุณ ภาพดีมีเอกลักษณที่ชัดเจนยอมอยูเหนือคูแขง ถึงแมจะมีสิน คา
คุณ ภาพใกลเคียงกัน แตถาหากมีภาพลักษณที่ไมชัดเจนก็ยอมไมเปนที่ประทับใจของผูบริโภค
อยางแนนอน
องคประกอบที่สื่อถึงเอกลักษณองคการประกอบดวย
1.ผลิตภัณฑและการบริการ ( Product and Service ) หมายถึง สิ่งที่องคการนั้น ๆ
ผลิตหรือจําหนาย
2.สภาวะแวดลอม( Environment )หมายถึงสถานที่ผลิตหรือจําหนายผลิตภัณฑ
หรือบริการขององคการนั้น
3.การสื่อสาร ( Communication )หมายถึง วิธีการอธิบายหรือสื่อสารในสิ่งที่
องคการนั้น ๆ ไดดําเนินการ
4.พฤติกรรม ( Behaviors ) หมายถึง การปฏิบัติตัวของผูผลิตที่มีตอพนักงานใน
องคการและบุคคลภายนอก
องคการที่ดําเนินธุรกิจในการผลิตหรือจําหนายสินคาเปนหลัก สินคาเหลานี้จะมี
อิทธิพลตอภาพลักษณขององคการนั้น ๆ เชน ผูผลิตรถยนตจากัวร รูปลักษณ ราคา ความสะดวก
สบายภายในรถยนต สมรรถนะรถยนต ฯลฯ องคประกอบรถยนตในแงมุมตาง ๆ จะมีอิทธิพลตอ
ภาพลักษณของบริษัทที่ผลิต
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ในขณะที่ธุรกิจคาปลีก บรรยากาศภายในตัวหางตั้งแตการออกแบบตกแตง สีของ
หาง ตลอดจนแผนพับ ใบปลิว ถุงหิ้ว การโฆษณา ฯลฯ ลวนแลวแตมีผลตอเกลักษณของหาง
สรรพสินคาทั้งสิ้น
4. ลักษณะของเอกลักษณองคการ
ลักษณะของเอกลักษณองคการสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
1.โมโนลิธิค (Monolithic)เป น ลัก ษณะเอกลัก ษณ ขององคการที่ใชชื่อเสีย ง และมี
Visual style แบบเดียวตลอดทั้งองคการ
2.เอนดอส ( Endorsed )เปนลักษณะขององคการที่ประกอบดวยกลุมบริษัทหรือ
กิจกรรมหลากหลายซึ่งไดรับการ Endorsed ดวยชื่อหรือเอกลักษณของกลุม
3.แบรนด(Branded)บริษัทที่มีสินคาหลากหลายยี่หอทั้งที่เกี่ยวของกันเองและกับ
ตัวบริษัท เชน พรอคเตอร แอนด แกมเบิล ( P & G)และ Uniliver เปนตน
เอกลักษณอยางหนึ่งอาจมีความเหมาะสมกับบริษัทหนึ่ง แตอาจไมเหมาะสมกับอีก
บริษัทหนึ่งก็ได อยางไรก็ตาม เอกลักษณแตละประเภทก็มีความเปนมาและความเกี่ยวพันกับ
ธุรกิจเฉพาะประเภท เชน เอกลักษณแบบโมโนลิธิค เปนเอกลักษณของธุรกิจธนาคาร สายการบิน
และบริษัทน้ํามัน เปนตน
ลักษณะและเอกลักษณขององคการไมใชสิ่งผิวเผิน แตเปนสิ่งที่ถูกสรางมาจากสวนลึก
ของระบบการจัดการขององคการ มันมีความหมายมากวาการตั้งชื่อสิ่งตาง ๆแตเปนพันธะผูกพัน
อันลึกซึ้งขององคการในการกําหนดแนวทางธุรกิจขององคการ
ลักษณะและเอกลักษณขององคการแตละประเภทมีทั้งขอดีและขอเสียในตัวของมันเอง
ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1.เอกลักษณแบบ โมโนลิธิค ( Monolithic)
องคการที่ใชเปนเอกลักษณ แบบ Monolithic สวนใหญมักมีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกันอยางใกลชิด ซึ่งโดยสวนใหญแลวจะถูกใชในวงการอุตสาหกรรมที่เกิดการรวมตัว หรือ
กลุมธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการแบบอยางที่ชัดเจน คือ บริษัทน้ํามัน ซึ่งแตกอนใชชื่อตาง ๆ กัน
สํา หรับ ผลิต ภัณ ฑข องตนเองในประเทศตา ง ๆ แตเมื่อ เวลาผา นไป บริษ ัท เหลา นี้ก็เรีย นรูวา
แนวทางที่ดีที่สุดในการสรางความจงรักภักดีของพนักงานซึ่งอยูในที่ตาง ๆ คือ การสรางเอก
ลักษณหนึ่งเดียวมีความชัดเจนสามารถใชสื่อรวมกันไดทั้งหมด และนี่ก็คือความเปนมาของบริษัท
ทั้งหลายที่มุงใชชื่อในธุรกิจของตนเองเพียงชื่อเดียวเทานั้น ดวยชื่อและเอกลักษณขององคการ
ไดกลายมาเปนสวนสําคัญทําใหพนักงานของบริษัทไมวาจะอยูที่ใดอยูในสังคม หรือ วัฒนธรรม
ใดมีภูมิลําเนาหรือศาสนาเปนอยางไรก็ตาม ดวยเอกลักษณขององคการทําใหพนักงานบอกไดวา
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เขาคือ สว นหนึ่งขององคก ารนั้น ภาพลัก ษณข องเชลลแ ละบริษัท น้ํา มัน อื่น ๆยังมีอิท ธิพ ล
อยา งมากตอ ลูก คา เพราะเอกลัก ษณนี้ทํา ใหลูก คา มีภ าพที่ชัด เจนเกี่ย วกับ บริษัท ทั้ง ในดา น
ผลิต ภั ณ ฑ บริก าร และราคาบนพื้ น ฐานของความเชื่อ ที่ วา ลู ก ค า จะจงรัก ภั ก ดี ต อ องค ก ารที่
สามารถตอบสนองความตองการของเขาได ภาพเอกลักษณนี้ยังมีอิทธิพลไปถึงบุคคลกลุมตาง ๆ
ตั้งแตซัพพลายเออร คูแขงขัน ตลาดแรงงาน บุคคลที่มีอิทธิพล สื่อมวลชน ตลอดจนสมาชิกของ
องคการของรัฐทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ รวมถึงสถาบันการเงินและผูถือหุนดวย
2. เอกลักษณแบบเอนดอส ( Endorsed )
องคการที่ใชเปนเอกลักษณแบบ Endorsed นี้ คือ สวนยอย ๆ มีรูปลักษณของ
ตนเองซึ่งสามารถบงบอกถึงความเปนสวนหนึ่งขององคการโดยรวมได ลักษณะของบริษัท หรือ
องคการที่มักใชเอกลักษณแบบนี้ คือ
2.1 เปนองคการที่เติบโตจากการเขาซื้อกิจการหรือรวมทุนกับบริษัทนั้น ๆ ซึ่งกอ
ใหเกิดการผนวกเอาวัฒ นธรรมองคการ ความเปนมา ความเชื่อถือ เครือขาย บุคคลกลุมตาง ๆ
รวมถึงชื่อขององคการทั้งสอง
2.2 มักเปนธุรกิจขามชาติ ซึ่งประกอบธุรกิจมามายหลายประเภท ตั้งแตการผลิต
การคาปลีก - สง
2.3 บริษัทเหลานี้มีความปรารถนาที่จะดํารงความรูสึกที่ดีตอตัวสินคาและบริษัท
ตาง ๆ ในเครือทั้งหมดแตในขณะเดียวกัน ผูบริหารเหลานี้ก็มีความตองการอยางแรงกลาในการ
สรางแบบอยางการบริหารงาน ทัศนคติ ฯลฯ ใหอยูเหนือบริษัทในเครือ
2.4 บริษัทเหลานี้ยอมมีความเกี่ยวของกับกลุมตาง ๆ ทั้งกลุมสถาบันการเงิน
คูคา ลูกคาและอื่น ๆ ซึ่งเปนกลุมบุคคลที่บริษัทตองการใหมีความประทับใจตอบริษัทในเรื่อง
ตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องของขนาด ขอเดนตาง ๆ โดยเฉพาะความเปนเอกภาพขององคการซึ่ง
แตกตางจากสภาพที่เปนจริงของบรัษัทเหลานี้
2.5 บริษั ท เหล า นี้ มั ก มี สิ น ค า อยู ในความดู แ ลมากมายหลายชนิ ด ก อ ให เกิ ด
ปญหาความสับสนตอซัพพลายเออร ลูกคา หรือ แมแตพนักงานของบริษัทเอง
2.6 บรัษัทเหลานี้มักมีธุรกิจในประเทศตาง ๆ ในแตละประเทศยอมรับ ในตัว
สินคาและบริษัทแตกตางกันออกไป
องค การที่ มี ลัก ษณะดั งกลาว จึงจําเป น ตองแสวงหาเอกลั ก ษณ ที่ สามารถบ งบอกถึ ง
ลักษณะธุรกิจหลากหลายประกอบดวยบริษัทยอย ๆ ซึ่งแตกตางและแขงขันซึ่งกันและกัน แตใน
ขณะเดียวกันเอกลักษณโดยรวมก็จําเปนตองมีลักษณะที่ยอมรับใหรูปลักษณของหนวยงานยอย ๆ
เหลานี้ไดแสดงออกเพื่อรักษาความรูสึกที่ดีของพนักงานและตลาด
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General Electric เป น ตั ว อย า งของบริษั ท ที่ ใช ก ารสรา งเอกลั ก ษณ แ บบ Endorsed
Identity คือ GE พยายามที่จะประกาศวาตนเปนบริษัทที่มีการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆเขาสูตลาด
อยูเสมอ จากการผลิตเครื่องยนตของเครื่องบินไปสูการบริการทางดานโปรแกรมทางโทรทัศน แต
อยางไรก็ตาม จากผลของการสํารวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันและผูบริโภคจากทุกมุมโลก
GE ยังถูกมองวาเปนบริษัทที่ผลิตสินคาที่ลาหลังและไมทันสมัย เพราะผูบริโภคจะรูจัก GE ใน
ฐานะผูผลิตหลอดไฟและเครื่องใชไฟฟาเทานั้น เพื่อตองการขยายเอกลักษณใหเกิดขึ้นในใจ
ผู บ ริโภค GE จึงตั ดสิ น ใจที่ จ ะเชื่ อ มผลิต ภั ณ ฑ แ ละตราสิน ค าที่ ต นผลิต อยูภ ายใต ชื่อ GE โดย
เปรียบเสมือนวา GE เปนตราสินคาแม ( parent )
การสรางเอกลักษณแบบ Endorsed จะถูกใชอยางมากกับสินคาประเภทแฟชั่น ตัวอยาง
เชน จะมีสินคาภายใตชื่อ Armani อยู 4 ชื่อ คือ Giorgio Armani, Emporio Armani , Mani (ตรา
สินคาที่ขายในหางสรรพสินคา) และ AX by Armani ทั้ง 4 ตราสินคาจะถูกกําหนดใหมีขอที่
แตกตางกันที่สามารถมองเห็นไดและแยกออกจากกันไดอยางชัดเจน ซึ่งแตละตราสินคาก็จะมี
ความหลากหลายภายในตั ว ของมั น เอง เช น Giorgio Armani จะเป น สิ น ค า ที่ เป น ทางการ
Emporio Armani จะเปนแบบลําลองของกลุมลูกคาที่มีรายไดสูง Mani เหมาะกับคนทํางาน และ
Armani Exchange จะเปนแบบลําลองมากที่สุดแตสิ่งสําคัญก็คือ ทั้ง 4 ตราสินคาจะสื่อใหเห็น
ถึง ตราสิน ค า แม ก็ คื อ Armani นอกจากนี้ ก็ มี Donna Karen and DKNY ; ที่ ผ ลิ ต สิ น ค า Giani
Versus และ Versace
3.เอกลักษณแบบ Branded Identity
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ ตรานี้ เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ กลางศตวรรษที่ 19 ซึ่ งเป น ยุ ค ที่ เริ่ม มี
เทคโนโลยี มีความรู และมาตรฐาน การดํารงชีวิตสูงขึ้น เปนยุคแรกของการตลาดมวลชน( Mass
market) แนวคิดในการสรางตราหรือยี่หอสินคาพื้นฐานโดยผลิตภัณฑเหลานี้ไมมีความแตกตาง
ทางดานการผลิตแตอยางใด แตถูกนํามาสรางใหมีภาพลักษณที่สอดคลองกับความชื่นชมของ
ผูบริโภคแตละกลุม การสรางตราสินคาเปนวิธีการอยางหนึ่งในการโปรโมทสินคาตาง ๆ ไปใหถึง
กลุม เปา หมาย ตราสิน คา ยัง สามารถสรา งภาพลัก ษณที่ดีตอ ตัว สิน คา ใหเกิด ขึ้น ในใจของ
ผูบริโภค
การสรางเอกลักษณแบบ Branded Identity สวนใหญถูกพบในบริษัทที่ผลิต
สินคาประเภทอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) แตอยางไรก็ตามการสรางเอกลักษณดวยวิธีนี้
บางครั้งอาจทําใหผูบริโภคไมทราบถึงองคการหรือบริษัทที่ผลิตสินคานั้น ๆ ออกมา
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5. การสรางเอกลักษณองคการ (Corporate Identity)
การสรา งเอกลัก ษณองคการยอมกอใหเกิดการเปลี่ย นแปลงขึ้น ภายในองคก าร
โดยเฉพาะภาพลักษณที่เปลี่ยนแปลงไปยากมาก ไดแสดงใหเห็นถึงจุดเปลี่ยน turning point
ขององคการนั้นอยางชัดเจน
การสรางเอกลักษณขององคการมีความเกี่ยวพันกับแนวทางหลัก ๆ 3 แขนง คือ
1. องคการตองการใหตนเองมีภาพลักษณที่ชัดเจน เปนที่เขาใจของบุคคลกลุม
ตาง ๆ ที่มีความตองการใหสวนตาง ๆที่แตกตางกระจัดกระจายเขามารวมกันอยางเปนระเบียบ
เพื่อใหประชาชนสามารถเขาใจตอโครงสรางขององคการซึ่งประกอบดวยฝายตาง ๆ บริษัทยอย
และสินคาอีกมาก
2.องคการตองการใหมีสัญลักษณที่บงบอกถึงทัศนคติ ความเชื่อหรือหลักการ
ขององคการ เพื่อใหพนักงานสามารถรับรูและเขาใจในสิ่งเดียวกับที่องคการยึดถือ และสามารถ
สื่อสารใหบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับองคการได
3.องคการตองการใหตัวองคการและสินคาขององคการมีความแตกตางจาก
คูแขงในตลาด
การสรางเอกลักษณใหแกองคการเปนการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดเปนอยางดี
เพราะชวยกระตุนลูกคาใหเกิดความร็สึกวาเปนสินคาและเปนองคการที่มีคุณภาพ มีการควบคุม
มีรูปแบบมีมาตรฐานเป นหนึ่งเดียวทุกหนแหงนอกจากนี้แลว การกําหนดเอกลักษณ องคการ
(Corporate Identity)จะมีสวน ชวยในการลดความลาชาในการทํางาน ชวยใหความผิดพลาด
ในการทํางานลดลง ชวยใหการควบคุมผลงานใหไดคุณภาพมากขึ้น ชวยใหงานที่ไดมีมาตรฐาน
เดียวกัน ชวยใหเกิดเอกภาพในการทํางานรวมกัน ชวยลดความขัดแยงทางความคิดลง ชวยให
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ทําไดงายขึ้น และเปนไปอยางเปนขั้นตอน ชวยลดความสูญเปลาลง
แตสิ่งที่สํา คัญ ประการหนึ่ง คือ อยา ให เอกลัก ษณอ งคก าร(Corporate Identity)ใน
เรื่องใด ๆ จํากัดความคิดสรางสรรคในการทํางานเปนอันขาด เพราะมิฉะนั้นเอกลักษณองคการ
จะเปน ตัวที่บอนทําลายองคการแทนที่จําชวยใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพการสรางเอก
ลักษณ องคการ(Corporate Identity)ขึ้นในกระบวนการตางๆจะตองพิจารณาแลววาเปนสิ่งที่
เหมาะสมจริง ๆ สําหรับสิ่งนั้นๆ และตองสามารถเปลี่ยนแปลงปรังปรุงไดตามความเหมาะสม
ตลอดเวลา
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เอกลักษณองคการสามารถจําแนกไดเปน
1. มาตรฐานรูปแบบราน
2. มาตรฐานในการตกแตง
3. มาตรฐานความสามารถของโชวรูม
4. มาตรฐานศูนยบริการ
5. มาตรฐานในการใหบริการ
6. มาตรฐานชุดฟอรมของพนักงาน
7. มาตรฐานในการจัดทําปายโลโก
8. มาตรฐานของรูปแบบของแบนเนอรที่ตองใช
9. มาตรฐานของถุงกระดาษ
10. มาตรฐานการตกแตงจัดสิ่งของ ฯลฯ
ดังนั้น อาจสรุปการสราง เอกลักษณองคการ ไดเปน 3 ประการ คือ
1.เปนการกําหนดใหองคการมีภาพที่ชัดเจนและโดดเดน ชวยใหสัดสวนตาง ๆขององค
การสามารถเชื่อมประสานกันอยางเปนเอกภาพ ทําใหบุคคลที่มีความเกี่ยวของมีความเขาใจรูจัก
องคการเปนอยางดี
2.การปรับปรุงสัญลักษณใหมมีลักษณะเปนตัวแทนความเชื่อ เจตจํานง และทัศนคติของ
องคการไดอยางแทจริง สัญลักษณน้ีเปนตัวแทนที่สําคัญที่ชวยใหพนักงานไดมีสวนรับรู และผลัก
ดันใหเปนจริงในความมุงมั่นขององคการ อีกทั้งยังเปนตัวกอสารใหบุคคลภายนอกไดรับรูอีกดวย
3.มีจุดยืนที่ชัดเจนชวยสรางความแตกตางจากคูแขงขันในตลาด
เมื่อองคการไดกําหนดเอกลักษณ ( Identity ) ไดอยางชัดเจนแลว สิ่งนี้จะเปนสวนชวยใน
การเสริมสรางภาพลักษณใหเกิดแกองคการดวย นั่นก็คือ การนําไปสู Corporate Image
แนวคิดเกี่ยวกับการสรางภาพลักษณ
การสรางภาพลักษณ (Image) นักวิชาการตะวันตกไดบัญญัติขึ้นใชและไดมีการศึกษา
อยางกวางขวางมานานแลว สําหรับนักวิชาการไทยยังไมมีการศึกษาอยางจริงจังในเรื่องนี้ แตมี
การบัญญัติศัพทภาษาไทยเพื่อใชแทนความหมาย" Image " ไวหลายคํา เชน จินตภาพ ภาพพจน
และภาพลั ก ษณ ซึ่ ง คํ า เหล า นี้ ใช กั น อย า งแพรห ลาย Mr.Daniel J.Boorstin(1973, อ า งถึ ง ใน
วิลาวัณย หงษสุวรรณ 2542 : 53 )ไดกลาววา ภาพลักษณนั้นเปนความคิดที่ดีมองเห็นสิ่งตาง ๆ
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ดีเลิศ ซึ่งความจริงแลวจะดีเลิศอยางนั้นเปนไปไมได ภาพลักษณเปนสิ่งที่เราสรางขึ้นมาเห็นได
มองเห็นไดชัดเจน งายแกการเขาใจ ซึ่งภาพลักษณนี้อาจกลาวไดเปน 6 ประการ คือ
1. An image is synthetic
ภาพลักษณเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นมา โดยกระบวนการวางแผน การสรางสรรคขึ้น
มาใหบรรลุวัตถุประสงคและรูสึกประทับใจ
2. An image is believable
ภาพลักษณ คือ ความนาเชื่อถือ ภาพลักษณเปนการสรางภาพในใจของคนเราที่
เกี่ยวกับสถาบันหรือบุคคลใหมั่นคงเปนที่ยอมรับ การสรางภาพลักษณนี้จะไมมีประโยชนถาไมมี
ความนาเชื่อถือในสถาบันหรือบุคคลนั้น
3. An image is passive
ภาพลักษณเปนสิ่งที่คงอยูและถูกสมมติขึ้นมาใหมีความเหมาะสมกับสภาพเหตุผล
และเปนความจริง ผูที่สรางภาพลักษณถูกคาดหวังวาจะสามารถทําใหไดภาพลักษณน้นั และผูรับ
ก็คาดหวังวาภาพลักษณนี้จะเปนไปตามที่ไดรับนั้น
4. An image is vivid an concrete
ภาพลักษณเปนสิ่งที่เห็นไดคงทน
5. An image is simplified
ภาพลักษณเปนสิ่งที่เขาใจงาย
6. An image is ambiguouse
ภาพลักษณมีความคลุมเครือ ความคลุมเครือนั้นลองลอยอยูในระหวางจินตนาการ
และความรูสึก และอยูระหวางความคาดหวังกับความจริง
สรุปไดวา การสรางภาพลักษณในความหมายของ Mr.Daniel J.Boorstin (1973) คือ
การสรางภาพลักษณโดยมีการวางแผนการ เปนความประทับใจ เปนความนาเชื่อถือ เปนความ
จริงที่เห็นไดชัดเจน และคงทน เขาใจงาย แตในขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติคลุมเครือ ไมกระจางชัด
Gregoryและ Wiechmann(1991: 1 - 8 )ไดกลาวถึง กลยุทธในการสรางภาพลักษณและ
การสรางภาพลักษณใหประสบความสําเร็จไว ดังนี้
1.การสรางใหประชาชนยอมรับและเห็นดวย อันเปนผลที่จะทําใหสถาบันเปนที่
เชื่อถือ
2. ปรับปรุงองคการในเรื่องการจัดการทั้งหมด
3. การวางเปาหมายการตลาดลวงหนา เพื่อสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ
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4. การเขาไปมีอิทธิพลตอสภาพแวดลอม
5. การสรางสถาบันใหมีตําแหนงที่ดีขึ้น
6. การจัดการเขาไปชวยเหลือเมื่อมีสถานการณที่วิกฤต
7. ดึงดูดใจลูกคาที่มีคุณภาพในขณะเดียวกับที่ใหความรวมมือกับชุมชน
นอกเหนือไปกวานั้น Gregoryและ Wiechmann (1991 : 4 - 23 )กลาววาหลักการสราง
ภาพลักษณใหประสบความสําเร็จ มีหลัก 6 ประการ คือ
1. การรับรู ศึกษากลุมเปาหมาย การสรางภาพลักษณ โดยการกลาวถึงสิ่งที่
กลุมเปาหมายเชื่อความจริงนั้น
2. ทิศทาง การสรางภาพลักษณจะถูกกําหนดโดยผูบริหาร เพราะเปนผูเขาใจ
หนวยงานในทุก ๆ ดาน สามารถทําใหภาพลักษณอยูในทิศทางที่จําเปน เพื่อใหเกิดการสรางงาน
3. รูจักตัวเอง หนวยงานควรทราบวา ภาพลักษณปจจุบันเปนอยางไร ภาพลักษณ
ของหนวยงานที่ตองการเกิดขึ้นคืออะไร ควรมีการวิจัยกอนระหวางและหลังจากการวางโครงการ
ภาพลักษณ
4. จุดเนน ตองรูวาหนวยงานกําลังทําอะไร ยิ่งเขาใจลูกคาดีขึ้นเทาไร จะทําให
หนวยงานสามารถมีอิทธิพลตอการยอมรับของลูกคามากขึ้นเทานั้น
5. การสรางสรรค นการสรางภาพลักษณใหศึกษาความตองการของลูกคาและ
ตัดเขาไปสูจุดนั้น
6. ความคงเสนคงวาในการสรางภาพลักษณ มักจะคูไปกับการสรางสรรค
วิธีการใหม ๆ ในการประชาสัมพันธใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยางสม่ําเสมอ
สรุปไดวา การสรางภาพลักษณมีหลักและกลยุทธสําคัญ คือ ศึกษากลุมเปาหมาย เพื่อ
จะไดรูทิศทาง รูจักสภาพขององคการวาปจจุบันมีภาพลักษณเปนอยางไร รูจุดเนนที่มีอิทธิพลตอ
การยอมรับ ของลูก คา นํา ไปสูการสรา งภาพลัก ษณใหประสบความสํา เร็จ เพื่อใหป ระชาชน
ยอมรับ และเชื่อถือในตัวสถาบัน
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ปจจัยสําคัญที่มีผลตอภาพลักษณขององคการ
(Gregory และ Wiechmann, 1991 : 4 )กลาววา ปจจัยสําคัญที่มีผลตอภาพลักษณของ
หนวยงาน คือ ตัวสถาบันหรือองคการ ในการจะสรางภาพลักษณโดยสรางความยอมรับใหประชากร
กลุมเปาหมายเห็นดวย จะเปนผลทําใหสถาบันเปนที่เชื่อถือ
ตัวสถาบันจะมีองคประกอบที่สําคัญ คือ มีหนาที่ บทบาท ลักษณะทางกายภาพ เชน
อาคารสถานที่ สัญลักษณ (วิจิตร อาวะกุล, 2534 : 41)
การศึกษาตัวสถาบัน เพื่อสรางภาพลักษณ (วิจิตร อาวะกุล, 2534 : 120) ไดกลาวถึง
สวนที่เกี่ยวของ คือ บุคคล ผูจัดการ พนักงาน ประโยชน การบริการ สาธารณะ สังคม การ
ทํางานของสถาบัน ความกาวหนาที่ไมหยุดนิ่ง ความรับผิดชอบ สงเสริมสนับสนุนสวนตาง ๆ
ของสังคม ชื่อเสียง เกียรติคุณ คุณภาพ ความตั้งใจจริง สุจริต อุดมการสรางสรรค ในขณะที่
พงษเทพ วรกิจโภคาทร (2533 : 113 ) ไดกลาวไวในเรื่องภาพลักษณสถาบันที่มุงมองเฉพาะตัว
สถาบันเกี่ยวกับความรับผิดชอบของสถาบันที่มีตอสังคม ความเปนสถาบันที่มั่นคงเจริญกาวหนา
และบทบาทหรือพฤติกรรมของสถาบัน
ตัวสถาบันเปนปจจัยที่กอใหเกิดภาพลักษณขององคการ ซึ่งเราสามารถจะศึกษาจาก
ความเชื่อถือ การยอมรับ ศรัทธา ที่บุคคลมีตอตัวสถาบัน โดยจะศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีของ
นักวิชาการตาง ๆ ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
Fishbein ( 1975 : 259 )ได ก ล า วไว ว า ความเชื่ อ ( Beliefs) เป น เรื่ อ งของความคิ ด
ความรู ความเขาใจ และเปนการกระทําซึ่งมีความเกี่ยวของกับองคประกอบตาง ๆ ของสิ่งที่เปน
เปาหมาย ไดแก ลักษณะเดนเฉพาะคุณลักษณะหรือลักษณะตาง ๆ ความเชื่อจะเปนความสัมพันธ
ระหวางแนวคิดกับความเปนจริง เชน ลักษณะของบุคคลกับความเปนผูมีคุณธรรม ความมีคุณคา
ตามการรับรูของบุคคลความเชื่อเกิดจากความเคารพนับถือ ความเชื่อมั่น และการยอมรับ ศรัทธา
ตอสิ่งที่เปนเปาหมาย
Hershey ( 1976 : 40 - 41 ) ไดกลาวถึงความไววางใจหรือความศรัทธา ( trust ) วาเปน
เรื่องของความจงรักภั กดี ความซื่อสัตย ความมีศั กดิ์ศรี เกียรติ ภูมิ หรือการได รับเกี ยรติ ความ
ภาคภูมิใจ
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สุปาณี สนธิรัตน และคณะ ( 2526 : 460 ) ไดกลาวถึง คําวาความเชื่อ ( Beliefs) ไว
คือ ความเชื่อ เปน เรื่อ งของการยอมรับ ขอ ความหรือ เรื่อ งใด ๆ ที่เปน ขอ เท็จ จริง ( fact )และ
ความจริง(truth)
สรุปไดวา ปจจัยสําคัญที่มีผลตอภาพลักษณขององคการ คือ ความเชื่อถือ การยอมรับ
ศรัทธา ที่บุคคลมีตอตัวสถาบันหรือองคการ โดยอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง
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แนวคิดการรับรู ( Perception )
ความหมายและลักษณะ
Barbe and Legge (1976:54) กลาววา การรับรูเปนเรื่องเกี่ยวกับการแยกขาวสารออก
มาจากสิ่งแวดลอมภายนอกตัวเรา เกี่ยวของกับปฏิบัติการของการสัมผัส และเปนผลในรูปของ
ความคาดหวัง ความหวง ความกลัว ความตองการ และความทรงจํา ซึ่งทําใหเกิดเปนโลก ๆ หนึ่ง
ภายในตัวเราขึ้น
Rosinski (1977 :2) กลาววา การใหนิยามของการรับรูเกี่ยวของเปนประการแรกกับการ
พิจารณาตัดสินวาบุคคลใชการกระตุนเพื่อเปนการนําทางในการทํากิจกรรมในโลกนี้ของเขาอยาง
ไร ……..เนื่องจากการรับรูเปนความรูเกี่ยวกับโลกที่บุคคลหนึ่ง ไมวาจะไดมาหรือใชประโยชนไป
การรับรูจึงเกี่ยวกับกิจกรรมที่เปนปฏิกริยาโตตอบกับสิ่งแวดลอม
Roe (1978:558) กลาววา การรับรู คือ ความรูสึกตัวในสิ่งที่ไดรับจากสิ่งแวดลอม ตลอดจน
การแปลควาหมายของขอมูลที่ไดสัมผัส
Haney (1967 : อางถึงใน Burgoon et al., 1994 ) กลาววา การรับรู คือกระบวนการใน
การเขาใจความหมาย และสรางความรูสึกจากประสบการณ
Burgoon et al.,(1994) ไดกลาววา ความแตกตางในสภาพแวดลอม อารมณความรูสึก
ของผูรับรู ความแตกตางในคานิยม เปาหมายและทัศนคติภายในตัวผูรับรู สงผลใหเกิดความ
แตกตางในการรับรูความจริงของแตละบุคคล ประสบการณและความคาดหวังในอดีตของบุคคล
จะสงผลตอการรับรูในสิ่งที่มากระตุนจากสภาพแวดลอม
เดโช สวนานนท (2518:30) ได ก ล า วว า " สิ่ ง ต า ง ๆ ที่ อ ยู รอบ ๆ ตั ว เรานั้ น ล ว นแต มี
โอกาสกอใหเกิดการรับรูขึ้นในตัวเราได แตมนุษยเราก็เลือกจะรับรู กลาวคือ ไมรับรูในทุกสิ่งที่ผาน
เขาทางประสาทสัมผัส "
ฉลอง ภิรมยรัตน (2521) ไดกลาววา การรับรูเปนกระบวนการระหวางสิ่งเรากับการ
ตอบสนองของบุคคล
โยธิน ศันสนยุทธ และคณะ(2524:43) ไดใหความหมาย การรับรู คือ การตีความหมาย
การรับสัมผัส ออกเปนสิ่งใดที่มีความหมาย ซึ่งการตีความหมายนั้นจะตองอาศัยประสบการณ
หรือการเรียนรู
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ธรรมชาติของการรับรู ก็คือ การรับรูเปนสิ่งที่เรียนรู ( Perception is learned ) เพราะ
ถาปราศจากการเรียนรูหรือประสบการณจะไมมีการรับรู มีแตเพียงการรับสัมผัสเทานั้น การรับรู
นอกจากเปนสิ่งที่เรียนรูแลวการรับรูยังเปนสิ่งเลือกสรร เนื่องจากเราอยูทามกลางสิ่งเรามากมาย
ในขณะใดขณะหนึ่งเราไมไดรับรูไปหมดทุกอยาง แตเราเลือกรับรูสิ่งเราบางอยาง
ถวิล ธาราโภชน (2526: 203) ไดกลาวถึง การรับรูในเชิงจิตวิทยาสังคมวา เปนลักษณะ
ที่บุคคลมองเห็นหรือเขาใจเกี่ยวกับสถานการณตางๆซึ่งเปนการกลาวถึงการรับรูอยางกวางขวาง
ทั่วไปแตการรับรู ทางสังคมเปนการรับรูที่สัมพันธกับสังคม( Social perception) และถาการรับรู
ทางสังคมเกิดขึ้นเมื่อใดตองมีผลไปถึงพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล
ถวิล ธาราโภชน และศรัณ ย ดําริสุข (2545: 51) ไดกลาวถึง การรับรู ( Perception)
ในเชิงพฤติกรรมมนุษยวา เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตอเนื่องจากการรูสึก อันไดแก อวัยวะรับการ
รูสึกทั้งภายในและภายนอก ทําหนาที่รับการรูสึกสงเปนกระแสประสาทไปยังสมองเพื่อใหตีความ
หมาย แลวจึงรูวาสิ่งที่ทําใหเกิดการรูสึกนั้นคืออะไร และไดใหความหมายของการรับรูไววา " การ
รั บ รู ( Perception) คื อ กระบวนการที่ ผ า นการตี ค วามจากการจั ด ระเบี ย บข อ มู ล ต า ง ๆ "
อยางไรก็ตามการรับรู จะเกิดขึ้นไดจะตองมีการรูสึก(Sensation) เกิดขึ้นกอน การรับรู
เปนกระบวนการที่ตอเนื่องกัน ซึ่งไมสวามารถบอกไดชัดเจนวาการรับรูจะเกิดขึ้นจากการรูสึกตรง
ไหน แตเราสามารถกลาวไดวาการรูสึกจะมีลักษณะแบบตรงไปตรงมาไมขึ้นอยูกับการเรียนรู การ
คิด การจูงใจ อารมณ ฯลฯ สวนการรับรูจะมีเรื่องของการเรียนรู การคิด การจํา การจูงใจ อารมณ
และอื่น ๆ เขามาเกี่ยวของดวย
การรับรูเปนคุณลักษณะอยางหนึ่งที่บุคคลมีอยู จะเกิดขึ้นตอเนื่องจากการรูสึก การรับรู
เปนกระบวนการที่มีขั้นตอนซึ่งมีการเลือก( Selection) เปนกระบวนการแรกสุดของการรับรูโดยที่
การเลือกจะเกิดขึ้นจากการใสใจ(Attention) ของบุคคลที่มีตอสิ่งนั้น นักจิตวิทยาจึงเรียกลักษณะนี้
วา การใสใจที่จะเลือก (Selection attention)หรือการเลือกที่จะรับรู ( Selection perception )
การใสใจที่ จะเลื อ กเป น กระบวนการรับ รูที่จะเลือกสิ่งเราเฉพาะที่บุ คคลเกิดการใสใจ
Feldman (1994 :117 อา งถึง ใน ถวิล ธาราโภชน และศรัณ ย ดํ า ริส ุข ,2545: 51) ซึ ่ง เปน
ธรรมชาติของมนุษยที่จะตองใชในการเลือกเฟนสิ่งเราที่มีอยู ทั้งนี้เพราะในเวลาหนึ่ง ๆ บุคคลจะ
ตองพบกับสิ่งเรามากมาย แตวาบุคคลสามารถที่จะเอาใจใสหรือสนใจสิ่งเราเพียงหนึ่งหรือสอง
อยาง ทําใหเกิดการรับรูไดเดนชัดเฉพาะสิ่งเราที่ตนเองใหความสนใจเทานั้น สวนสิ่งเราอื่นอาจจะ
รับรูไดเพียงลางเลือน และในสิ่งเราบางอยางอาจรับรูไมไดเลย
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ชุมพร ยงกิตติกุล และคณะ(2529 : 2-3) ไดนิยามศัพทคําวา การรับรู ( Perception)
หมายถึง กระบวนการซึ่งสมองไดรับขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมจากอวัยวะรับสัมผัส และ
สมองใชวัตถุดิบนี้เพื่อการทําความเขาใจกับสิ่งแวดลอม คนรับรูโดยผานระบบรับสัมผัส ซึ่งไดแก
ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง และกลามเนื้อ ขาวสารที่ระบบรับสัมผัสจากสิ่งแวดลอมจะถูกสงตอไปยัง
สมองเพื่อใหเกิดความรูสึกเปนการเห็น การไดยิน การไดกลิ่น การไดรส ความรูสึกรอน หนาว
เจ็บปวด ฯลฯ ความรูสึก(Sensation)เปนการตอบสนองขั้นแรกสุดของคนเราตอการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอม สมองจะตีความสิ่งที่รูสึกตอไปอีกขั้นหนึ่งเปนการรับรูวาสิ่งที่เห็นไดยินหรือรูสึกคืออะไร
กระบวนการรับรูจึงเปนการตีความขาวสารที่สมองไดรับ การตีความนี้ขึ้นกับตัวแปรหลายอยาง
เชน ประสบการณ เดิม หรือการเรียนรูเดิม ความคาดหวังในขณะนั้น ทัศนคติ คานิยม และสิ่งแวด
ลอมรอบ ๆ ของสิ่งเราที่เรารับรู
ความสามารถในการรับรูสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ นั้นขึ้นอยูกับทั้งความสามารถที่มีแต
กําเนิดและการเรียนรูของมนุษ ย การรับรูนั้นตองมีการเลือกและมีความตั้งใจรับรู กลาวคือ
ในชวงเวลาขณะหนึ่งเรามีความตั้งใจตอเพียงสวนหนึ่งของสิ่งเราที่หลั่งไหลเขามากระทบกับ
ตัวเราเทานั้น สวนสิ่งเราที่เรามิไดตั้งใจรับรูนั้นอาจจะถูกบันทึกไวในระบบประสาทชั่วคราว แตจะ
ไมไดรับเลือกใหเปนขาวสารที่ตั้งใจรับรู นอกเสียจากขาวสารหรือสิ่งเรานั้นจะมีความเกี่ยวของ
โดยตรงอยางชัดเจนกับเรื่องที่กําลังรับรูอยู องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเลือกและความตั้งใจที่
จะรับรู ไดแก คุณสมบัติทางกายภาพของสิ่งเรา คือ ความเขม (Intensity) ขนาด (size) ความ
แตกตางที่ ชัดเจน(contrast) และความเคลื่อนไหว(movement)บุ ค คลหนึ่ งๆรับ รูอะไรและรับ รู
อยางไรขึ้นอยูกับความสนใจสวนบุคคล และคานิยมสวนบุคคลของเขาเอง เมื่อบุคคลที่ตั้งใจรับรู
ตอสิ่งเราก็จะทําใหมีการเตรียมตัวเพื่อการกระทํา
ปรมะ สตะเวทิน(2530 : 67 - 68)ไดกลาวถึง การรับรู ( Perception) วาเปนกระบวนการ
ตีค วามหมายสิ ง่ ที ่เราพบเห็น ในสิ ่ง แวดลอ ม สว นความหมาย( Meaning)คือ สิ ่ง ที ่เกิด จาก
กระบวนการตีความหมาย หรือการรับรู กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ เราจะตีความหมายตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อยางไรยอมขึ้นอยูกับการที่เรารับรู ( Perceive)หรือตีความหมาย( Interpret) สิ่งนั้นอยางไรใน
การรับรู และตีความหมายสิ่งที่เราไดพบนั้นเรากระทําไดโดยอาศัยประสบการณของเรา ซึ่งมี
อิทธิพลตอการรับรูและความหมายของเราตอสิ่งที่เราพบ ประสบการณ คือ สิ่งที่เรารับรู พบเห็น
มีความหมายและจดจําไวใช ซึ่งไดแก ความเชื่อ คานิยม ภาษา ความรู สถานะทางสังคม
ทัศนคติ บุคลิกลักษณะ ศาสนา วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อาชีพ ความตองการ
อารมณ เปนตน เรารับรูและตีความหมายสิ่งที่เราประสบโดยอาศัยความหมายจากประสบการณ
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ที่เรามีอยู หากสิ่งที่เราพบเห็นเปนสิ่งใหม ซึ่งเราไมเคยมีประสบการณมากอน เราก็จะทําสิ่งนั้น
มีความหมายไดดวยการเลือก ( Select) เพิ่มเติม ( Add) บิดเบือน ( Distort ) และโยง ( Relate)
สิ่งนั้นใหเขากับประสบการณของเรา ดังไดกลาวแลววา ประสบการณ ( Experience) มีอิทธิพล
ตอการรับรู ( Perception) และความหมาย ( Meaning) ของคน แตเนื่องจากแตละคนมีประสบ
การณที่แตกตางกัน ไมมีใครมีประสบการณเหมือนกันทั้งหมด ดังนั้น แตละคนจึงมีการรับรูและ
แปลความหมายตอสิ่งที่พบเห็นแตกตางกันไป
พัชรี เชยจรรยา (2530 :71-73) กลาววา การรับรูเปนกระบวนการทางจิตที่ตอบสนอง
ตอสิ่งเราที่ไดรับ เปนกระบวนการการเลือกรับสาร การจัดสรรเขาดวยกัน และการตีความสารที่
ไดรับตามความเขาใจและความรูสึกของตนเอง โดยทั่วไปการรับรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยไม
รูตัวหรือตั้งใจ และมักเกิดตามประสบการณและการสั่งสมทางสังคม การรับรูจึงเปนกระบวนการ
ที่เรียนรูได เด็กเมื่อเกิดมาจะสามารถรับความรูสึกตาง ๆ และตอบสนองตอความรูสึกเหลานั้นได
คนเราไมสามารถใหความสนใจกับสิ่งตาง ๆ รอบตัวไดทั้งหมด แตจะเลือกรับรูเพีย ง
บางสวนเทานั้น แตละคนมีความสนใจและรับรูสารเดียวตางกัน โดยทั่วไปการรับรูเพียงบางสวน
เทานั้น แตละคนมีความสนใจและการรับรูสิ่งตาง ๆ รอบตัวแตกตางกัน ฉะนั้น เมื่อไดรับสาร
เดียวกัน ผูรับ สารสองคนอาจไดค วามสนใจและรับ รูสารเดีย วกัน ตา งกัน โดยทั่ว ไปการรับ รูที่
แตกตางกันเกิดจากอิทธิพลหรือตัวกรอง(Filter)บางอยาง คือ
1.แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ(Movie)คนเรามัก เห็นในสิ่งที่เราตองการเห็นและ
ไดยินในสิ่งที่เราตองการไดยินเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง
2. ประสบการณเดิม(past experience) คนเราตางเติบโตขึ้นในสภาพแวดลอมที่
ตางกัน ถูกเลี้ยงดูดวยวิธีตางกัน และคบหาสมาคมกับคนตางกัน
3. กรอบอางอิ ง (frame of reference) ซึ่งเกิ ดจากการสั่งสมอบรมสั่งสอนทาง
ครอบครัวและสังคม ฉะนั้นคนตางศาสนาจึงมีความเชื่อและทัศนคติในเรื่องตาง ๆ กันได
4. สภาพแวดลอม คนที่อยูในสภาพแวดลอมตางกัน เชน อุณหภูมิ บรรยากาศ
สถานที่ ฯลฯ จะตีความสารที่ไดรับตางกัน
5. สภาวะจิตใจและอารมณ ไดแก ความโกรธ ความกลัว ฯลฯ ตัวอยางเชน เรา
มักมองความผิดเล็กนอยเปนเรื่องใหญโตในขณะที่อารมณไมดีหรือหงุดหงิด แตกลับมองปญหา
หรืออุปสรรคใหญหลวงเปนเรื่องเล็กนอยขณะที่มีความรัก
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การรับรูของบุคคลเปนผลมาจากสภาพรางกายหรือความสามารถทางกายภาพของ
บุคคล( individual biology, or physical ability )การเรียนรูท างสังคมและวัฒ นธรรม( Culture
training) และลักษณะทางจิตวิทยาสังคมของบุคคล
การรับรูเปนเรื่องที่ซับซอน เชน ในการสื่อสารแบบสองตอสอง หรือระหวางบุคคลสองคน(
dyadic communication) การรับรูจะเกิดขึ้นอยางนอย 6 ทาง คือ
1.เรามองตัวเราอยางไร
2. คนอื่นมองเราอยางไร
3.เราคิดวาคนอื่นมองเราอยางไร
4. คนอื่นมองตัวเขาเองอยางไร
5.เรามองคนอื่นอยางไร
6. คนอื่นคิดวาเรามองเขาอยางไร
หากการรับรูตางกันมา การตีความสารตางๆจะเปนไปคนละทาง เกิดปญหาการสราง
ความเขาใจตอกัน เปนผลใหการสื่อสารไมสัมฤทธิ์ผล
นอกเหนือไปจาการรับรูตางกันเนื่องมาจากตัวกรองการสื่อสารของแตละบุคคลแลวยังมี
ปญหาการรับรูประเภทอื่น ๆดวยซึ่งทําใหการสื่อสารไมมปี ระสิทธิภาพ ดังนี้
ก. การรับรูแบบเหมารวม(stereotype)
ข. การรับรูแบบมีอคติหรือความโนมเอียง(bias)
ค.การรับรูแบบมีอคติหรือความโนมเอียง(Black and white)
ง. การรับรูแบบแชแข็ง(freezing)
พัชรี เชยจรรยา ไดแสดงความเห็นวาการสื่อสารระหวางมนุษ ย มีทั้งการเลือกเปดรับ
การเลือกรับรู โดยสามารถแยกออกเปนพฤติกรรม 3 แบบ คือ
การเลือกเปดรับ (selective exposure) หมายถึง การที่คนเรามีแนวโนมจะเปด ตัวเองให
สื่อสารตามความเห็นและความสนใจของตน และหลีกเลี่ยงไมสื่อสารในสิ่งที่ไมสอดคลองกับ
ความคิดเห็นและความสนใจของตน
การเลือกรับรู (selective perception) หมายถึง แนวโนมของคนเราที่จะเปดรับและ
ตีความ เพื่อใหการสื่อสารนั้นเปนไปตามความคิดเห็นและความสนใจของตน โดยการบิดเบือนสาร
ใหมีทิศทางเปนที่พึงพอใจของตน
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การเลือกจดจํา(selective retention) การเลือกรับรูมีความเกี่ยวพันกับการเลือกจดจํา
อยางเห็นไดชัด Klapper(1960) กลาววา ความพรอมที่จะจดจําสารมักเกิดขึ้นแกคนที่สนใจและ
พรอมที่จะเขาใจและพรอมที่จะสื่อสารเมื่อไมสนใจที่จะรับรูและไมพรอมที่จะเขาใจ
วรลัก ษณา ธีราโมกข(2533)ไดใหความหมายของการรับ รูของบุ คคลวา การรับรู คือ
กระบวนการที่มีการจัดหมวดหมูและการตีความขอมูลจากประสาทรับสัมผัสทั้งหา โดยการรวม
กับประสบการณในอดีต
สรุปไดวา ความหมายและลักษณะของการรับรู คือ การรับรูเปนกระบวนการในการ
ตีความ เขาใจความหมาย โดยอาศัยความรูและประสบการณ เดิม ตลอดจนทัศนคติ คานิยม
และสิ่งแวดลอม โดยมีการเลือกที่จะรับรู อันเกิดจากการใสใจหรือสนใจตอสิ่งนั้น
ประเภทของการรับรู
โสภา ชูพิกุลชัย(2522: 37-38) ไดแบงการรับรูของบุคคลออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. การรับรูเกี่ยวกับบุคคล เปนการกระทําซึ่งกอใหเกิดความประทับใจ ความ
คิดเห็นหรือความรูสึกเกี่ยวกับคนอื่น ๆ ขึ้น การรับรูในระหวางบุคคลจะบอกใหทราบถึงการตัดสิน
หรือผูรับรูอาจจะแยกตัวออกจากโลกภายนอกของคนที่ถูกตัดสินหรือถูกรับรู เมื่อเปนเชนนั้นคน
จะตัดสินคนอื่นบนฐานของหลักพื้นฐานตาง ๆ ซึ่งอาจพบไดในรูปถายในภาพยนตร หรือจาก
ลายมือตาง ๆ โดยไมจําเปนจะตองเกี่ยวของสัมพันธกันเพื่อกอใหเกิดการพิจารณาขึ้น
2. การรับรูเกี่ยวกับสังคม นอกจากการรับรูที่เกี่ยวกับบุคคลแลว ยังมีการรับรูที่
เกี่ยวกับสังคมซึ่งจะออกมาในรูปทั่ว ๆ ไปมากกวาการรับรูเกี่ยวกับบุคคล การรับรูทางสังคมจะ
ครอบคลุมถึงการรับรูของกระบวนการทางสังคม ตัวการถูกรับรูทางสังคมนี้ คือ ความสัมพันธของ
คนนั้นกับคนอื่น รวมทั้งการรับรูเกี่ยวกับกลุมชนและสถาบันทางสังคมของเขาดวย จุดสําคัญของ
การรับรูทางสังคม คือ กระบวนการรับรูที่แนนอนนั่นเอง ซึ่งหมายถึงวิธีการที่ใหความหมายของ
สภาวะทางสังคมหรือของบุคคลอื่น ๆ ซึ่งมามีสวนเกี่ยวของ นักจิตวิทยาสังคมจะใหความสนใจ
เกี่ยวกับความสัมพันธกันในระหวางบุคคล 2 คน เพราะวิถีทางซึ่งคน 2 คนจะใหความหมายเกี่ยว
กับสภาวะตาง ๆ และแตละคนก็มีสวนสําคัญในการที่จะวินิจฉัยตัดสินวา ทั้งสองจะแสดงพฤติ
กรรมเกี่ยวของสัมพันธกันอยางไรในสถานการณนั้น ๆ
สรุปไดวาประเภทของการรับรูของบุคคล ไดแก การรับรูเกี่ยวกับบุคคลเปนการกระทําซึ่ง
กอใหเกิดความคิดเห็นหรือความรูสึก ความประทับใจตอบุคคล สวนการรับรูเกี่ยวกับสังคมจะ
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ครอบคลุมถึงการรับรูของกระบวนการทางสังคม เปนกระบวนการรับรูที่แนนอนอันแสดงถึง
พฤติกรรมที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกันของบุคคล 2 คนในสถานการณนั้น
องคประกอบของการรับรู
โยธิน ศันสนยุทธ และคณะ(2524:43-45) ไดแบงองคประกอบของการรับรู โดยยึดหลัก
ของสาเหตุการเกิด เปน 2 ลักษณะ ดังนี้
1.องคประกอบอันเนื่องมาจากสิ่งเรา
1.1 ความเขมและขนาด (Intensity and size)เสียงดัง แสงสวาง ขนาด
ใหญ ทําใหเราเลือกรับรูมากกวาสิ่งเราที่มีความเขมนอยกวาและขนาดเล็กกวา
1.2 ความผิดแผกกัน(Contrast)
1.3 การกระทําซ้ํา(Repetittion) การกระทําซ้ํา ๆ จะเปนสิ่งที่เรียกรอง
ความสนใจ
1.4 การเคลื่อนไหว (Movement) สิ่งเราที่เคลื่อนไหวจะเรียกรองความ
สนใจไดดีกวาสิ่งเราที่อยูนิ่ง
2. องคประกอบอันเนื่องมาจากบุคคล
การเลือกรับรูนั้นอาจขึ้นกับความสนใจหรือความคาดหวังของบุคคลนั้นเองดังนี้
2.1 ความสนใจ (Interest) คนเราจะเลือกรับรูเฉพาะสิ่งที่เขาสนใจเทานั้น
2.2 ความคาดหวัง (Expectancy) ถาคนเราคาดหวังสิ่งใดไว การรับรู
ของเราก็จะเปนไปตามที่คาดหวัง
2.3 ความตอ งการ (Need) ความตอ งการเปน องคป ระกอบหนึ่งที่มี
อิทธิพลตอการเลือกรับรูการเห็นคุณคา (Value) การรับรูขึ้นอยูกับการเห็นคุณคาในสิ่งนั้น
กลาวโดยสรุปวาองคประกอบของการรับรู ไดแบงโดยยึดหลักของสาเหตุการเกิด เปน 2
ลักษณะ คือ องคประกอบอันเนื่องมาจากสิ่งเรา ไดแก ความเขมและขนาด ความผิดแผกกัน
การกระทําซ้ํา การเคลื่อนไหว และองคประกอบอันเนื่องมาจากบุคคล การเลือกรับรูนั้นอาจขึ้น
กับความสนใจหรือความคาดหวังของบุคคล ไดแก ความสนใจ ความคาดหวัง และความตองการ
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แนวคิดภาพลักษณของโรงเรียน
ปจจัยในการสรางภาพลักษณของโรงเรียน
ปจจัยที่กอใหเกิดภาพลักษณของโรงเรียนมีผูที่ทําการศึกษา คนควาและทําวิจัยไว ไดแก
ปจจัยที่ กอให เกิดภาพลักษณ ของโรงเรียนที่เป น ผลอันเกิดจากความเชื่อถือ การยอมรับ และ
ศรัทธาที่บุคคลมีตอโรงเรียน ซึ่งจะเกี่ยวของกับปจจัยตอไปนี้ (จิราภรณ สีขาว, 2536; จิตลาวัณย
บุนนาค, 2539; ศศิพรรณ บิลมาโนช, 2538 อางถึงใน วีระวัฒน อุทัยรัตน, 2545 :13 )
1. ความเชื่อถือ
1.1บุคลากร ผูบริหาร ครู และเจาหนาที่ เปนผูมีความรูความสามารถ ประพฤติดี
และ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ
1.2 ชื่อเสียงของโรงเรียน ในดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดานรวมกัน เชน ดาน
วิชาการ กีฬา ดนตรี จริยธรรม ฯลฯ
1.3 ความเหมาะสมของอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
1.4 การพัฒนาโรงเรียนจนไดรับรางวัลและการยกยอง เชน โรงเรียนพระราชทาน
โรงเรียนจัดสิ่งแวดลอมดีเดน เปนตน
2. การยอมรับ
2.1 ผูปกครองนิยมสงบุตรหลานมาศึกษาตอมากขึ้น
2.2 บุคลากรในโรงเรียนเปนผูนําในการดําเนินกิจกรรมของชุมชน
2.3 โรงเรียนมีโครงการที่ดําเนินการรวมกับผูปกครองและชุมชน
3. ความเลื่อมใสศรัทธา
3.1 ความภาคภูมิใจของนักเรียนที่จบจากโรงเรียนแลวประสบความสําเร็จใน
การทํางานและการศึกษาตอ
3.2 ความประทับใจของนักเรียนและผูปกครองที่มีตอโรงเรียน
สรุปไดวา ปจจัยในการสรางภาพลักษณของโรงเรียนควรตั้งอยูบนพื้นฐานของความ
เชื่อถือจากผูบริหารโรงเรียน บุคลากรครู และบุคลากรสนับสนุนในการรวมมือกันพัฒนาองคการ
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย นโยบายตามลักษณะโครงสรางขององค
การ เพื่ อให มี คุณ ภาพไดรับ การการยอมรับจากผูปกครอง สรางประทับ ใจและความเลื่ อมใส
ศรัทธาแกนักเรียน และผูปกครอง
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วีระวัฒน อุทัยรัตน (2545 : 13) ไดกลาววา กลยุทธและขั้นตอนการสรางภาพลักษณ
โรงเรียนใหประสบความสําเร็จควรดําเนินการ ดังนี้
1. สรางความรูสึกใหประชาชนยอมรับและเห็นดวย อันเปนผลใหโรงเรียนเปนที่
เชื่อถือ
2.ปรับปรุงโรงเรียนทั้งหมด ทั้งดานบริหาร การจัดการเรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมตาง ๆ
3.กําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายลวงหนา เพื่อเปนแนวทาง และหลักชัยในการ
ทํางาน
4. นําโรงเรียนไปเกี่ยวของกับชุมชนและทองถิ่นมากขึ้น
5.สรางโรงเรียนใหมีชื่อเสียง เชน การสงโรงเรียนเขาประกวด การสงครูและ
นักเรียนไปแขงขันความรูและทักษะตาง ๆ เนนการประชาสัมพันธโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการสรางภาพลักษณของโรงเรียน
ขั้นตอนการสรางภาพลักษณของโรงเรียนควรดําเนินการ ดังนี้
1.ศึกษาภาพลักษณของโรงเรียน ตามการรับรูของบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน
ผูปกครอง ชุมชนและสังคมทั่วไป โดยการวิเคราะห วิจัย หรือสํารวจความคิดเห็น
2. สรางความตระหนักแกบุคลากร ใหเห็นความสําคัญของภาพลักษณโรงเรียน
3. ศึกษาขอมูลพื้นฐาน หาความตองการจําเปนในการพัฒนาโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดภาพลักษณที่ดี
4. กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย นโยบาย และแผนการดําเนินการเพื่อพัฒ นา
โรงเรียนใหมีคุณภาพ ไดรับการยอมรับ เชื่อถือ และศรัทธาจากประชาชน
5. ใชการประชาสัมพันธเปนมาตรการสําคัญในการสรางความเขาใจแกผูเกี่ยว
ของในการดําเนินงานของโรงเรียนควบคูกันไปกับการบริหารและจัดการศึกษาโดยมุงเนนความ
เปนเลิศ
6. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดําเนินงานสม่ําเสมอและนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการทํางาน
7. ทําการพัฒนาโรงเรียนใหกาวหนาอยางตอเนื่อง
สรุปไดวา กลยุทธและขั้นตอนการสรางภาพลักษณโรงเรียนใหประสบความสําเร็จควร
ดําเนินการ โดยการกําหนดวิสัยทัศนรวมกันระหวาง ผูบริหาร บุคลากรครู และบุคลากรสนับสนุน
เพื่อเปนแนวทางในการทํางาน ปรับปรุงการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การจัด
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กิจกรรมของโรงเรียนทั้งหมด รวมทั้งสรางชื่อเสียงใหโรงเรียนโดยการสงครู นักเรียนเขาแขงขัน
พรอมทั้งประชาสัมพันธโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ สรางความรูสึกใหประชาชนยอมรับและ
เชื่อถือโรงเรียน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาพลักษณองคการพบวามีจํานวนไมมากนัก
ผูวิจัยจะขอนําเสนอเปน 2 ประเภท คือ งานวิจัยในตางประเทศและงานวิจัยในประเทศไทย ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
งานวิจัยในตางประเทศ ซึ่งเกี่ยวกับภาพลักษณองคการที่ไดนํามาศึกษามีดังตอไปนี้
Lewis และ Anne (1990 : 234 อางถึงใน จิราภรณ สีขาว, 2536 : 60 ) ไดทํา
การศึ ก ษาภาพลั ก ษณ ส ถาบั น เป น การศึ ก ษาเฉพาะกรณี ข องสถาบั น การศึ ก ษาระดั บ สู ง ที่
มหาวิ ท ยาลั ย George Mason University (GMU) ผลการวิ จั ย พบว า ในระยะ 20 ป ที่ ผ า นมา
ภาพลักษณ ของสถาบันการศึกษาระดับสูงไดกลายเปนสิ่งสําคัญ มากกวาการแขงขันระหวาง
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสําหรับนักเรียน ในป 1979 Mayhew ไดต้ังคําถามวาเปนไปไดหรือไม
สําหรับสถาบันที่ไมไดสรางภาพลักษณที่ดี ที่จะสรางใหเกิดภาพลักษณที่ดีใหมีขึ้น การศึกษาไดชี้
ให เห็ น ถึงคํ าถามของ Mayhew โดยการรวบรวมจุด ศูน ยก ลางของการยอมรับ ในภาพลั ก ษณ
สถาบันของ George Mason University หรือมหาวิทยาลัยจอรดเมสัน (GMU) การศึกษาไดทํา
การทดสอบที่ มหาวิทยาลัยจอรดเมสัน (GMU) โดยความพยายามที่จะปรับปรุงภาพลักษณ เชน
เดียวกับผลซึ่งมีตอภาพลักษณของประเพณีที่มีอยู การวิจัยนี้มีสองสวน สวนแรก มหาวิทยาลัย
จอรดเมสัน(GMU)มีผลอยางไรตอการปรับภาพลักษณของเขา เมื่อเปรียบเทียบและหาขอแตก
ตางในวิธีของ Toper (1986) ในการสรางภาพลักษณ ซึ่งมีโครงสรางตามภาพลักษณของสถาบัน
และการตลาดของการศึ กษาระดับสูง และขอสองเปนการรวมสัดสวนใหมของการสรางภาพ
ลักษณ และประเพณีของมหาวิทยาลัยจอรดเมสัน (GMU) มีผลตอภาพลักษณอยางไร การศึกษา
พบวาความสําเร็จของการสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเกี่ยวของกับความใกลชิดของการ
วางแผนทางวิชาการและการตลาดของสถาบัน ผูอํานวยการของมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญ
ของการทําภาพลักษณของสถาบันโดยพยายามแยกแยะบุคคล โปรแกรมของหลักสูตรและโครง
การซึ่งจะสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยในทางบวก ขณะที่ไดพยายามสรางประเพณีของเขา
เองโดยการเปลี่ยนแปลงการทดลองและประเพณีไดแตกตางจากที่ Deal และ Kennedy (1982)
ไดอธิบายไว ซึ่งเปนสํานึกที่รุนแรงในการมีสวนรวมในความเชื่อ คุณคาและประเพณีที่ไมเดน
ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจอรดเมสัน(GMU)จึงเปนตัวอยางของสถาบันในการสรางภาพ
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ลักษณใหสําเร็จ ซึ่งจะเปนสิ่งดึงดูดนักเรียนที่ดีกวา ผูวิจัยเชื่อวาการสรางประเพณีที่ดีจะทําให
เกิดความมั่นคงอันจะนํามาซึ่งพื้นฐานของภาพลักษณ
Myers และ Anne (1991 : 178 อางถึงใน จิราภรณ สีขาว, 2536 : 61 ) ไดทํา
ศึกษาหลักการจัดการภาพลักษณของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยผูบริหาร เนื่องจากสถาบันการ
ศึกษาระดับสูงเคยมีความเจริญเติบโตและความรุงเรืองมากอน ปจจุบันไดมาถึงขั้นสุดทายโดย
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยลดขนาดลง ขณะเดียวกัน การมีภาพลักษณ เปนยุทธวิธีการตลาด
สําหรับสถาบันที่ตองการความเจริญกาวหนา (เชน การกําหนดภาพลักษณ การทําภาพลักษณ
และการสรางภาพลักษณ ) ก็ไดรับความสนใจอยางแพรหลายจากผูบริหารโรงเรียน โดยธรรมชาติ
ของสถาบันการศึกษาจะมีความแตกตางของสถาบันอื่น ๆ ยุทธวิธีนี้จําเปนตอการโยกยายในสวน
ขององคการ โดยการหาขอบเขตของบทบาทในการสรางภาพลักษณในแผนการศึกษาระดับสูง
ซึ่งยังสรุปไมไดในทางกลับกัน การออกแบบและการจัดการที่สงเสริมการศึกษาในระดับสูงควรจะ
มีพื้นฐานอยูกับขอบเขตของทฤษฎีซึ่งเกี่ยวของกับขอมูลที่ใหแกสถาบันการศึกษา ดังนั้น จุด
ประสงคของการศึก ษาก็เพื่อ พัฒ นารูป แบบของทฤษฎีซึ่ง แยกแยะ อธิบ าย และรวบรวมขอ
แตกต า งซึ่ ง ยอมรับ ภาพลั ก ษณ หลัก การของการจั ด การภาพลั ก ษณใ นรูป ของการแนะนํา ผู
บริหารของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ผูซึ่งวางแผนไวลวงหนาเกี่ยวกับสถาบันของเขา
งานวิจัยในประเทศ งานวิจัยที่เกี่ยวของภายในประเทศที่นํามาศึกษาเปนงานวิจัย
ภาพลักษณองคการของหนวยงานตาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาพลักษณโรงเรียนเอกชน
มีดังตอไปนี้
จิราภรณ สีขาว ( 2536) ไดทําการวิจัยเรื่อง ภาพลักษณสถาบันพัฒนาผูบริหาร
การศึกษาตามการรับ รูของผู บริหารการศึก ษา ระดับ สูง มี จุดมุงหมายเพื่อศึก ษาภาพลักษณ
สถาบันพัฒนาผูบริหาร การศึกษาตามการรับรูของผูบริหารการศึกษาระดับสูงที่ผานการอบรม
หลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษาระดับสูงจากสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
โดยมีสมมติฐานในการวิจัยคือ ผูบริหารการศึกษาระดับสูงตางกรมที่สังกัด ไดแก สํานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กรมสามัญศึกษา กรมอาชีวศึกษา และสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลจะมีภาพลักษณตอสถาบันพัฒนา ผูบริหารการศึกษาดานตัวสถาบัน ดานวิทยากร ดาน
การบริหาร และดานการ ใหบริการแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา 1. ผูบริหารการศึกษาระดับสูงมี
ความคิดเห็น ตอ ภาพลัก ษณข องสถาบัน พัฒ นาผูบริห ารการศึก ษาโดยรวมอยูในระดับคอ น
ขางบวก ยกเวนมีความคิดเห็น ตอภาพลักษณดานการบริหารในเรื่องการประชาสัมพันธดานการ
ใหบริการ เรื่องอาหารอยูในระดับเปนกลาง2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร
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การศึกษาระดับ สูงตางกรมที่สังกัดมีภาพลักษณตอสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษาในดาน
ตัว สถาบัน ดา นวิท ยากร ดา นการบริห าร และดา นการใหบ ริก ารมีค วามแตกตางกัน อยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติทั้ง 4 ดาน ที่ระดับ .05
ใจทิ พ ย ตรี ป ระกายเพ็ ช ร( 2537)ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษากลยุ ท ธ ก าร
ประชาสั ม พั น ธ แ ละประสิ ท ธิ ผ ลการสรา งภาพลั ก ษณ ข อง โครงการดาวเที ย มไทยคม มี วั ต ถุ
ประสงคสําคัญ 2 ประการ ประการแรกเพื่อศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธโครงการดาวเทียม
ไทยคม และประการที่ 2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณ
โครงการ ดาวเทียมไทยคม การศึกษาในสวนของกลยุทธการสรางภาพลักษณโครงการดาวเทียม
ไทยคม เปนการศึกษาจากการสัมภาษณผูบริหารที่รับผิดชอบดานการประชาสัมพันธ กลุม ชินวัตร
และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของพบวา กลยุทธการ ประชาสัมพันธโครงการดาวเทียมไทยคม
แบ งเป น 3 ชวง คือ 1. การประชาสัม พัน ธชวงกอนยิงดาวเทียมขึ้น สูวงโคจร (THAICOM prelaunch campaign) 2.การประชาสั ม พั น ธ ช ว งที่ ด าวเที ย มคนใกล จ ะถู ก ส ง ขึ้ น สู ว งโคจรแล ว
(THAICOM launch campaign) 3. การประชาสัมพันธชวงหลังจากที่ดาวเทียมไทยคมไดถูกสง
ขึ้นสูวงโคจรแลว (THAICOM post-launch campaign) จากกลยุทธการประชาสัมพันธทั้ง 3 ชวง
พบวา กลุมชินวัตรไดใช กลยุทธในการสรางภาพลักษณใหกับดาวเทียมไทยคม 2 ลักษณะ คือ
การใช การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธภาพลักษณขององคกร (Corporate Advertising) และ
การสรางเหตุการณเทียม (Pseudo-Events) ทั้งนี้กระบวนการในการสรางภาพลักษณ แบงเปน 3
ขั้นตอน คือ 1. การใหขอมูลขาวสาร 2. การโนมนาวชักจูงใจ 3. การย้ําความเชื่อถือในโครงการฯ
นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดศึกษาถึงประสิทธิผลของการสรางภาพลักษณโครงการดาวเทียมไทยคม
จากการดําเนินกลยุทธการประชาสัมพันธที่ผานมา พบวา โดยภาพรวมแลวคนไทยที่อาศัยอยูใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑลรูจักดาว เทียมไทยคม 92% หากจําแนกตามระดับการศึกษาของกลุมตัว
อยางที่ทําการสํารวจ พบวา กลุมที่รูจักดาวเทียมไทยคมมากที่สุดคือ กลุมที่มีระดับการศึกษา
ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป รองลงมาคือกลุมที่กําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษาและกลุมที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากวา ม.6 ตามลําดับ
จิตลาวัณย บุนนาค(2539) ไดทําวิจัยเรื่อง ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเอกชน
ในสายตาของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความคิดเห็นของนัก
เรียนชั้นมัธ ยมศึก ษาตอนปลายเกี่ย วกับ มหาวิท ยาลัย เอกชน ทั้งนี้โดยใชแ นวคิด และทฤษฎี
เกี ่ย วกับ ภาพลั ก ษณ ม าเป น กรอบสํ า คั ญ ผลการวิ จั ย พบว า ภาพลั ก ษณ ในด า นต า ง ๆของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในสายตาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอยูในระดับดีหรืออาจเรียก
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ไดวา มหาวิทยาลัยเอกชนมี ภาพลักษณ เชิงบวกเฉลี่ย 3.53 โดยที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รอยละ 54.6 ไมสนใจที่จะเขา ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเอกชน แตทั้งนี้พบวากลุมตัวอยางที่
ตองการเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยเอกชน รอยละ 45.4 ใหเหตุผลดังนี้คือ สอบเขามหาวิทยาลัย
ของรัฐไมได สามารถเลือกคณะไดตามความตองการหรือสนใจและสาขาวิชาที่ศึกษามีคุณภาพดี
เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ฯลฯ ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวา ภาพลักษณที่เดนที่สุดของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในสายตาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคือ มหาวิทยาลัยเอกชนมี
การดําเนิ น งานรวมกับ มหาวิทยาลัยตางชาติที่มีชื่อเสียง รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยเอกชนมี
อุปกรณการเรียนการสอน อุปกรณ การปฏิบัติการอยางเพียงพอ ฯลฯ สําหรับภาพลักษณ ที่ดอยที่
สุดหรือเรียกไดวาเปนภาพลักษณในเชิงลบคือการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอก
ชน
มโนพร รัชตะหิรัญ (2543 ) ไดทําวิจัยเรื่องภาพลักษณของโรงเรียนพณิชยการจรัล
สนิทวงศ ในสายตาผูปกครอง มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาภาพลักษณของโรงเรียน พณิชยการจรัล
สนิทวงศในสายตาผูปกครอง ประกอบดวยดานปรัชญา และ เปาหมายของโรงเรียน ดานหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน ดานบุคลากร ดานกิจการนักเรียนนักศึกษา และดานทรัพยากร
เพื่อการเรียนการสอน ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูปกครองนักเรียนชั้น ปวช. 3 จํานวน 129
คน และผูปกครองนักศึกษาชั้น ปวส. 2 จํานวน 148 คน โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมดรวม 277
คน ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองนักเรียนนักศึกษาเห็นวาภาพลักษณของโรงเรียนพณิชยการ จรัล
สนิท วงศ โดยภาพรวมเปนภาพลักษณที่ดี ภาพลักษณที่เดนที่สุด คือ ดานทรัพยากรเพื่อการ
เรียนการสอน รองลงไป คือ ดานกิจการนักเรียน นักศึกษา ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียน
การสอน ดา นบุค ลากร สว นดา นปรัช ญาและเปา หมายของโรงเรีย นเปน ภาพลัก ษณที่ค วร
ปรับ ปรุง ผู ป กครองนั ก เรี ย นชั้ น ปวช. 3 กับ ผูป กครองนัก ศึก ษาชั้น ปวส. 2 เห็น ว า ภาพ
ลักษณของโรงเรียนพณิชยการจรัลสนิทวงศ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
บริเวณโรงเรียนไดรับการดูแลเอาใจใสตกแตงใหสวยงามสะอาดเรียบรอยและปลอดภัย อาคาร
เรียนมั่นคงถาวรสวยงามและถูกสุขลักษณะ อาจารยฝายปกครองเอาใจใสนักเรียน นักศึกษา
อยูเสมอ โรงเรียนรายงานความประพฤติของนักเรียนใหผูปกครองทราบสม่ําเสมอ โรงเรียนแจง
ผลการเรียนใหผูปกครองรับทราบ โรงเรีย นปรับ ปรุงหลัก สูตรใหทัน สมัย อยูเสมอ โรงเรีย นจัด
ระบบบันทึกผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษา ถูกตอง ชัดเจน ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกลทาง
การศึกษาเปนผูที่ครูและนักเรียน นักศึกษาใหความเคารพนับถือโรงเรียนมีความสัมพันธที่ดีกับ
องคกรภายนอก โรงเรียนมีความมั่นคงสามารถที่จะขยายและพัฒนาโรงเรียนอยูเสมอ นอกจากนี้
ยังพบวามีบางประเด็นที่ ผูปกครองไมแนใจ คือ โรงเรียนมีอุปกรณการเรียนการสอนทันสมัยเพียง
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พอกับนักเรียน นักศึกษา บรรยากาศและสภาพแวดลอมของโรงเรียนเอื้อตอการเรียนการสอน
และใหเปนแหลงการเรียนรูอยางแทจริง โรงเรียนจัดแนะแนวการศึกษาและอาชีพใหนักเรียน นัก
ศึก ษา ไดอยางกวางขวาง อาจารยฝายปกครองแกปญ หาไดรวดเร็วทัน เหตุการณ เปาหมาย
ของโรงเรียนนี้มิไดมุงสรางทางวิชาการเพียงอยางเดียว แตมุงพัฒ นาทางอารมณของนักเรียน
นักศึกษาดวย ลักษณะเดนของโรงเรียน คือ ฝกใหนักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย การดําเนิน
การของโรงเรียน ลงทุนเพื่อการศึกษามากกวาหวังผลเลิศทางกําไร
สุว รรณา แซเฮง (2541) ไดทําการวิจัย เรื่อง ภาพลัก ษณคณะอัก ษรศาสตร
จุฬ าลงกรณ ม หาวิท ยาลั ย ตามทั ศ นะของอาจารย แ ละนิ สิต คณะอั ก ษรศาสตร จุฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาภาพลักษณคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตามทัศนะของอาจารยและนิสิตคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในดาน ตาง ๆ 7
ดาน คือ ดานหลักสูตรอักษรศาสตร การจัดการเรียนการสอน คุณลักษณะของอาจารย อักษร
ศาสตร คุณลักษณะของนิสิตอักษรศาสตร การบริการสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สภาพแวดลอ มทางกายภาพ กลุม ตัว อยา งที่ใ ชใ นการวิจัย นี้เ ปน อาจารยแ ละนิสิต คณะ
อัก ษรศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย ในภาคตน ปการศึกษา 2541 จํานวน 1,076 คน แบง
เปนอาจารย จํานวน 133 คน นิสิตระดับปริญ ญาตรีและระดับบัณ ฑิตศึกษา จํานวน 943 คน
ผลการวิจัยพบวา1.อาจารยและนิสิตคณะอักษรศาสตร มีทัศนะตอภาพลักษณคณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณ ม หาวิท ยาลั ย โดยรวมทั้ ง 7 ดาน อยูในระดับดี เมื่อพิ จารณาในแตละดา นพบวา
อาจารยและนิสิตมีทัศนะตอภาพลักษณคณะอักษรศาสตรในระดับดีทุกดาน ยกเวนดาน คุณ
ลักษณะของนิสิตอักษรศาสตร ซึ่งอาจารยและนิสิตคณะอักษรศาสตรมีทัศนะในระดับปานกลาง
2.ทัศนะของอาจารยที่มีตอภาพลักษณคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จําแนกตาม
ประสบการณการสอน ปรากฏผลคือ อาจารยที่มีประสบการณการสอนแตกตางกัน มีทัศนะตอ
ภาพลักษณคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในแตละดานและโดยรวมทุกดาน ไมแตก
ตางกัน 3. ทัศนะของอาจารยที่มีตอภาพลักษณ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ ม หาวิท ยาลัย
จําแนกตามคุณวุฒิ ปรากฏผลคือ อาจารยที่มีคุณวุฒิแตกตางกัน มีทัศนะตอภาพลักษณคณะ
อัก ษรศาสตร จุฬ าลงกรณม หาวิท ยาลัย ในแตล ะดา นและโดยรวมทุก ดา นไมแตกตางกั น
4.ทัศนะของอาจารยที่มีตอภาพลักษณคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จําแนกตาม
ภาควิช า ปรากฏผลคือ อาจารยที่สังกัด ภาควิช าตา งกัน มีทัศ นะตอ ภาพลัก ษณค ณะอัก ษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในแตละดานและโดยรวมทุกดานไมแตกตางกัน ยกเวนใน
ดา นหลัก สูต รอัก ษรศาสตร อาจารยที่สัง กัด ภาควิช าตา งกัน ทีทัศ นะแตกตา งกัน อยา งมีนัย
สํา คัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 5. ทัศ นะของนิสิต ที่มีตอ ภาพลัก ษณค ณะอัก ษรศาสตร จุฬาลง
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กรณมหาวิทยาลัย จําแนกตามชั้นปปรากฏผลคือ นิสิตที่มีชั้นปตางกัน มีทัศนะตอภาพลักษณ
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในแตละดานและโดยรวมทุกดานแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ยกเวนในดานคุณลักษณะของอาจารยอักษรศาสตร นิสิตที่มีชั้น
ปตางกัน มีทัศนะไมแตกตางกัน 6. ทัศนะของนิสิตที่มีตอภาพลักษณคณะอักษรศาสตร จุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย จําแนกตามคะแนนเฉลี่ยสะสม ปรากฏผลคือ นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมแตก
ตางกัน มีทัศนะ ตอภาพลักษณคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิท ยาลัยในแตละดา นและ
โดยรวมทุก ดา น ไมแ ตกตางกัน 7. ทัศนะของนิสิตที่มีตอภาพลักษณคณะอักษรศาสตร จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย จําแนกตามภาควิชา ปรากฏผลคือ นิสิตที่เรียนในภาควิชาตางกัน มีทัศนะ
ตอภาพลักษณคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในแตละดานโดยรวมทุกดานแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ไพบูลย ไพรระหง (2532) ไดทําการวิจัยเรื่อง ภาพลักษณของครูโรงเรียนมัธยม
ศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตพัฒนาพื้นที่บริเวณ ชายฝงทะเลตะวันออก ผลของการวิจัย
พบวา 1. ภาพลักษณ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามั ญ ศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชลบุรี และระยอง ตามความรูสึกของครู เปนภาพลักษณที่ดีโดยเรียงลําดับ คือ การปฏิบัติงาน
บุ ค ลิ ก ภาพ คุ ณ ธรรมและจรรยาครู การทํ า งานนอกเวลา อุ ป นิ สั ย และความประพฤติ ความ
สัมพันธกับชุมชนและการเปนผูนํา 2.ภาพลักษณของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ตามความรูสึกของนักเรียนเปนภาพลักษณที่ดี โดย
เรียงลําดับ คือ การปฏิบัติงาน คุณธรรมและจรรยาครู การเปนผูนํา ความสัมพันธกับชุมชน
การทํางานนอกเวลา อุปนิสัย และความประพฤติ และบุคลิกภาพ 3. ภาพลักษณของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ ศึก ษา จัง หวัด ฉะเชิง เทรา ชลบุรี และระยอง ตามความรูสึก
ของประชาชนเปน ภาพลั ก ษณ ที่ ดี โดยเรีย งลําดั บ คื อ การปฏิ บั ติ งาน การทํางานนอกเวลา
บุคลิกภาพ ความสัมพันธกับชุมชน อุปนิสัยและความประพฤติ คุณธรรม และจรรยาครู และการ
เปนผูนํา ขอเสนอแนะ คือ หนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล หรือกลุมโรงเรียน หรือ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ควรจัดใหมีกา
รอบรมครู โดยเนนภาพลักษณของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้ง 7 ดาน ตามลําดับ คือ การเปนผูนํา
ความสัมพันธกับชุมชน อุปนิสัยและความประพฤติ การทํางานนอกเวลา คุณธรรมและจรรยาครู
บุคลิกภาพ และการปฏิบัติงาน

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research)โดยการใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย และเก็บรวบรวมขอมูลจากผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงคและวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาภาพลักษณของโรงเรียนเอกชนตามการรับรูของผูปกครองในจังหวัดชลบุรี
วิธีการดําเนินการวิจัย
1.
2.
3.
4.

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการสรางเครื่องมือวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
1. ประชากร
ประชากร ไดแก ผูปกครองของโรงเรียนเอกชนซึ่งเปดสอนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในจังหวัดชลบุรีซึ่งมีจํานวนโรงเรียนทั้งหมด 69 โรงเรียน มีจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด 63,608 คน โดยกําหนดใหนักเรียน 1 คน ตอ ผูปกครอง 1 คน รวมเปนประชากร
จํานวน 63,608 คน
2.กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ชลบุ รี กําหนดขนาดของกลุม ตั วอยางโดยใชตารางเลขสุม ของ Yamane (อางถึงใน ศิริชัย
กาญจนวาสี, 2537: 134) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยใหมีความคลาดเคลื่อนได + 5 % ที่
ขนาดประชากร 63,608 คน ไดกลุม ตัวอยา งที่ใชในการวิจัย 398 คน นําจํา นวนผูป กครอง
นักเรียนแตละโรงเรียนในกลุมโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มีอยูมาเทียบคํานวณหาสัดสวน
ที่จะใชเปนรายโรงเรียนโดยใชจํานวนกุลมตัวอยาง คือ 398 คน เปนตัวตั้งในการเทียบสัดสวน
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รอยละเปนรายโรงเรียน แลวจึงนํามาแบงเปนโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยม แลวหากลุม
ตัวอยางโดยวิธีสุมอยางงาย( Simple Random Sampling) ดังรายละเอียดตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับที่โรงเรียนเปดสอน
ระดับ

ประชากร

กลุมตัวอยาง

จํานวนโรงเรียน

จํานวนคน

จํานวนโรงเรียน

จํานวนคน

ประถมศึกษา

48

31,199

48

196

มัธยมศึกษา

21

32,409

21

202

69

63,608

69

398

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยนี้ใชเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต อบแบบสอบถามซึ่งสอบถามเกี่ย วกับ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ(Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นตามการรับรูของผูปกครองเกี่ยวกับ ภาพลักษณ ของโรง
เรียนเอกชน ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชกรอบแนวคิดของ Shirley Harrison (1995: 71) มีลักษณะ
แบบมาตราสว นประเมิน คา (Rating Scale) จํ า นวน 62 ขอ รายละเอีย ดครอบคลุม องค
ประกอบภาพลักษณองคการ (The Corporate Image Jigsaw) ทั้ง 4 องคประกอบ ที่ใชในการ
วิจัย ดังนี้
1. บุคลิกภาพขององคการ
จํานวน
16 ขอ
2. ชื่อเสียงขององคการ
จํานวน
11 ขอ
3. เอกลักษณขององคการ
จํานวน
15 ขอ
4. คุณคาหรือจรรยาบรรณขององคการ จํานวน
20 ขอ
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ศึกษาคนควาจากหนังสือ เอกสาร วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาพลักษณ
ขององคการ
2.กํา หนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยกําหนดตามแนวคิดองคป ระกอบภาพลัก ษณ
องคการของนัก วิชาการที่ผูวิจัย นํามาสรุปเปนกรอบในการวิจัย ประกอบดวยองคประกอบ 4
องคประกอบ คือ บุคลิกภาพขององคการ ชื่อเสียงขององคการ เอกลักษณขององคการ และ
คุณคาหรือจรรยาบรรณขององคการ
3.กําหนดตัวบงชี้ภาพลักษณโรงเรียนเอกชนทั้ง4 องคประกอบนําขอมูลรายละเอียดมา
ประยุกตใชและสรางขอคําถามตามกรอบแนวคิดของ Shirley Harrison (1995 )
4. ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อจัดทําแบบสอบถามใหครอบคลุมกรอบ
แนวคิดที่กําหนด
5. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจปรับและแกไข
6. นําแบบสอบถามเสนอผูทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
ความถูกตอง ในดานการครอบคลุมเนื้อหา ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย การใช
ภาษา และการสื่อความหมาย จํานวน 5 ทาน คือ
1. รองศาสตราจารยนพพงษ บุญจิตราดุลย
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรวิทย จังหวักเชียงใหม
2. รองศาสตราจารย ดร.อมรชัย ตันติเมธ
อาจารยพิเศษภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. รองศาสตราจารย ดร.ปรมะ สตะเวทิน
อาจารยประจําภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. นางภาวิกา ซิ้มเจริญ
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี(วุฒิทางการศึกษาปริญญาโท)
อดีตอาจารยประจําคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
5. นายเกษม จิตรวิโรจน
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี(วุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี)
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7. นําแบบสอบถามที่ผูทรงคุณวุฒิไดตรวจสอบแลว ผูวิจัยรวบรวมขอมูลทั้งหมดนําเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม
ใหถูกตองและสมบูรณที่สุด และนําไปใชกับกลุมตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล มีวิธีการและขั้นตอนดังนี้
1. การขอความรวมมือในการวิจัย
ผู วิ จั ย ทํ า บั น ทึ ก เสนอบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ขอให ทํ า
หนังสือถึงผูอํานวยการสํานักบริห ารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อขอความอนุเคราาะหในการออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบ
ถามเพื่อการวิจัยสงไปยังโรงเรียนตาง ๆที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย
2. การสงแบบสอบถามไปยังประชากร และกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยส งแบบสอบถามพรอมหนังสือของผูอํานวยการสํานั กบริห ารงานคณะ
กรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนไปยังโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเอกชนที่ใชในการ
วิจัยดวยตนเองทุกโรงเรียนที่เปนประชากรทั้งหมด จํานวน 69 โรงเรียน เพื่อใหผูปกครองที่เปน
กลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถามโดยผูวิจัยกําหนดเวลาในการขอรับแบบสอบถามคืนกอน
ลวงหนา 1 สัปดาหและนัดหมายทุกโรงเรียนเพื่อขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง
3. การรับแบบสอบถามคืน
เมื่อครบเวลาตามกําหนดนัดหมาย 1 สัปดาห ผูวิจัยไดขอรับแบบสอบถามคืน
ดวยตนเองทุกโรงเรียนที่เปนประชากรทั้งหมด โดยแจงการนัดหมายทางโทรศัพทเพื่อรับแบบ
สอบถามคืนกอนลวงหนา 1 วัน
4. จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืน
จํานวนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสงไปทั้งหมด จํานวน 398 ฉบับ ไดรับกลับคืนมา
387 ฉบั บ คิ ด เป น รอ ยละ 97.24 ตรวจความสมบู รณ ข องแบบสอบถามได แ บบสอบถามที่
สมบูรณ 379 ฉบับ คิดเปนรอยละ 95.23 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของแบบสอบถามที่สงไปและไดรับกลับคืน
กลุมตัวอยาง

สงไป

ไดรับคืน

แบบสอบถามที่สมบูรณ

จํานวน

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

โรงเรียนประถมศึกษา

196

191

97.44

188

95.92

โรงเรียนมัธยมศึกษา

202

196

97.03

191

94.55

398

387

97.24

379

95.23
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การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมได และตรวจสอบแลววาถูกตอง ดําเนินการวิเคราะหหาคา สถิติ
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป spss ( Statistic Package for the Social Sciences) ดังนี้
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ และหา
คารอยละ
2.ขอมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรีตาม
การรับรูของผูปกครอง วิเคราะหขอมูลโดยวิธีหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( SD.) ของกลุม
ตัวอยางที่เปนผูปกครองโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนและมัธยมศึกษาเอกชนในจังหวัดชลบุรีทั้ง
69 โรงเรียน
3. นําเสนอการวิเคราะหขอมูล ทําในรูปตารางประกอบคําบรรยาย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเพื่อศึกษาภาพลักษณโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี ตามการรับรูของผูปกครอง
ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ชลบุรีตามการรับรูของผูปกครอง
ขอมูลของภาพลักษณโรงเรียนเอกชนประกอบดวยขอความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณโรงเรียนเอกชนใน 4 องคประกอบ คือ บุคลิกภาพของโรงเรียน ชื่อเสียงของ
โรงเรียน เอกลักษณของโรงเรียน และคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียน ในการประเมินความ
คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามใชเกณฑ ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดวยอยางมากตอขอคําถามนั้น ๆ
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดวยตอขอคําถามนั้น ๆ
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิด ไมแนใจตอขอคําถามนั้น ๆ
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดไมเห็นดวยตอขอคําถามนั้น ๆ
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดไมเห็นดวยอยางมากตอขอคําถามนั้น ๆ

การวิเคราะหขอมูลจากการประเมินความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกําหนดคา
คะแนนเฉลี่ยเปนชวงตามแนวความคิดของ( Best, 1970: 201-204 อางถึงใน จิราภรณ สีขาว,
2536) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

4.51
3.51
2.51
1.51
1.00

-

5.00
4.50
3.50
2.50
1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
ไมแนใจ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

ในการวิเคราะหความคิดเห็นของผูปกครอง ตามเกณฑดังกลาวสามารถนําขอมูลมา
แปรผลของภาพลักษณตามระดับความคิดเห็นได ดังนี้
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เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
ไมแนใจ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีภาพลักษณเชิงบวก
มีภาพลักษณคอนขางบวก
มีภาพลักษณเปนกลาง
มีภาพลักษณคอนขางลบ
มีภาพลักษณเชิงลบ

เพื่อ ใหก ารแสดงผลการวิเ คราะหขอ มูล มีค วามเหมาะสมและมีค วามกระชับ ของ
ขอ ความในตารางแสดงผล ผูวิจัย จึง ใชอัก ษรยอ ของโรงเรีย นจํา แนกตามระดับ การศึก ษาที่
เปดสอน ดังนี้
ร.ร.ประถม หมายถึง โรงเรียนเอกชนที่เปดสอนระดับประถมศึกษา
ร.ร.มัธยม หมายถึง โรงเรียนเอกชนที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษา
การวิจัยเพื่อศึกษาภาพลักษณ โรงเรียนเอกชนตามการรับรูของผูปกครองในจังหวัด
ชลบุรี ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามตาราง ดังรายละเอียด ดังนี้
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามซึ่งจําแนกตามระดับ
การศึกษาที่โรงเรียนเปดสอน มาแจกแจงจํานวนและหาคารอยละผลการวิเคราะหขอมูล ปรากฏ
ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ
ผูปกครอง ร.ร.ประถม

สถานภาพ

( n 1 = 188 )
จํานวน

รอยละ

ผูปกครอง ร.ร.มัธยม

รวม

( n 2 = 191 )
จํานวน

รอยละ

( n t = 379 )
จํานวน

รอยละ

1. เพศ
ชาย

44

23.40

49

25.70

93

24.50

หญิง

144

76.60

142

74.30

286

75.50

2
24
82
71
9

1.10
12.80
43.60
37.80
4.80

1
11
94
80
5

0.50
5.80
49.20
41.90
2.60

3
35
176
151
14

0.80
9.20
46.40
39.80
3.70

ระดับการศึกษา
อานไมออก - เขียนไมได
0
ประถมศึกษา
13
มัธยมศึกษาตอนตน
12
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือป.วช. 31
อนุปริญญา หรือ ป.วส.
23
ปริญญาตรี
101
สูงกวาปริญญาตรี
8

0.00
6.90
6.40
16.50
12.20
53.70
4.30

0
12
12
26
24
95
22

0.00
6.30
6.30
13.60
12.60
49.70
11.50

0
0.00
25
6.60
24 6.30
57 15.00
47 12.40
196 51.70
30 7.90

2. อายุ
ต่ํากวา 21 ป
21 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
สูงกวา 50 ป ขึ้นไป
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามปรากฏผลดังนี้
เพศ
ในการพิจารณาภาพรวมพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนหญิงมากที่สุด จํานวน 286 คน
คิดเปนรอยละ 75.50 และเพศชาย จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 24.50
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา ผูปกครองในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนเปนเพศ
หญิ งมากที่สุด จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 76.60และเปนเพศชาย จํานวน 44 คน คิด
เป น ร อ ยละ 23.40 ผู ป กครองในโรงเรีย นมั ธ ยมศึ ก ษาเอกชนพบว า เป น เพศหญิ ง มากที่ สุ ด
จํานวน 142คน คิดเปนรอยละ 74.30 และเปนเพศชาย จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 25.70
อายุ
ในการพิจารณาภาพรวมพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอายุระหวาง 31 - 40 ป มากที่สุด
จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 46.40 รองลงมาคือ อายุ 41 - 50 ป จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ
39.80
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา กลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนมีอายุ
ระหวาง 31 - 40 ป มากที่สุด จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 43.60 รองลงมาคือ อายุ 41 - 50 ป
จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 37.80 กลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนพบวา มีอายุ
ระหวาง 31 - 40 ป มากที่สุด จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 49.20 รองลงมาคือ อายุ 41 - 50 ป
จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 41.90
ระดับการศึกษา
ในการพิ จ ารณาภาพรวมพบว า ผู ต อบแบบสอบถามมี วุฒิ ก ารศึ ก ษาสู งสุ ด ระดั บ
ปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 51.70 รองลงมามีวุฒิการศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ป.วช.) จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 15.00
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา ผูปกครองในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนมีวุฒิการ
ศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 53.70 รองลงมามีวฒ
ุ กิ าร
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ป.วช.) จํานวน 31 คน คิดเปน
รอยละ 16.50 ผูปกครองในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนพบวามีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี
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มากที่สุด จํานวน 95 คน คิดเปน รอยละ 49.70 รองลงมามีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึก ษา
ตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ป.วช.) จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 13.60
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรีตามการ
รับรูของผูปกครอง
ในตอนที่ 2 ผูวิจัยเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับภาพลักษณโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรีตามการ
รับรูของผูปกครอง ตามองคประกอบภาพลักษณองคการทั้ง 4 องคประกอบ
ตอนที่ 2.1 องคประกอบดานบุคลิกภาพขององคการ เสนอผลการวิเคราะห ดังนี้
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณโรงเรียนเอกชนตามการรับรู
ของผูปกครอง จําแนกตามองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานตัวสถาบัน
บุคลิกภาพของโรงเรียน
ดานตัวสถาบัน
1. อาคารเรียนของโรงเรียนไดรับ
การออกแบบในรูปแบบที่
ทันสมัย สวยงาม และสีสัน
สะดุดตา
2. อาคารเรียนของโรงเรียนมีความ
มั่นคง แข็งแรง เหมาะสมและ
ปลอดภัย
3. โรงเรียนมีหองเรียน โตะเกาอี้ครู
และนักเรียนมั่นคงแข็งแรง
เหมาะสมและ เพียงพอ
รวมเฉลี่ย

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
Xt
SD.

3.80

0.91

3.95 0.82

3.88

0.87

4.27

0.74

4.34 0.64

4.30

0.69

3.93

0.84

3.99 0.75

3.96 0.80

4.00

0.83

4.09 0.74

4.05 0.79
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จากตารางที่ 4 สนอผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณของ โรงเรียน
ในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานตัวสถาบัน ปรากฏผลดังตอไปนี้
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอน
ขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของกลุมผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพ
ลักษณข องโรงเรีย นในองคป ระกอบบุค ลิก ภาพของโรงเรีย นดา นตัว สถาบัน พบวา โรงเรียน
เอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องอาคารเรียนของโรงเรียนมีความ
มั่นคง แข็งแรง เหมาะสมและปลอดภัย ( X t = 4.30) รองลงมาคือ โรงเรียนมีหองเรียน โตะ
เกาอี้ครู และนักเรียนมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมและเพียงพอ ( X t = 3.96 )
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา โรงเรียนประถมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรีย นประถมที่มีตอภาพลักษณของโรงเรีย นใน
องคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานตัวสถาบันอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
ในเรื่องอาคารเรียนของโรงเรียนมีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมและปลอดภัย ( X 1 = 4.27)
รองลงมาคือ โรงเรียนมีหองเรียน โตะเกาอี้ครู และนักเรียนมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมและเพียงพอ
( X1= 3.93)
สวนโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวกเชนเดียวกัน ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียนในองค
ประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานตัวสถาบันอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
ในเรื่องอาคารเรียนของโรงเรียนมีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมและปลอดภัย ( X 2 = 4.34)
รองลงมาคือ โรงเรียนมีหองเรียน โตะเกาอี้ครู และนักเรียนมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมและเพียงพอ
( X 2 = 3.99 )
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นของผูปกครองโรงเรียนประถมและมัธยม ใน
องคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานตัวสถาบันจากจํานวน 3 ขอ ปรากฏวามีคาคะแนน
เฉลี่ยระหวาง 3.88 - 4.30 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 3 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.05
เมื่อพิจารณากลุมผูปกครองในโรงเรียนประถม ปรากฏวามีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.80 4.27 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 3 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.00
กลุมผูปกครองในโรงเรีย นมัธ ยม พบวา มีคา คะแนนเฉลี่ย ระหวา ง 3.95 - 4.34 โดย
จําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 3 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.09
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ตารางที่ 5 ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของภาพลัก ษณ โรงเรีย นเอกชนตามการรับ รู
ของผูปกครองจําแนกตามองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานสภาพแวดลอม
ในโรงเรียน
บุคลิกภาพของโรงเรียน
ดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน
4. สภาพแวดลอมในโรงเรียนมีความ
สะอาด รมรื่น หองเรียน
มีแสงสวาง ปลอดโปรง และมี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
5. โรงเรียนมีบริเวณกวางขวาง
มีสนามกีฬากลางแจงที่มีสภาพดี
และใชไดทุกฤดูกาล
6. โรงเรียนมีเครื่องเลนและอุปกรณ
ประกอบสนามที่อยูในสภาพดี
มั่นคงถาวรและปลอดภัย
7. โรงเรียนมีจํานวนหองน้ํา หอง
สวมที่ถูกสุขลักษณะพอเพียง
และเหมาะสม
รวมเฉลี่ย

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1

4.15

0.80

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt

4.21

0.80

4.18 0.80

3.49

1.09

3.86 1.04

3.68 1.08

3.56

0.99

3.79 0.92

3.68 0.96

3.84

0.88

3.85

0.90

3.84

0.89

3.76

0.94

3.93

0.91

3.84

0.93

จากตารางที่ 5 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียน
ในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน ปรากฏผล
ดังตอไปนี้
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอน
ขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของกลุมผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มีตอ
ภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานสภาพแวดลอมในโรงเรีย น
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พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในเรื่องสภาพแวดลอมใน
โรงเรียนมีความสะอาด รมรื่น หองเรียนมีแสงสวาง ปลอดโปรง และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู ( X t =4.18)รองลงมาคือ โรงเรียนมีจํานวนหองน้ํา หองสวมที่ถูก สุขลัก ษณะพอเพีย ง
และเหมาะสม ( X t = 3.84)
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา โรงเรียนประถมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรีย นประถมที่มีตอภาพลักษณของโรงเรีย นใน
องคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานสภาพแวดลอมในโรงเรียนอยูในระดับคอนขางบวก โดย
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องสภาพแวดลอมในโรงเรียนมีความสะอาด รมรื่น หองเรียนมีแสงสวาง
ปลอดโปรง และมีบ รรยากาศที่เอื้อตอการเรีย นรู( X1 = 4.15)รองลงมาคือ โรงเรีย นมีจํา นวน
หองน้ํา หองสวมที่ถูกสุขลักษณะพอเพียงและเหมาะสม( X1= 3.84 )
สวนโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวกเชนเดียวกัน ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียนในองค
ประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานสภาพแวดลอมในโรงเรียนอยูในระดับคอนขางบวก โดยมี
คาเฉลี่ย สูงที่สุด ในเรื่องสภาพแวดลอมในโรงเรียนมีความสะอาด รมรื่น หองเรียนมีแสงสวาง
ปลอดโปรง และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ( X2= 4.21) รองลงมาคือ โรงเรียนมีบริเวณกวาง
ขวาง มีสนามกีฬากลางแจงที่มีสภาพดีและใชไดทุกฤดูกาล ( X2= 3.86 )
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นของผูปกครองโรงเรียนประถมและมัธยม ใน
องคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานสภาพแวดลอมในโรงเรียนจากจํานวน 4 ขอ ปรากฏวา
มีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.68 - 4.18 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 4 ขอ คาเฉลี่ยรวม
3.84
เมื่อพิจารณากลุมผูปกครองในโรงเรียนประถม ปรากฏวามีคา คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.49 4.15 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวย 3 ขอ ไมแนใจ 1 ขอ คาเฉลี่ยรวม 3.76
กลุ ม ผู ปกครองในโรงเรีย นมัธ ยม พบว า มี ค า คะแนนเฉลี่ ย ระหว า ง 3.79 - 4.21 โดย
จําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 4 ขอ คาเฉลี่ยรวม 3.93
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ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณโรงเรียนเอกชนตามการรับรู
ของผูปกครอง จําแนกตามองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานหลักสูตร
บุคลิกภาพของโรงเรียน
ดานหลักสูตร
8. โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลาย
และ ชวยเสริมความสามารถของ
นักเรียนในการเชื่อมตอการเรียนรู
ในหองเรียนสูชุมชน
9. หลักสูตรของโรงเรียนมีความ
ทันสมัย สอดคลองกับทองถิ่น
เหมาะสมตรงกับ ความตองการ
ของนักเรียน และชุมชน
10. โรงเรียนมีวัสดุและอุปกรณ
การเรียนการสอนเหมาะสมกับ
วัยของเด็ก ทันสมัย และ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
รวมเฉลี่ย

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt

3.94

0.78

4.00

0.70

3.97 0.74

3.99

0.71

4.05 0.69

4.02 0.70

3.84

0.80

4.04

0.75

3.94

0.78

3.92

0.76

4.03

0.71

3.98

0.74

จากตารางที่ 6 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียน
ในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานหลักสูตร ปรากฏผลดังตอไปนี้
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอน
ขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของกลุมผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มีตอ
ภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานหลักสูตร พบวา โรงเรียน
เอกชนมีภาพลักษณคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในเรื่องหลักสูตรของโรงเรียนมีความ
ทัน สมัย สอดคล อ งกั บ ท อ งถิ่ น เหมาะสมตรงกั บ ความต อ งการของนั ก เรีย นและชุ ม ชน( X t=
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4.02)รองลงมาคือ โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลายและชวยเสริมความสามารถของนักเรียนใน
การเชื่อมตอการเรียนรูในหองเรียนสูชุมชน ( X t= 3.97 )
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา โรงเรียนประถมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรีย นประถมที่มีตอภาพลักษณของโรงเรีย นใน
องคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานหลักสูตรอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
ในเรื่อ งหลั ก สู ต รของโรงเรีย นมี ค วามทั น สมั ย สอดคล อ งกั บ ท อ งถิ่ น เหมาะสมตรงกั บ ความ
ตองการของนักเรียนและชุมชน ( X 1 = 3.99) รองลงมาคือ โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลายและ
ชวยเสริมความสามารถของนักเรียนในการเชื่อมตอการเรียนรูในหองเรียนสูชุมชน ( X 1 = 3.94)
สวนโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวกเชนเดียวกัน ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียนในองค
ประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียน ดานหลักสูตรอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
ในเรื่อ งหลั ก สู ต รของโรงเรีย นมี ค วามทั น สมั ย สอดคล อ งกั บ ท อ งถิ่ น เหมาะสมตรงกั บ ความ
ตองการของนักเรียนและชุมชน ( X 2 =4.05 ) รองลงมาคือ โรงเรียนมีวัสดุและอุปกรณการเรียน
การสอนเหมาะสมกับวัยของเด็ก ทันสมัย และเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ( X 2 = 4.04 )
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความคิดเห็นของผูปกครองโรงเรียนประถมและมัธยมใน
องคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานหลักสูตรจากจํานวน 3 ขอ ปรากฏวามีคาคะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 3.94 - 4.02 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 3 ขอ คาเฉลี่ยรวม 3.98
เมื่อพิ จารณากลุมผูปกครองในโรงเรียนประถม ปรากฏวามีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง
3.84 - 3.94 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 3 ขอ คาเฉลี่ยรวม 3.92
กลุ ม ผูป กครองในโรงเรีย นมัธยม พบวา มี ค าคะแนนเฉลี่ย ระหวาง 4.00 - 4.05 โดย
จําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 3 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.03
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ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณโรงเรียนเอกชนตามการรับรู
ของผูปกครอง จําแนกตามองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานผูบริหาร
บุคลิกภาพของโรงเรียน
ดานผูบริหาร

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt

11. ผูบริหารยิ้มแยมแจมใส สุภาพ
พูดจา เหมาะสมอารมณดี
เหมาะสมกับเปนนักบริหาร

4.27

0.78

4.23

0.73

4.25

0.76

12. ผูบริหารมีบุคลิกภาพโดดเดน
นาเคารพ เชื่อถือและศรัทธา

4.21

0.76

4.21

0.73

4.21

0.74

4.24

0.77

4.22

0.73

4.23

0.75

รวมเฉลี่ย

จากตารางที่ 7 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียน
ในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานผูบริหาร ปรากฏผลดังตอไปนี้
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอน
ขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของกลุมผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มีตอ
ภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานผูบ ริหาร พบวา โรงเรียนเอกชน
มีภาพลักษณคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องผูบริหารยิ้มแยมแจมใส สุภาพ พูดจา
เหมาะสม อารมณดีเหมาะสมกับเปนนักบริหาร ( X t= 4.25 ) รองลงมาคือ ผูบริหารมีบุคลิกภาพ
โดดเดน นาเคารพ เชื่อถือและศรัทธา ( X t = 4.21 )
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา โรงเรียนประถมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรีย นประถมที่มีตอภาพลักษณของโรงเรีย นใน
องคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานผูบริหารอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
ในเรื่องผูบริหารยิ้มแยมแจมใส สุภาพ พูดจาเหมาะสม อารมณดีเหมาะสมกับเปนนักบริหาร ( X 1
= 4.27) รองลงมาคือ ผูบริหารมีบุคลิกภาพโดดเดน นาเคารพ เชื่อถือและศรัทธา( X 1 = 4.21 )
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สวนโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวกเชนเดียวกัน ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียนในองค
ประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานผูบริหารอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ใน
เรื่อ งผูบริหารยิ้มแยมแจมใส สุภาพ พูดจาเหมาะสม อารมณดีเหมาะสมกับเปนนักบริหาร ( X 2
= 4.23 ) รองลงมาคือ ผูบริหารมีบุคลิกภาพโดดเดน นาเคารพ เชื่อถือและศรัทธา ( X 2 = 4.21 )
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความคิดเห็นของผูปกครองโรงเรียนประถมและมัธยมใน
องคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานผูบริหารจากจํานวน 2 ขอ ปรากฏวามีคาคะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 4.21 - 4.25 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 2 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.23
เมื่อพิจารณากลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน ปรากฏวามีคาคะแนน
เฉลี่ยระหวาง 4.21 - 4.27 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 2 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.24
กลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.21 4.23 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 2 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.22
ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณโรงเรียนเอกชนตามการรับรู
ของผูปกครอง จําแนกตามองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานบุคลากรครู
บุคลิกภาพของโรงเรียน
ดานบุคลากรครู
13. ครูมีความกระฉับกระเฉง
คลองแคลว วองไว มีชีวิตชีวา
14. ครูพูดจาไพเราะ สุภาพเรียบรอย
มีมนุษยสัมพันธดีและเปนกันเอง
รวมเฉลี่ย

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt

4.11

0.72

4.06 0.69

4.08 0.70

4.22

0.72

4.13 0.72

4.17 0.72

4.16

0.72

4.09

4.13 0.71

0.71
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จากตารางที่ 8 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียน
ในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานบุคลากรครู ปรากฏผลดังตอไปนี้
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอน
ขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณ
ของโรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานบุคลากรครู พบวาโรงเรียนเอกชนมี
ภาพลักษณคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องครูพูดจาไพเราะ สุภาพเรียบรอย มีมนุษย
สัม พั น ธดี และเป น กัน เองโดยมี คาเฉลี่ ย การรับ รูสูงที่ สุด ( X t = 4.17 ) รองลงมาคื อ ครูมี ความ
กระฉับกระเฉง คลองแคลว วองไว มีชีวิตชีวา ( X t = 4.08 )
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา โรงเรียนประถมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรีย นประถมที่มีตอภาพลักษณของโรงเรีย นใน
องคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานบุคลากรครูอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
ในเรื่องครูพูดจาไพเราะ สุภาพเรียบรอย มีมนุษยสัมพันธดีและเปนกันเอง ( X 1= 4.22 ) รองลงมา
คือ ครูมีความกระฉับกระเฉง คลองแคลว วองไว มีชีวิตชีวา ( X 1 = 4.11 )
สวนโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวกเชนเดียวกัน ดังนี้
ความคิดเห็น ของกลุม ผูปกครองในโรงเรีย นมัธ ยมที่มีตอภาพลัก ษณของโรงเรีย นใน
องคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานบุคลากรครูอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
ในเรื่องครูพูดจาไพเราะ สุภาพเรียบรอย มีมนุษยสัมพันธดีและเปนกันเอง ( X 2 = 4.13)รองลงมา
คือ ครูมีความกระฉับกระเฉง คลองแคลว วองไว มีชีวิตชีวาอยูในระดับคอนขางบวก( X 2 =4.06 )
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความคิดเห็นของผูปกครองโรงเรียนประถมและมัธยมใน
องคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานบุคลากรครูจากจํานวน 2 ขอ ปรากฏวามีคาคะแนน
เฉลี่ยระหวาง 4.08 - 4.17 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 2 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.13
เมื่อพิ จารณากลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน ปรากฏวามีคาคะแนน
เฉลี่ยระหวาง 4.11 - 4.22 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 2 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.16
กลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.06 4.13 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 2 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.09
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ตารางที่ 9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณโรงเรียนเอกชนตามการรับรู
ของผูปกครอง จําแนกตามองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานบุคลากร
สนับสนุน และนักเรียน
บุคลิกภาพของโรงเรียน
ดานบุคลากรสนับสนุน
และนักเรียน
15. บุคลากรสนับสนุนมีความสุภาพ
ออนนอม พูดจาไพเราะ สุภาพ
เรียบรอย เต็มใจใหการบริการ
และ อํานวยความสะดวก
16. นักเรียนมีความราเริง แจมใส
กระตือรือรนในการเรียน และ
รักการอาน
รวมเฉลี่ยดานบุคลิกภาพ
ของโรงเรียน

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt

4.11

0.79

4.07

0.64

4.09

0.72

4.11

0.72

3.98

0.70

4.04

0.71

3.99

0.81

4.05

0.76

4.02

0.79

จากตารางที่ 9 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียน
ในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานบุคลากรสนับสนุนและนักเรียน
ปรากฏผลดังตอไปนี้
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอน
ขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณ
ของโรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานบุคลากรสนับสนุนและนักเรียน พบวา
โรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก ในเรื่องบุคลากรสนับสนุนมีความสุภาพออนนอม
พูดจาไพเราะ สุภาพ เรียบรอย เต็มใจใหการบริการและอํานวยความสะดวก ( X t = 4.09 ) และ
ในเรื่องนัก เรีย นมีความรา เริง แจม ใส กระตือรือรน ในการเรีย นและรัก การอา น ( X t = 4.04 )
เชนเดียวกัน
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เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา โรงเรียนประถมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรีย นประถมที่มีตอภาพลักษณของโรงเรีย นใน
องคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานบุคลากรสนับสนุนและนักเรียนอยูในระดับคอนขางบวก
ในเรื่องบุคลากรสนับสนุนมีความสุภาพออนนอม พูดจาไพเราะ สุภาพ เรียบรอย เต็มใจใหการ
บริการและอํานวยความสะดวกอยูในระดับคอนขางบวก ( X 1 = 4.11 ) และในเรื่องนักเรียนมี
ความราเริง แจมใส กระตือรือรนในการเรียนและรักการอานอยูในระดับคอนขางบวก( X 1 = 4.11 )
เชนเดียวกัน
สวนโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวกเชนเดียวกัน ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียนในองค
ประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานบุคลากรสนับสนุนและนักเรียนอยูในระดับคอนขางบวก
ในเรื่องบุคลากรสนับสนุนมีความสุภาพออนนอม พูดจาไพเราะ สุภาพ เรียบรอย เต็มใจใหการ
บริการและอํานวยความสะดวกอยูในระดับคอนขางบวก( X 2 = 4.07)และในเรื่องนักเรียนมีความ
ราเริง แจมใส กระตือรือรนในการเรียนและรักการอานอยูในระดับคอนขางบวก ( X 2 =3.98 )เชน
เดียวกัน
เมื่อพิจารณากลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน อยูในระดับเห็นดวย โดยมี
คาคะแนนเฉลี่ย 4.11 กลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน อยูในระดับเห็นดวย โดยมี
คาคะแนนเฉลี่ย 3.98
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ตารางที่ 10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณโรงเรียนเอกชนตามการรับรู
ของผูปกครอง จําแนกตามองคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานตัวสถาบัน
ชื่อเสียงของโรงเรียน
ดานตัวสถาบัน
1. โรงเรียนมีชื่อเสียงในดานการ
อบรมจรรยามารยาทคุณธรรม
จริยธรรมแกนักเรียน
2. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มี
มาตรฐานทางวิชาการ
3. โรงเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขัน
ดานตาง ๆ มาก ( ดานกีฬา
วิชาการ มารยาท ความประพฤติ )
รวมเฉลี่ย

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt

3.94

0.68

4.09 0.70

4.02 0.70

4.08

0.66

4.17 0.62

4.12 0.64

4.03

0.68

4.12 0.69

4.07 0.69

4.02

0.67

4.13 0.67

4.07 0.67

จากตารางที่ 10 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานตัวสถาบัน ปรากฏผลดังตอไปนี้
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอน
ขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณ
ของโรงเรีย นในองคป ระกอบชื่อ เสีย งของโรงเรีย นดา นตัว สถาบัน พบวา โรงเรีย นเอกชนมี
ภาพลักษณที่คอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในเรื่องโรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน
ทางวิชาการ( X t = 4.12)รองลงมาคือ โรงเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันดานตาง ๆ มาก(ดาน
กีฬา วิชาการ มารยาท ความประพฤติ ) ( X t = 4.07 )
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา โรงเรียนประถมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลัก ษณของโรงเรีย นใน
องคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานตัวสถาบันอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
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ในเรื่องโรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ( X 1 = 4.08) รองลงมา คือ โรงเรียนได
รับรางวัลจากการแขงขันดานตาง ๆมาก(ดานกีฬา วิชาการ มารยาท ความประพฤติ) ( X 1 = 4.03 )
สวนโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวกเชนเดียวกัน ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียน ในองค
ประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานตัวสถาบันอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดใน
เรื่องโรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ ( X 2 = 4.17)รองลงมาคือ โรงเรียนไดรับ
รางวัลจากการแขงขันดานตาง ๆ มาก(ดานกีฬา วิชาการ มารยาท ความประพฤติ ) ( X 2 =4.12 )
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นของผูปกครองโรงเรียนประถมและมัธยม ใน
องคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานตัวสถาบันจากจํานวน 3 ขอ ปรากฏวามีคาคะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 4.02 - 4.12 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 3 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.07
เมื่อพิจารณากลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน ปรากฏวามีคาคะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 3.94 - 4.08 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 3 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.02
กลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.09 4.17 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 3 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.13

85

ตารางที่ 11 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณโรงเรียนเอกชนตามการรับรู
ของผูปกครอง จําแนกตามองคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานนักเรียน
ชื่อเสียงของโรงเรียน
ดานนักเรียน
4. นักเรียนมีความรูความสามารถใน
ดานวิชาการ (คณิตศาสตร วิทยา
ศาสตร ภาษาไทย ภาษาตาง
ประเทศ )
5. นักเรียนมีความรูความสามารถและ
ทักษะการใชคอมพิวเตอร
6. นักเรียนมีความรูความสามารถใน
ดาน ดนตรี กีฬา ศิลปะ
7. นักเรียนกิริยามารยาทเรียบรอย มี
วินัยในตนเอง
รวมเฉลี่ย

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt

3.92

0.65

3.95

0.67

3.94 0.66

3.95

0.80

3.96 0.63

3.96 0.72

3.97

0.74

3.98

0.63

3.98 0.68

3.82

0.73

3.87

0.68

3.85

0.70

3.91

0.73

3.94

0.65

3.93

0.69

จากตารางที่ 11เสนอผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียน
ในองคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานนักเรียน ปรากฏผลดังตอไปนี้
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอน
ขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณ
ของโรงเรียนในองคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานนักเรียน พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณ
ที่คอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องนักเรียนมีความรูความสามารถในดานดนตรี กีฬา
ศิลปะ ( X t = 3.98 ) รองลงมาคือ นักเรียนมีความรูความสามารถและทักษะการใชคอมพิวเตอร
( X t = 3.96 )
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เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา โรงเรียนประถมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรีย นประถมที่มีตอ ภาพลัก ษณของโรงเรีย นใน
องคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานนักเรียนอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
ในเรื่องนักเรียนมีความรูความสามารถในดานดนตรี กีฬา ศิลปะ( X 1= 3.97)รองลงมาคือ นักเรียน
มีความรูความสามารถและทักษะการใชคอมพิวเตอร ( X 1 = 3.95 )
สวนโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวกเชนเดียวกัน ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุม ผูป กครองในโรงเรีย นมัธ ยมที่มีตอภาพลัก ษณของโรงเรีย นใน
องคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานนักเรียนอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ใน
เรื่องนักเรียนมีความรูความสามารถในดานดนตรี กีฬา ศิลปะ( X 2= 3.98)รองลงมาคือ นักเรียนมี
ความรูความสามารถและทักษะการใชคอมพิวเตอร ( X 2 = 3.96 )
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นของผูปกครองโรงเรียนประถมและมัธยม ใน
องคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานนักเรียนจากจํานวน 4 ขอ ปรากฏวามีคาคะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 3.85 - 3.98 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 4 ขอ คาเฉลี่ยรวม 3.93
เมื่อพิจารณากลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน ปรากฏวามีคาคะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 3.82 - 3.97 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 4 ขอ คาเฉลี่ยรวม 3.91
กลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.87 3.98 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 4 ขอ คาเฉลี่ยรวม 3.94

87

ตารางที่ 12 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณโรงเรียนเอกชนตามการรับรู
ของผูปกครอง จําแนกตามองคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานศิษยเกา
ชื่อเสียงของโรงเรียน
ดานศิษยเกา
8. ผูสําเร็จจากโรงเรียนมีโอกาส
ศึกษาตอและ/หรือเขาทํางานไดงาย
9. ผูสําเร็จจากโรงเรียนประสบความ
สําเร็จในการทํางาน มีชื่อเสียง
ไดรับการยอมรับในสังคม
รวมเฉลี่ย

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt

3.84

0.73

3.81 0.74

3.82 0.73

3.92

0.71

3.92 0.69

3.92 0.70

3.88

0.72

3.87 0.71

3.87 0.72

จากตารางที่ 2 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียน
ในองคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานศิษยเกา ปรากฏผลดังตอไปนี้
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอน
ขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณ
ของโรงเรีย นในองคประกอบชื่อเสียงของโรงเรีย นดานศิษ ยเกา พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพ
ลักษณที่คอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องผูสําเร็จจากโรงเรียนประสบความสําเร็จใน
การทํางาน มีชื่อเสียง ไดรับการยอมรับในสังคม ( X t = 3.92 ) รองลงมาคือ ผูสําเร็จจากโรง
เรียนมีโอกาสศึกษาตอและ/หรือเขาทํางานไดงาย ( X t = 3.82 )
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา โรงเรียนประถมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรีย นประถมที่มีตอภาพลัก ษณของโรงเรีย นใน
องคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานศิษยเกาอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ใน
เรื่องผูสําเร็จจากโรงเรียนประสบความสําเร็จในการทํางาน มีชื่อเสียง ไดรับการยอมรับในสังคม
( X 1=3.92)รองลงมาคือ ผูสําเร็จจากโรงเรียนมีโอกาสศึกษาตอและ/หรือเขาทํางานไดงาย( X 1=
3.82 )
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สวนโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวกเชนเดียวกัน ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุม ผูป กครองในโรงเรีย นมัธ ยมที่มีตอภาพลัก ษณของโรงเรีย นใน
องคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานศิษยเกาอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ใน
เรื่องผูสํา เร็จ จากโรงเรีย นประสบความสํา เร็จ ในการทํา งาน มีชื่อ เสีย งไดรับ การยอมรับ ใน
สัง คม( X 2 = 3.92) รองลงมา คือ ผูสําเร็จจากโรงเรียนมีโอกาสศึกษาตอและ/หรือเขาทํางาน
ไดงาย( X 2= 3.81 )
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นของผูปกครองโรงเรียนประถมและมัธยม ใน
องคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานศิษ ยเกาจากจํานวน 2 ขอ ปรากฏวามีคาคะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 3.82 - 3.92 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 2 ขอ คาเฉลี่ยรวม 3.87
เมื่อพิจารณากลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน ปรากฏวามีคาคะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 3.82 - 3.92 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 2 ขอ คาเฉลี่ยรวม 3.88
กลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.81 3.92 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 2 ขอ คาเฉลี่ยรวม 3.87
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ตารางที่ 13 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณโรงเรียนเอกชนตามการรับรู
ของผูปกครอง จําแนกตามองคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียน ดานบุคลากรครู
ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1
4.34 0.60

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2
4.23 0.60

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt
4.28 0.60

4.20

0.60

4.12

0.61

4.16

0.61

รวมเฉลี่ย

4.27

0.60

4.17

0.61

4.22

0.61

รวมเฉลี่ยดานชื่อเสียงของโรงเรียน

4.00

0.69

4.02

0.66

4.01

0.68

ชื่อเสียงของโรงเรียน
ดานบุคลากรครู
10. ครูมีการดูแลเอาใจใสนักเรียน
11. ครูมีความรูความสามารถใน
การสอน

จากตารางที่ 13 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณของโรง
เรียน
ในองคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานบุคลากรครู ปรากฏผลดังตอไปนี้
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอน
ขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณ
ของโรงเรียนในองคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานบุคลากรครู พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณ
ที่คอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องครูมีการดูแลเอาใสนักเรียน( X t = 4.22)รองลงมาคือ
ครูมีความรูความสามารถในการสอนอยูในระดับคอนขางบวก ( X t = 4.16 )
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา โรงเรียนประถมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรีย นประถมที่มีตอภาพลัก ษณของโรงเรีย นใน
องคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานดานบุคลากรครูอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด ในเรื่องครูมีการดูแลเอาใสนักเรียน( X 1 =4.34)รองลงมาคือ ครูมีความรูความสามารถใน
การสอน ( X 1 = 4.20 )
สวนโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวกเชนเดียวกัน ดังนี้
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ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียนในองค
ประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานบุคลากรครูอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ใน
เรื่องครูมีการดูแลเอาใสนักเรียน ( X 2= 4.23 )รองลงมาคือ ครูมีความรูความสามารถในการสอน
( X 2 = 4.12 )
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นของผูปกครองโรงเรียนประถมและมัธยม ใน
องคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานบุคลากรครูจากจํานวน 2 ขอ ปรากฏวามีคาคะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 4.16 - 4.28 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 2 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.01
เมื่อพิจารณากลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน ปรากฏวามีคาคะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 4.20 - 4.34 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 2 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.27
กลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.12 4.23 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 2 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.17
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ตารางที่ 14 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณโรงเรียนเอกชนตามการรับรู
ของผูปกครอง จําแนกตามองคประกอบเอกลักษณของโรงเรียนดานตัวสถาบัน
เอกลักษณของโรงเรียน
ดานตัวสถาบัน
1. ชื่อของโรงเรียนเปนสิ่งจูงใจในการ
ตัดสินใจในการเลือกโรงเรียน
สําหรับบุตรหลาน
2. ทานมีความรูสึกภาคภูมิใจเมื่อมี
โอกาสใชสิ่งของอันแสดงถึง
สัญลักษณของโรงเรียน
3. ชื่อโรงเรียน อักษรยอ สัญลักษณ
เครื่องหมายของ โรงเรียนสะดุดตา
ชวยสรางความภูมิใจที่มีบุตรหลาน
เรียนโรงเรียนแหงนี้
4. พิธีการและประเพณีปฏิบัติของ
โรงเรียนชวยเสริมภาพพจนให
นักเรียนและโรงเรียน
5. ชื่อเสียงประวัติและความเกาแก
ของโรงเรียนถือเปนจุดเดนของ
โรงเรียนที่กอตั้งมานาน
รวมเฉลี่ย

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt

4.01 0.80

4.17

0.78

4.09

0.79

3.96

0.79

4.01 0.78

3.98

0.79

4.09

0.74

4.32

0.73

4.21

0.75

4.04

0.70

4.26

0.69

4.15

0.70

4.15 0.77

4.43

0.71

4.30 0.75

4.05 0.76

4.24 0.74

4.15 0.76

จากตารางที่14 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียน
ในองคประกอบเอกลักษณของโรงเรียนดานตัวสถาบัน ปรากฏผลดังตอไปนี้
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอน
ขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณ
ของโรงเรีย นในองคป ระกอบเอกลัก ษณของโรงเรีย นดานตัวสถาบัน พบวาโรงเรีย นเอกชนมี
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ภาพลักษณที่คอนขางบวกโดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องชื่อเสียงประวัติและความเกาแกของ
โรงเรียนถือเปนจุดเดนของโรงเรียนที่กอตั้งมานาน( X t =4.30)รองลงมาคือ ชื่อโรงเรียน อักษรยอ
สัญลักษณ เครื่องหมายของโรงเรียนสะดุดตา ชวยสรางความภูมิใจที่มีบุตรหลานเรียนโรงเรียน
แหงนี้( X t = 4.21 )
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา โรงเรียนประถมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรีย นประถมที่มีตอภาพลัก ษณของโรงเรีย นใน
องคประกอบเอกลักษณของโรงเรียนดานตัวสถาบันอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่
สุด ในเรื่องชื่อเสียงประวัติและความเกาแกของโรงเรียนถือเปนจุดเดนของโรงเรียนที่กอตั้งมา
นาน( X 1 = 4.15) รองลงมาคือ ชื่อโรงเรียน อักษรยอ สัญลักษณ เครื่องหมายของโรงเรียนสะดุด
ตา ชวยสรางความภูมิใจที่มีบุตรหลานเรียนโรงเรียนแหงนี้ ( X 1 = 4.09 )
โรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็น ของกลุม ผูปกครองในโรงเรีย นมัธ ยมที่มีตอภาพลัก ษณของโรงเรีย นใน
องคประกอบเอกลักษณของโรงเรียนดานตัวสถาบันอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุด ในเรื่องชื่อเสียงประวัติและความเกาแกของโรงเรียนถือเปนจุดเดนของโรงเรียนที่กอตั้งมานาน
( X 2 = 4.43) รองลงมาคือ ชื่อโรงเรียน อักษรยอ สัญลักษณ เครื่องหมายของโรงเรียนสะดุดตา
ชวยสรางความภูมิใจที่มีบุตรหลานเรียนโรงเรียนแหงนี้ ( X 2 = 4.32 )
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นของผูปกครองโรงเรียนประถมและมัธยม ใน
องคประกอบเอกลักษณ ของโรงเรียนดานตัวสถาบัน จากจํานวน 5 ขอ เมื่อพิจารณาภาพรวม
ปรากฏวามีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.98 - 4.30 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 5 ขอ
คาเฉลี่ยรวม 4.15
เมื่อพิจารณากลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน ปรากฏวามีคาคะแนน
เฉลี่ยระหวาง 3.96 - 4.15 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 5 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.05
กลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.01 4.43 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 5 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.24
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ตารางที่ 15 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณ โรงเรียนเอกชนตามการรับรู
ของผูปกครอง จําแนกตามองคประกอบเอกลักษณของโรงเรียนดานเครื่องแบบ
เอกลักษณของโรงเรียน
ดานเครื่องแบบ
6. การแตงกายของผูบริหารและครูมี
ความเปนระเบียบ เรียบรอย
สุภาพ สวยงาม และเหมาะสมกับ
กาลเทศะ
7. เครื่องแบบนักเรียนมีรูปแบบที่
สวยงาม สะดุดตาและมีความ
สุภาพ เรียบรอย
8. การแตงกายของบุคลากรสนับสนุน
มีความสุภาพเรียบรอยเหมาะสม
รวมเฉลี่ย

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt

4.35

0.66

4.48

0.61

4.42

0.63

4.25

0.60

4.40

0.63

4.32

0.62

4.14

0.69

4.27

0.59

4.21

0.64

4.25 0.65

4.38 0.61

4.32 0.63

จากตารางที่ 15 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณของโรง
เรียน
ในองคประกอบเอกลักษณของโรงเรียนดานเครื่องแบบ ปรากฏผลดังตอไปนี้
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอน
ขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณ
ของโรงเรีย นในองคประกอบเอกลัก ษณของโรงเรียนดานเครื่องแบบ พบวาโรงเรียนเอกชนมี
ภาพลักษณที่คอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องการแตงกายของผูบริหารและครูมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย สุภาพ สวยงาม และเหมาะสมกับกาลเทศะ( X t = 4.42)รองลงมาคือ เครื่อง
แบบนักเรียนมีรูปแบบที่สวยงาม สะดุดตาและมีความสุภาพเรียบรอย อยูในระดับคอนขางบวก
( X t = 4.32 )
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา โรงเรียนประถมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก ดังนี้
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ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรีย นประถมที่มีตอภาพลัก ษณของโรงเรีย นใน
องคประกอบเอกลักษณของโรงเรียนดานเครื่องแบบอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่
สุด ในเรื่องการแตงกายของผูบริหารและครูมีความเปนระเบียบเรียบรอย สุภาพ สวยงาม และ
เหมาะสมกับกาลเทศะ( X 1 = 4.35 ) รองลงมาคือ เครื่องแบบนักเรียนมีรูปแบบที่สวยงาม สะดุด
ตาและมีความสุภาพเรียบรอย ( X 1 = 4.25 )
สวนโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวกเชนเดียวกัน ดังนี้
ความคิดเห็น ของกลุม ผูปกครองในโรงเรีย นมัธ ยมที่มีตอภาพลัก ษณของโรงเรีย นใน
องคประกอบเอกลักษณของโรงเรียนดานเครื่องแบบอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุด ในเรื่องการแตงกายของผูบริหารและครูมีความเปนระเบียบเรียบรอย สุภาพ สวยงาม และ
เหมาะสมกับกาลเทศะ( X 2 = 4.48 ) รองลงมาคือ เครื่องแบบนักเรียนมีรูปแบบที่สวยงาม สะดุดตา
และมีความสุภาพเรียบรอย ( X 2 = 4.40 )
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นของผูปกครองโรงเรียนประถมและมัธยม ใน
องคประกอบเอกลัก ษณ ของโรงเรียนดานเครื่องแบบจากจํานวน 3 ขอ เมื่อพิจารณาภาพรวม
ปรากฏวามีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.21 - 4.42 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 3 ขอ คาเฉลี่ย
รวม 4.32
เมื่อพิ จารณากลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน ปรากฏวามีคาคะแนน
เฉลี่ยระหวาง 4.14 - 4.35 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 3 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.25
กลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.27 4.48 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 3 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.38
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ตารางที่ 16 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณ โรงเรียนเอกชนตามการรับรู
ของผูปกครอง จําแนกตามองคประกอบเอกลักษณของโรงเรียนดานการเรียน
การสอน
เอกลักษณของโรงเรียน
ดานการเรียนการสอน
9. โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่อง
งานฝมือ ศิลปะหัตถกรรม
10. โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องกา
รอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยามารยาท
11. โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่อง
การสอนภาษาตางประเทศ
12. โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่อง
การสอนคอมพิวเตอร
13. โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่อง
การจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน
ทางวิชาการ
14. โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่อง
การสงเสริมใหนักเรียนมีความ
สามารถพิเศษทางดานกีฬา ดนตรี
ศิลปะ
15. โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่อง
ระเบียบวินัยของนักเรียน
รวมเฉลี่ย
รวมเฉลี่ยดานเอกลักษณ
ของโรงเรียน

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt

3.43

0.82

3.48 0.72

3.45 0.77

3.90

0.74

3.97 0.78

3.94 0.76

3.63

0.85

3.92 0.86

3.78 0.86

3.75

0.82

3.84 0.76

3.79 0.79

3.96

0.73

4.04 0.68

4.00

0.70

3.96

0.85

4.05 0.73

4.01

0.79

3.97

0.78

4.02 0.72

3.99

0.75

3.80

0.80

3.90 0.75

3.85

0.78

3.97 0.76

4.11 0.72

4.04

0.74
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จากตารางที่ 16 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณของโรง
เรียน
ในองคประกอบเอกลักษณของโรงเรียนดานการเรียนการสอน ปรากฏผลดังตอไปนี้
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอน
ขางบวก ดังนี้
ความคิ ดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้ งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมั ธยมที่ มีตอภาพ
ลักษณของโรงเรียนในองคประกอบเอกลักษณของโรงเรียนดานการเรียนการสอน พบวาโรงเรียน
เอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่อง
การจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการและโรงเรียนมีความโดดเดนและในเรื่องการสงเสริม
ใหนักเรียนมีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา ดนตรี ศิลปะเชนเดียวกัน ( X t = 4.40 ) รองลงมา
คือ โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน ( X t = 3.99 )
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา โรงเรียนประถมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรีย นประถมที่มีตอภาพลัก ษณของโรงเรีย นใน
องคประกอบเอกลักษณของโรงเรียนดานการเรียนการสอน อยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด ในเรื่องโรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน ( X 1 = 3.97 ) รองลง
มาคือ โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการและโรงเรียนมี
ความโดดเดนในเรื่องการสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ
เชนเดียวกัน ( X 1 = 3.96 )
สวนโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวกเชนเดียวกัน ดังนี้
ความคิดเห็น ของกลุม ผูปกครองในโรงเรีย นมัธ ยมที่มีตอภาพลัก ษณของโรงเรีย นใน
องคประกอบเอกลักษณของโรงเรีย นดานการเรียนการสอน อยูในระดับคอนขางบวก โดยมี
คา เฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องโรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องการสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถ
พิเศษทางดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ ( X 2 = 4.05 ) รองลงมาคือ โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องการ
จัดการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ ( X 2 = 4.04 )
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นของผูปกครองโรงเรียนประถมและมัธยม ใน
องค ป ระกอบเอกลั ก ษณ ของโรงเรีย นด า นการเรียนการสอนจากจํานวน 7 ขอ ปรากฏวา มี ค า
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.45 - 4.00 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวย 6 ขอ และไมแนใจ 1 ขอ
คาเฉลี่ยรวม 3.85

97

เมื่อพิจารณากลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน ปรากฏวามีคาคะแนน
เฉลี่ยระหวาง 3.43 - 3.97 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวย 6 ขอ และไมแนใจ 1 ขอ คาเฉลี่ย
รวม 3.80
กลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.48 4.05 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวย 6 ขอ และไมแนใจ 1 ขอ คาเฉลี่ยรวม 3.90
ตารางที่ 17 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณโรงเรียนเอกชนตามการรับรู
ของผูปกครอง จําแนกตามองคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียน
ดานการดําเนินงาน

1.

2.

3.
4.

คุณคาหรือจรรยาบรรณ
ของโรงเรียน
ดานการดําเนินงาน
โรงเรียนมีวิสัยทัศน หรือเปาหมาย
ในการดําเนินงานของโรงเรียน
ประกาศไว อยางเปดเผย ชัดเจน
โรงเรียนมีธรรมนูญโรงเรียน คูมือครู
คูมือนักเรียน สําหรับเปนแนวใน
การยึดถือปฏิบัติอยางชัดเจน
โรงเรียนมีนโยบายและแผนพัฒนา
โรงเรียนอยางชัดเจน
อัตราสวนครูตอนักเรียนมีความ
เหมาะสม ขนาดของชั้นเรียนมี
ขนาดพอเหมาะกับจํานวน
นักเรียนในชั้น
รวมเฉลี่ย

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt

4.02

0.77

4.21 0.62

4.12 0.70

3.96

0.74

4.21 0.67

4.09 0.72

3.93

0.83

4.20 0.71

4.07 0.78

3.99

0.78

3.68 0.89

3.83 0.85

3.98

0.78

4.08 0.72

4.03 0.76

98

จากตารางที่ 17 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณ
ของโรงเรียน
ในองคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดานการดําเนินงาน ปรากฏ
ผลดังตอไปนี้
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอน
ขางบวก ดังนี้
ความคิด เห็น โดยรวมของผูป กครองทั้ง โรงเรีย นประถมและโรงเรีย นมัธ ยมที่มีตอ
ภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดานการดําเนินงาน
พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในเรื่องโรงเรียนมีวิสัย
ทัศน หรือเปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียนประกาศไวอยางเปดเผยชัดเจน( X t=4.12 )รอง
ลงมาคือ โรงเรียนมีธรรมนูญโรงเรียน คูมือครู คูมือนักเรียนสําหรับเปนแนวในการยึดถือปฏิบัติ
อยางชัดเจน ( X t = 4.09 )
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา โรงเรียนประถมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรีย นประถมที่มีตอภาพลัก ษณของโรงเรีย นใน
องคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดานการดําเนินงาน อยูในระดับคอนขางบวก
โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องโรงเรียนมีวิสัยทัศน หรือเปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียน
ประกาศไวอ ยา งเปด เผยชัด เจน ( X 1= 4.02 ) รองลงมาคือ อัต ราสว นครูตอนัก เรีย นมีค วาม
เหมาะสม ขนาดของชั้นเรียนมีขนาดพอเหมาะกับจํานวนนักเรียนในชั้น ( X 1 = 3.99 )
สวนโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวกเชนเดียวกัน ดังนี้
ความคิดเห็น ของกลุม ผูป กครองในโรงเรีย นมัธ ยมที่มีตอภาพลัก ษณของโรงเรีย นใน
องคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดานการดําเนินงาน อยูในระดับคอนขางบวก
โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องโรงเรียนมีวิสัยทัศน หรือเปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียน
ประกาศไวอยางเปดเผยชัดเจน และโรงเรียนมีธรรมนูญโรงเรียน คูมือครู คูมือนักเรียนสําหรับ
เปนแนวในการยึดถือปฏิบัติอยางชัดเจน ( X 2 = 4.21 ) รองลงมาคือ โรงเรียนมีนโยบายและ
แผนพัฒนาโรงเรียนอยางชัดเจน ( X 2 = 4.20 )
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นของผูปกครองโรงเรียนประถมและมัธยม ใน
องคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดานการดําเนินงาน จากจํานวน 4 ขอ ปรากฏ
วามีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.03 - 4.12 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 6 ขอ และไมแน
ใจ 1 ขอ คาเฉลี่ยรวม 3.85
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เมื่อพิจารณากลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน ปรากฏวามีคาคะแนน
เฉลี่ยระหวาง 3.93 - 4.02 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 4 ขอ คาเฉลี่ยรวม 3.98
กลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.68 4.21 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 4 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.08
ตารางที่ 18 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณโรงเรียนเอกชนตามการรับรู
ของผูปกครอง จําแนกตามองคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียน
ดานการบริการ

5.

6.

7.

8.
9.

คุณคาหรือจรรยาบรรณ
ของโรงเรียน
ดานการบริการ
โรงเรียนมีบริการใหทุนการศึกษา
แกนักเรียนที่ขาดแคลนและ
นักเรียนที่เรียนดี
โรงเรียนมีบริการใหทุนอาหาร
กลางวันแกนักเรียนที่ประสบภาวะ
ทุพโภชนา หรือขาดแคลนอาหาร
กลางวัน
โรงเรียนจัดใหมีการบริการตรวจ
สุขภาพอนามัยแกนักเรียนเปน
ประจํา
โรงเรียนจัดใหบริการดานการใหคํา
ปรึกษาและการแนะแนว
โรงเรียนใหบริการคอมพิวเตอร
หองสมุด เปนสื่อและแหลงการ
เรียนรูแกชุมชน
รวมเฉลี่ย

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt

3.91

0.94

3.91 0.79

3.91 0.87

3.67

0.94

3.42 0.83

3.55 0.89

4.16

0.76

4.10 0.74

4.13 0.75

3.90

0.83

3.94 0.65

3.92 0.75

3.84

0.93

3.96 0.82

3.90 0.88

3.90

0.88

3.87 0.77

3.88 0.83
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จากตารางที่ 18 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดานการบริการ
ปรากฏผลดังตอไปนี้
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอน
ขางบวก ดังนี้
ความคิด เห็น โดยรวมของผูป กครองทั้ง โรงเรีย นประถมและโรงเรีย นมัธ ยมที่มีตอ
ภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดานการบริการ พบวา
โรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในเรื่องโรงเรียนจัดใหมีการ
บริก ารตรวจสุ ข ภาพอนามั ยแก นั ก เรีย นเป น ประจํา ( X t = 4.13 )รองลงมาคื อ โรงเรีย นจัด ให
บริการดานการใหคําปรึกษาและการแนะแนว ( X t = 3.92 )
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา โรงเรียนประถมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรีย นประถมที่มีตอภาพลัก ษณของโรงเรีย นใน
องคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดานการบริการ อยูในระดับคอนขางบวก โดยมี
คา เฉลี ่ย สูง ที ่ส ุด ในเรื ่อ งโรงเรีย นจัด ใหม ีก ารบริก ารตรวจสุข ภาพอนามัย แกน ัก เรีย นเปน
ประจํา ( X 1 = 4.16 )รองลงมาคือ โรงเรียนมีบริการใหทุนอาหารกลางวันแกนักเรียนที่ประสบ
ภาวะทุพโภชนาหรือขาดแคลนอาหารกลางวัน ( X 1 = 3.91 )
สวนโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวกเชนเดียวกัน ดังนี้
ความคิดเห็น ของกลุม ผูปกครองในโรงเรีย นมัธ ยมที่มีตอภาพลัก ษณของโรงเรีย นใน
องคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดานการบริการ อยูในระดับคอนขางบวก โดยมี
คา เฉลี ่ย สูง ที ่ส ุด ในเรื ่อ งโรงเรีย นจัด ใหม ีก ารบริก ารตรวจสุข ภาพอนามัย แกน ัก เรีย นเปน
ประจํา( X 2= 4.10 )รองลงมาคือ โรงเรียนมีบริการคอมพิวเตอร หองสมุด เปนสื่อและแหลงการ
เรียนรูแกชุมชน ( X 2 = 3.96 )
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นของผูปกครองโรงเรียนประถมและมัธยม ใน
องคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดานการบริการ จากจํานวน 5 ขอ ปรากฏวามี
คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.55 - 4.13 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 5 ขอ คาเฉลี่ยรวม 3.88
เมื่อพิจารณากลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน ปรากฏวามีคาคะแนน
เฉลี่ยระหวาง 3.67 - 4.16 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 5 ขอ คาเฉลี่ยรวม 3.90
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กลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน พบวามีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.42 4.10 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวย 4 ขอ และไมแนใจ 1 ขอ คาเฉลี่ยรวม 3.08
ตารางที่ 19 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณโรงเรียนเอกชนตามการรับรู
ของผูปกครอง จําแนกตามองคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียน
ดานผูบริหาร
คุณคาหรือจรรยาบรรณ
ของโรงเรียน
ดานผูบริหาร
10. ผูบริหารเปนผูมีความรูทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง และทันตอขาวสาร
เหตุการณ
11. ผูบริหารเปนผูที่ประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดี
12. ผูบริหารเขารวมกิจกรรมในการ
สงเสริม และชวยเหลือสังคม
13. ผูบริหารปฏิบัติหนาที่อยางเต็ม
ความสามารถและมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง
14. ผูบริหารมีการนํานวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีใหมมาใชในการบริหาร
จัดการ
15. ผูบริหารปฏิบัติตนเปนคนทันสมัย
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ
อยางเหมาะสม
รวมเฉลี่ย

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt

4.09

0.83

4.10 0.70

4.09 0.77

4.27

0.79

4.28 0.68

4.27 0.73

4.08

0.79

4.23 0.71

4.15 0.75

4.17

0.85

4.24

4.20

4.06

0.78

4.16 0.72

4.11 0.75

4.04

0.81

4.14 0.70

4.09 0.76

4.12

0.81

4.19 0.69

4.15 0.75

0.66

0.76
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จากตารางที่ 19 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดานผูบริหาร ปรากฏ
ผลดังตอไปนี้
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอน
ขางบวก ดังนี้
ความคิด เห็น โดยรวมของผูป กครองทั้ง โรงเรีย นประถมและโรงเรีย นมัธ ยมที่มีตอ
ภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดานผูบริหาร พบวา
โรงเรีย นเอกชนมีภ าพลัก ษณที ่ค อ นขา งบวก โดยมีค า เฉลี่ย สูง ที ่สุด ในเรื่อ งผูบ ริหารเป น ผูที่
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ( X t = 4.27 )รองลงมาคือ ผูบริหารปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความ
สามารถและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ( X t = 4.20 )
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา โรงเรียนประถมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียนใน
องคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดานผูบริหาร อยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคา
เฉลี่ย สูงที่สุด ในเรื่อ งผูบ ริห ารเปน ผูที่ประพฤติตนเปน แบบอยางที่ดี( X1=4.27)รองลงมา คือ
ผูบริหารปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ( X 1 = 4.17 )
สวนโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวกเชนเดียวกัน ดังนี้
ความคิดเห็น ของกลุม ผูป กครองในโรงเรีย นมัธ ยมที่มีตอภาพลัก ษณของโรงเรีย นใน
องคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดานผูบริหาร อยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคา
เฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องผูบริหารเปนผูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ( X 2 =4.28)รองลงมาคือ
ผูบริหารปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ( X 2 = 4.24 )
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นของผูปกครองโรงเรียนประถมและมัธยม ใน
องคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดานผูบริหาร จากจํานวน 6 ขอ ปรากฏวามีคา
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.09 - 4.27 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 6 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.15
เมื่อพิจารณากลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน ปรากฏวามีคาคะแนน
เฉลี่ยระหวาง 4.04 - 4.27 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 6 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.12
กลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.10 4.28 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 6 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.19
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ตารางที่ 20 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณโรงเรียนเอกชนตามการรับรู
ของผูปกครอง จําแนกตามองคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียน
ดานบุคลากรครู
คุณคาหรือจรรยาบรรณ
ของโรงเรียน
ดานบุคลากรครู
16. ครูในโรงเรียนสวนใหญมีคุณวุฒิ
ทางการศึกษาสูง
17. ครูเปนผูที่ประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดี
18. ครูเขารวมกิจกรรมในการสงเสริม
และชวยเหลือสังคม
19. ครูปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความ
สามารถและมีการพัฒนาตนเอง
เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
20. ครูมีการนํานวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีใหมมาใชในการเรียน
การสอน
รวมเฉลี่ย
รวมเฉลี่ยดานคุณคา
หรือจรรยาบรรณของโรงเรียน

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt

4.02

0.73

3.99 0.75

4.01 0.74

4.25

0.63

4.17 0.71

4.21 0.67

4.06

0.66

4.07 0.68

4.07 0.67

4.15

0.72

4.16 0.72

4.16 0.72

4.07

0.73

3.96 0.71

4.02 0.72

4.11 0.70

4.07 0.71

4.09 0.70

4.03

4.06 0.72

4.05 0.76

0.79

จากตารางที่ 20 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียน
ในองคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดานบุคลากรครู ปรากฏผลดังตอ
ไปนี้
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอน
ขางบวก ดังนี้
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ความคิด เห็น โดยรวมของผูป กครองทั้ง โรงเรีย นประถมและโรงเรีย นมัธ ยมที่มีตอ
ภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดานบุคลากรครู พบวา
โรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในเรื่องครูเปนผูที่ประพฤติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี ( X t = 4.21)รองลงมาคือ ครูปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและมีการ
พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ( X t = 4.16 )
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา โรงเรียนประถมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียนใน
องคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดานบุคลากรครู อยูในระดับคอนขางบวก โดยมี
คาเฉลี่ย สูง ที่สุด ในเรื่อ งครูเปน ผูที่ประพฤติ ตนเป นแบบอยางที่ดี( X1= 4.25)รองลงมาคือ ครู
ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและมีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง ( X 1= 4.15 )
สวนโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวกเชนเดียวกัน ดังนี้
ความคิดเห็น ของกลุม ผูป กครองในโรงเรีย นมัธ ยมที่มีตอภาพลัก ษณของโรงเรีย นใน
องคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดานบุคลากรครู อยูในระดับคอนขางบวก โดยมี
คาเฉลี่ย สูง ที่สุด ในเรื่อ งครูเปน ผูที่ประพฤติตนเป นแบบอยางที่ดี( X2= 4.17)รองลงมาคือ ครู
ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและมีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง ( X 2 = 4.16 )
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นของผูปกครองโรงเรียนประถมและมัธยม ใน
องคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดานบุคลากรครูจากจํานวน 5 ขอ ปรากฏวามี
คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.01 - 4.21 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 5 ขอ คาเฉลี่ยรวม
4.09
เมื่อพิจารณากลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน ปรากฏวามีคาคะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 4.02 - 4.25 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 5 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.11
กลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.96 4.17 โดยจําแนกออกเปนระดับเห็นดวยทั้ง 5 ขอ คาเฉลี่ยรวม 4.07
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ตารางที่ 21 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณโรงเรียนเอกชนตามการรับรู
ของผูปกครอง ในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียน
บุคลิกภาพของโรงเรียน
1. อาคารเรียนของโรงเรียนไดรับ
การออกแบบในรูปแบบที่
ทันสมัย สวยงาม และสีสัน
สะดุดตา
2. อาคารเรียนของโรงเรียนมีความ
มั่นคง แข็งแรง เหมาะสมและ
ปลอดภัย
3. โรงเรียนมีหองเรียน โตะเกาอี้ครู
และนักเรียนมั่นคงแข็งแรง
เหมาะสมและ เพียงพอ
4. สภาพแวดลอมในโรงเรียนมีความ
สะอาด รมรื่น หองเรียน
มีแสงสวาง ปลอดโปรง และมี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
5. โรงเรียนมีบริเวณกวางขวาง มี
สนามกีฬากลางแจงที่มีสภาพดี
และใชไดทุกฤดูกาล
6. โรงเรียนมีเครื่องเลนและอุปกรณ
ประกอบสนามที่อยูในสภาพดี
มั่นคงถาวรและปลอดภัย
7. โรงเรียนมีจาํ นวนหองน้ํา
หองสวมที่ถูกสุขลักษณะพอเพียง
และเหมาะสม

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt

3.80

0.91

3.95 0.82

3.88

0.87

4.27

0.74

4.34 0.64

4.30

0.69

3.93

0.84

3.99

0.75

3.96

0.80

4.15

0.80

4.21

0.80

4.18

0.80

3.49

1.09

3.86

1.04

3.68 1.08

3.56

0.99

3.79

0.92

3.68 0.96

3.84

0.88

3.85

0.90

3.84 0.89
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ตารางที่ 21 (ตอ)
บุคลิกภาพของโรงเรียน
8. โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลาย
และ ชวยเสริมความสามารถของ
นักเรียนในการเชื่อมตอการเรียนรู
ในหองเรียนสูชุมชน
9. หลักสูตรของโรงเรียนมีความ
ทันสมัย สอดคลองกับทองถิ่น
เหมาะสมตรงกับความตองการ
ของนักเรียน และชุมชน
10. โรงเรียนมีวัสดุและอุปกรณ
การเรียนการสอนเหมาะสมกับ
วัยของเด็ก ทันสมัย และ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
11. ผูบริหารยิ้มแยมแจมใส สุภาพ
พูดจา เหมาะสมอารมณดี
เหมาะสมกับเปนนักบริหาร
12. ผูบริหารมีบุคลิกภาพโดดเดน
นาเคารพ เชื่อถือและศรัทธา
13. ครูมีความกระฉับกระเฉง
คลองแคลว วองไว มีชีวิตชีวา
14. ครูพูดจาไพเราะ สุภาพเรียบรอย
มีมนุษยสัมพันธดีและเปนกันเอง
15. บุคลากรสนับสนุนมีความสุภาพ
ออนนอม พูดจาไพเราะ สุภาพ
เรียบรอย เต็มใจใหการบริการ
และ อํานวยความสะดวก

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt

3.94

0.78

4.00

0.70

3.97 0.74

3.99

0.71

4.05

0.69

4.02 0.70

3.84

0.80

4.04 0.75

3.94 0.78

4.27

0.78

4.23

0.73

4.25

0.76

4.21

0.76

4.21

0.73

4.21

0.74

4.11

0.72

4.06

0.69

4.08 0.70

4.22

0.72

4.13

0.72

4.17 0.72

4.11

0.79

4.07

0.64 4.09

0.72
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ตารางที่ 21 (ตอ)
บุคลิกภาพของโรงเรียน

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt

16. นักเรียนมีความราเริง แจมใส
กระตือรือรนในการเรียน และ
รักการอาน

4.11

0.72

3.98

0.70

4.04

รวมเฉลี่ยดานบุคลิกภาพของโรงเรียน

3.99

0.81

4.05

0.76

4.02 0.79

0.71

จากตารางที่ 21 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียน ปรากฏผลดังตอไปนี้
1. บุคลิกภาพของโรงเรียน
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอน
ขางบวก ดังนี้
ความคิด เห็น โดยรวมของผูป กครองทั้ง โรงเรีย นประถมและโรงเรีย นมัธ ยมที่มีตอ
ภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียน พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณ
ที่คอนขางบวก สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก ดังรายละเอียดตอ
ไปนี้
1.1 อาคารเรียนของโรงเรียนมีความมั่น คง แข็งแรง เหมาะสมและปลอดภัย
( X t = 4.30 )
1.2 ผูบริหารยิ้มแยมแจมใส สุภาพ พูดจาเหมาะสม อารมณดีเหมาะสมกับเปน
นักบริหาร ( X t = 4.25 )
1.3 ผูบริหารมีบุคลิกภาพโดดเดน นาเคารพ เชื่อถือและศรัทธา( X t = 4.21 )
1.4 สภาพแวดลอมในโรงเรียนมีความสะอาด รมรื่น หองเรียนมี แสงสวาง ปลอด
โปรง และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ( X t = 4.18 )
1.5 ครูพูดจาไพเราะ สุภาพ เรียบรอย มีมนุษยสัมพันธดีและเปนกันเอง
( X t = 4.17 )
1.6 บุคลากรสนับสนุนมีความสุภาพ ออนนอม พูดจาไพเราะ สุภาพ
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เรียบรอย เต็มใจใหการบริการและอํานวยความสะดวก ( X t = 4.09 )
1.7 ครูมีความกระฉับกระเฉง คลองแคลว วองไว มีชีวิตชีวา ( X t = 4.08 )
1.8 นักเรียนมีความราเริง แจมใส กระตืน รือรนในการเรียน และรักการอาน
( X t = 4.04 )
1.9 หลักสูตรของโรงเรียนมีความทันสมัยสอดคลองกับทองถิ่นเหมาะสม ตรงกับ
ความตองการของนักเรียนและชุมชน ( X t = 4.02 )
1.10 โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลาย และชวยเสริมความสามารถของนักเรียน
ในการเชื่อมตอการเรียนรูในหองเรียนสูชุมชน( X t = 3.97 )
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา โรงเรียนประถมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก ดังนี้
ความคิด เห็น ของกลุม ผูป กครองในโรงเรีย นประถมที่มีตอ ภาพลัก ษณข องโรงเรีย น
องคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียน พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก สามารถ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.1 อาคารเรียนของโรงเรียนมีความมั่น คง แข็งแรง เหมาะสมและปลอดภัย
( X 1 = 4.27 )
1.2 ผูบริหารยิ้มแยมแจมใส สุภาพ พูดจาเหมาะสม อารมณดีเหมาะสมกับเปน
นักบริหาร ( X 1 = 4.27 )
1.3 ครูพูด จาไพเราะ สุ ภาพ เรีย บรอย มีม นุษ ยสัม พัน ธดี และเปน กั น เอง
( X 1 = 4.22 )
1.4 ผูบริหารมีบุคลิกภาพโดดเดน นาเคารพ เชื่อถือและศรัทธา( X 1= 4.21)
1.5 สภาพแวดลอ มในโรงเรีย นมีค วามสะอาด รม รื่น หอ งเรีย นมี แสงสวา ง
ปลอดโปรง และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ( X 1 = 4.15 )
1.6 ครูมีค วามกระฉับ กระเฉง คลอ งแคลว วอ งไว มีชีวิต ชีว า ( X 1 = 4.11 )
นักเรียนมีความราเริง แจมใส กระตือรือรนในการเรียนและรักการอาน ( X 1 = 4.11 ) และบุคลากร
สนับสนุนมีความสุภาพ ออนนอม พูดจาไพเราะ สุภาพ เรียบรอย เต็มใจใหการบริการและอํานวย
ความสะดวก ( X 1 = 4.11 )
1.7 หลักสูตรของโรงเรียนมีความทันสมัยสอดคลองกับทองถิ่นเหมาะสม ตรงกับ
ความตองการของนักเรียนและชุมชน ( X 1 = 3.99 )
1.8 โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลาย และชวยเสริมความสามารถของนักเรียนใน
การเชื่อมตอการเรียนรูในหองเรียนสูชุมชน( X 1 = 3.94 )

109

1.9 โรงเรียนมีหองเรียน โตะเกาอี้ครูและนักเรียนมั่นคงแข็งแรง เหมาะสมและ
เพียงพอ ( X 1 = 3.93 )
1.10 โรงเรียนมีจํานวนหองน้ํา หองสวมที่ถูกสุขลักษณะพอเพียงและเหมาะสม
( X 1 = 3.84) และโรงเรียนมีวัสดุและอุปกรณการเรียนการสอนเหมาะสมกับวัยของเด็ก ทันสมัย
และเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ( X 1 = 3.84)
สวนโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวกเชนเดียวกัน ดังนี้
ความคิด เห็น ของกลุม ผูป กครองในโรงเรีย นมัธ ยมที่มีตอ ภาพลัก ษณข องโรงเรีย น
องคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียน พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก สามารถ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.1 อาคารเรีย นของโรงเรียนมีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมและปลอดภัย
( X 2 = 4.34 )
1.2 ผูบริหารยิ้มแยมแจมใส สุภาพ พูดจาเหมาะสม อารมณดีเหมาะสมกับเปน
นักบริหาร ( X 2 = 4.23 )
1.3 ผูบริหารมีบุคลิกภาพโดดเดน นาเคารพ เชื่อถือและศรัทธา ( X 2 = 4.21 )
และสภาพแวดล อมในโรงเรียนมี ความสะอาด รมรื่น ห องเรี ยนมี แสงสวา ง ปลอดโปรง และมี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ( X 2 = 4.21 )
1.4 ครูพูดจาไพเราะ สุภาพ เรียบรอย มีมนุษยสัมพันธดีและเปนกันเอง
( X 2 = 4.13 )
1.5 บุคลากรสนับสนุนมีความสุภาพ ออนนอม พูดจาไพเราะ สุภาพ เรียบรอย
เต็มใจใหการบริการและอํานวยความสะดวก ( X 2 = 4.07 )
1.6 ครูมีความกระฉับกระเฉง คลองแคลว วองไว มีชีวิตชีวา ( X 2 = 4.06 )
1.7 หลักสูตรของโรงเรียนมีความทันสมัยสอดคลองกับทองถิ่นเหมาะสม ตรงกับ
ความตองการของนักเรียนและชุมชน ( X 2 = 4.05 )
1.8 โรงเรียนมีวัสดุและอุปกรณการเรียนการสอนเหมาะสมกับวัยของเด็ก
ทันสมัย และเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ( X 2 = 4.04)
1.9 โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลาย และชวยเสริมความสามารถของ
นักเรียนในการเชื่อมตอการเรียนรูในหองเรียนสูชุมชน( X 2 = 4.00 )
1.10 โรงเรียนมีหองเรียน โตะเกาอี้ครูและนักเรียนมั่นคงแข็งแรง เหมาะสม
และเพียงพอ ( X 2 = 3.99 )
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ตารางที่ 22 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณโรงเรียนเอกชนตามการรับรู
ของผูปกครอง ในองคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียน
ชื่อเสียงของโรงเรียน
1. โรงเรียนมีชื่อเสียงในดานการ
อบรมจรรยามารยาทคุณธรรม
จริยธรรมแกนักเรียน
2. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มี
มาตรฐานทางวิชาการ
3. โรงเรียนไดรับรางวัลจากการ
แขงขันดานตาง ๆ มาก( ดานกีฬา
วิชาการ มารยาท ความประพฤติ )
4. นักเรียนมีความรูความสามารถใน
ดานวิชาการ (คณิตศาสตร วิทยา
ศาสตร ภาษาไทย ภาษาตาง
ประเทศ )
5. นักเรียนมีความรูความสามารถ
และทักษะการใชคอมพิวเตอร
6. นักเรียนมีความรูความสามารถใน
ดาน ดนตรี กีฬา ศิลปะ
7. นักเรียนกิริยามารยาทเรียบรอย มี
วินัยในตนเอง
8. ผูสําเร็จจากโรงเรียนมีโอกาส
ศึกษาตอและ/หรือเขาทํางานไดงาย
9. ผูสําเร็จจากโรงเรียนประสบความ
สําเร็จในการทํางาน มีชื่อเสียง
ไดรับการยอมรับในสังคม

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt

3.94 0.68

4.10 0.70

4.02 0.70

4.08 0.66

4.17 0.62

4.13 0.64

4.03

0.68

4.12 0.69

4.07 0.69

3.92

0.65

3.95 0.67

3.94 0.66

3.96

0.80

3.96 0.63

3.96 0.72

3.97

0.74

3.98

0.63

3.98 0.68

3.82

0.73

3.87

0.68

3.85 0.70

3.84

0.73

3.81

0.74

3.82 0.73

3.92

0.71

3.92

0.69

3.92 0.70

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1
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ตารางที่ 22 ( ตอ )
ชื่อเสียงของโรงเรียน
10. ครูมีการดูแลเอาใจใสนักเรียน
11. ครูมีความรูความสามารถใน
การสอน
รวมเฉลี่ยดานชื่อเสียงของโรงเรียน

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1
4.34 0.60

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2
4.23 0.60

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt
4.28 0.60

4.20

0.60

4.12

0.61

4.16

0.61

4.00

0.69

4.02

0.66

4.01

0.68

จากตารางที่ 22 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียน ปรากฏผลดังตอไปนี้
2. ชื่อเสียงของโรงเรียน
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอน
ขางบวก ดังนี้
ความคิด เห็น โดยรวมของผูป กครองทั้ง โรงเรีย นประถมและโรงเรีย นมัธ ยมที่มีตอ
ภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียน พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่
คอนขางบวก สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก ดังรายละเอียดตอไป
นี้
2.1 ครูมีการดูแลเอาใจใสนักเรียน ( X t = 4.28 )
2.2 ครูมีความรูความสามารถในการสอน ( X t = 4.16 )
2.3 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ ( X t = 4.12 )
2.4 โรงเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันดานตาง ๆ มาก ( ดานกีฬา วิชาการ
มารยาท ความประพฤติ) ( X t = 4.07 )
2.5 โรงเรียนมีชื่อเสียงในดานการอบรมจรรยามารยาท คุณธรรม จริยธรรมแก
นักเรียน( X t = 4.02 )
2.6 นักเรียนมีความรู ความสามารถดานดนตรี กีฬา ศิลปะ( X t = 3.98 )
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2.7 นักเรียนมีความรู ความสามารถและทักษะการใชคอมพิวเตอร( X t = 3.96 )
2.8 นั ก เรี ย นมี ค วามรู ความสามารถในด า นวิ ช าการ (คณิ ต ศาสตร วิ ท ยา
ศาสตร ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ) ( X t = 3.94 )
2.9 ผูสําเร็จจากโรงเรียนประสบความสําเร็จในการทํางาน มีชื่อเสียง ไดรับการ
ยอมรับในสังคม ( X t = 3.92 )
2.10 นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบรอย มีวินัยในตนเอง ( X t = 3.85 )
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา โรงเรียนประถมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียน องค
ประกอบชื่อเสียงของโรงเรียน พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอ นขา งบวกสามารถเรียง
ลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1 ครูมีการดูแลเอาใจใสนักเรียน ( X 1 = 4.34 )
2.2 ครูมีความรูความสามารถในการสอน ( X 1 = 4.20 )
2.3 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ ( X 1 = 4.08 )
2.4 โรงเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันดานตาง ๆ มาก ( ดานกีฬา วิชาการ
มารยาท ความประพฤติ) ( X 1 = 4.03 )
2.5 นักเรียนมีความรู ความสามารถดานดนตรี กีฬา ศิลปะ( X 1 = 3.97 )
2.6 นักเรียนมีความรู ความสามารถและทักษะการใชคอมพิวเตอร( X 1 = 3.95 )
2.7 โรงเรียนมีชื่อเสียงในดานการอบรมจรรยามารยาท คุณธรรม จริยธรรมแก
นักเรียน( X 1 =3.94 )
2.8นักเรียนมีความรู ความสามารถในดานวิชาการ (คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ) ( X 1 = 3.92 ) และผูสําเร็จจากโรงเรียนประสบความสําเร็จ
ในการทํางาน มีชื่อเสียง ไดรับการยอมรับในสังคม ( X 1 = 3.92 )
2.9 ผูสําเร็จจากโรงเรียนมีโอกาสศึกษาตอและ/หรือเขาทํางานไดงาย ( X 1 =
3.84)
2.10 นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบรอย มีวินัยในตนเอง ( X 1 = 3.82 )
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สวนโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวกเชนเดียวกัน ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียนองค
ประกอบชื่อเสียงของโรงเรียน พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอนขา งบวก สามารถเรียง
ลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1 ครูมีการดูแลเอาใจใสนักเรียน ( X 2 = 4.23)
2.2 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ ( X 2 = 4.17 )
2.3 ครูมีความรูความสามารถในการสอน ( X 2 = 4.12 )และโรงเรียนได
รับรางวัลจากการแขงขันดานตาง ๆ มาก(ดานกีฬา วิชาการ มารยาท ความประพฤติ)( X 2 =4.12 )
2.4 โรงเรียนมีชื่อเสียงในดานการอบรมจรรยามารยาท คุณธรรมจริยธรรม
แกนักเรียน( X 2 = 4.09 )
2.5 นักเรียนมีความรู ความสามารถดานดนตรี กีฬา ศิลปะ( X 2 = 3.98 )
2.6 น ัก เ รีย น ม ีค ว า ม รู  ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ ท ัก ษ ะ ก า ร ใ ช
คอมพิวเตอร( X 2 = 3.96 )
2.7 นักเรียนมีความรู ความสามารถในดานวิชาการ (คณิตศาสตร วิทยา
ศาสตร ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ) ( X 2 = 3.95 )
2.8 ผูสําเร็จจากโรงเรียนประสบความสําเร็จในการทํางาน มีชื่อเสียง ไดรับ
การยอมรับในสังคม ( X 2 = 3.92 )
2.9 นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบรอย มีวินัยในตนเอง ( X 2 = 3.87 )
2.10 ผูสําเร็จจากโรงเรียนมีโอกาสศึกษาตอและ/หรือเขาทํางานไดงาย
( X 2 = 3.81)
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ตารางที่ 23 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณโรงเรียนเอกชนตามการรับรู
ของผูปกครอง ในองคประกอบเอกลักษณของโรงเรียน
เอกลักษณของโรงเรียน
1. ชื่อของโรงเรียนเปนสิ่งจูงใจในการ
ตัดสินใจในการเลือกโรงเรียน
สําหรับบุตรหลาน
2. ทานมีความรูสึกภาคภูมิใจ
เมื่อมีโอกาสใชสิ่งของอันแสดงถึง
สัญลักษณของโรงเรียน
3. ชื่อโรงเรียน อักษรยอ สัญลักษณ
เครื่องหมายของ โรงเรียนสะดุดตา
ชวยสรางความภูมิใจที่มีบุตรหลาน
เรียนโรงเรียนแหงนี้
4. พิธีการและประเพณีปฏิบัติของ
โรงเรียนชวยเสริมภาพพจนให
นักเรียนและโรงเรียน
5. ชื่อเสียงประวัติและความเกาแก
ของโรงเรียนถือเปนจุดเดนของ
โรงเรียนที่กอตั้งมานาน
6. การแตงกายของผูบริหารและครูมี
ความเปนระเบียบ เรียบรอย
สุภาพ สวยงาม และเหมาะสมกับ
กาลเทศะ
7. เครื่องแบบนักเรียนมีรูปแบบที่
สวยงาม สะดุดตาและมีความ
สุภาพ เรียบรอย

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt

4.01

0.80

4.17

0.78

4.09

0.79

3.96

0.79

4.01

0.78

3.98

0.79

4.09

0.74

4.32

0.73

4.21

0.75

4.04

0.70

4.26

0.69

4.15

0.70

4.15

0.77

4.43

0.71

4.30

0.75

4.35

0.66

4.48

0.61

4.42

0.63

4.25

0.60

4.40

0.63

4.32

0.62
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ตารางที่ 23 ( ตอ )
เอกลักษณของโรงเรียน
8. การแตงกายของบุคลากรสนับสนุน
มีความสุภาพเรียบรอยเหมาะสม
9. โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่อง
งานฝมือ ศิลปหัตถกรรม
10. โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่อง
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยามารยาท
11. โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่อง
การสอนภาษาตางประเทศ
12. โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่อง
การสอนคอมพิวเตอร
13. โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่อง
การจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน
ทางวิชาการ
14. โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่อง
การสงเสริมใหนกั เรียนมีความ
สามารถพิเศษทางดานกีฬา ดนตรี
ศิลปะ
15. โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่อง
ระเบียบวินัยของนักเรียน
รวมเฉลี่ยดานเอกลักษณ
ของโรงเรียน

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt

4.14

0.69

4.27

0.59

4.21

0.64

3.43

0.82

3.48

0.72

3.45

0.77

3.90
3.63

0.74
0.85

3.97 0.78
3.92 0.86

3.94
3.78

0.76
0.86

3.75

0.82

3.84

0.76

3.79

0.79

3.96

0.73

4.04

0.68

4.00

0.70

3.96

0.85

4.05

0.73

4.01

0.79

3.97

0.78

4.02

0.72

3.99

0.75

3.97

0.76

4.11 0.72

4.04

0.74
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จากตารางที่ 23 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียน ในองคประกอบเอกลักษณของโรงเรียนปรากฏผลดังตอไปนี้
3.เอกลักษณของโรงเรียน
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอน
ขางบวก ดังนี้
ความคิด เห็น โดยรวมของผูป กครองทั้ง โรงเรีย นประถมและโรงเรีย นมัธ ยมที่มีตอ
ภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบเอกลักษณของโรงเรียน พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณ
ที่คอนขางบวก สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก ดังรายละเอียดตอ
ไปนี้
3.1 การแตงกายของผูบริหารและครูมีความเปนระเบียบเรียบรอย สุภาพ สวยงาม
และเหมาะสมกับกาลเทศะ ( X t = 4.42 )
3.2 เครื่องแบบนักเรียนมีรูปแบบที่สวยงาม สะดุดตาและมีความสุภาพเรียบรอย
( X t = 4.32 )
3.3 ชื่อเสียง ประวัติและความเกาแกของโรงเรียนถือเปนจุดเดนของโรงเรียนที่กอ
ตั้งมานาน ( X t = 4.30 )
3.4 ชื่อโรงเรียน อักษรยอ สัญ ลักษณ เครื่องหมายของโรงเรียนสะดุดตาชวย
สรางความภู มิ ใจที่ มี บุ ต รหลานเรีย นโรงเรีย นแห งนี้ ( X t=4.21)และการแตงกายของบุ คลากร
สนับสนุนมีความสุภาพเรียบรอยเหมาะสม ( X t = 4.21 )
3.5 พิธีการและประเพณีปฏิบัติของโรงเรียนชวยเสริมภาพพจนใหนักเรียนและ
โรงเรียน ( X t = 4.15 )
3.6 ชื่อของโรงเรียนเปนสิ่งจูงใจในการตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนสําหรับบุตร
หลาน( X t = 4.09 )
3.7 โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องการสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถพิเศษ
ทางดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ ( X t = 4.01 )
3.8 โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ
( X t = 4.00 )
3.9 โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน ( X t =3.99 )
3.10 ทานมีความรูสึกภาคภูมิใจเมื่อมีโอกาสใชสิ่งของอันแสดงถึงสัญลักษณ
ของโรงเรียน ( X t = 3.98 )
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เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา โรงเรียนประถมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก ดังนี้
ความคิด เห็น ของกลุม ผูป กครองในโรงเรีย นประถมที่มีตอ ภาพลัก ษณข องโรงเรีย น
องคประกอบเอกลักษณของโรงเรียน พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก สามารถ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.1 การแตงกายของผูบริหารและครูมีความเปนระเบียบเรียบรอย สุภาพ สวยงาม
และเหมาะสมกับกาลเทศะ ( X 1= 4.35 )
3.2 เครื่องแบบนักเรียนมีรูปแบบที่สวยงาม สะดุดตาและมีความสุภาพเรียบรอย
( X 1 = 4.25 )
3.3 ชื่อเสียง ประวัติและความเกาแกของโรงเรียนถือเปนจุดเดนของโรงเรียนที่
กอตั้งมานาน ( X 1 = 4.15 )
3.4 การแตงกายของบุคลากรสนับสนุนมีความสุภาพ เรียบรอย เหมาะสม( X 1
= 4.14 )
3.5 ชื่อโรงเรียน อักษรยอ สัญลักษณ เครื่องหมายของโรงเรียนสะดุดตา ชวย
สรางความภูมิใจที่มีบุตรหลานเรียนโรงเรียนแหงนี้ ( X 1 = 4.09)
3.6 พิธีการและประเพณีปฏิบัติของโรงเรียนชวยเสริมภาพพจนใหนักเรียนและ
โรงเรียน ( X 1 = 4.04 )
3.7 ชื่อของโรงเรียนเปนสิ่งจูงใจในการตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนสําหรับบุตร
หลาน ( X 1 = 4.01 )
3.8 โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน ( X 1 = 3.97 )
3.9 โรงเรีย นมี ค วามโดดเด น ในเรื่อ งการจั ด การศึ ก ษาที่ มี ม าตรฐานทางวิ ช า
การ( X 1= 3.96) ผูปกครองมีความรูสึกภาคภูมิใจเมื่อมีโอกาสใชสิ่งของอันแสดงถึงสัญลักษณของโรง
เรียน ( X 1= 3.96)โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องการสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถพิเศษ
ทางดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ ( X 1 = 3.96 )
3.10 โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
มารยาท( X 1 = 3.90 )
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สวนโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวกเชนเดียวกัน ดังนี้
ความคิด เห็น ของกลุม ผูป กครองในโรงเรีย นมัธ ยมที่มีตอ ภาพลัก ษณข องโรงเรีย น
องคประกอบเอกลักษณของโรงเรียน พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก สามารถ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.1 การแตงกายของผูบริหารและครูมีความเปนระเบียบเรียบรอย สุภาพ สวยงาม
และเหมาะสมกับกาลเทศะ ( X 2 = 4.48 )
3.2 ชื่อเสียง ประวัติและความเกาแกของโรงเรียนถือเปนจุดเดนของโรงเรียนที่
กอตั้งมานาน ( X 2 = 4.43 )
3.3 เครื่องแบบนักเรียนมีรูปแบบที่สวยงาม สะดุดตาและมีความสุภาพเรียบรอย
( X 2 = 4.40)
3.4 ชื่อโรงเรียน อักษรยอ สัญ ลักษณ เครื่องหมายของโรงเรียนสะดุดตาชวย
สรางความภูมิใจที่มีบุตรหลานเรียนโรงเรียนแหงนี้ ( X 2 = 4.32)
3.5 การแตงกายของบุคลากรสนับสนุนมีความสุภาพ เรียบรอย เหมาะสม( X 2
= 4.27 )
3.6 พิธีก ารและประเพณีป ฏิบัติข องโรงเรีย นชว ยเสริม ภาพพจนใหนัก เรีย น
และโรงเรียน( X 2 = 4.26 )
3.7 ชื่อของโรงเรียนเปนสิ่งจูงใจในการตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนสําหรับบุตร
หลาน( X 2 = 4.17 )
3.8 โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องการสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถพิเศษ
ทางดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ ( X 2 = 4.05 )
3.9 โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ
( X 2 = 4.04)
3.10 โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน ( X 2 =4.02 )
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ตารางที่ 24 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณโรงเรียนเอกชนตามการรับรู
ของผูปกครอง ในองคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียน
คุณคาหรือจรรยาบรรณ
ของโรงเรียน
1. โรงเรียนมีวิสัยทัศน หรือเปาหมาย
ในการดําเนินงานของโรงเรียน
ประกาศไว อยางเปดเผย ชัดเจน
2. โรงเรียนมีธรรมนูญโรงเรียน คูมือครู
คูมือนักเรียน สําหรับเปนแนวใน
การยึดถือปฏิบัติอยางชัดเจน
3. โรงเรียนมีนโยบายและแผนพัฒนา
โรงเรียนอยางชัดเจน
4. อัตราสวนครูตอนักเรียนมีความ
เหมาะสม ขนาดของชั้นเรียนมี
ขนาดพอเหมาะกับจํานวน
นักเรียนในชั้น
5. โรงเรียนมีบริการใหทุนการศึกษา
แกนักเรียนที่ขาดแคลนและ
นักเรียนที่เรียนดี
6. โรงเรียนมีบริการใหทุนอาหาร
กลางวันแกนักเรียนที่ประสบภาวะ
ทุพโภชนา หรือขาดแคลนอาหาร
กลางวัน
7. โรงเรียนจัดใหมีการบริการตรวจ
สุขภาพอนามัยแกนักเรียนเปน
ประจํา
8. โรงเรียนจัดใหบริการดานการใหคํา
ปรึกษาและการแนะแนว

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt

4.02

0.77

4.21 0.62

4.12 0.70

3.96

0.74

4.21 0.67

4.09 0.72

3.93

0.83

4.20 0.71

4.07 0.78

3.99

0.78

3.68 0.89

3.83 0.85

3.91

0.94

3.91 0.79

3.91 0.87

3.67

0.94

3.42 0.83

3.55 0.89

4.16

0.76

4.10 0.74

4.13 0.75

3.90

0.83

3.94 0.65

3.92 0.75
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ตารางที่ 24 ( ตอ )
คุณคาหรือจรรยาบรรณ
ของโรงเรียน
9. โรงเรียนใหบริการคอมพิวเตอร
หองสมุด เปนสื่อและแหลงการ
เรียนรูแกชุมชน
10. ผูบริหารเปนผูมีความรูทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง และทันตอขาวสาร
เหตุการณ
11. ผูบริหารเปนผูที่ประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดี
12. ผูบริหารเขารวมกิจกรรมในการ
สงเสริม และชวยเหลือสังคม
13. ผูบริหารปฏิบัติหนาที่อยางเต็ม
ความสามารถและมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง
14. ผูบริหารมีการนํานวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีใหมมาใชในการบริหาร
จัดการ
15 . ผูบริหารปฏิบัติตนเปนคนทันสมัย
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ
อยางเหมาะสม
16 . ครูในโรงเรียนสวนใหญมีคุณวุฒิ
ทางการศึกษาสูง
17 .ครูเปนผูที่ประพฤติตนเปนแบบ
อยางที่ดี

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt

3.84

0.93

3.96 0.82

3.90 0.88

4.09

0.83

4.10 0.70

4.09 0.77

4.27

0.79

4.28 0.68

4.27 0.73

4.08

0.79

4.23 0.71

4.15 0.75

4.17

0.85

4.24

4.20

4.06

0.79

4.16 0.72

4.11 0.75

4.04

0.81

4.14 0.70

4.09 0.76

4.02

0.73

3.99 0.75

4.01 0.74

4.25

0.63

4.17 0.71

4.21 0.67

0.66

0.76

121

ตารางที่ 24 ( ตอ )
ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1

คุณคาหรือจรรยาบรรณ
ของโรงเรียน
18 .ครูเขารวมกิจกรรมในการสงเสริม
และชวยเหลือสังคม
19 .ครูปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความ
สามารถและมีการพัฒนาตนเอง
เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
20 .ครูมีการนํานวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีใหมมาใชในการเรียน
การสอน
รวมเฉลี่ยดานคุณคา
หรือจรรยาบรรณของโรงเรียน

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt

4.06

0.66

4.07 0.68

4.07 0.67

4.15

0.72

4.16 0.72

4.16 0.72

4.07

0.73

3.96 0.71

4.02 0.72

4.03

0.79

4.06 0.72

4.05 0.76

จากตารางที่ 24 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียน ปรากฏผลดังตอ
ไปนี้
4. คุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียน
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอน
ขางบวก ดังนี้
ความคิด เห็น โดยรวมของผูป กครองทั้ง โรงเรีย นประถมและโรงเรีย นมัธ ยมที่มีตอ
ภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียน พบวาโรงเรียนเอกชน
มีภาพลักษณที่คอนขางบวก สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
4.1 ผูบริหารเปนผูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ( X t = 4.27 )
4.2 ครูเปนผูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ( X t = 4.21 )
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4.3 ผูบริหารปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและมีการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
( X t = 4.20 )
4.4 ครูปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและมีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ( X t = 4.16 )
4.5 ผูบริหารเขารวมกิจกรรมในการสงเสริม และชวยเหลือสังคม ( X t = 4.15 )
4.6 โรงเรียนจัดใหมีการบริการตรวจสุขภาพอนามัยแกนักเรียนเปนประจํา( X t =
4.13 )
4.7 โรงเรียนมีวิสัยทัศน หรือเปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียนประกาศไว
อยางเปดเผย ชัดเจน ( X t = 4.12 )
4.8 ผูบริหารมีการนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมมาใชในการบริหารจัดการ( X t =
4.11 )
4.9 ผูบริหารเปนผูมีความรูทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง
และทั น ต อ ขา วสารเหตุ ก ารณ ( X t = 4.09 ) ผู บ ริห ารปฏิ บั ติ ต นเป น คนทั น สมั ย พรอ มรับ การ
เปลี่ยนแปลงใหมๆ อยางเหมาะสม ( X t = 4.09 ) และ โรงเรียนมีธรรมนูญโรงเรียน คูมือครู
คูมือนักเรียน สําหรับเปนแนวทางในการยึดถือปฏิบัติอยางชัดเจน ( X t = 4.09 )
4.10 โรงเรียนมีนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนอยางชัดเจน( X t = 4.07 )และ
ครูเขารวมกิจกรรมในการสงเสริมและชวยเหลือสังคม ( X t = 4.07 )
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา โรงเรียนประถมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก ดังนี้
ความคิด เห็น ของกลุม ผูป กครองในโรงเรีย นประถมที่มีตอ ภาพลัก ษณข องโรงเรีย น
องคประกอบคุณ คาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียน พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอน
ขางบวก สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก ดังรายละเอียดตอไปนี้
4.1 ผูบริหารเปนผูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ( X 1 = 4.27 )
4.2 ครูเปนผูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ( X 1 = 4.25 )
4.3 ผูบริหารปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
( X 1 = 4.17 )
4.4 โรงเรียนจัดใหมีการบริการตรวจสุขภาพอนามัยแกนักเรียนเปนประจํา ( X 1
= 4.16 )
4.5 ครูปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและมีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ( X 1 = 4.15 )
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4.6 ผูบริหารเปนผูมีความรูทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง
และทันตอขาวสารเหตุการณ ( X 1 = 4.09 )
4.7 ผูบริหารเขารวมกิจกรรมในการสงเสริม และชวยเหลือสังคม ( X 1 = 4.08 )
4.8 ครูมีการนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมมาใชในการเรียนการสอน ( X 1=4.07 )
4.9 ผูบริหารมีการนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมมาใชในการบริหารจัดการ ( X 1
= 4.06 )และครูเขารวมกิจกรรมในการสงเสริมและชวยเหลือสังคม ( X 1 = 4.06 )
4.10 ผูบริหารปฏิบัติตนเปนคนทันสมัย พรอมรับการเปลี่ยนแปลงใหมๆ อยาง
เหมาะสม ( X 1 = 4.04 )
สวนโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวกเชนเดียวกัน ดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียนองค
ประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียน พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอนขาง
บวก สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก ดังรายละเอียดตอไปนี้
4.1 ผูบริหารเปนผูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ( X 2 = 4.28 )
4.2 ผูบริหารปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
( X 2= 4.24 )
4.3 ผูบริหารเขารวมกิจกรรมในการสงเสริม และชวยเหลือสังคม ( X 2 = 4.23 )
4.4 โรงเรียนมีวิสัยทัศน หรือเปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียนประกาศไว
อยา งเปด เผย ชัด เจน( X 2= 4.21 )และโรงเรีย นมีธ รรมนูญ โรงเรีย น คู ม ือ ครู คู ม ือ นัก เรีย น
สําหรับเปนแนวทางในการยึดถือปฏิบัติอยางชัดเจน ( X 2= 4.21 )
4.5 โรงเรียนมีนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนอยางชัดเจน( X 2= 4.20 )
4.6 ครูเปนผูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ( X 2= 4.17 )
4.7 ครูปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและมีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ( X 2= 4.16 )และผูบริหารมีการนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
ใหมมาใชในการบริหารจัดการ ( X 2 = 4.16 )
4.8 ผูบริห ารปฏิ บัติตนเปนคนทันสมัย พรอมรับการเปลี่ยนแปลงใหมๆ อยาง
เหมาะสม ( X 2 = 4.14 )
4.9 ผูบริหารเปนผูมีความรูทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง
และทันตอขาวสารเหตุการณ ( X 2 = 4.10 )และโรงเรียนจัดใหมีการบริการตรวจสุขภาพอนามัยแก
นักเรียนเปนประจํา ( X 2 = 4.10 )
4.10 ครูเขารวมกิจกรรมในการสงเสริมและชวยเหลือสังคม ( X 2 = 4.07 )
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ตารางที่ 25 คาเฉลี่ยรวม สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณโรงเรียนเอกชนตามการ
รับรูของผูปกครอง จําแนกตามองคประกอบภาพลักษณโรงเรียนทั้ง 4 องคประกอบ

ภาพลักษณโรงเรียน
1.
2.
3.
4.

บุคลิกภาพของโรงเรียน ( 16 ขอ )
ชื่อเสียงของโรงเรียน ( 11 ขอ )
เอกลักษณของโรงเรียน ( 15 ขอ )
คุณคาของโรงเรียน ( 20 ขอ )
รวมเฉลี่ย 4 องคประกอบ
ภาพลักษณโรงเรียน

ร.ร. ประถม
( n 1 = 188 )
SD.
X1

ร.ร. มัธยม
( n 2 = 191 )
SD.
X2

รวม
( n t = 379 )
SD.
Xt
4.02
4.01
4.04
4.05

3.99
4.00
3.97
4.03

0.81
0.69
0.76
0.79

4.05
4.02
4.11
4.06

0.76
0.66
0.72
0.72

4.00

0.76

4.06 0.72

0.79
0.68
0.74
0.76

4.03 0.74

จากตารางที่ 25 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณของโรง
เรียน
ในองคประกอบทั้ง 4 องคประกอบ ปรากฏผลดังตอไปนี้
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอน
ขางบวก ดังนี้
ความคิด เห็น โดยรวมของผูป กครองทั้ง โรงเรีย นประถมและโรงเรีย นมัธ ยมที่มีตอ
ภาพลักษณของโรงเรียนทั้ง 4 องคประกอบ พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอนขา งบวก
สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยรวมจากมากไปหานอย 4 อันดับ ดังนี้
1. คุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียน ( X t = 4.05 )
2. เอกลักษณของโรงเรียน ( X t = 4.04)
3. บุคลิกภาพของโรงเรียน ( X t = 4.02)
4. ชื่อเสียงของโรงเรียน ( X t = 4.01 )
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เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา โรงเรียนประถมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก ดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียน
ทั้ง 4 องคประกอบ พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณ ที่คอ นขา งบวก สามารถเรียงลําดับคา
เฉลี่ยรวมจากมากไปหานอย 4 อันดับ ดังนี้
1. คุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียน ( X 1 = 4.03 )
2. ชื่อเสียงของโรงเรียน ( X 1 = 4.00 )
3. บุคลิกภาพของโรงเรียน ( X 1 = 3.99)
4. เอกลักษณของโรงเรียน ( X 1 = 3.97)
สวนโรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวกเชนเดียวกัน ดังนี้
ความคิด เห็น โดยรวมของผูป กครองทั้ง โรงเรีย นมัธ ยมที่มีตอ ภาพลักษณของโรงเรียน
ทั้ง 4 องคประกอบ พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณ ที่คอ นขา งบวก สามารถเรียงลําดับคา
เฉลี่ยรวมจากมากไปหานอย 4 อันดับ ดังนี้
1. เอกลักษณของโรงเรียน
( X 2 = 4.11)
2. คุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียน ( X 2 = 4.06)
3. บุคลิกภาพของโรงเรียน
( X 2 = 4.05)
4. ชื่อเสียงของโรงเรียน
( X 2 = 4.02 )

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย วิ ธี ดํ า เนิ น การวิ จั ย สรุ ป ผลการวิ จั ย
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาภาพลักษณโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรีตามการรับรูของผูปกครอง
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ ผูปกครอง จํานวน 398 คน จากโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดชลบุรี
2. เครื่องมื อที่ ใชในการวิจัย เป น แบบสอบถามแบบเลือกตอบ(Check List) และแบบ
มาตราสวนประเมินคา(Rating Scale)
3. การเก็บรวบรวมขอมูล สงแบบสอบถามดวยตนเองและไปรับคืนดวยตนเอง
4. การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการโดยวิธีแจกแจงความถี่ หาคารอยละ คาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอการวิเคราะหขอมูลเปนตารางประกอบการบรรยาย
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
เพศ ผูต อบแบบสอบถามเปน หญิง มากที่สุด เมื่อ พิจ ารณาเปน รายกลุม พบวา
กลุม ผูปกครองในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนและกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน
เปนเพศหญิงมากที่สุด เชนเดียวกัน
อายุ ผูต อบแบบสอบถามมีอ ายุร ะหวา ง 31 - 40 ป มากที่สุด เมื่อ พิจ ารณาเปน
รายกลุมพบวา กลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนและกลุมผูปกครองในโรงเรียน
มัธยมศึกษาเอกชนมีอายุระหวาง 31 - 40 ป มากที่สุดเชนเดียวกัน
ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา กลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนและกลุมผูปกครอง
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนมีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี มากที่สุดเชนเดียวกัน
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ตอนที่ 2 ขอมูลภาพลักษณของโรงเรียนเอกชน ตามกรอบที่ผูวิจัยไดสรุปแนวคิดองคประกอบ
ภาพลักษณองคการของนักวิชาการมากําหนดเปนกรอบในการศึกษา ประกอบดวย
1. องคประกอบดานบุคลิกภาพของโรงเรียน
2. องคประกอบดานชื่อเสียงของโรงเรียน
3. องคประกอบดานเอกลักษณของโรงเรียน
4. องคประกอบดานคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียน
จากการวิเคราะหขอมูลภาพลักษณของโรงเรียนเอกชน สรุปผลการวิจัยดังรายละเอียด
ตอไปนี้
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลในองคประกอบภาพลักษณของโรงเรียน อันประกอบดวย
1. องคประกอบดานบุคลิกภาพของโรงเรียน
1.1 ดานตัวสถาบัน
โรงเรียนประถมและมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มี
ตอภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานตัวสถาบัน พบวาโรง
เรีย นเอกชนมีภ าพลัก ษณที่คอ นขา งบวก โดยมีคา เฉลี่ย สูง ที่สุด ในเรื่อ งอาคารเรีย นของโรง
เรียนมีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมและปลอดภัย
โรงเรียนประถมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิด เห็น ของกลุม ผูป กครองในโรงเรีย นประถมที่มีตอ ภาพลัก ษณ
ของโรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานตัวสถาบันอยูในระดับคอนขางบวก โดยมี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องอาคารเรียนของโรงเรียนมีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมและปลอดภัย
โรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวกเชนเดียวกัน สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานตัวสถาบันอยูในระดับคอนขางบวก โดยมี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องอาคารเรียนของโรงเรียนมีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมและปลอดภัย
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1.2 ดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน
โรงเรียนประถมและมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มี
ตอภาพลักษณข องโรงเรีย นในองคป ระกอบบุค ลิก ภาพของโรงเรีย นดา นสภาพแวดลอ มใน
โรงเรีย น พบวา โรงเรีย นเอกชนมีภ าพลัก ษณที่คอ นขา งบวก โดยมีค า เฉลี ่ย สูง ที่สุด ในเรื่อ ง
สภาพแวดลอ มในโรงเรี ย นมี ค วามสะอาด ร ม รื่ น ห อ งเรี ย นมี แ สงสว า ง ปลอดโปร ง และมี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
โรงเรียนประถมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานสภาพแวดลอมในโรงเรียนอยูในระดับคอน
ขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในเรื่องสภาพแวดลอมในโรงเรียนมีความสะอาด รมรื่น หองเรียน
มีแสงสวาง ปลอดโปรง และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
โรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวกเชนเดียวกัน สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานสภาพแวดลอมในโรงเรียนอยูในระดับคอน
ขา งบวก โดยมีคาเฉลี่ย สูง ที่สุด ในเรื่อ งสภาพแวดลอ มในโรงเรีย นมีค วามสะอาด รม รื่น หอ ง
เรียนมีแสงสวาง ปลอดโปรง และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
1.3 ดานหลักสูตร
โรงเรียนประถมและมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มี
ตอภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานหลักสูตร พบวา โรง
เรียนเอกชนมีภาพลัก ษณคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในเรื่องหลักสูตรของโรงเรียนมี
ความทันสมัย สอดคลองกับทองถิ่น เหมาะสมตรงกับความตองการของนักเรียนและชุมชน
โรงเรียนประถมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานหลักสูตรอยูในระดับคอนขางบวก โดยมี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องหลักสูตรของโรงเรียนมีความทันสมัย สอดคลองกับทองถิ่น เหมาะสม
ตรงกับความตองการของนักเรียนและชุมชน
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โรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวกเชนเดียวกัน สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียน ดานหลักสูตรอยูในระดับคอนขางบวก โดยมี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องหลักสูตรของโรงเรียนมีความทันสมัย สอดคลองกับทองถิ่น เหมาะสมตรง
กับความตองการของนักเรียนและชุมชน
1.4 ดานผูบริหาร
โรงเรียนประถมและมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มี
ตอภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานผูบริหาร พบวา โรงเรียน
เอกชนมีภ าพลักษณคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องผูบริหารยิ้มแยมแจมใส สุภาพ
พูดจาเหมาะสม อารมณดีเหมาะสมกับเปนนักบริหาร
โรงเรียนประถมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานผูบริหารอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคา เฉลีย่
สูง ที่สุด ในเรื่อ งผูบ ริห ารยิ้ม แยม แจม ใส สุภ าพ พูด จาเหมาะสม อารมณดีเหมาะสมกับ เปน
นักบริหาร
โรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวกเชนเดียวกัน สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานผูบริหารอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคา เฉลี่ย
สูงที่สุด ในเรื่อ งผูบริหารยิ้มแยมแจมใส สุภาพ พูดจาเหมาะสม อารมณดีเหมาะสมกับเปนนัก
บริหาร
1.5 ดานบุคลากรครู
โรงเรียนประถมและมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณ
ของโรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานบุคลากรครู พบวาโรงเรียนเอกชนมี
ภาพลักษณคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องครูพูดจาไพเราะ สุภาพเรียบรอย มีมนุษย
สัมพันธดีและเปนกันเอง
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โรงเรียนประถมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานบุคลากรครูอยูในระดับคอนขางบวก โดย
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องครูพูดจาไพเราะ สุภาพเรียบรอย มีมนุษยสัมพันธดีและเปนกันเอง
โรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวกเชนเดียวกัน สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานบุคลากรครูอยูในระดับคอนขางบวก โดยมี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องครูพูดจาไพเราะ สุภาพเรียบรอย มีมนุษยสัมพันธดีและเปนกันเอง
1.6 ดานบุคลากรสนับสนุนและนักเรียน
โรงเรียนประถมและมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มี
ตอภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานบุคลากรสนับสนุนและ
นักเรียน พบวา โรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก ในเรื่องบุคลากรสนับสนุนมีความ
สุภาพออนนอม พูดจาไพเราะ สุภาพ เรียบรอย เต็มใจใหการบริการและอํานวยความสะดวก และ
ในเรื่องนักเรียนมีความราเริง แจมใส กระตือรือรนในการเรียนและรักการอาน เชนเดียวกัน
โรงเรียนประถมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานบุคลากรสนับสนุนและนักเรียนอยูในระดับ
คอนขางบวก ในเรื่องบุคลากรสนับสนุนมีความสุภาพออนนอม พูดจาไพเราะ สุภาพ เรียบรอย
เต็มใจใหการบริการและอํานวยความสะดวกอยูในระดับคอนขางบวก และในเรื่องนักเรียนมีความ
ราเริง แจมใส กระตือรือรนในการเรียนและรักการอานอยูในระดับคอนขางบวกเชนเดียวกัน
โรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวกเชนเดียวกัน สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียนดานบุคลากรสนับสนุนและนักเรียนอยูในระดับ
คอนขางบวก ในเรื่องบุคลากรสนับสนุนมีความสุภาพออนนอม พูดจาไพเราะ สุภาพ เรียบรอย เต็ม
ใจใหการบริการและอํานวยความสะดวกอยูในระดับคอนขางบวก และในเรื่องนักเรียนมีความ
ราเริง แจมใส กระตือรือรนในการเรียนและรักการอานอยูในระดับคอนขางบวกเชนเดียวกัน
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2. องคประกอบดานชื่อเสียงของโรงเรียน
2.1 ดานตัวสถาบัน
โรงเรียนประถมและมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มี
ตอภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานตัวสถาบัน พบวาโรงเรีย น
เอกชนมีภ าพลักษณที่คอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในเรื่องโรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มี
มาตรฐานทางวิชาการ
โรงเรียนประถมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานตัวสถาบันอยูในระดับคอนขางบวก โดยมี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องโรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ
โรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวกเชนเดียวกัน สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานตัวสถาบันอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคา
เฉลี่ยสูงที่สุดในเรื่องโรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ
2.2 ดานนักเรียน
โรงเรียนประถมและมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มี
ตอภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานนักเรียน พบวาโรงเรียนเอกชนมี
ภาพลักษณที่คอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องนักเรียนมีความรูความสามารถในดาน
ดนตรี กีฬา ศิลปะ
โรงเรียนประถมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรีย นในองคป ระกอบชื่อ เสีย งของโรงเรีย นดา นนัก เรีย นอยูใ นระดับ คอ นขา งบวก โดยมี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องนักเรียนมีความรูความสามารถในดานดนตรี กีฬา ศิลปะ
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โรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวกเชนเดียวกัน สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานนักเรียนอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด ในเรื่องนักเรียนมีความรูความสามารถในดานดนตรี กีฬา ศิลปะ
2.3 ดานศิษยเกา
โรงเรียนประถมและมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มี
ตอภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานศิษยเกา พบวาโรงเรียน
เอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องผูสําเร็จจากโรงเรียนประสบ
ความสําเร็จในการทํางาน มีชื่อเสียง ไดรับการยอมรับในสังคม
โรงเรียนประถมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานศิษยเกาอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด ในเรื่องผูสําเร็จจากโรงเรียนประสบความสําเร็จในการทํางาน มีชื่อเสียง ไดรับการยอมรับ
ในสังคม
โรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวกเชนเดียวกัน สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานศิษยเกาอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด ในเรื่องผูสํา เร็จ จากโรงเรีย นประสบความสํา เร็จ ในการทํา งาน มีชื่อ เสีย งไดรับ การ
ยอมรับในสังคม
2.4 ดานบุคลากรครู
โรงเรียนประถมและมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มี
ตอภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานบุคลากรครู พบวาโรงเรียน
เอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องครูมีการดูแลเอาใสนักเรียน
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โรงเรียนประถมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานดานบุคลากรครูอยูในระดับคอนขางบวก โดย
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องครูมีการดูแลเอาใสนักเรียน
โรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวกเชนเดียวกัน สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนดานบุคลากรครูอยูในระดับคอนขางบวก โดยมี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องครูมีการดูแลเอาใสนักเรียน
3. องคประกอบดานเอกลักษณของโรงเรียน
3.1 ดานตัวสถาบัน
โรงเรียนประถมและมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มี
ตอ ภาพลัก ษณข องโรงเรีย นในองคป ระกอบเอกลัก ษณข องโรงเรีย นดา นตัว สถาบัน พบวา
โรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณ ที่คอนขางบวกโดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องชื่อเสียงประวัติและ
ความเกาแกของโรงเรียนถือเปนจุดเดนของโรงเรียนที่กอตั้งมานาน
โรงเรียนประถมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบเอกลักษณของโรงเรียนดานตัวสถาบันอยูในระดับคอนขางบวก โดยมี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องชื่อเสียงประวัติและความเกาแกของโรงเรียนถือเปนจุดเดนของโรงเรียนที่
กอตั้งมานาน
โรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวกเชนเดียวกัน สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบเอกลักษณของโรงเรียนดานตัวสถาบันอยูในระดับคอนขางบวก โดยมี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องชื่อเสียงประวัติและความเกาแกของโรงเรียนถือเปนจุดเดนของโรงเรียนที่
กอตั้งมานาน
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3.2 ดานเครื่องแบบ
โรงเรียนประถมและมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มี
ตอภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบเอกลักษณของโรงเรียนดานเครื่องแบบ พบวาโรง
เรีย นเอกชนมีภ าพลัก ษณที่คอ นขา งบวก โดยมีคา เฉลี่ย สูง ที่สุด ในเรื่อ งการแตง กายของผู
บริหารและครูมีความเปนระเบียบเรียบรอย สุภาพ สวยงาม และเหมาะสมกับกาลเทศะ
โรงเรียนประถมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบเอกลักษณของโรงเรียนดานเครื่องแบบอยูในระดับคอนขางบวก โดยมี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องการแตงกายของผูบริหารและครูมีความเปนระเบียบเรียบรอย สุภาพ
สวยงาม และเหมาะสมกับกาลเทศะ
โรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวกเชนเดียวกัน สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของโรง
เรียนในองคประกอบเอกลักษณของโรงเรียนดานเครื่องแบบอยูในระดับคอนขางบวก โดยมีคา
เฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องการแตงกายของผูบริหารและครูมีความเปนระเบียบเรียบรอย สุภาพ สวย
งาม และเหมาะสมกับกาลเทศะ
3.3 ดานการเรียนการสอน
โรงเรียนประถมและมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่มี
ตอภาพลักษณข องโรงเรีย นในองคประกอบเอกลักษณของโรงเรียนดานการเรียนการสอน พบวา
โรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โรงเรียนมีความโดดเดน
ในเรื่องการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการและโรงเรียนมีความโดดเดนและในเรื่องการ
สงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา ดนตรี ศิลปะเชนเดียวกัน
โรงเรียนประถมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบเอกลักษณของโรงเรียนดานการเรียนการสอน อยูในระดับคอนขางบวก
โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องโรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน
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โรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวกเชนเดียวกัน สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบเอกลักษณของโรงเรียนดานการเรียนการสอน อยูในระดับคอนขางบวก
โดยมี ค าเฉลี่ ย สูงที่สุ ด ในเรื่องโรงเรีย นมีค วามโดดเด น ในเรื่องการส งเสริม ให นัก เรีย นมีความ
สามารถพิเศษทางดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ
4. องคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียน
4.1 ดานการดําเนินงาน
โรงเรียนประถมและมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิด เห็น โดยรวมของผูป กครองทั้ง โรงเรีย นประถมและโรงเรีย น
มัธ ยมที่มีตอ ภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดาน
การดําเนินงาน พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในเรื่อง
โรงเรียนมีวิสัยทัศน หรือเปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียนประกาศไวอยางเปดเผยชัดเจน
โรงเรียนประถมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดานการดําเนินงาน อยูในระดับคอน
ขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องโรงเรียนมีวิสัยทัศน หรือเปาหมายในการดําเนินงานของ
โรงเรียนประกาศไวอยางเปดเผยชัดเจน
โรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวกเชนเดียวกัน สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดานการดําเนินงาน อยูในระดับคอน
ขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องโรงเรียนมีวิสัยทัศน หรือเปาหมายในการดําเนินงานของ
โรงเรียนประกาศไวอยางเปดเผยชัดเจน และโรงเรียนมีธรรมนูญโรงเรียน คูมือครู คูมือนักเรียน
สําหรับเปนแนวในการยึดถือปฏิบัติอยางชัดเจน
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4.2 ดานการบริการ
โรงเรียนประถมและมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิด เห็น โดยรวมของผูป กครองทั้ง โรงเรีย นประถมและโรงเรีย น
มัธยมที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดาน
การบริการ พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในเรื่องโรง
เรียนจัดใหมีการบริการตรวจสุขภาพอนามัยแกนักเรียนเปนประจํา
โรงเรียนประถมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดานการบริการ อยูในระดับคอน
ขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องโรงเรียนจัดใหมีการบริการตรวจสุขภาพอนามัยแกนักเรียน
เปนประจํา
โรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวกเชนเดียวกัน สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรีย นในองคป ระกอบคุณ คา หรือ จรรยาบรรณของโรงเรีย นดา นการบริก าร อยูใ นระดับ
คอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องโรงเรียนจัดใหมีการบริการตรวจสุขภาพอนามัยแก
นักเรียนเปนประจํา
4.3 ดานผูบริหาร
โรงเรียนประถมและมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิด เห็น โดยรวมของผูป กครองทั้ง โรงเรีย นประถมและโรงเรีย น
มัธ ยมที่มีตอ ภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียน ดาน
ผูบ ริห าร พบวา โรงเรีย นเอกชนมีภ าพลัก ษณที่คอนขา งบวก โดยมีคา เฉลี่ย สูง ที่สุด ในเรื่องผู
บริหารเปนผูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
โรงเรียนประถมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรีย นในองคประกอบคุณ คา หรือจรรยาบรรณของโรงเรีย นดา นผูบริห าร อยูในระดับ คอ น
ขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องผูบริหารเปนผูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
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โรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวกเชนเดียวกัน สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในองคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดานผูบริหาร อยูในระดับคอนขางบวก
โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องผูบริหารเปนผูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
4.4 ดานบุคลากรครู
โรงเรียนประถมและมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิด เห็น โดยรวมของผูป กครองทั้ง โรงเรีย นประถมและโรงเรีย น
มัธ ยมที่มีตอ ภาพลักษณ ของโรงเรียนในองคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนดาน
บุคลากรครู พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในเรื่องครู
เปนผูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
โรงเรียนประถมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรีย นในองคป ระกอบคุณ คา หรือ จรรยาบรรณของโรงเรีย นดา นบุค ลากรครู อยูใ นระดับ
คอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องครูเปนผูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
โรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณคอนขางบวกเชนเดียวกัน สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรีย นในองคป ระกอบคุณ คา หรือ จรรยาบรรณของโรงเรีย นดา นบุค ลากรครู อยูใ นระดับ
คอนขางบวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องครูเปนผูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณของโรงเรีย นเปรีย บ
เทียบในแตละองคประกอบ 4 องคประกอบ
1. บุคลิกภาพของโรงเรียน
โรงเรียนประถมและมัธยม มีภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพ
ของโรงเรียนที่คอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรีย นมัธ ยมที่
มีตอภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียน พบวาโรงเรียนเอกชนมี
ภาพลักษณที่คอนขางบวก สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก มีดัง
ตอไปนี้
1.1 อาคารเรียนของโรงเรียนมีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมและปลอดภัย
1.2 ผูบริหารยิ้มแยมแจมใส สุภาพ พูดจาเหมาะสม อารมณดีเหมาะสมกับเปน
นักบริหาร
1.3 ผูบริหารมีบุคลิกภาพโดดเดน นาเคารพ เชื่อถือและศรัทธา
1.4 สภาพแวดลอ มในโรงเรีย นมีค วามสะอาด รม รื่น หอ งเรีย นมี แสงสวา ง
ปลอดโปรง และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
1.5 ครูพูดจาไพเราะ สุภาพ เรียบรอย มีมนุษยสัมพันธดีและเปนกันเอง
1.6 บุคลากรสนับสนุนมีความสุภาพ ออนนอม พูดจาไพเราะ สุภาพ
เรียบรอย เต็มใจใหการบริการและอํานวยความสะดวก
1.7 ครูมีความกระฉับกระเฉง คลองแคลว วองไว มีชีวิตชีวา
1.8 นักเรียนมีความราเริง แจมใส กระตือรือรนในการเรียน และรักการอาน
1.9 หลักสูตรของโรงเรียนมีความทันสมัยสอดคลองกับทองถิ่นเหมาะสม ตรง
กับความตองการของนักเรียนและชุมชน
1.10 โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลาย และชวยเสริมความสามารถของนัก
เรียนในการเชื่อมตอการเรียนรูในหองเรียนสูชุมชน
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โรงเรียนระดับประถม มีภาพลักษณที่คอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิด เห็น ของกลุม ผูป กครองในโรงเรีย นประถมที่มีตอ ภาพลัก ษณข อง
โรงเรียนองคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียน พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก
สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก มีดังตอไปนี้
1.1 อาคารเรียนของโรงเรียนมีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมและปลอดภัย
1.2 ผูบริหารยิ้มแยมแจมใส สุภาพ พูดจาเหมาะสม อารมณดีเหมาะสมกับเปน
นักบริหาร
1.3 ครูพูดจาไพเราะ สุภาพ เรียบรอย มีมนุษยสัมพันธดีและเปนกันเอง
1.4 ผูบริหารมีบุคลิกภาพโดดเดน นาเคารพ เชื่อถือและศรัทธา
1.5 สภาพแวดลอ มในโรงเรีย นมีค วามสะอาด รม รื่น หอ งเรีย นมี แสงสวา ง
ปลอดโปรง และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
1.6 ครูมีความกระฉับกระเฉง คลองแคลว วองไว มีชีวิตชีวา และนักเรียนมี
ความราเริง แจมใส กระตือรือรนในการเรียนและรักการอาน และบุคลากรสนับสนุนมีความสุภาพ
ออนนอม พูดจาไพเราะ สุภาพ เรียบรอย เต็มใจใหการบริการและอํานวยความสะดวก
1.7 หลักสูตรของโรงเรียนมีความทันสมัยสอดคลองกับทองถิ่นเหมาะสม ตรงกับ
ความตองการของนักเรียนและชุมชน
1.8 โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลาย และชวยเสริมความสามารถของนักเรียน
ในการเชื่อมตอการเรียนรูในหองเรียนสูชุมชน
1.9 โรงเรียนมีหองเรียน โตะเกาอี้ครูและนักเรียนมั่นคงแข็งแรง เหมาะสมและ
เพียงพอ
1.10 โรงเรียนมีจํานวนหองน้ํา หองสวมที่ถูกสุขลักษณะพอเพียงและเหมาะสม
และโรงเรียนมีวัสดุและอุปกรณการเรียนการสอนเหมาะสมกับวัยของเด็ก ทันสมัย และเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย
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โรงเรียนระดับมัธยม มีภาพลักษณที่คอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียน
องคประกอบบุคลิกภาพของโรงเรียน พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก สามารถ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก มีดังตอไปนี้
1.1 อาคารเรียนของโรงเรียนมีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมและปลอดภัย
1.2 ผูบริหารยิ้มแยมแจมใส สุภาพ พูดจาเหมาะสม อารมณดีเหมาะสมกับเปน
นักบริหาร
1.3 ผูบริหารมีบุคลิกภาพโดดเดน นาเคารพ เชื่อถือและศรัทธา และสภาพแวดลอม
ในโรงเรียนมีความสะอาด รมรื่น หองเรียนมี แสงสวาง ปลอดโปรง และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู
1.4 ครูพูดจาไพเราะ สุภาพ เรียบรอย มีมนุษยสัมพันธดีและเปนกันเอง
1.5 บุคลากรสนับสนุนมีความสุภาพ ออนนอม พูดจาไพเราะ สุภาพ เรียบรอย
เต็มใจใหการบริการและอํานวยความสะดวก
1.6 ครูมีความกระฉับกระเฉง คลองแคลว วองไว มีชีวิตชีวา
1.7 หลักสูตรของโรงเรียนมีความทันสมัยสอดคลองกับทองถิ่นเหมาะสม ตรงกับ
ความตองการของนักเรียนและชุมชน
1.8 โรงเรียนมีวัสดุและอุปกรณการเรียนการสอนเหมาะสมกับวัยของเด็ก ทันสมัย
และเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
1.9 โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลาย และชวยเสริมความสามารถของนักเรียน
ในการเชื่อมตอการเรียนรูในหองเรียนสูชุมชน
1.10 โรงเรีย นมีหองเรีย น โตะ เกาอี้ค รูและนัก เรีย นมั่น คงแข็งแรง เหมาะสม
และเพียงพอ
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2. ชื่อเสียงของโรงเรียน
โรงเรียนประถมและมัธยม มีภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบชื่อเสียงของ
โรงเรียนที่คอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรีย นมัธ ยมที่
มีตอ ภาพลัก ษณข องโรงเรีย นในองคป ระกอบชื่อ เสีย งของโรงเรีย น พบวา โรงเรีย นเอกชนมี
ภาพลักษณที่คอนขางบวก สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก มีดงั ตอ
ไปนี้
2.1 ครูมีการดูแลเอาใจใสนักเรียน
2.2 ครูมีความรูความสามารถในการสอน
2.3 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ
2.4 โรงเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันดานตาง ๆ มาก ( ดานกีฬา วิชาการ
มารยาท ความประพฤติ)
2.5 โรงเรียนมีชื่อเสียงในดานการอบรมจรรยามารยาท คุณธรรม จริยธรรมแก
นักเรียน
2.6 นักเรียนมีความรู ความสามารถดานดนตรี กีฬา ศิลปะ
2.7 นักเรียนมีความรู ความสามารถและทักษะการใชคอมพิวเตอร
2.8 นักเรียนมีความรู ความสามารถในดานวิชาการ(คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ )
2.9 ผูสําเร็จจากโรงเรียนประสบความสําเร็จในการทํางาน มีชื่อเสียง ไดรับการ
ยอมรับในสังคม
2.10 นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบรอย มีวินัยในตนเอง
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โรงเรียนประถมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียน
องคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียน พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก สามารถ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก มีดังตอไปนี้
2.1 ครูมีการดูแลเอาใจใสนักเรียน
2.2 ครูมีความรูความสามารถในการสอน
2.3 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ
2.4 โรงเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันดานตาง ๆ มาก ( ดานกีฬา วิชาการ
มารยาท ความประพฤติ)
2.5 นักเรียนมีความรู ความสามารถดานดนตรี กีฬา ศิลปะ
2.6 นักเรียนมีความรู ความสามารถและทักษะการใชคอมพิวเตอร
2.7 โรงเรียนมีชื่อเสียงในดานการอบรมจรรยามารยาท คุณธรรม จริยธรรมแก
นักเรียน
2.8 นักเรียนมีความรู ความสามารถในดานวิชาการ (คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ) และผูสําเร็จจากโรงเรียนประสบความสําเร็จในการทํางาน
มีชื่อเสียง ไดรับการยอมรับในสังคม
2.9 ผูสําเร็จจากโรงเรียนมีโอกาสศึกษาตอและ/หรือเขาทํางานไดงาย
2.10 นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบรอย มีวินัยในตนเอง
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โรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียน
องคประกอบชื่อเสียงของโรงเรียน พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก สามารถเรียง
ลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1 ครูมีการดูแลเอาใจใสนักเรียน
2.2 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ
2.3 ครูมีความรูความสามารถในการสอน และโรงเรียนไดรับรางวัลจากการแขง
ขันดานตาง ๆ มาก(ดานกีฬา วิชาการ มารยาท ความประพฤติ)
2.4 โรงเรียนมีชื่อเสียงในดานการอบรมจรรยามารยาท คุณธรรม จริยธรรมแก
นักเรียน
2.5 นักเรียนมีความรู ความสามารถดานดนตรี กีฬา ศิลปะ
2.6 นักเรียนมีความรู ความสามารถและทักษะการใชคอมพิวเตอร
2.7 นักเรียนมีความรู ความสามารถในดานวิชาการ (คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ )
2.8 ผูสําเร็จจากโรงเรียนประสบความสําเร็จในการทํางาน มีชื่อเสียง ไดรับการ
ยอมรับในสังคม
2.9 นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบรอย มีวินัยในตนเอง
2.10 ผูสําเร็จจากโรงเรียนมีโอกาสศึกษาตอและ/หรือเขาทํางานไดงาย
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3. เอกลักษณของโรงเรียน
โรงเรียนประถมและมัธยม มีภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบเอกลักษณ
ของโรงเรียนที่คอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธ ยมที่
มีตอ ภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบเอกลักษณของโรงเรียน พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพ
ลักษณที่คอนขางบวก สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก มีดังตอไปนี้
3.1 การแตงกายของผูบริหารและครูมีความเปนระเบียบเรียบรอย สุภาพ สวย
งาม และเหมาะสมกับกาลเทศะ
3.2 เครื่องแบบนักเรียนมีรูปแบบที่สวยงาม สะดุดตาและมีความสุภาพเรียบรอย
3.3 ชื่อเสียง ประวัติและความเกาแกของโรงเรียนถือเปนจุดเดนของโรงเรียนที่
กอตั้งมานาน
3.4 ชื่อโรงเรียน อักษรยอ สัญลักษณ เครื่องหมายของโรงเรียนสะดุดตาชวย
สรางความภูมิใจที่มีบุตรหลานเรียนโรงเรียนแหงนี้ และการแตงกายของบุคลากรสนับสนุนมี
ความสุภาพเรียบรอยเหมาะสม
3.5 พิธีการและประเพณีปฏิบัติของโรงเรียนชวยเสริมภาพพจนใหนักเรียนและ
โรงเรียน
3.6 ชื่อของโรงเรียนเปนสิ่งจูงใจในการตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนสําหรับ
บุตรหลาน
3.7 โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องการสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถ
พิเศษทางดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ
3.8 โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ
3.9 โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน
3.10 ทานมีความรูสึกภาคภูมิใจเมื่อมีโอกาสใชสิ่งของอันแสดงถึงสัญลักษณ
ของโรงเรียน
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โรงเรียนประถมมีภาพลักษณคอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลักษณ ของโรง
เรียนองคประกอบเอกลัก ษณ ของโรงเรีย น พบวาโรงเรียนเอกชนมี ภาพลักษณ ที่ คอ นขา งบวก
สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก มีดังตอไปนี้
3.1 การแตงกายของผูบริหารและครูมีความเปนระเบียบเรียบรอย สุภาพ สวยงาม
และเหมาะสมกับกาลเทศะ
3.2 เครื่องแบบนักเรียนมีรูปแบบที่สวยงาม สะดุดตาและมีความสุภาพเรียบรอย
3.3 ชื่อเสียง ประวัติและความเกาแกของโรงเรียนถือเปนจุดเดนของโรงเรียนที่
กอตั้งมานาน
3.4 การแตงกายของบุคลากรสนับสนุนมีความสุภาพ เรียบรอย เหมาะสม
3.5 ชื่อโรงเรียน อักษรยอ สัญลักษณ เครื่องหมายของโรงเรียนสะดุดตาชวย
สรางความภูมิใจที่มีบุตรหลานเรียนโรงเรียนแหงนี้
3.6 พิธีการและประเพณีปฏิบัติของโรงเรียนชวยเสริมภาพพจนใหนักเรียนและ
โรงเรียน
3.7 ชื่อของโรงเรียนเปนสิ่งจูงใจในการตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนสําหรับบุตร
หลาน
3.8 โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน
3.9 โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ
และ ผูปกครองมีความรูสึกภาคภูมิใจเมื่อมีโอกาสใชสิ่งของอันแสดงถึงสัญลักษณของโรงเรียน และ
โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องการสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา ดนตรี
ศิลปะ
3.10 โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
มารยาท
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โรงเรียนระดับมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนมัธยมที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียน
องคประกอบเอกลักษณของโรงเรียน พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก สามารถ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.1 การแตงกายของผูบริหารและครูมีความเปนระเบียบเรียบรอย สุภาพ สวยงาม
และเหมาะสมกับกาลเทศะ
3.2 ชื่อเสียง ประวัติและความเกาแกของโรงเรียนถือเปนจุดเดนของโรงเรียนที่
กอตั้งมานาน
3.3 เครื่องแบบนักเรียนมีรูปแบบที่สวยงาม สะดุดตาและมีความสุภาพเรียบรอย
3.4 ชื่อโรงเรียน อักษรยอ สัญลักษณ เครื่องหมายของโรงเรียนสะดุดตาชวย
สรางความภูมิใจที่มีบุตรหลานเรียนโรงเรียนแหงนี้
3.5 การแตงกายของบุคลากรสนับสนุนมีความสุภาพ เรียบรอย เหมาะสม
3.6 พิธีการและประเพณีปฏิบัติของโรงเรียนชวยเสริมภาพพจนใหนักเรียน
และโรงเรียน
3.7 ชื่อของโรงเรียนเปนสิ่งจูงใจในการตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนสําหรับบุตร
หลาน
3.8 โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องการสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถพิเศษ
ทางดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ
3.9 โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ
3.10 โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน
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4. คุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียน
โรงเรียนประถมและมัธยม มีภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบคุณคาหรือ
จรรยาบรรณของโรงเรียนของโรงเรียนที่คอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็น โดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรีย นประถมและโรงเรีย นมัธ ยมที่
มีตอ ภาพลักษณของโรงเรียนในองคประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียน พบวาโรงเรียน
เอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก
มีดังตอไปนี้
4.1 ผูบริหารเปนผูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
4.2 ครูเปนผูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
4.3 ผูบริหารปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
4.4 ครูปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและมีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
4.5 ผูบริหารเขารวมกิจกรรมในการสงเสริม และชวยเหลือสังคม
4.6 โรงเรียนจัดใหมีการบริการตรวจสุขภาพอนามัยแกนักเรียนเปนประจํา
4.7 โรงเรียนมีวิสัยทัศน หรือเปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียนประกาศไว
อยางเปดเผย ชัดเจน
4.8 ผูบริหารมีการนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมมาใชในการบริหารจัดการ
4.9 ผูบริหารเปนผูมีความรูทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง
และทันตอขาวสารเหตุการณและ ผูบริหารปฏิบัติตนเปนคนทันสมัย พรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ใหมๆอยางเหมาะสมและ โรงเรียนมีธรรมนูญโรงเรียน คูมือครู คูมือนักเรียน สําหรับเปนแนว
ทางในการยึดถือปฏิบัติอยางชัดเจน
4.10 โรงเรียนมีนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนอยางชัดเจน และครูเขารวม
กิจกรรมในการสงเสริมและชวยเหลือสังคม
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โรงเรียนประถมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลักษณ ของโรงเรียนองค
ประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียน พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก
สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก มีดังตอไปนี้
4.1 ผูบริหารเปนผูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
4.2 ครูเปนผูท่ปี ระพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
4.3 ผูบริหารปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
4.4 โรงเรียนจัดใหมีการบริการตรวจสุขภาพอนามัยแกนักเรียนเปนประจํา
4.5 ครูปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและมีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
4.6 ผูบริหารเปนผูมีความรูทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง
และทันตอขาวสารเหตุการณ
4.7 ผูบริหารเขารวมกิจกรรมในการสงเสริม และชวยเหลือสังคม
4.8 ครูมีการนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมมาใชในการเรียนการสอน
4.9 ผูบริหารมีการนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมมาใชในการบริหารจัดการ และ
ครูเขารวมกิจกรรมในการสงเสริมและชวยเหลือสังคม
4.10 ผูบริหารปฏิบัติตนเปนคนทันสมัย พรอมรับการเปลี่ยนแปลงใหมๆ อยาง
เหมาะสม
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โรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมผูปกครองในโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลักษณ ของโรงเรียนองค
ประกอบคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียน พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอนขางบวก
สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก มีดังตอไปนี้
4.1 ผูบริหารเปนผูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
4.2 ผูบริหารปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
4.3 ผูบริหารเขารวมกิจกรรมในการสงเสริม และชวยเหลือสังคม
4.4 โรงเรียนมีวิสัยทัศน หรือเปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียนประกาศไว
อยางเปดเผย ชัดเจน และโรงเรียนมีธรรมนูญโรงเรียน คูมือครู คูมือนักเรียน สําหรับเปนแนว
ทางในการยึดถือปฏิบัติอยางชัดเจน
4.5 โรงเรียนมีนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนอยางชัดเจน
4.6 ครูเปนผูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
4.7 ครูปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและมีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และผูบริหารมีการนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมมาใชใน
การบริหารจัดการ
4.8 ผูบริห ารปฏิ บัติตนเป นคนทันสมัย พรอมรับการเปลี่ยนแปลงใหมๆ อยาง
เหมาะสม
4.9 ผูบริหารเปนผูมีความรูทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง
และทันตอขาวสารเหตุการณ และโรงเรียนจัดใหมีการบริการตรวจสุขภาพอนามัยแกนักเรียนเปน
ประจํา
4.10 ครูเขารวมกิจกรรมในการสงเสริมและชวยเหลือสังคม
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียนทั้ง 4 องค
ประกอบ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยรวม ดังรายละเอียดตอไปนี้
โรงเรียนระดับประถมและมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิด เห็น โดยรวมของผูป กครองทั้ง โรงเรีย นประถมและโรงเรีย นมัธ ยมที่มีตอ
ภาพลักษณของโรงเรียนทั้ง 4 องคประกอบ พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณที่คอนขา งบวก
สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยรวมจากมากไปหานอย 4 อันดับ ดังนี้
1. คุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียน
2. เอกลักษณของโรงเรียน
3. บุคลิกภาพของโรงเรียน
4. ชื่อเสียงของโรงเรียน
โรงเรียนระดับประถมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นโดยรวมของผูปกครองทั้งโรงเรียนประถมที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียน
ทั้ง 4 องคประกอบ พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณ ที่คอ นขา งบวก สามารถเรียงลําดับคา
เฉลี่ยรวมจากมากไปหานอย 4 อันดับ ดังนี้
1. คุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียน
2. ชื่อเสียงของโรงเรียน
3. บุคลิกภาพของโรงเรียน
4. เอกลักษณของโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมมีภาพลักษณที่คอนขางบวก สรุปไดดังนี้
ความคิด เห็น โดยรวมของผูป กครองทั้ง โรงเรีย นมัธ ยมที่มีตอ ภาพลักษณของโรงเรียน
ทั้ง 4 องคประกอบ พบวาโรงเรียนเอกชนมีภาพลักษณ ที่คอ นขา งบวก สามารถเรียงลําดับคา
เฉลี่ยรวมจากมากไปหานอย 4 อันดับ ดังนี้
1. เอกลักษณของโรงเรียน
2. คุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียน
3. บุคลิกภาพของโรงเรียน
4. ชื่อเสียงของโรงเรียน
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับภาพลักษณโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี ตามการรับรูของ
ผูปกครอง จากแบบสอบถามมีขอคนพบประการสําคัญดังที่กลาวในตอนสรุปผลการวิจัยและมี
ประเด็นการอภิปราย ดังนี้
1.ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรีที่มีตอภาพ
ลักษณโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี พบวา ผูปกครองโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนและมัธยม
ศึกษาเอกชนในจังหวัดชลบุรีมีความคิดเห็นตอภาพลักษณโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี ในดาน
ตา ง ๆ โดยรวมนั ้น จัด อยูในเกณฑดี หรือ เรีย กไดวา โรงเรีย นเอกชนในจัง หวัด ชลบุรีมีภ าพ
ลักษณเชิงบวก ( A Positive Corporate Image ) ซึ่งเปนภาพลักษณที่เกิดจากการสรางภาพที่
สวยงาม และนาประทับใจขององคการใหกับกลุมเปาหมายหรือลูกคา ซึ่งในที่นี้หมายถึง ผูปก
ครอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Boorstin (1973 ) ที่วา การสรางภาพลักษณรวมของหนวย
งานโดยการสรางพฤติกรรมใหปรากฏออกมาในทิศทางเดียวกันอยางเดนชัดใหไดภาพลักษณโดย
รวมของหนวยงานเปนภาพลักษณเชิงบวก เปนภาพลักษณที่ดีทามกลางสายตาสาธารณชน หรือ
อาจกลาวไดวาภาพลักษณของโรงเรียนเอกชนเปนภาพที่เกิดจากความรูสึกชอบ ประทับใจ ของ
บุคคลที่มีตอสิ่งนั้น บุคคลนั้น หรือกลุมบุคคลนั้น ซึ่ง มานิต รัตนสุวรรณ (2527 : 20 ) ไดกลาว
วา ความประทับใจในสิ่งที่เรารูสึกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ คนใดคนหนึ่งหรือองคการใดองคการ
หนึ่ง จะเรียกวาชื่อเสียงก็ได ผูวิจัยจึงตั้งขอสังเกตวาการที่ผูปกครองมอบความไววางใจในการนํา
บุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนเอกชนทั้งนี้เนื่องจาก โรงเรียนเอกชนสามารถสรางความเชื่อถือแกผู
ปกครองใหโรงเรียนมีชื่อเสียงโดยมีการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการจนโรงเรียนไดรับ
รางวัลจากการแขงขันตาง ๆ มากมาย มีบุคลากรครูที่มีความรู ความสามารถในการสอน ตลอด
จนมีชื่อเสียงในดานการอบรมจรรยามารยาท คุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียนใหเปนผูมีความรู
ความสามารถ มีความประพฤติดีกริยามารยาทเรียบรอย สงผลใหผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
เอกชน สวนใหญประสบความสําเร็จในการทํางาน มีชื่อเสียง และเปนที่ยอมรับในสังคม สิ่งเหลานี้
โรงเรียนเอกชนใชเวลาสั่งสมเปนระยะเวลานาน จนชื่อเสียงและประวัติอันเกาแกของโรงเรียน
เอกชนเปนจุดเดนของโรงเรียนที่ทําใหผูปกครองยอมรับ ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา ภาพลักษณที่ดี
ขององคก าร ยอ มเปน ผลแหงความเพีย รพยายามดวยเวลาอันยาวนานขององคการนั้น การ
สรางภาพลัก ษณที ่ด ีจึง ไมส ามารถทํ า ไดในระยะเวลาอัน รวดเร็ว หรือ ใชเวลาเพีย งสั้น ๆ ได
เพราะภาพลักษณเปนสิ่งที่เกิดขึ้นทีละนอยและสะสมเพิ่มพูนมากขึ้นจนฝงรากฐานมั่นคงแนนหนา
อยูในจิตใจและทัศนคติหรือความรูสึกนึกคิดของประชาชน(วิรัช ลภิรัตนกุล. 2540 : 78 ) เมื่อ
เปน ดังนี้แลวโรงเรียนเอกชนซึ่งมีประสบการณในการจัดการศึกษามาเปนเวลาอันยาวนานมี
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ประสบการณมากมาย ไดเขาใจปญหาและอุปสรรคในการทํางาน ผลงานและความสําเร็จของโรง
เรียนเอกชนตั้งแตอดีตเปนตนมา โรงเรียนเอกชนยอมไมหยุดนิ่งอยูกับที่และมีความพึงพอใจใน
ประวัติอันยาวนานเพียงเทานั้น โรงเรียนเอกชนคงจะตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
และจะตองประเมินตนเองเปนระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงตนเองใหทนั สมัยพรอมกับการเจริญเติบโตตอ
ไปในทิศทางที่เหมาะสมในยุคโลกาภิวัฒน ดังนั้น ผูวิจัยคิดวาโรงเรียนเอกชนจะตองรูจักตัวเอง
โรงเรียนควรทราบวาภาพลักษณในปจจุบันเปนอยางไร ภาพลักษณที่ตองการใหเกิดขึ้นคืออะไร
ควรไดมีการสํารวจหาความตองการ เพื่อที่จะไดสนองความตองการของผูปกครองไดถูกตอง ซึ่ง
สอดคลองกับ Gregory และ Whiechmann (1991 : 1-8) ที่กลาววา กลยุทธในการสรางภาพ
ลักษณและการสรางภาพลักษณใหประสบความสําเร็จ จะตองสรางใหประชาชนผูรับบริการ
หรือกลุมเปาหมายยอมรับและเห็นดวย อันเปนผลที่จะทําใหสถาบันเปนที่นาเชื่อถือ
2. ผูปกครองโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนมีความคิดเห็นสอดคลองกับผูปกครองโรงเรียน
มัธยมศึกษาเอกชน ตอภาพลักษณโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรีอยูในระดับคอนขางบวกทุก
องคประกอบของภาพลักษณโรงเรียน 4 องคประกอบ คือ
2.1.องคประกอบดานบุคลิกภาพของโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ผูปกครอง
โรงเรีย นเอกชนในจังหวัดชลบุ รีมี ความคิดเห็ น ตอภาพลั ก ษณ ของโรงเรีย นเอกชนใน
จัง หวัด ชลบุรี ในองคประกอบดา นบุคลิก ภาพของโรงเรีย นอยูใ นระดับคอ นขา งบวก โดยที่ผู
ปกครองโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีความคิดเห็นที่สอดคลองกันมากที่สุด คือ อาคาร
เรียนของโรงเรียนมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย ทั้งนี้เพราะผูปกครองไดตระหนักและเห็น
ความสําคัญของบุคลิกหรือลักษณะของโรงเรียนวามีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสม ปลอดภัย
และเปนที่นาเชื่อถือ ซึ่งสอดคลองกับ อรุณ งามดี (2540 : 80 )กลาววา ถาหากเปนอาคารแข็ง
แรงสูงเดน เปน สงา ก็ยอมนาเชื่อถือกวาอาคารเกาหลักเล็ก และหากสรางอาคารใหเปนเอก
ลักษณหรือมีลักษณะโดดเดนไวในที่ที่ชุมนุมชน ยอมเปนที่รูจักและเปนภาพลักษณประจําตัวของ
หนวยงานนั้น นอกจากตัวอาคารที่แข็งแรงภูมิฐานแลว บริเวณและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนก็มี
ความสําคัญ บางโรงเรียนตั้งอยูในชุมชนแออัด หรือใกลแหลงเสื่อมโทรม หากไมไดมีการตกแตง
ใหสวยงาม ซอมแซมใหอยูในสภาพที่แข็งแรง ยอมไมเปนที่นิยมเลื่อมใสแกผูพบเห็น ขอสังเกต
จากผลการวิจัยนี้พบวาผูปกครองโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรีมีความคิดเห็นตอบุคลิกภาพของ
โรงเรียนต่ําที่สุดในขอที่วา โรงเรียนมีบริเวณกวางขวาง มีสนามกีฬากลางแจงที่มีสภาพดีและใช
ไดทุกฤดูกาล และโรงเรียนมีเครื่องเลนและอุปกรณประกอบสนามที่อยูในสภาพดี มั่นคง ถาวร
และปลอดภัย ผูวิจัยคิดวาหากโรงเรียนใดมีบริเวณไมกวางขวาง สนามกีฬากลางแจงมีสภาพ
ไมสามารถใชไดทุกฤดูกาล และโรงเรียนมีเครื่องเลนและอุปกรณประกอบสนามที่อยูในสภาพที่
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ไมป ลอดภัย โรงเรีย นควรมีก ารปรับ ปรุง เปลี่ยนแปลงโดยมีการจัด บริเวณ ตกแตง สถานที่
ตกแตง สนามบริเ วณรอบอาคารใหส วยงาม กวา งขวาง ดัง ที่ นิศามณี ผลธัญ ญา (2539 :
บทคัดยอ) ที่พบวา ในดานการบริหารอาคารสถานที่โรงเรียนเอกชน ควรจัดบริเวณโรงเรียนให
ดูเหมาะสม มีงบประมาณในการบํารุงรักษาเครื่องเลนสนาม ตลอดจนซอมแซม อาคารเรียน มี
หองเรียนและหองประกอบตางๆ ที่เหมาะสมกับ นักเรียน มีการดําเนินงาน อยางมีระบบรวดเร็ว
เรียบรอย ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ มโนพร รัชตะหิรัญ(2543) ไดกลาววา บริเวณโรง
เรียนควรไดรับการดูแลเอาใจใสตกแตงใหสวยงาม สะอาด เรียบรอย ปลอดภัย บรรยากาศและ
สภาพแวดลอมของโรงเรียนเอื้อตอการเรียนการสอน นอกจากนี้ ทิวา สุริยะ ( 2540 : บทคัด
ยอ ) พบวา แนวทางในการปรับปรุงงานอาคารสถานที่ของโรงเรียน คือ มีการจัดสรางอาคาร
เรียนใหเพียงพอกับชั้นเรียน ใชอาคารสถานที่ใหคุมคาและเกิดประโยชนตอ นักเรียน และใหคณะ
ครู นักเรียน ชุมชนมีสวนรวมในการบํารุงรักษา ควบคุมดูแล ตลอดถึงควรมีการประเมินการใช
อาคารสถานที่และนําผลการประเมินการดํา เนิน งานไปปรับ ปรุง แกไข นอกเหนือ ไปกวา นั้น ผู
วิจัยคิดวา หากโรงเรียนไดมีการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องเลนและอุปกรณประกอบสนาม
ใหอยูในสภาพดี มั่นคง ถาวรและปลอดภัย ก็ถือวาประสบผลสําเร็จในการสรางภาพลักษณของ
โรงเรียนที่ดีอยางหนึ่ง ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของHarrison (1995 : 72) ที่วาบุคลิกภาพของ
องคการจะมีประสิทธิภาพ วางใจได จะตองมีความปลอดภัยมากขึ้น
2.2 องคประกอบดานชื่อเสียงของโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดชลบุรีมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี ในองค
ประกอบดานชื่อเสียงของโรงเรียนอยูในระดับคอนขางบวก โดยที่ผูปกครองโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษามีความคิดเห็นที่สอดคลองกันมากที่สุด คือ ครูมีการดูแลเอาใจใสนักเรียนดี
การที่โรงเรียนมีบุคลกรครูที่มีการดูแลเอาใจใสนักเรียนดี ยอมสรางความเชื่อถือ ความไววางใจแก
ผูปกครองในการมอบบุตรหลานใหอยูในความดูแลของโรงเรียน ดังที่ ภูษิตย วงษเล็ก (2540: บท
คัดยอ) ไดกลาววา ความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนในการนําบุตรหลานเขาเรียน ในโรงเรียน
เอกชน คือมีครูที่เอาใจใส ดูแลเด็กทุกคน มีจริยธรรมและมารยาทดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
Harrison (1995 : 72) ที่วาชื่อเสีย ง คือ กิตติศัพ ทขององคการที่ป ระชาชนหรือบุคคลมีความ
เชื่อถือไววางไว มั่นใจในเรื่องคุณภาพ ความมีมาตรฐานของผลผลิต และการบริการ อันเปนอีก
องคประกอบหนึ่งที่ทําใหผูบริโภคใหความเชื่อถือบนพื้นฐานจากประสบการณของผูบริโภคเกี่ยว
กับผลผลิตและบริการ องคการจะประสบความสําเร็จไดจะตองสรางความมีชื่อเสียง ในเรือ่ งความ
เอาใจใสดูแลผูรับบริการ ยิ่งไปกวานั้น ตามแนวคิดของ อรุณ งามดี (2540 : 81)กลาววา สินคา
ผลิตภัณฑตลอดจนบริการก็มีสวนสงเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีของหนวยงาน อาทิเชน
กรณีของบริษัทการบินไทยซึ่งมีจุดขายคือ การบริการ คนนิยมใชบริการของบริษัทการบินไทย
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ก็เพราะการใหบริการที่ดี เอาใจใสดูแลผูโดยสาร ตรงเวลา และไมประสบอุบัติเหตุบอย ในความ
คิดของผูวิจัยคิดวา การที่ผูปกครองนิยมสงบุตรหลานเรียนในโรงเรียนเอกชน ทั้งนี้เพราะ โรงเรียน
เอกชนมีบุคลากรครูที่มีการดูแลเอาใจใสนักเรียนดีและมีความปลอดภัย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของศิริวรรณ แซอึ๊ง(2544 : 23)ที่กลาววา โรงเรียนเอกชนในอนาคตจะตองสรางจุดขายที่ชัด
เจนของตัวเอง และผูวิจัยคิดวา จุดขายที่ผูปกครองยังใหความนิยมตลอดมาก็คือ การดูแลเอาใจ
ใสนักเรียนของบุคลากรครูของโรงเรียนเอกชนที่มีตอนักเรียน และในทางตรงกันขาม หากภาพ
ลักษณที่เกิดขึ้นเปนภาพลักษณที่ไมไดอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง เปนภาพลวงตา ภาพ
ลักษณที่ลวงตานั้นจะไมมีวันยั่งยืนถาวร ดังนั้น โรงเรียนควรสรางภาพลัก ษณที่ตั้งอยูบ นราก
ฐานความจริงและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดเวลา จึงจะไดรับการยอมรับจากผูป กครอง
อยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับ Gregory และ Whiechmann ( 1991 : 4-23 ) ที่กลาววาความ
คงเสนคงวาในการสรางภาพลักษณ มักจะคูไปกับการสรางสรรควิธีการใหม ๆ ในการประชา
สัมพันธใหเขาถึงกลุมเปาหมาย อนึ่งยังมีขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือ จากผลการวิจัยพบวา
ผูปกครองโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรีมีความคิดเห็นตอบุคลิกภาพของโรงเรียนต่ําที่สุด ในขอที่
วาผูสําเร็จจากโรงเรียนมีโอกาสศึกษาตอและ/หรือเขาทํางานไดงาย ผูวิจัยคิดวา การรับรูในองค
ประกอบชื่อเสียงของโรงเรียนในดานศิษยเกามีความสําคัญและควรไดรับการปรับปรุงและวาง
แผนการบริหารการจัดการในทิศทางที่เหมาะสม เพราะศิษยเกาของโรงเรียนเปรียบเสมือนผล
ผลิตของโรงเรียน หากไมไดรับการยอมรับยอมสะทอนใหเห็น ถึง คุณภาพ มาตรฐานของโรง
เรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิ ดของ Harrison (1995 : 72) ที่ก ล าววา องค ก ารจะประสบความ
สําเร็จไดจะตองสรางความมีชื่อเสียงในเรื่องความมีคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต
2.3 องคประกอบดานเอกลักษณของโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดชลบุรีมีความคิดเห็น ตอภาพลัก ษณของโรงเรีย นเอกชนในจังหวัดชลบุรี ใน
องคประกอบดานเอกลักษณของโรงเรียนอยูในระดับคอนขางบวก โดยที่ผูปกครองโรงเรียนประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษามีความคิดเห็นที่สอดคลองกันและรับรูมากที่สุด คือ การแตงกายของ
ผูบริหารและครูมีความเปนระเบียบเรียบรอย สุภาพ สวยงามและเหมาะสมกับกาละเทศะ ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ Olin (1990, อางถึ งใน วิลาวัณ ย หงษ สุ วรรณ, 2542 ) ไดก ลาววา
การสรางเอกลักษณองคการเปนการสรางใหองคการนั้น ๆ มีภาพลักษณที่ชัดเจน อาจแสดงใน
รูป ที่แ ตกตา งกัน ซึ่ง สามารถจําแนกไดเปน มาตรฐานรูป แบบรา น มาตรฐานในการตกแตง
มาตรฐานของศูนยบริการ มาตรฐานของการใหบริการ มาตรฐานในการจัดทําปายโลโก มาตร
ฐานของรูปแบบของแบนเนอรที่ตองใช และมาตรฐานของชุดฟอรมของพนักงาน เปนตน ดังนั้น
การที่ผูป กครองมีความคิดเห็นวาการแตงกายของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย สุภาพ สวยงามและเหมาะสมกับกาละเทศะ จึงเปรียบเสมือนวาขณะนี้โรง
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เรียนเอกชนไดมีการกําหนดใหองคการมีภาพที่ชัดเจนและโดดเดน มีความเปนเอกภาพ ทําให
บุคคลที่มีความเกี่ยวของมีความเขาใจ รูจักองคการเปนอยางดี ตลอดจนมีจุดยืนที่ชัดเจนชวย
สรางความแตกตางจากคูแขง อนึ่งยังมีขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือ จากผลการวิจัยพบวา
ผูป กครองโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรีมีความคิดเห็นตอเอกลักษณของโรงเรียนต่ําที่สุด และ
ไมแนใจในขอที่วาโรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องงานฝมือ ศิลปะหัตถกรรม ดังนั้น กลยุทธที่จะ
สรางภาพลักษณโรงเรียนในเรื่องเอกลักษณของโรงเรียนใหโรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องงาน
ฝมือ ศิลปะหัตถกรรม นั้น ผูวิจัยคิดวาควรมีการกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายในเรื่องดัง
กลา วไวลว งหนา เพื่อ เปน แนวทางในการทํา งานใหโ รงเรีย นมีค วามโดดเดน ในดา นนี้ รวม
ทั้ง ควรมีก ารบริห ารจัด การปรับ ปรุง โรงเรีย นทั้ง หมด มีก ารจัด การเรีย นการสอน และจัด กิจ
กรรมตาง ๆ อันกอใหเกิดภาพลักษณของโรงเรียนที่เปนผลอันเกิดจากความเชื่อถือ การยอม
รับ และศรัทธาที่บุคคลมีตอโรงเรียน (วีระวัฒน อุทัยรัตน. 2545 :13 )
2.4 องคประกอบดานคุณคาจรรยาบรรณของโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ผูปกครอง
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรีมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี
ในองคป ระกอบดา นคุณ คา หรือ จรรยาบรรณของโรงเรีย นอยูในระดับคอ นข า งบวก โดยที่ผู
ปกครองโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีความคิดเห็นที่สอดคลองกันและรับรูมากที่
สุด คื อ ผูบริห ารเปนผูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี คุณ สมบัติขอนี้ นพพงษ บุ ญ จิตราดุล ย
(2534 :95) กลาวไววา ผูบริหารหมายถึงบุคคลที่มีตําแหนงเปนทางการ ไมวาจะเปน ผูที่ไดรับ
การแตง ตั้ง หรือ เลือ กตั้ง ขึ้น มาใหเ ปน ผูบ ริห าร ถา ผูบ ริห ารที่ไดรับ การคัด เลือก แตงตั้ง หรือ
เลือกตั้งอยางมีห ลัก เกณฑ และอยูใ นระบบคุณธรรมแลว ก็จ ะมีคุณ สมบัติข องความเปน ผู
นํามาเปน เกณฑวัดอยูดว ยเสมอ แตในสภาพปจจุบันของประเทศไทยยังมีระบบเสนสาย ครอบ
ครัว และพรรคพวกมามีอิทธิพลในการแตงตั้ง เลือกตั้ง หรือคัดเลือกแฝงอยู นักบริหารที่ไดจึง
เปรียบเสมือนหัวหนางาน(Headship)ไมใช ผูนํา( Leadership)ในการบริหาร แตสําหรับผูนําจะ
เปน ผูมีอิท ธิพ ลเหนือ คนอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานในทางที่ดี โดยกลุม ชว ยกันรวมกําหนดวัตถุ
ประสงคของหนวยงานขึ้น ผูนําอาจเปนบุคคลที่อยูในตําแหนงบริหารหรือไมมีตําแหนงก็ได แต
เปนคนที่สามารถจูงใจใหคนรวมมือปฏิบัติงาน มีความศรัทธาและเชื่อถือในความสามารถ ดัง
นั้น นักบริหารและผูนําอาจจะเปนคนคนเดียวกันก็ไดหรืออาจจะเปนคนคนละคนกันก็ไ ด แต
อยา งไรก็ตาม นักบริหารที่ดีมักจะมีคุณ สมบัติและลักษณะของผูนําอยูดวยเสมอ ผูวิจัยจึงมี
ความคิ ด ว า การเป น ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนที่ดีจ ะตอ งมี คุณสมบัติและลักษณะของผูนํา คือ
เปน ผูมีศีลธรรม มีจ รรยาบรรณของผูนํา และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ยอมสงผลใหผู
ปกครองมีความไววางใจในการสงบุตรหลานมาเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน นอกเหนือไปกวา
นั้น การประพฤติปฏิบัติตนของผูบริหารโรงเรียนเอกชนนี้จะตองเปนพฤติก รรมที่ผูบ ริห ารแสดง
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ออกดวยความจริงใจและปฏิบัติอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอและเปนนิสัย ไมเปนการเสแสรงและ
ปฏิบัติเพียงชั่วครั้งชั่วคราว เพราะภาพที่ปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปจะเปนเพียงภาพลวงตา ไมใช
ภาพลักษณที่แทจริง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Gregory และ Whiechmann (1991 : 4-30)
กลาววา การสรางภาพลักษณที่ถาวรและยั่งยืน จะตองมีความคงเสนคงวาในการสรางภาพลักษณ
การที่ผูบริหารเปนผูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีจะบอกถึงองคการ รูปแบบของคนในองคการ
ซึ่งจะมีผลตอการประชาสัมพันธองคการทั้งในดานวิธีการและการปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ
เปนที่ตองการ อนึ่งยังมีขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือ จากผลการวิจัยพบวา ผูปกครองโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดชลบุรีมีความคิดเห็นตอคุณคา หรือจรรยาบรรณของโรงเรียนต่ําที่สุด ในขอที่วา
โรงเรียนมีบริการทุน อาหารกลางวันแกนั กเรียนที่ประสบภาวะทุพโภชนาการ หรือ ขาดแคลน
อาหารกลางวัน ในความคิดของผูวิจัยคิดวา โรงเรียนเอกชนเมื่อทราบความตองการของลูกคา คือ
ผูปกครองนั้นมีความตองการใหโรงเรียนมีบริการทุนอาหารกลางวันแกนักเรียนที่ประสบภาวะทุพ
โภชนาการหรือขาดแคลนอาหารกลางวัน โรงเรียนควรมีความเขาใจ ยอมรับลูกคาและตอบสนอง
ความตองการของลูกคา เพื่อนํามาหลักเกณฑที่เปนมาตรฐาน รวมทั้งเปนขอมูลในการวางแผน
การกําหนดทิศทางในการสรางภาพลักษณที่ดีตอไป
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ขอเสนอแนะ
1. โรงเรียนควรมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงบริเวณโรงเรียนใหสวยงาม กวางขวางมีสนาม
กีฬากลางแจงที่ สามารถใชได ทุกฤดูกาล และมีเครื่องเลนและอุปกรณ ประกอบสนามที่อยูใน
สภาพที่ปลอดภัย
2. โรงเรียนควรมีจุดเนนและสรางความโดดเดนในเรื่องงานฝมือ ศิลปะหัตถกรรมใหมาก
ยิ่งขึ้น
3.โรงเรียนควรจัดใหมีบริการทุนอาหารกลางวันแกนักเรียนที่ประสบภาวะทุพโภชนาการ
หรือขาดแคลนอาหารกลางวัน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาสภาพปญหาในการกําหนดวิสัยทัศนรวมกันระหวางผูบริหารโรงเรียน
เอกชนและบุคลากรครู
2. ควรมีการศึกษาขอมูลพื้นฐาน หาความตองการจําเปนในการพัฒนาโรงเรียนเอกชนให
มีภาพลักษณที่ดีและมีประสิทธิภาพ
3. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของโรงเรียนเอกชน
4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณของโรงเรียนเอกชนในเครือศาสนา และโรงเรียน
เอกชนที่ไมอยูในเครือศาสนา ตามการรับรูของผูปกครอง เพื่อศึกษาความแตกตางของภาพลักษณ
ของโรงเรียน
5. ควรมีการศึกษาภาพลักษณของโรงเรียนเอกชน ตามการรับรูของผูปกครอง ในเชิงคุณภาพ

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
รายนามผูทรงคุณวุฒิ
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารยนพพงษ บุญจิตราดุลย
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรวิทย จังหวักเชียงใหม
2. รองศาสตราจารย ดร.อมรชัย ตันติเมธ
อาจารยพิเศษภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. รองศาสตราจารย ดร.ปรมะ สตะเวทิน
อาจารยประจําภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. นางภาวิกา ซิ้มเจริญ
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี
อดีตอาจารยประจําคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
(วุฒิทางการศึกษาปริญญาโท)
5. นายเกษม จิตรวิโรจน
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี
(วุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี)
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ภาคผนวก ข
หนังสือขอความรวมมือ
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ภาคผนวก ค
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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สําหรับผูปกครอง

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

เรื่อง

ภาพลักษณโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรีตามการรับรูของผูปกครอง

ผูวิจัย

นางสาวชลรัตน

ชลมารค

นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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สําหรับผูปกครอง

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง ภาพลักษณโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรีตามการรับรูของผูปกครอง
คําชี้แจง
1. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพลักษณของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดชลบุรี ตามการรับรูของผูปกครอง ผลการศึกษาในครั้งนี้จะนํามาใชเปนขอมูลใน
การศึกษา แกปญหา ปรับปรุง พัฒนาและเปนแนวทางในการสรางภาพลักษณที่ดีแก
สถานศึกษา ตลอดจนนํามาเปนขอมูลเบื้องตนในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนใหไดรับ
ความเชื่อถือ การยอมรับ ศรัทธาจากผูปกครอง ชุมชน และสังคมทั่วไป
2.แบบสอบถามชุดนี้ใชสําหรับสอบถามผูปกครองโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ชลบุรี
3. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 2 ตอน ในแตละตอนประกอบดวย
คําถามเกี่ยวกับเรื่อง ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอรายการแสดงการรับรูของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดชลบุรี

นางสาวชลรัตน ชลมารค
นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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แบบสอบถาม
เรื่อง
" ภาพลักษณโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรีตามการรับรูของผูปกครอง "
แบบสอบถามชุดนี้ เปนสวนหนึ่งของการทําวิทยานิพนธของนิสิตปริญญาโท คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงขอความรวมมือจากทุกทาน โปรดตอบคําถามตามความเปนจริง เพื่อ
จะนําผลที่ไดไปใชประโยชนทางการศึกษาตอไป โดยขอมูลที่ทานตอบในแบบสอบถามทั้งหมดจะถือ
เปนความลับ ซึ่งผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเทานั้น
ตอนที่ 1

ขอมูลเบื้องตนของผูปกครอง

คําชี้แจง โปรดเติมขอมูลและทําเครื่องหมาย 3 ลงใน

ตรงหนาขอความที่เปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน

1. เพศ
ชาย

หญิง

2. อายุ
ต่ํากวา 21 ป
31 - 40 ป
สูงกวา 50 ป ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
อานไมออก - เขียนไมได
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ป.วช.
อนุปริญญา หรือ ป.วส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

21 - 30 ป
41 - 50 ป
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ตอนที่ 2
ความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณของ
โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดชลบุรี
คําชี้แจง
ในฐานะที่ทานเปนผูปกครองของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดชลบุรี
โปรดแสดงความคิดเห็นที่ทานมีตอภาพลักษณของโรงเรียนในเรื่องตางๆ ไดแก
คุณ
ลักษณะหรือบุคลิกภาพของโรงเรียน ชื่อเสียงของโรงเรียน เอกลักษณหรือความโดดเดนของโรง
เรียน และคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียน
คําตอบของทานจะชวยให โรงเรียนสามารถปรับปรุงใหมีคุณภาพดีขึ้นได และจะ
ไมมีผลกระทบทางที่ไมดีตอการศึกษาของบุตรหลานทาน เปนเพียงการวิจัยในภาพรวม
เทานั้น
คําแนะนํา
ขอใหทานเขียนเครื่องหมาย | ลอมรอบตัวเลขทายขอความแตละขอที่ตรงกับความ
คิดเห็นของทาน โดยระดับความคิดเห็นของทาน มี 5 ระดับ ดังตอไปนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
ไมแนใจ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
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การรับรูของผูปกครองตอภาพลักษณโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี
คําชี้แจง กรุณาเขียนเครื่องหมาย| ลอมรอบตัวเลขทายขอความแตละขอที่ตรงกับความคิดเห็น
ของทาน
1.การรับรูตอบุคลิกภาพหรือคุณลักษณะของโรงเรียนแหงนี้

ขอรายการ

1 อาคารเรียนของโรงเรียนไดรับการออกแบบในรูปแบบที่
ทันสมัย สวยงาม และสีสันสะดุดตา
2 อาคารเรียนของโรงเรียนมีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสม
และปลอดภัย
3 โรงเรียนมีหองเรียน โตะเกาอี้ครูและนักเรียนมั่นคงแข็งแรง
เหมาะสมและเพียงพอ
4 สภาพแวดลอมในโรงเรียนมีความสะอาด รมรื่น หองเรียน
มีแสงสวาง ปลอดโปรง และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู
5 โรงเรียนมีบริเวณกวางขวาง มีสนามกีฬากลางแจงที่มี
สภาพดี และใชไดทุกฤดูกาล
6 โรงเรียนมีเครื่องเลนและอุปกรณประกอบสนามที่อยูใน
สภาพดี มั่นคงถาวรและปลอดภัย
7 โรงเรียนมีจํานวนหองน้ําหองสวมที่ถูกสุขลักษณะพอเพียง
และเหมาะสม
8 โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลายและชวยเสริมความ
สามารถของนักเรียนในการเชื่อมตอการเรียนรูในหองเรียน
สูชุมชน
9 หลักสูตรของโรงเรียนมีความทันสมัย สอดคลองกับทองถิ่น
เหมาะสมตรงกับความตองการของนักเรียน และชุมชน

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

ระดับความคิดเห็น
เห็น ไมแน ไมเห็น ไมเห็น
ดวย
ใจ
ดวย ดวย
อยาง
ยิ่ง

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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ขอรายการ

10 โรงเรียนมีวัสดุและอุปกรณการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
วัยของเด็ก ทันสมัย และเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
11 ผูบริหารยิ้มแยมแจมใส สุภาพ พูดจาเหมาะสม
อารมณดีเหมาะสมกับเปนนักบริหาร
12 ผูบริหารมีบุคลิกภาพโดดเดน นาเคารพ เชื่อถือและศรัทธา
13 ครูมีความกระฉับกระเฉง คลองแคลววองไว มีชีวิตชีวา
14 ครูพูดจาไพเราะ สุภาพเรียบรอย มีมนุษยสัมพันธดีและ
เปนกันเอง
15 บุคลากรสนับสนุนมีความสุภาพออนนอม พูดจาไพเราะ
สุภาพเรียบรอย เต็มใจใหการบริการและอํานวยความ
สะดวก
16 นักเรียนมีความราเริง แจมใส กระตือรือรนในการเรียน
และรักการอาน

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

ระดับความคิดเห็น
เห็น ไมแน ไมเห็น ไมเห็น
ดวย
ใจ
ดวย ดวย
อยาง
ยิ่ง

5

4

3

2

1

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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2. การรับรูเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงของโรงเรียนแหงนี้

ขอรายการ

1 โรงเรียนมีชื่อเสียงในดานการอบรมจรรยามารยาท
คุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียน
2 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ
3 โรงเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันดานตาง ๆ มาก
( ดานกีฬา วิชาการ มารยาท ความประพฤติ )
4 นักเรียนมีความรูความสามารถในดานวิชาการ
(คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ )
5 นักเรียนมีความรูความสามารถและทักษะการใช
คอมพิวเตอร
6 นักเรียนมีความรูความสามารถในดานดนตรี กีฬา ศิลปะ
7 นักเรียนกิริยามารยาทเรียบรอย มีวินัยในตนเอง
8 ผูสําเร็จจากโรงเรียนมีโอกาสศึกษาตอและ/หรือเขาทํางาน
ไดงาย
9 ผูสําเร็จจากโรงเรียนประสบความสําเร็จในการทํางาน มี
ชื่อเสียง ไดรับการยอมรับในสังคม
10 ครูมีการดูแลเอาใจใสนักเรียน
11 ครูมีความรูความสามารถในการสอน

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

ระดับความคิดเห็น
เห็น ไมแน ไมเห็น ไมเห็น
ดวย
ใจ
ดวย ดวย
อยาง
ยิ่ง

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

5

4

3

2

1

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1
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3. การรับรูเกี่ยวกับเอกลักษณหรือความโดดเดนของโรงเรียนแหงนี้

ขอรายการ

1 ชื่อของโรงเรียนเปนสิ่งจูงใจในการตัดสินใจในการเลือก
โรงเรียนสําหรับบุตรหลาน
2 ทานมีความรูสึกภาคภูมิใจเมื่อมีโอกาสใชสิ่งของอันแสดง
ถึงสัญลักษณของโรงเรียน
3 ชื่อโรงเรียน อักษรยอ สัญลักษณ เครื่องหมายของ
โรงเรียนสะดุดตา ชวยสรางความภูมิใจที่มีบุตรหลาน
เรียนโรงเรียนแหงนี้
4 พิธีการและประเพณีปฏิบัติของโรงเรียนชวยเสริมภาพพจน
ใหนักเรียนและโรงเรียน
5 ชื่อเสียงประวัติและความเกาแกของโรงเรียนถือเปนจุดเดน
ของโรงเรียนที่กอตั้งมานาน
6 การแตงกายของผูบริหารและครูมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย สุภาพ สวยงาม และเหมาะสมกับกาลเทศะ
7 เครื่องแบบนักเรียนมีรูปแบบที่สวยงาม สะดุดตาและ
มีความสุภาพเรียบรอย
8 การแตงกายของบุคลากรสนับสนุนมีความสุภาพเรียบรอย
เหมาะสม
9 โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องงานฝมือ ศิลปะหัตถกรรม
10 โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องการอบรมคุณธรรม จริย
ธรรม และจรรยามารยาท
11 โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องการสอนภาษาตางประเทศ
12 โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องการสอนคอมพิวเตอร
13 โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องการจัดการศึกษาที่มีมาตร
ฐานทางวิชาการ

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

ระดับความคิดเห็น
เห็น ไมแน ไมเห็น ไมเห็น
ดวย
ใจ
ดวย ดวย
อยาง
ยิ่ง

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

5

4

3

2

1
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ขอรายการ

14 โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องการสงเสริมใหนักเรียนมี
ความสามารถพิเศษทางดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ
15 โรงเรียนมีความโดดเดนในเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

5
5

ระดับความคิดเห็น
เห็น ไมแน ไมเห็น ไมเห็น
ดวย
ใจ
ดวย ดวย
อยาง
ยิ่ง

4
4

3
3

2
2

1
1

4. การรับรูเกี่ยวกับคุณคาหรือจรรยาบรรณของโรงเรียนแหงนี้

ขอรายการ

1 โรงเรียนมีวิสัยทัศน หรือเปาหมายในการดําเนินงานของ
โรงเรียนประกาศไวอยางเปดเผย ชัดเจน
2 โรงเรียนมีธรรมนูญโรงเรียน คูมือครู คูมือนักเรียน สําหรับ
เปนแนวในการยึดถือปฏิบัติอยางชัดเจน
3 โรงเรียนมีนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนอยางชัดเจน
4 อัตราสวนครูตอนักเรียนมีความเหมาะสม ขนาดของ
ชั้นเรียนมีขนาดพอเหมาะกับจํานวนนักเรียนในชั้น
5 โรงเรียนมีบริการใหทุนการศึกษาแกนักเรียนที่ขาดแคลน
และนักเรียนที่เรียนดี
6 โรงเรียนมีบริการใหทุนอาหารกลางวันแกนักเรียนที่ประสบ
ภาวะทุพโภชนาหรือขาดแคลนอาหารกลางวัน
7 โรงเรียนจัดใหมีการบริการตรวจสุขภาพอนามัยแกนักเรียน
เปนประจํา
8 โรงเรียนจัดใหบริการดานการใหคําปรึกษาและการ
แนะแนว

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

ระดับความคิดเห็น
เห็น ไมแน ไมเห็น ไมเห็น
ดวย
ใจ
ดวย ดวย
อยาง
ยิ่ง

5

4

3

2

1

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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9 โรงเรียนใหบริการคอมพิวเตอร หองสมุด เปนสื่อและ
แหลงการเรียนรูแกชุมชน
10 ผูบริหารเปนผูมีความรูทางดานเศรษฐกิจ สังคม การ
เมือง การปกครอง และทันตอขาวสารเหตุการณ
11 ผูบริหารเปนผูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
12 ผูบริหารเขารวมกิจกรรมในการสงเสริม และชวยเหลือ
สังคม
13 ผูบริหารปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
14 ผูบริหารมีการนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมมาใชในการ
บริหารจัดการ
15 ผูบริหารปฏิบัติตนเปนคนทันสมัย พรอมรับการเปลี่ยน
แปลงใหม ๆ อยางเหมาะสม
16 ครูในโรงเรียนสวนใหญมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูง
17 ครูเปนผูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
18 ครูเขารวมกิจกรรมในการสงเสริม และชวยเหลือสังคม
19 ครูปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและมีการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
20 ครูมีการนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมมาใชในการเรียน
การสอน

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

ระดับความคิดเห็น
เห็น ไมแน ไมเห็น ไมเห็น
ดวย
ใจ
ดวย ดวย
อยาง
ยิ่ง

5

4

3

2

1

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5
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3

2

1

5

4

3

2

1
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4

3

2

1

5
5
5
5

4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2
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1
1
1
1
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวชลรัต น ชลมารค เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 27 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2505 เกิ ด ที่
จังหวัดชลบุรี สําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคํ าแหง เมื่ อป การศึ ก ษา 2530 และสําเร็จการศึ ก ษาปริญ ญาบั ณ ฑิ ต เอกการประถมศึ กษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เมื่อปการศึกษา 2530 เชนเดียวกันและ
เขาศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2545
ปจจุบันเปนผูชวยผูจัดการโรงเรียนสุตา ตําบลบางทราย อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สังกัด สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

